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Antropoloog en bevrijdingsteoloog Jean-Marc Ela gelauwerd

Eredokloraal voor Alro-renaissance
e eredoktores van de KU Leu-
ven worden ofwel voor hun
akademisch werk, ofwel voor

maatschappelijk engagement geëerd.
Jean-Marc Ela bestrijkt beide velden.
In zijn thuisland Kameroen werkte
hij jaren aan de herwaardering van
de Afrikaanse thuiskultuur. Dit alles
gegrond in een duidelijk bevrijdinas-
teologisch discours, zijn weerwerk
tegen de verwestering. Sinds 1995
leeft hij in verbanning in Canada.

Jean-Marc Ela werd geboren in 1936 in
Zuid-Kameroen, toen nog een Franse kolo-
nie. Hij studeerde in Straatsburg, behaalde
een dokloraal in dl' Godgeleerdheid wat
hem in 1985 toeliet om te doceren aan de
Naliol1ale Univcrsitei: van Yallllndl'
{Kameroen) waar hij Protestantse Teologie
doceert. In 1978 behaalt hij een doktoraat
in de Sociologie aan de Sorbonne. Daarmee
ontpopt hij zich tevens 101 de meest kriti-
sche socioloog-antropoloog van wesr-Afrika.

Van 1979 tot 1985 werkt Ela als pries-
ter bij de boeren in Noord-Kameroen. Hij is
er getuige van de gigantische stadsvlucht.
de ekologische verloedering en de on op-
houdolijke muntontwaardering. Het is voor
hem een oruwestersing. Tegenover het
bankroet van de postkoloniale staat en de
ontredderende neo-liberale modellen van
ontwikkeling, plaatst Ela de boeren in de
kijker. Hij houdt een vurig pleidooi voor de
politiek-maatschappelijke en de sociaal-
kulturele herworteling van de Kameroense
politieke elite in de thuiskulturen. namelijk
d ie va n de boeren.

In een artikel in Lc Monde Diploma-
tique 'Looking at a new Africa' schrijft Ela
dat "gegeven de invloed van de sociaal-
kulturele achtergrond van de Afrikanen, zij
de neiging hebben om zich te distantiëren
van een ontwikkelingsmodel in welk soci-
aal-ekonornische ongelijkheid beschouwd
wordt als één van de drijfveren van de
vooruitgang. Zij stellen ekonomische mo-
dernisatie in vraag die de afbraak van het
sociale banden veroorzaakt". Ela vraagt zich
bovendien af waarom de Kameroense over-
heid zich geen stuiver investeert in het
welzijn van de boeren, alhoewel die toch
de steden voeden. Ongezouten spreekt hij
zich uit om de boeren meer macht te ge-
ven, zelfs door middel van syndikale aktie.

Veto viert haar vijfentwintiqste verjaardag met een éénmaliqe uitgave in kleur. Binnenin vindt u een
kaleidaskoop aan oude veto-koppen, anekdotes van oud-medewerkers, de meest spitante sitaten uit de
Veto-annalen, enzovoort ... Veto kleurt je dag. (foto Ivan Put)

de Afrikaanse 'grootfamilie' en de zorg voor
levensbronnen zoals voedsel, water, ge-
zondheid en solidariteit.

Ela's rnaatschappijk ritiek en sireven
naar lokaal-politieke zelfbeschikking kade-
ren grotendeels in de bevrijdingsteologie.
Die ontstond in de jaren zestig bij een
aantal progressieve bisschoppen in Latijns-
Amerika die het bijbelse verhaal van de
exodus iocpasbaar achtten op de maat-
schappelijke situatie in Latijns-Amerika.
Voorbeelden zijn figuren als Camillo Torres
en later Gustavo Gutierrez. Hel 'in eigen
handen nemen van het lot door het volk'

staan centraal in deze vernieuwende teolo-
gie. Een groot verschil met het socialisme is
dat men de analyse-instrumenten van hel
marxisme gebruikt maar niet de konkrere
uitwerking ervan.

Ketters

De afrikaanse antropoloog is zijn leven
lang bezig geweest om de bcvrijdingsteolo-
gie Ie wortelen in de Afrikaanse kultuur. In
Afrika ontstaat - vanuit de Afrikaanse
grootfamiliale solidariteit - de gedachte dat
de kerkgemeenschap dient opgebouwd

Bisschoppen

De meer dan tien boeken die Ela bijeen
heeft gepend, bieden voor west- en
Centraal-Afrika de krachtigste wederspraak
ten overstaan van het voorbije beschavings-
denken, de missicnering. het ingevoerde
onderwijs, en de uitsluiting van het verpau-
perend zwart-Afriks uit de wereldekono-
mie. In kontrast hiermee situeert hij de
rijkdom van de Afrikaanse kulturen in hun
zin voor religieuze waarden, verankerd in
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worden vanuit de basisgemeenschappen.
Deze teologie komt dus 10s van de loutere,
individuele spirituele kontemplatie en staat
met haar beide voeten in de maatschap-
pelijke Afrikaanse werkelijkheid.

Maar niet iedereen binnen de katolieke
kerk was dezelfde mening toegedaan. Niet
alleen werd de marxistische invloed in de
bevrijdingsteologie met argusogen bekeken,
maar men vreesde ook dat deze leer zou
kunnen leiden tot een schisma. Kornrnu-
nistenjagers zoals Paus Johannes Paulus 11
zond een banvloek uit over vele bevrijdings-
tealogische ket Iers.

Ook in Kameroen vallen de ideeën van
heel wat progressieve geestelijken in onge-
nade bij de regering. Vele van de wesi-
Afrikaanse regeringen eten immers uit de
handen van multinationals en hebben er
zeker geen oren naar om de boeren men-
selijker te gaan behandelen. De druk bijge-
woonde colleges van Ela als priester-profes-
sor aan de universiteit van Yaoundé. vor-
men op een bepaald moment een te
'bedreigende' kritiek op de politieke elite
van Kameroen. In 1995 werd een kollega-
disvidcru van Ela, Engelben Mveng, door
de staatsveiligheid op rnakabere wijze om-
gebracht. Toen Ela de regering hiervoor
openlijk terecht wees, kreeg hij van ver-
schillende vrienden de goede raad om het
land te verlaten.

Antropologie

In 1996 krijgt de bevrijdingsteoloog
politiek asiel in Canada. Daar doceert hij nu
aan de Université du Québec et Montréal
waar hij hoofd is van het departement
ontwikkelingsamenwerking. Verschillende
boeken en doktoraatstesisscn aan de
KU Leuven werden reeds gewijd aan zijn
teologisch, kultuurgevoelig en maatschap-
pij-emancipatorisch oeuvre. Als één der
woordvoerders van het postkoloniaal weer-
werk tegen de toenemende tweedeling van
de wereld (rijk-arm) is hij lid van de werk-
groep 'Gerechtigheid en Vrede' van de
Europese Unie. Voor Ela is zijn exodus uit
Kameroen echter een persoonlijke moker-
slag geweest. Die Afrikaanse basisgemeen-
schap, van waaruit hij kreatief opereerde,
moest hij terug inruilen voor de akademi-
sche studeerkamer.

Dat Jean-Marc Ela in 1996 aan de
KU Leuven deelnam aan een kongres over
bevrijdingsteologie en hier in 1997 ook als
gastdocent mocht optreden aan het depar-
tement Ant ropologic. kon misschien een
aanwijzing geweest zijn dat hij in de
'running' was als kandidaat voor een ere-
dokroraatschap. Bovendien is Ela een be-
langrijke stem in het debat rond ont wikke-
lingsamenwerking en maakt hij ook indruk
op de Belgische politiek, onder andere op
Staatsekretaris voor Ontwikkelingsamen-
werking Reginald Moreels.

Bart De Schrijver
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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 (studenren- )aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studjejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uitdrukkelijk en gernotiveerd 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.

Homofobie 1
Een korte reaktie op de vrije tribune 'Een
nieuw taboe' in Veto nummer zeventien
van 25 januari. Ver van mij om de auteur
van desbetreffend stuk haar recht te ont-
zeggen om zich ongemakkelijk te voelen bij
een verschijnsel als homoseksualiteit .. Dat
deze 'homofobie' (deze term houdt hier
geen evaluatie in) daarbij gerechtvaardigd
wordt door de afwijzing van homoseksua-
liteit op één lijn te zetten met het insestver-
bod gaat mij evenwel wat ver. Waar het
insestverbod misschien is terug te voeren
tOl een in de oernatuur gebaseerde norm
(en er lijkt mij niks mis mee om dit dan
een dogma te noemen), heeft het zich al
dan niet ongemakkelijk voelen bij de kon-
frontatie met homoseksualiteit in mijn ogen
meer te maken met omgevingsfaktoren
(lees: vooral opvoeding).

Ikzelf ervaar in elk geval geen verschil

in mijn omgang met mensen van deze of
gene seksuele geaardheid (de auteur zou
natuurlijk kunnen aanvoeren dat ik ont-
aard ben, of dat ik mijn onbehagen gewoon
goed verdrongen heb; dat is het voordeel
van haar louter eksperiéntiële argumenta-
tie), en in deze 'ongedwongenheid' laat ik
me echt niet leiden door 'politieke korrekt-
heid' net zomin als ik me zou laten verlei-
den tot tegengestelde sentimenten omdat
een 'grote vrije geest' als George Orwell
toevallig homofoob was. Slotsom: misschien
zijn er geen wetenschappelijke of rationele
argumenten voor de verdraagzaamheid
voor homoseksuelen (al laat ik die uit-
spraak met plezier voor rekening van de
auteur), maar voor onverdraagzaamheid
jegens deze mensen alvast ook niet, dus
behoud ik me graag het recht voor om niet
als homofoob door het leven te gaan (zoals
ik het nu eenmaal door mijn opvoeding
heb meegekregen).

Tom Beekers, assistent psychologie

Japanse grondlegger polymeer-dynamica
krijgt eredoktoraat

Masao Ooi (51) bestudeert al heel zijn akademische loopbaan aan de Universiteit van
Nagoya (Japan) de 'interfase' tussen fysica, chemie en polymeertechnologie. Polymeren
zijn aanschakelingen van molekulen tot enorme gehelen. Doi kan bogen op een aantal
unieke wetenschappelijke puhlik.uic«. Hij i~ zonder meer één van dl' meest gesitccrdc
auteurs in zijn vakgebied.

Zo is de Doi-Edwards-theorie een mijlpaal in de fysica om het stromingsgedrag van
polymere vloeistoffen molekulair te beschrijven. Doi's bijdrage in de teorie over
vloeibaar-kristallijne polymeren heeft in de scheikundige industrie al heel wat vruchten
afgeworpen in de produktie van sterke kunststoffen. Samen met Edwards publiceerde hij
de 'theory of polymer dynamics', hét wetenschappelijk werk waarnaar elke 'polymeer-
dynamicus' respektvol naar teruggrijpt.

Heden staan de laboratoria van de Japanse prof vol met apparatuur waarmee de
invloed bestudeerd wordt van elektrische velden op stroming en vervorming van poly-
meren. In de praktijk zou men de resultaten van dit onderzoek kunnen gebruiken voor
de 'elektroforese' van DNA. DNA bestaat uit verschillende aminozuren (ook een
polymeer dus), met elk hun eigen elektrische lading. Door de aminozuren in een elek-
trisch veld te plaatsen, kan men ze dan van elkaar onderscheiden. Het Genetisch
Centrum van het UZ Gasthuisberg zal blij zijn.

(bds)

Eredokloraal voor onderwijsdeskundige
Gavriel Salomon

Gavriel Salomon (61) is hoogleraar aan en dekaan van de School of Education van de
Haifa Universiteit in Israël. De onderwijspsycholoog is een wereldwijd erkende onder-
wijskundige autoriteit. Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op leren, overdracht
van kennis en doceren in 'krachtige leeromgevingen'. In deze drie onderwijsgeledingen
laat Salomon zien hoe moderne technologie een rol kan spelen. Het wetenschappelijk
werk dat hij verrichtte rond wilsprocessen bij het studeren gaf hem een aanrakingspunt
met Leuvense hoogleraren zoals Eddy Van Avermaet, Willy Lens en Marc De Broek, zijn
promotoren voor dit eredoktoraat.

Een belangrijke vraag in de onderwijspsychologie is die naar de transfer van kennis.
Tn tegenstelling tot de klassieke onderwijspraktijk, waarbij docenten meestal niet veel
meer doen dan louter informatie overbrengen naar hun studenten, hanteert de Israëli-
sche prof een ander model, namelijk dat van het 'rnaksirnaliseren van de leeromgeving'.
Door technologische hulpmiddelen moet de student gestimuleerd worden om aktief
betrokken te worden bij de 'kennistransfer. De 'sponsmentaliteit' zou dan kunnen
wijken voor 'bewust met kennis omgaan'.

In zijn uitgebreid empirisch onderzoek naar het gebruik van technologie in het
onderwijs, maakt Salomon evenwel een duidelijk onderscheid: enerzijds heb je het 'leer-
effekt: met gebruik van technologie. Anderzijds stelt hij zich vragen bij het 'leereflekt'
van technologie, met andere woorden of het wel zo is dat technologie tot een betere
omgang met en verwerking van informatie leidt. In dit onderscheid zit een sterke rela-
tivering van de rol van technologie verscholen. Technologie is en blijft volgens de onder-
wijsdeskundige slechts een hulpmiddel en kan slechts renderen in een kontekst, een
leeromgeving. Hiermee verwijdert hij zich van de hedendaagse opvatting dat 'als er geen
technologie is, er niets meer is.'

(bds)
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Homofobie 2
Graag mijn bedenkingen bij de vrije tribune
van Katrien Nauweris. verschenen in Veto
17 (Veto, 25 januari 1999), getiteld 'Een
nieuw taboe'. Nauwens stelt hierin dat
homoseksualiteit niet te normaliseren is,
alle emansipatorische en andere initiatieven
ten spijt. De reden hiervoor zou zijn dat
homoseksualiteit de afwijzing is van een op
onze 'oernatuur' gebaseerde en onuitroei-
bare norm. Het is volgens haar dan ook
gerechtvaardigd homoseksualiteit af te wij-
zen; dit zou immers niet betekenen dat
men daarmee het mens-zijn van de betrok-
kenen ontkent. Om deze stelling wat kracht
bij te zetten maakt ze een vergelijking met
een dief die je immers ook kan veroordelen
zonder hem daarom zijn menselijkheid te
ontnemen. Deze vergelijking lijkt mij nogal
belachelijk. Een dief is volgens mij nog
steeds iemand die iets ontvreemdde dat een
ander toebehoorde en als zodanig de sa-
menleving schaadt, je kan hem dan inder-
daad veroordelen voor die daad. Als we het
hebben over holebi's gaat het over mensen
met een bepaalde seksuele voorkeur; meer
is het toch niet? Een afwijzing van hun
geaardheid en een weerspiegeling hiervan
in het recht - zoals Nauweris aanvaard-
baar vindt - is dan wel degelijk een aanval
op hun menselijke waardigheid. Het gaat
hier immers niet zomaar over een daad of
ee~gedrag, maar over een kenmerk van de
persoonlijkheid waar verder niemand iets
mee te maken heeft en dat niemand op
enige wijze schade berokkent.

Wat het argument van de oernorm
betreft: ik dacht dat relatievorming en
seksualiteit bij de mens perfekt kunnen
bestaan zonder als doel de voortplanting te
hebben; seksualiteit in funktie van de wil
van twee mensen los van biologische fak-
toren zoals geslacht.

Ten slotte wil ik Nauweris er op wijzen
dat als je zelf de schijnheiligheid van ande-
ren laakt, je beter kan opletten zelf wel
oprecht te zijn. Zij beween echter stellig
geen hinder te hebben van het bestaan van
hornosckvualitcu. IllJM noemt het in dl'
volgende lijnen alweer abnormaal, een
aberratie die - indien geïnstitutionaliseerd
- leidt tot absurditeiten en zedelijk verval
(sic). Beste Katrien, jij stoort je aan homo's,
maar bent te hypokriet om er voor uit te
komen.
Wouter Grégoirc, tweede kan pol & soc

.•. VOOR ELKE KLANT EEN HANDIGE ALMASMILE

Veto wordt vzjfentwintig
Dat de tijden na vijfentwintig jaar Veto
veranderd zijn, staat vast. Ze veranderen
hier zelfs sneller. En dat is voelbaar in elke
Veto. Heilige huisjes die voor de oudere
medewerkers fundamenteel zijn, worden
door nieuwe gezichten in vraag gesteld. En
zo hoort hel ook. Veto is er het blad niet
naar om zich op haar verjaardag te ver-
gapen aan haar 0 zo rijke verleden.

Want Veto maakt ook fouten, dat
moeten we toegeven. Meer dan eens ging
de redaktie:Sn het grind. Veto heeft dan ook
een naam uit vier letters. De transformatie
van een politiek pamflet naar een blad met
de pretertf,ie journalistieke aspiraties te
hebben is niet niks geweest voor een blad
dat tenslotte nog ~teeds een forumfunktie
vervult. Veto zinkt.niet weg in de grijze
massa, maar steekt eruit. Dat zoiets kan
zonder banaal te worden, en dat Veto
intussen voor zoveel partijen een diskussie-
partner is gebleven, is een prestatie te noe-
men. Op het gevaar af dat dat we daardoor
van onszelf een heilig huisje laten maken,
want dat is niet de bedoeling. Allerminst
zelfs.

En al is een terugblik als deze dan
inherent aan dil redaktioneel, en aan deze
Veto tout court, toch bestaat het gevaar dat
die terugblik een blik wordt. Zich identifi-
ceren met het eigen verleden is wel het
laatste wat Veto op haar vijfentwintigste
wil, het eerste jaar overigens dat Veto het
met een jongere hoofdredakteur dan zich-
zelf moet stellen. Maar jezelf een deelver-
leetentje samenstellen waarmee je je kan
identificeren, kan vandaag dan weer wel.
En dat is wat gebeurt op de midden-
pagina's. Maar daar is niks mis mee. Het
geeft zelfs energie. ' \,

MAANDAG 15 FEBRUARI

ALMA BLAAST 45 KAARSJES UIT
EEN FEESTELIJKE DESSERT MET KOFFIE .•. 1,1 EURO!

DONDERDAG 18 FEBRUARI

EXCLUSIEVE 45-(VER)JAAR(DAGS)SCHOTEL
AAN 45 'UNK

VEGETARISCHE VERTROETELINGEN • 1,1 EURO VOOR LEKKERBEKKEN

TOT 20 MAART
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SUGGESTIE VAN DE KRING
IN ALMA I, 2 EN 3
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De visie van rektor Oosterlinck

"Ik ben geen bulldozer maar ik werk ordelijk"
oor rektor Oosterlinck voldoet
het huidige [inancierinqsys-
teem van de universiteiten niet

meer aan de I/Oden, omdat het is ge-
baseerd op de studentenaantallen.
Zowel op het vlak van onderwijs - de
intrede van het konsept begeleide zelf-
studie - als op organisatorisch vlak
- de evolutie naar een systeem met
universiteiten die aal/ de top staan en
andere die die top I/iet halen - 011-

dergaat het universiteitstandschap
grote wijziqinqen. 111 een lezinq voor
een Leuvense werkqeversvereuiqinq,
getiteld 'Industrie en universiteit in
het toekomstiq vlaanderen' gaf de
rektor voor het eerst een kijk op zijn
persoonlijke visie op de evolutie val/
het universiteitslandschap in Europa,
en de plaats val/ Vlaanderen el/ Leu-
ven daarin. Een steen in de spreek-
woordelijke kikkerpoel, want Oaster-
linck zou er gepleit hebben voor een
"elite-universiteit" in Lel/veil.

André Oost er linck: "Een aantal collega's
dat op de lezing aanwezig was. begreep niet
waar al die heisa vandaan kwam. De Belga-
journalist die het bericht de wereld instuur-
de, was zelf niet aanwezig en wist dus niet
dat er dingen veranderd waren aan de tekst.
Met elite bedoel ik zeker niet de financiële
elite, maar dit deel van de maatschappij dat
door haar voorbeeld, gedrag en ondernem-
ingzin ervoor zorgt dat de rest van de maat-
schappij het beter kan hebben. Als je geen
politieke, kulturele of ekonomische elite
hebt, is een land niet voldoende kon-
kurrcnuccl. ..

"Ik hl'h toen voor dl' Verl'lliging van
KrhlclijJ..c WLTJ..gever, g(·'I'IIlI. ('l'll

nieuw Vlaanderen, een nieuwe industrie en
ook over een nieuwe universiteit. We ste-
venen al op een Amerikaans model met
een "epnJ..1 aaillal lopuIlÎ\'l'r,ill'ill'1l met
daarnaast de andere univervitcitcn. Daarbij
moet je rekening houden met het feit dat
Europa de Verenigde Staten niet is. Ten
eerste is er in Europa veel meer sociale kor-
rektie, en ten tweede heeft de overheid hier
een belangrijker taak. 111 Vlaanderen i~ zon
Amerikaans systeem niet mogelijk omdat
de: rotale kost hier bijna helemaal gedragell
wordt door de: gemeenschap. Ik ben geen
rektor van een privcc-univcrsiteit. dus ge-
draag ik mij daar niet naar. Ik zou dat ook
niet willen. En zelfs als de universiteiten
groot genoeg zijn, kan men niet in alle sck-
toren de IOp bereiken. Daarom ook dat
rationalisatievoorsu-l van Dillemans. Ik
geloof wel in het kornpctiricmodcl. in hel
organiseren van kompcuric zolang het
onderwijs er beter van wordt.»

"Het is zoals het bijbel-
verhaal van de talenten:
hoe meer je er hebt, des te
meer verantwoordelijkheid
moet je nemen"

-------
Velo: Is hel wenselijk dal Europa naar een
dergelijk Amerikaans systeem evolueert?
Oostertinck: "Wij trachten alleen de goeie
dingen over te riemen. De Amerikaanse
ckonomische dominantie is wel niet te
onderschaucn. De Aziatische tijgers en Ja-
pan hebben wel wat van hun landen ver-
loren, maar ze vormen nog altijd een
belangrijke: ckonornischc macht met veel
groeimogelijkheden. AI~ ~ij het Amerikaan-
se onderwijssysteem overnemen, zil je de
facto mei een standaard. Als je studenten
gaat uilwisselen - iets wat steeds belang-
rijker wordt - is zo'n standaard heel he-

langrijk. Dat je hun onderwijsmodel over-
neemt. berekent evenwel nier dar je ook
hun organisatorische model kopieert. Pri-
vee-universiteiten naar Amerikaans model
kennen wij niet in Europa.»

Hangen

Veto: De derde qeldstroom - van de bedrijfs-
wereld - is de laatste jaren toeqenomen, in ver-
houding lol de eerste en tweede geidsIroom - dat
zijn respektievelijk de basisfinanciering en hel
geld voor welenschappelijk onderzoek dal de
overheid voorziet. Hoe ziel u de verhouding
/lISSelI die qeldstromen?
Oost er linck: «Niet alleen de derde, maar
ook de tweede geldstroom is de laatste
jaren sterk roegenomen. De eerste geld-
stroom zorgt nu nog maar voor achrenveer-

gelijke gepasseerd is.»
"Je kunt ook zeggen dat een universi-

reit kwaliteit moet afleveren, en de finan-
ciering afhangt van de vraag of aan die
kwaliteitsnormen voldaan is. Als natuurlijk
de studentenaantallen stijgen, moet je kun-
nen kompenseren. In Nederland krijg je
een bedrag voor de komende tien jaar. Dan
kun je als universiteit een politiek voeren
om de kwaliteit op te drijven, waarbij je
niet moet kijken of iets goed in de markt
ligt. Er zou een behoeftenstudie voor het
onderwijs moeten uitgevoerd worden. Wij
leiden mensen op voor binnen vijf à tien
jaar, dus moeten we uitvissen wat dan
belangrijk zal zijn. Je moet een goede basis-
opleiding blijven geven, maar bestaande
vakken kunnen zich gemakkelijk aanpas-
sen. Wij gaan niet te ver in specialisatie,

kun je meten aan de waarde die ze hecht
aan kultuur.»

Drempel

Veto: Is een systeem met elite-universiteiten niet
in legenspraak met de demokratiserittqsidee?
Oost erlinck: «Onder dcmokratiscring
versta ik dit onderwijs verstrekken dat
aangepast is aan ieders intcllcktuelc kapas-
sneuen. Iedereen die aan de universiteit
gevormd is, i~.elile. Hel is mals het bij-
belverhaal van de talenten: hoc meer lalen-
ten je hebt, des te meer verantwoorde-
lijkheid moltt je nemen. Ik vind het heel
schrijnend als ik mensen ontmoet dil' wel
de nodige kapassircitcn hebben. maar door
hun alkomst of een drempel niet zijn
kunnen door-n rorncn.»

tig procent van de financiering, terwijl dat
tien jaar geleden nog vijfenzeventig procent
was. Daar is een dubbele verklaring voor.
De eerste geldstroom is blijven hangen,
terwijl het aantal studenten roenam. Per
student is er dus minder geld, een relatieve
achteruitgang dus. Tegelijk is de tweede en
derde geldstroom gestegen. De tweede geld-
stroom is spekiakulair gestegen door het
vijfjarenplan waardoor er elk jaar twee mil-
jard extra naar onderzoek gaat. De Franse
minister van wetenschapsbeleid en Tony
Blair hebben op dit vlak Vlaanderen als een
voorbeeld gcsield.»

«Nu zou er een inhaalbeweging in de
andere richting moeten gebeuren: (lok het
onderwijs heeft nood aan meer middelen.
Bovendien wordt het konsept Begeleide
Zelfstudie nu centraal gesteld in het onder-
wijs. Ik denk dat je mag zeggen dat het hui-
dige best uur van onderwijs een belangrijk
punt gemaakt. De huidige studenten eisen
ook meer, of ze veruitwendigen hun eisen
beter. De inbreng van de studenten op dl'
Akademische Raad bijvoorbeeld, is optimaal. ..
Velo: Waarom hebt IJ ervoor qepleit de [inancie-
ring van de universiteiten - qedeeltelijk - los Ie
koppelen vatt de studentenaantallen?
Oos tcr lirick: «Het onderwijs aan de
KU Leuven is nog altijd ganse pakken goed-
koper dan aan andere universiteiten, eigen-
lijk zouden we dus geld moeten bijkrijgen.
Als je elk jaar moet kijken welke de rniddc-
lcn zijn die je krijgt, dan komt er van een
rationalisatie niet veel in huis. Ik weet niet
of de huidige minister van Onderwijs een
overgangsminister is, maar veel wetgevend
werk kan hij niet meer doen voor de ver-
kiezingen. Het duurt drie à vier maanden
vooraleer iets langs alle kommissies en der-

maar reiken een basis aan om specialisatie
te verwerven, je moet iemand f1eksibel
maken. Als het financieringsysteem - li-
nanciering op basis van het aantal studenten
- de doelstellingen niet meer onderstcum.
moet je een globaler systeem rnaken..
Velo: De bedrijven willen natuurlijk iets
lemgknjgeJT voor hun investerinqen. Is dat wel
een goede relatie?
Oosterlincl<: «We zien erop roe dat hel
interne evenwicht niet verstoord wordt. De
groepen die teveel industriële projekten
hebben, worden erop gewezen - het ge-
middelde is vijfentwintig procent. Dankzij
mijn goede relatie met de hcdrijfswcrcld.
kan ik de industrie ertoe aanzeilen om ook
geld te reserveren voor fundarncmeel en
lange termijnonderzoek. Want de bedrijven
hebben natuurlijk de neiging om op heel
korte termijn te denken. Sicmens en Philips
bijvoorbeeld steunen wel ons fundamentcel
onderzoek. »
Velo: U hebt hel altijd over de industrie. worden
de humane wetenschappen niet benadeeld?
Oost er linck: "Elke fakulteit heeft zijn rol.
Op de universiteit zijn er maar vier lakul-
reiten die naar de industrie richten, de twee
ingcnicurslakulteiten. rechten en TEW.
Voor de andere Iakulicitcn is dat geen prio-
riteit. In vergelijking met andere universi-
teiten geven wij veel geld uit aan kultuur-
wetenschappen, de fakulteit Lelleren bij-
voorbeeld komt goed aan haar trekken. Er
komen speciale fondscn zoals het Max Wil-
dietsfonds. en er komt een centralisering
van de elektronische biblioteek. De kul-
tuurwetenschappen hebben een belangrijke
taak als drager van de maatschappij, wc
willen zeker niet dat die in de verdrukking
komt want het nivo van een samenleving
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«Ik hen een voorviander van brll.'l.ql'lI
b01l11'1'1I russen de uuivcrsitcit en hijvoor-
beeld dl' hogescholen, dal i, ccn-rnm-ilijkc
rekuperatie van ralcru dal wc bijna hadden
laten verloren gaan. Aan ou,«: technische
fakultctu-n /.ijn bijvoorbeeld een aanlal pro-
fesvoren dil' eerst de rcchnischc hogeschool
doorlopen hebben. Dikwijls zie je dat men-
sen dil' hoger onderwijs van hel korre iipc
kiezen. bepaald zijn door hun afkomst. J)CIllO-

kratisering betekent ook dat je niet met een
lOegangsy~tcem werkt. Op dit moment zie
je evenwel dal dl' open universiteit vooral
bevocht wordt door mensen dil' al een dip-
101l1a hebhen. en dal hel tweedekansenon-
derwijs nog altijd Ilopi. Dit t crwijl demo-
krauscring precies zal beoordeeld worden
op twecdcka nsondcrwtjs en het hruggen
bouwen.»
Velo: 1I Slaalle boek als een ntanaqertipe. een
beetje zoals premier Oehacne. SIO(Jn dal u?
Oost crlinck: "Als het berekent dal je de
zaken aanpakt, niet. Je kunt grote plannen
hebben, maar als dil' niet uitgevoerd wor-
den, blijf je alleen met ronkende verkla-
ringen achter. Ik ben er l'en groot voor-
stander van dat aktieplannen ook uirgc-
vocrd worden, ook al moet er achteraf nog
bijgestuurd worden. Dchacnc staal bekend
als l'en loodgieter, maar hij i, veel meer dan
dat natuurlijk. Zclls leden van de oppositie
geven roe dat zonder Deltacue veel van wat
nu gerealiseerd is, er niet zou gekomen
zijn. Maar we lijken niet helemaal op
elkaar. Ik ben geen bulldozer maar ik ga
ordelijk te wcrk.»

Be n n v De br u v n e
J e r o e n Lissens
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Minister van Onderwijs Eddy Baldewijns

"Ik hou miin hart vast voor zo'n elite-universiteit"
~ laams minister van Onderwijs
'" Eddy Baldewijns (SP) is het

lang niet altijd eens met de
recente uitspraken van rektor Ooster-
Iinck. Een elite-universiteit ziet hij
niet zitten, en ook de financiering
hoeft niet losgekoppeld te worden van
het aantal studenten. Dat de Sorbon-
ne-verklaring ondertussen het plan-
Dillemans overbodig maakt, vindt
Baldewijns vooralsnog koffiedik kij-
ken.

Voormalig Onderwijsminister Luc Van Den
Bossche gaf ererektor Roger Dillemans de
opdracht te bestuderen hoe het onderwijs-
aanbod in Vlaanderen kon gerationaliseerd
worden, uitgaand van de kwaliteit van het
onderwijs. In zijn plan stelt Dillemans een
vijfjaarsysteem als basisopleiding voor-
twee kandidatuur- en licentiejaren. met één
jaar specialisatie. Een aantal Europese lan-
den, waaronder België, wil hun onderwijs
evenwel meer op elkaar stemmen en on-
dertekenden daarom de Sorbonnevcrkla-
ring. Maar daarin duurt een basisopleiding
maar drie jaar, waarna men nog ofwel twee
of vijf jaar kan vcrderstuderen. respektieve-
lijk voor een master- of doctortitel.
Eddy Baldewijns: «Het plan Dillemans is
cr in feite nog niet, de bespreking ervan is
nog niet afgerond. Het is goed dat de Sor-
bonneverklaring er gekomen is. Het is van
het allergrootste belang dat de verschillende
uropese landen erover nadenken en spre-

ken, en dat Vlaanderen daarbij van in het
begin betrokken is. Het siert mijn voor-
ganger - Luc Van Den Bossche - dat hij
daar op een snelle manier heeft op inge-
speeld. Is er nu een groot verschil tussen
het plan Dillemans en de Sorbonneverkla-
ring? Als die verklaring morgen al tot een
lil"rtd,"llillg \.I1l d, (IIITI,IIII "

Maar dat i~ niet LO, wc hebben nog veel
tijd. Ik wil hierbij benadrukken dat ik het
heel positief vind dat er vanuit Europa veel
belangstelling is voor het hoger onderwijs,
want dat is toch één van de hoofdpijlers in
de toekomst van de droom van het levens-
lange leren. We mogen de vergelijking tus-
sen de Sorbonneverklaring en het Vlaamse
universitaire veld wel niet verengen LOt een
strukiurclc aanpak: het belangrijkste blijft
te streven naar kwalitatief hoogstaand on-
derwijs. »

Vaart

Veto: In een redevoering voor de VKW (Vlaam-
se Kristelijke Werkgevers) heeft rektor Oosterlinck
gepleit voor een universitair landschap met
Amerikaanse kenmerken. Dat wil zeggen enkele
topuniversiteiten voor een elite, en daarnaast een
reeks instellingen waar alleen nog op een he-
scheiden manier aan onderzoek wordt qedaan.»
Bafde wijns: «Het is allereerst belangrijk na
te gaan wat er verstaan wordt onder elite.
Misschien betekent het aan zoveel mogelijk
jongeren een kans geven op kwalitatief
hoogstaand onderwijs. Men is het dus niet
zomaar eens met de inhoud van de term
'elite', laat staan met de relatie tussen elite
en kwaliteit. Of het onderwijslandschap op
een dergelijke manier zal evolueren 1110et
de toekomst uitwijzen, maar persoonlijk
denk ik dat het zo'n vaart niet zal lopen.
Bovendien moet je cr ook mee rekening
houden dat Vlaanderen een eigen onder-
wijsgeschiedenis achter de rug heelt. waar-
bij men er altijd is van uitgegaan aan zoveel
mogelijk jongeren de kans te geven te par-
ticiperen in een volwaardig onderwijsaan-
bod. Demokratisering is nog altijd één van
de belangrijkste pijlers van het onderwijs-
beleid.»
Veto: Die opsplitsing tussen een elite-universiteit
en de andere universiteiten, is voor een groot deel
ingegeven door de vaststelling van rektor Ooster-
linck dat de financiering van de universiteiten
ontoereikend is.
Baldewijns: «De opdracht aan Dillemans

was het onderwijslandschap te screenen, te
kijken welke de mogelijkheden zijn. Dat
past ook in een poging om de beschikbare
financiële middelen op een doeltreffende
manier te gebruiken. Het is daarbij niet zo
vanzelfsprekend dat men een kleine afde-
ling probeert in leven te houden. Alles zit
in alles: als we spreken over kwalitatief
onderwijs, dan betekent dat ook kwalitatief
onderzoek. Ik hou mijn hart vast als er op
één plaats zo'n elite-universiteit komt. Dat
in tegenstelling met hoe wij het geheel van
het onderwijslandschap ordenen. We on-
dervinden nu al moeilijkheden bij de afba-
kening tussen universiteiten en hogescho-
len. En wie zegt dat zo'n situatie bovendien
niet zal afstralen op het middelbaar onder-
wijs? Wij hebben een dubbele bezorgdheid.
Ten eerste de kwaliteitszorg, en ten tweede
het goed aanwenden van financiële midde-
len. Men zegt gemakkelijk dat men zoveel
of zoveel geld nodig heeft. maar een minis-
ter moet eerst voor inkomsten zorgen, en
elke frank is dikwijls met bloed, zweet en
tranen bevochten.»

Bijdrage

Veto: Rektor Oosterlinck stelt ook voor de finan-
ciering van de universiteiten - gedeeltelijk -
los te koppelen van het studentenaantal?
Baldewijns: «Het is verbazend dat zolang
de studentenaantallen stijgen, men nooit
laat horen dat het financieringsysteem
slecht. zou zijn. Alleen als men eens een
daling krijgt in de studentenaantallen, gaat
men ook de financieringsmechanismen in
vraag stellen. AI met al vind ik het een vrij
eerlijke manier van werken. Ik kan wel
akkoord gaan met de vraag naar meer
middelen voor het universitair onderwijs.
Ook mijn voorganger heeft die vraag met
krach t ondersch reven.»

I\I vvdl

en derde lijn toegenomen. Vooral op het

vlak van het wetenschappelijk onderzoek,
dat is op een indrukwekkende manier -
met twee miljard (per jaar) - toegenomen.
Dat wil niet zeggen dat je niet moet kijken
of er nog andere mogelijkheden zijn. Ik
denk dan bijvoorbeeld aan de bedrijven.
Via het het kontraktonderwijs kunnen zij
een vrij belangrijke bijdrage leveren. Als
een universiteit in een bepaalde richting
heel sterk staat, zal men die de kontrakten
op dat domein sneller binnenhalen. Maar
de organisatie van het universitair onder-
wijs en de betoelaging is een zaak van de
overheid.»

Belet
Veto: Kan die inhaalbeweging voor het weten-
schappelijk onderzoek - namelijk door hen elk
jaar twee miljard meer te geven - ook niet voor
het onderwijs uitqevoerd worden?
Baldewijns: «Ik zie het strukiurele ervan
niet in. Elke minister zegt dat hij voor zijn
sektor meer geld nodig heelt. Maar de laat-
ste jaren zijn er serieuze inspanningen
geleverd om de overheidsfinanciën gezond
te houden, en dan moet je keuzes maken.
Het si~rt Luc Van Den Bossche dat hij altijd
het allernoodzakelijkste aan het onderwijs
heeft kunnen garanderen. Dit belet niet dat
ik ook meer geld zou willen voor het
onderwijs. »

Veto: U had het daarnet over demokratiserinq.
Wat is IIW beoordeling val/ het studiebeurzen-
stelsel, voldoen de beurzen /1og?
Baldewijns: «Dit is een materie die mij
heel nauw aan het hart ligt. Vanaf 1977
hou ik mij daar al in het Parlement mee
bezig. In de recente geschiedenis van de
studiebeurzen zijn twee Iasscucn belang-
rijk. Ten eerste het mechanisme zelf: wie
maakt er aanspraak op een st udicbcurs en
wanneer wordt die uitbetaald? Het kwaad
dl. k\lddlll I' Idllg gU\lC,t dut Jl' \Iel \\eel

dat je een studiebeurs zal krijgen, maar dat

"En ik zeg u dat ge uit mijne lift vlieg i. " (Jota Johan wijnants)

die pas tegen het einde van het jaar wordt
uitbetaald terwijl de grootste studiekosten
in het begin gemaakt worden. Ook hier
heeft mijn voorganger merkwaardige in-
spanningen geleverd om dit te verbeteren,
en meer duidelijkheid te scheppen. Een
tweede Iasset is de hoogte van het bedrag:
moet het hoger zijn, en waar gaat men het
meeste middelen aan toevertrouwen? Als
we meer geld voor studiebeurzen vragen,
dan is er een qegelijke onderbouw nodig,
dat wil zeggerf: dat we gewapend moeten
zijn met degelijke argumenten. Daarom is
nu ook een onderzoek bezig naar de studie-
kosren.» ~
Veto: Een aantal problemen in het universitair
onderwijs, wordt gelegq bij het sekundair onder-
wijs. Hoe ziet 11 de relatie tussen die tlvee:>
Baldewijns: «Je moet dat van weerskan-
ten bekijken. Vanuit het standpunt van het
hoger onderwijs moet je nagaan hoc je de
studenten die uit het sekundair komen, zo
goed mogelijk kunt opvangen. Bij het
sekundair onderwijs moeten de jongeren de
keuze hebben zich te richten op verder
onderwijs. Daarbij is het heel belangrijk het
sekundair onderwijs niet te verstikken in
een enge gerichtheid op hoger ondcrwijs.»

Tempo

Veto: Ziet 11 het Ol/de/wijs evolueren naar een
semestersysteem niet studiepunten?
Baldewijns: «Als wc verder gaan met het
plan Dillemans - het aanbod rationalise-
ren, vcrfijnen. en bijvoorbeeld een opleid-
ing spreiden over twee of meer vestigings-
plaatsen - dan stelt vich dl' vraag of een
jaarsysteem kan worden aangehouden. In
het volwassenenonderwijs is men daar al
verder mee gevorderd. Niets belet ons die
denkoelcning door te trekken, en te zeg-
gen: dit zijn de leerstofeenheden die je
moet kunnen verwerven om een diploma
te halen, waarbij die eenheden moeten
kunnen opgeteld worden. Er moet ook
rekening gehouden wordt met de individu-
ele mogelijkheden van elke student -
tempo bijvoorbeeld. Verwacht wel geen
grote kast met vele schuiljes. waarvan je
om het even welk schuifje kunt uittrekken.
Er moeten nog een hele reeks dingen wor-
den uitgeklaard. en nagegaan worden wat
de konsekwentics zijn. Ik verwacht het nog
niet voor rnorgcn.»
Veto: ZOIl 11 daar in 1'1'11 volpende leqislatuur
willen aal/ meewerken?
Baldewijns (lachend): «Dat hangt in eerste
instantie van u al. Dit domein boeit mij
uitermate, ik heb vroeger wel eens ge-
droomd om dit te mogen doen, en nu val ik
er toevallig in. Ondanks dat een hoogge-
plaatste persoon mij eens gezegd heeft dat
iemand nooit minister wordt in de materie
die hij goed kcru.»
Veto: Met de akiies rond kampusasiet, wordt de
maatsch appelijke rol I'al/ de universiteiten be-
klennoond. Wat vindt 11 val/ die niaatschappe-
lijke [unkiie?
Baldewijns: « liet verheugt mij bijzonder
dat de uruvcrsucusruderucn en de akadc-
mische wereld - maar ik vernoem eerst de
st udenten - z ich bezig houden met sociale
problemen. Die vaststelling is verheugend
omdat een weienschappelijk korps dikwijls
vooruit denkt op de anderen, een pioniers-
funktie vervult. Als de universiteiten dit
doen om humanitaire redenen en hun
handelen kadert in l'en algemeen konsept.
zonder dat daar een afwending van midde-
len mee gepaard gaat, kan ik moeilijk een
vermanende vinger opsteken. Men moet in
- bijvoorbeeld het sekundair onderwijs -
natuurlijk niet aan botte politiek doen,
waarbij men zegt dat iets goed of fout is.
Aan de andere kant mogen studenten ook
niet wereldvreemd opgevoed worden. Ik
vind het bijvoorbeeld goed als in het sekun-
dair iemand komt spreken en jongeren
konfronteert met zijn ervaringen in werk-
loosheid ol drugsverslaving.»

Benny Debruvne
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ALGEMENE STUDENTENRAAD

Een hinkelspel
met tekstfragmenten en siraten. doorheen
oude Veto's, vijfentwintig jaargangen lang.
Chronologisch, van die goeie ouwe lijd tot
een jaar vuor de apokalyps.

Tijdens haar eerste jaargang, in 1974
had Veto nog een brede basis: "Hel is onbe-
gonnen werk de schadebalans nu al op te
maken, maar het is zeker dat de schorse-
neren, prei, witloof, spinazie, bloemkool,
sla, erwten, bonen, suikerbieten, aardeppe-
len en de graangewassen allemaal onder de
weersomstandigheden hebben geleden, met
alle gevolgen vandien."

De vierde jaargang had reeds een
'buitenbaan', die luisterde naar de naam
'De factis horninibusque': "Als het domme
universitaire volkje vorig jaar bij de rektor-
verkiezingen rekening had gehouden met
de persoonlijke verzuchtingen van rektor P.
De Sorner, en hem niet had verkozen, dan
hobbelde onze primus nu langs 's werelds
primitiefste wegeltjes, logeerde hij in de
meest primitieve hotelletjes om eens kon-
takt te hebben met gewone mensen; de
omgang met de hogere kringen begint onze
rektor wat dwars te zitten. U mag gerust
zijn Piet, de volgende verkiezingen stem-
men we zeker niet op u. Beloofd!"

Sinds 1977 wordt er veilig gefietst: "De
flikken van Leuven knijpen al wel eens een
oogje toe als fietsers onreglementair over de
openbare Leuvense wegen rijden Maar
Chabert, die blijkbaar oog heeft voor de
middenstand, heeft verordend dat per 1
januari 1978 ALLE (oude en nieuwe, wrak-
ken en koers- )velo's uitgerust moeten zijn
met reflektoren op de pedalen en op de
stuurstang. Kortom, per I januari wurden
ook de Leuvense openbare wegen bevolkt
met vuurtorens op twee wielen. Mijnheer
de minister, mogen we al die reflektoren
achterwege laten en onze fietsen helemaal
schilderen met fluorescerende verf?"

Een uitlating in jaargang vijf door
toenmalige Alma-direkteur Gust Mangel-
schots: «Mijn kinderen eten niet in de
Alma en die worden ook wel eens zick.»

Postmodernisme

Ook in de jaren tachtig bericht Veto
reeds naarstig over unief en studenten-
vertegenwoordiging: "Tussen de boterham
met perensiroop en die met sjok ko. een
poging tot verslag van de Raad Voor
Studentenvoorzieningen. Onder toezicht
van een vrolijk (0, ironie) zonnetje ging de
RVS door in de Dienst Studentenvoorzie-
ningen in de Bogaardenstraat (dit alleen
maar om de oplettende lezer aan te tonen
dat we niet in de luxe-fauteuils van 't rek-
toraat mochten zitten, en da's een groot
verschil!). De RVS startte waarschijnlijk op
tijd en waarschijnlijk met een interessant
onderwerp. Waarschijnlijk was de gedach-
tenwisseling vruchtbaar en de sfeer positief.
Waarschijnlijk, want ik heb 't niet mogen
meemaken omdat ik te laat was."

Jaargang tien eindigt met een blok-
nummer waarin een gesprek met Alan
Ginsberg. in de jaren vijftig voorman van
de Beat-generation: «Reagan has got a bird
brain.»

In 1985, tijdens jaargang twaalf, krijgt
Umberto Eco een credokroraar aan de
KU Leuven. VeLOontmoet Eco op de trein,
en heeft daarmee een primeur. «Tijdens
deze treinreis heb ik me ontspannen. Ik
heb stripverhalen gelezen.» Snoopy?
«Nee, vulgairder. Pulp. Snoopy is te gekul-
tiveerd.»

Veto werpt zich op als verdediger van
het postmodernisme, goed voor een hele
reeks in J 986. "Er wordt nogal wat afge-
leuterd rond deze term. Precies dit mis-
bruik is voor Veto een afdoende reden om
aan het fenomeen wat aandacht te beste-
den, temeer omdat het postmodernisme
helemaal geen modegril is. Misschien kan
het nog het best omschreven worden als
een gezwel: voor sommigen goedaardig,
voor anderen kwaadaardig."

1987, Veto zal binnenkort konkurren-
tie krijgen: "Piloteren is in. De hele univer-
sitaire wereld maakt de laatste tijd blijkbaar
niets anders dan "pilootnurnrners" van
"sensationele nieuwe universiteitsbladen".
... De Akademische overheid staat immers
op het punt om zelf een 'studeruenkrant'
uitte geven: een KV Leuven Campuskrant ...
Het verslag van de bewuste vergadering
meldt dat het uiteindelijke doel is: het speci-
fiek imago van de KU Leuven uitdragen, een
imago dat omschreven wordt met termen
als "kwaliteitslabel". "elitair" en "aandacht
voor de mens: de K".

In het eerste nummer van het akademie-
jaar worden traditiegetrouw de geledingen
van Loko voorgesteld: "De allereerste keer
dat je de naam Kringraad hoort vernoe-
men, denk je misschien aan één of andere
Kajottersklub. Beelden van kampvuren en
ronde tafels trekken dan aan je voorbij . Je
kan het je zo voorstellen: in een sirkeI-
vormige opstelling een vergadering van
wijzen wier enige taak bestaat uit het
ontrafelen en weer aan elkaar breien van
wereldproblemen. Of je associeert de naam
met het bestuur van één of andere schut-
tersvereniging in Neeroeteren. of een
volksdansgroep uit Lembeek. Maar je zou
beter moeten weten."

Nikol Wellens, vrijgestelde en zakelijk
leider van het Stuc in gesprek met Veto:
"Toch komt het Stuc-publiek bijna altijd
naar voor als een stukje artistieke incrowd?
«Zulke reakries verbazen me keer op keer.
Ik vind het gewoon een absurd idee. Ik
geloof niet dat er binnen het Stuc een kode
bestaat die voorschrijft hoe iedereen zich
moet kleden en gedragen.»En die hoornen
brillen dan? Die koffie-verkeerd die jullie
allemaal drinken?

Hugo Claus in 1988: «Wie mijn boek
slecht vindt is een debiel. Wie het goed
vindt een prins van de intelligentie en de
goede smaak.s ln jaargang 17 krijgt de man
weerwerk van schrijver Paul Claes: «Ge-
lukkig kan hij af en toe wat geld bijverdie-
nen door makelaar in huizen te spelen, of
dankzij wat amateurgezelschappen die iets
van hem opvoeren..

Zoekertje anno 1988: "Help! Ik wil op
New Beat leren dansen. Wie kan mij hel-
pen? In ruil voor IBM-software."

Rektor Roger Dillemans over Veto naar
aanleiding van het vijftienjarig bestaan in
1989 - reeds vijftien jaar horzel in de pels:
«Ik ben ook de enige rektor die zo'n han-
dicap heeft als Veto.»

Herwig van Hove ventileert zijn visie
op de eetkultuur: «Alleen eten is iets voor
schizoïde honden die uit hun etensbakje
vreten. Het is als een soort masturbatoire
refleks.»

Dichter Dirk Van Bastelaere: «De visie
van Brems op poëzie is verouderd en klein-
burgerlijk, net zoals die van De Coninck,
met zijn 'troost van het pessimisme', voor
wie poëzie een nutsfunktie heeft.»

"VRG's debat over aktuele problemen
in het voetbal was meteen een schot in de

winkelhaak. Niet in het minst door de deel-
name van Vlaanderens meest geduchte
hooligan, Louis Tobback. in het milieu beter
gekend als De Links-Back."

Jaargang 18 nummer 15, 20 januari
1992, uit de rekken genomen door rektor
Dillemans. wegens volgend eksploot op de
voorpagina dat de kneuterige moraal van
de toenmalige rektor te boven ging: "We
moésten van haar houden, vroeger. Reeds
als zevenjarige dreumessen werden we
gedwongen om deze kwasi-goddelijke
vrouw te bewonderen, te aanbidden en
haast fysiek lief te hebben - we gaven
kusjes op haar foto, bij ons in de lagere
school. Gillend werd ik 's nachts wakker,
tijdens de zoveelste verwarrende droom
over mijn Oosterse prinses en slaapdronken
hobbelde zij, de Maagd uit Calcutta, op
een melaatse olifant door mijn donkere
kamer. Ah, Moeder Theresa. Wat Waart Gij
Schoon!

Mysteries - gaan alle Indische bedelaars
plat voor haar:

Om een beetje onder haar sari en zo
naar 'steeds meer been' te kunnen kijken.
En Theresa? Theresa getuigde dapper en
eenzaam van haar geloof door onverzette-
lijk dit Kruis te blijven dragen, in de broei-
erige steegjes van Calcutta. Zij weet dat
God dit alles weet (wat wil je, Hij heeft
haar trouwens geschapen) en dat Hij daar-
om haar ooit tot zich zal nemen - gelijk
heeft-ie, de Oude Snoeper. Misschien leest
u het volgende week in Veto. "Het heeft niet
mogen zijn. "

Eind 1993, bij de opening van de Silo,
momenteel een hippe dancing: "Als we de
tekst mogen geloven wordt het een vrij
luksueuze bedçening: een kafee. een res-
taurant en eeri diskoteek helemaal ingericht
met de laatste snufjes uit de designwereld.
onder andere van Philippe Starek. Er wordt
dus vooral v~el aandacht geschonken aan
het interieur, de stijl, de kleding van de
obers, de lukse-bieren. en, zo schrijft men,
"house en techno zijn.toraal taboe". Silo
noemt zich zelfs een anti-diskoteek. Lukse-
diskoteek lijkt echter een meer aangewezen
term."

Jaargang 20, interview met Professor
Geerts over zijn verworpen spellingvoorstel
- de spelling die Veto vandaag hanteert:
«Het kan mij in feite geen barst schelen wat
voor spelling er nu kom I. Ik kan toch niet
spellen. Want vóór 1945 hebben mijn
leraars de oude spelling geleerd met bui-
gings-n en twee o's. Toen ik ging st uderen
kwam de spelling eraan zoals ze er nu nog
uitziet. En de laatste tien jaar heb ik me
met spellingen allerhande beziggehouden,
zodat ik nu elk woord moet opzoeken als ik
het korrekt wil schrijven. En belazerd word
je toch. De ene keer wat minder, de andere
keer wat meer. Maar belazerd word je.
Maar dat wist ik al.»

I995, toenmalig minister van Binnen-
landse Zaken Johan Vande Lanoue: «Ik
denk niet dat in het Agusta-dossier iemand
onder invloed van geld beslist heeft.»

Mysterie

Vooral uw blauwe sari sprak mij aan.
Een licht windvlaagje was genoeg en -
hups! - terwijl de leprozen wanhopig
grabbelden naar hun wegspallende endjes
vinger en neus, fladderde uw half-door-
schijnend hemdje opwindend omhoog en
verraadde een stukje ongeschonden enkel.
En zie, mirakel! Blinden zagen het licht
door hun etterende ogen, lammen sleepten
zich wenhopig voort (oh wee, hun geslacht
al schurend in het zand), en alle lonkten
naar uw Reine Vlees, en stamelden - let-
terlijk - door één mond: "God ...

Miljaar. borsten heeft ze niet, maar
benen! Benen ... " Want dat had de Voor-
zienigheid haar gegeven, en dààrorn kust
Johannes-Paulus met een hijgerige over-
gave mijn Moeder Theresa's voeten, terwijl
de zondige wellust van zijn Pools-paapse
tong druipt: ze heeft olijfbruine. vollere.
zachtere en - ook Theresa is maar mens -
harigere benen die welke destijds Eva om
Adarn's lenden welfde. En daarom - en
hiermee verkondigen wij een van de Zeven

Meer naakt inVeto!
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Ouwe knarren over hun tijd bij Veto

Altiid maar iagen, tot de laatste minuut
Oergelegenheid van dit feest-

nummer belden we aantal oude
Veto-knarren op, of ze geen stukje
wilden schrijven over hun tijd bij

Veto? Hieronder lees je de heroïsche
verhalen van negen ex-medewerkers en
ex-redakteurs. Ze leggen ze uit welke
fantastische carrière ze aan Veto te
danken hebben. Kwestie van je aan te
moedigen ook eens langs te komen in de
's Meiersstraat om je eerste stap te zeilen.
De fototentoonstelling die we hier heel de
week houden kan een leuk alibi zijn. Wip
eens binnen, nieuw zijn we hier ooit alle-
maal geweest.

Maandag 18januari. 18: 43. Belga stuurt l'en pers-
bericht rond: "Studcrucnprutcsi tegen clitnirc
uitspraken Oosterlinck". De Leuvense vrudcnu-n zijn
niet opgezet met hel pleidooi van hun eigen rektor
om van dl' KU Leuven l'en elue-ren: Ie uiaken. !lij
zal er niet 0111 hebben kunnen lachen, Maar IL' zijn
er natuurlijk aan gewend, die KUL·rekl<lfl'n, om hun
eigen studenten regen hun "ar Ie krijgen.

Hel zaligste voorbeeld dal i" keil. overkwam
ex-rektor Dillemans zo'n acht jaar geledl'll. De brave
man had maandenlang ach Ier dl' ...chcrrncn ge7wol'gd
aan l'en dekreet over dl' univcrvitcin-n. En 10(.'1) hij
hel in dl' bevoegde parlcrncruskumrnivsic 111 ()(,_'., , gaan
uitleggen. zaten alk leden daar met Veto op hun
schooi. Want veto had, pagina'Iij lang en met mokers
van argumenten, Dillernans' huiswerk in dl' vlot ..'f ge-
boord. Hij kreeg er geen woord meer ruwen. en het
heef: jaren geduurd eer hij de naam Veto kou horen
zonder te beginnen vuur ...puwcn.

Ik wa ... in die jaren assistcru aan dl' lnkultcit
Letteren. en om één of andere reden kwamen zowat
al mijn studenten bij Vl'IO ierecht. Nogal tipi ...ch voor
de relatie dil' ik ook al al-, studcru met Vetl) had:
alrijd net niet. Al eens l'en anikvl. al een -, een juhkc
bij Loko. maar nooit n ..-dakiiclid. nooit l'l'IJ deel dil!
klubjc zclfbewu ...tc aspirant-journali ...ten dat
wedijverde in het ver ...t tl' ver gaan. Maar ik liep daar
wel de deur plat. op dl' ' ...Ml'il·r ......traat.

Later ben ik nooit meer in een kantoor-
landschap beland dal LO stonk. waar de koffiekoppen
zo vrnerig waren en de buro's /on verbijsterende
berg rotzooi. Daar liepen dan een paar tientallen
gasren in rond die hun uiterste he" deden om er
ongewassen uit te zien en de indruk Ie geven dal
I\~n moeders hun opvoeding opgegeven hadden
('rgt'n"i vlak n.l IJ '~eboorll' \1~1~1JI !t 'I hili
ten wel knotse-n \~lJl dossiers over alk mogelijke
aspekren van Dl' Dernokrausering Van l Ict onderwijs.
En boomden daar eindeloos over door in de kafces
van de Mumstraat. Om dan weer naar dl' ....Meier ...-
vrraar u- vrrornpclcn en daar, bij hel oclucndgtorcn
en uren na dl' deadline. ellenlange arti~l"h Ie plegen
waar de reklor op dinsdagmorgen dl' hik van kreeg.

Sindsdien heb ik op alle mogelij]«: rcdakues
rondgehangen en soms ook gewerkt. Hel ...tinkt er
overal wel een beetje. we hangen 1I0g altijd op kafce
en we lachen nog altijd mei de deadline. maar nik, i,
70 ckvtrccrn als veto. Wie Veto overleefd heeft. kan
elke rcdak tic aan, En elke grove mop. Hangt dil'
sticker "Geel' Bloed!" nog altijd op hel tarnponvuil-
bakje in hel ruilet op de eerste verdieping?

Clcm Robyns,
redakteur Studio. Ket

Wu, lieren val1 de thee
We moeten daar eerlijk in zijn. Ook ik kwam bij Veto
terecht omdat ik dacht <.1(11dl' "ort ...tl· Wl'g naar dl'
joumalistick lang'" de '\ Ml'Ïl·r\ ...rraar liep - cr-u
onzalig« motivatie, maar dal wi ...t i" toen nog niet.
Om meer precic, Ie zijn: ik wilde rockjournali,t bij
11u 1110 worden. Kurt Cobain - IOl'1) al bijna dood-
interviewell. plaatjl'~ bl'~Jlrl'ken, elke dag l'l'n
bril'Vl'nbl1~ vol nÎl'U\vl' CD\ vindl'1l t'll dililr nog vonl'
betaald wordcn ook. ja, dJI Icek me ,-vel wal.

Mei dal va ...,c voornemen l.,'i1pll' ik op l'en ocht-
end legell hL'1 CÎnd van dl' 70lller vall I 9911 - dl' Ion
glourde door dl' bomen, kinderen ~pl'ddL'11 tOl'll nog
op !)Iraat - het kantoor van rl·daklil· ...l'krl'lari\ Pl'ter
Van Rompaey binnen. Pl'll'r Van Rompal'Y wordt in
de Veto-annalen hl'rinnl'rd om lijn fijn/innigl'
redeneringen bij de Wl'k l'i ij "'1L' l'valliJtil' vJn hel
weekblad: "Dat artikel tro" op nil't'). Waarol1l?
Omdat ik hl't leg." Waarna dl' ...chrijvl'r van Ill't hl'-
treffende "uk zich gelukkig pree, dal hij dl'
daaropvolgende weken de Agl'nda l'n Ad Valva,
mocht inlikkcll - l'ell laak dic eigelllijk aan de
rcdaktic~l'kretari~ toeueh()()rdl·.

"Zo, je wil over 1ll1l7ÎC" ...chrijven". hcrhaalde
hij mijn vcrlangen Illct cen air ell...of hij eI"l' dag dril'
kandidaat-rockjournali ...tcn tU\\l'n 7ijn boterham
il'gde. "Dan heb ik hier nog \'vd iet lij voor je. liet
Fl'~tival van Vlaanderl'n komt vanar dil jaar naar
Leuven," Zelf had ik Illl' \Vl'I it· ander ...v()orgc ...ll'Id
bij mijn debuul als rockjournali t, maar mijn Illl'ning
werd Iliet gevraagd. du~ beperkte ik llle 101: "H11l11l.
tof." "Nik ... tof". klonk hl,t. "dal rt· ...lival i... l'l'n Illega-
orgallbatie dil' kleine initiatievl'n platwc1(:.,t l'n lokale
organbatorcll ollder druk Ll·t O!ll 7ich ck~klll"iÎl'r aan
hen te bindcn. Zei dat maar in je arri"l'l."

Vl'rv()lgl'n~ ~il'urde hij me Illl'C nac1r dl' kullllur-
koördinator van dl' unicf. Of dil' 00" nil't vond dat
het Fl·...lival wat veel ra\ ...i1ileill'1l krl'eg in vl'rgc..'lij"illg
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met pakweg de sympathieke folkkonscrten die door
de rcdakucsekreiar!s zelf werden georganiseerd?
Neen. zo bleek, "Weet van niks, mei haar mening
hoef je geen rekening te houden in je stuk". siste
Van Rompaey me toe toen we weer naar het veto-
lokaal liepen. Uiteindelijk hield ik het in mijn eerste
artikel bij de visie van dl' redaktiesekretaris zelf, die
hel stuk prompt op de voorpagina zette.

Het einde van mijn journalistieke loopbaan
kwam enkele weken later al in zicht, toen ik een
stukje rnaakte over hel credokroraat van Heila
Haasse. Van dat artikel klopte geen klier. behalve
misschien dat Salzburgcr Fcstspiclc-dirckrcur Gerard
Mortier homo i" Zelfs de titel van het jongste bock
van de gelauwerde Haasse had ik verkeerd ('Wij,
heren van dl' ree', een koruarnmauc van het
korrekte 'Heren van de tee' en de [unky Tv-serie 'Wij
Heren van Zichem'}, Verder had ik nog geschreven
dal Nelson Mandela een credokroraat had gekregen
(moest fv\on ...cngwo zijn) en dat er bij dl' tocwijzlng
'gl',jol'llleld' was (bewijslast nul. het feit dat l'en
vetoredakteur dal gC/l'gd had leek me - () naïvitcit
- al genoeg al, bewijs}, Enfin, hoofdredakteur en
rcdakucvckrcrarl-, bij dl' rektor op het matje, ikzcll al
blij dal ik dl' daaropvolgende weken nog Agenda &
Ad valva ... 1110cht imikkcn. Een ding werd me na dil'
eerste weken bij vcio wel duidelijk. Journaliviick. dal
was nik" voor mij.

Bart Ecck hout,
redakteur politiek bij De Morgen.

Tile tniportauce of Beill9 Earnest
I~ heb bij Veto nooit enige officiële funktie bekleed.
I" ben nooit redakteur gl'\Vl'l'~t. ik ben nooit va ...1 lid
van dl' roemruchte lav-oui plocj; gl'Wl'l'\1, i" heb
nouit enig /ctwer], n! gran",chl' werk voor he: blad
verricht. Ik had het daarvoor - als presidiumlid van
Gcrmania en later ook als praeces en studentenverte-
gcuwoordigcr waarschijnlijk Ie druk. En toen ik het
al ...vrijgcsrelde van Kringraad ivt ... minder druk had.
geloor i" dat het statutair 11k! meer "on,

I~ ben ,h" geen echte Vctu'cr in dl' 'tri~ll' zin
van het woord. Maar ik heb wel, op mijn eigen
manke Veto jarenlang meegemaakt. Ik lal om te
heginnen al op kot in de rs Meiervvtraa]. in die ene
- !laar ...tudentennormen gigantische - kamer \Velar
tegenwoordig Alra"'l'! zit. Eerste deur link ...op dl'
eerste verdieping Illl'l ingezakte vloer én licht op dl'
prachtige tuin (wordt die überhaupt nog door
iemand onderhouden?).

,,, k on '1 1 \l,ri"'" I, Ij 11'\

dl' okkasionelc rcdakucvcrgadering op vrijdagncJlllid-
dag, één verdieping lagl'r dan waar i" woonde. en dl'
wel minder okkasionc!c nacht in de altijd veel te
warme lay-outkarner, dl' 'swcat-roorn' met lage
zoldering op verdieping nummer twee, waar zuwat
l'i"l' lu-wener van de ....Ml'ÎL'r ...straat op dinsdagavond
na l'en avondje stappen zonder pardon werd
binnengetrokken, 0111 hij te ...pringcn. Tileltjl'~ vcrvin-
ncn. teksten redigeren. tckvrblokken knippen en
plakken. Hcroïvchc uachu-n waren het vaak. ...i ijl van
de dead-line -,irc«. Met een horse-ale - ook wel
'pocikc gl'nol'md - in dl' ene hand en een plakvult.
markeerpen ol cuucr in dl' andere. Altijd maar jagen.
op het laat ...ie momcru. We haalden hel - hodl het
gelegd - altijd.

1:.11 dan tWCl' dagen later, me: iedereen van 011\
kot naar dl' Van Even...iraar. 0111 Vcrov tc plooien l'll
van een adrcvhandjc 1(..' voorvivn: dil' van dt.' abon-
neev, Fanta~li.,ch krcatiel werk, iclkcn-, andcrhall
uur en al ...he: even IlllT/.JI een kwanicnjc langer.
Voor de meer dan Wl'lgekollll'll vijfhonderd lrank. dl'
noodzakelijke aanvulling op on ... hui ...houdbudget.

En dan later pa ...werd ik echt medewerker, ging
i" 00" arti"d ......chrijvcll. Ver..,lagen van rac1dvergc1-
deringcn. intl'rvi('w"i, hockbe\]HTkingcll. wervend
pnl7c1. o""a ...iondl' coillmn, I\rtikd'i dil' nooit l'crdcr
klaar warl'n dan l'l'll hall uur voor dl' dl'ad-lillc-
l'cn onhl'hhl'li_jklll'id dil' i" llooit bl'l1 kwijtgt.'raa"l.
En ja: ik hCIl daelr nog altijd lfO .... op. Dal ik opl'l'n
hed he ...chl'idl·11 manÎL'r heh kunnen Illl'l'draail'll in
l'l'n pl'riodl' waarin Veto hct voor el'1l 'tlH.knlellhlad
lowal hoog ...t dl'll"barl' Jll'il haalde. I)al van pcrle"le
mix tU\\l'll militantl' ...prcl'kbub l'n journJli ...tic"
maga/inl·. Ecn hl ad wilarin naa\t l'CTl uitcr"t !ce ...haar
intl'rvicw Illl·t Grahalll Chapman l'en al ('ven Icl''o-
harl' uitl'l'n7l'lting OVl'r de Wl'l op dl' akadl·1l1i ...cht:
gradell ...tOIU!. I:en hlad dal la ...tig voor l'l'n intl'rvil'w
tl' \1 rik"cll llIl'll"'l'n al ...Umbcl10 Ecu en Jacqul"
Dc.:lor\ toch aan dl' praat "011 "rijgl'n, cn op tk/dldl'
pilgina. 70nder ...tijlhrl'lI" kOIl oprol'pcn 0111IC gaan
betogcn voor hl'1 behoud van dl' \ociak ~l'kl(}r. El'll
hlad WelarVall dl' redaktil' gl'vraagd wcrd Olll l'l'll
IhClllall u lll111l'r van 'Dl' Nil'UWC Maand' tc vulll'l1. In
dil' 7in Wil...VelO, 10 ongl'vecr halfweg bet vorige
dl'cl·llnilllll. (Til blad Illl't nivo, lilcl \tijl ell Illct l'(..'11
trouw. zij hl'1 kriti\ch publiek. Een blad kortolll 1l1l'1
l'l'n dl' Ll'UVl'n ...l' 1IIliVlT...itl·it vcr ovcr\chrijdl'IHk
roep l'n reputatie. Tenlllin ...tl·, LU leclt hl·t in mijn
hl·rinlll'ring.

Mi ..."chil·n klin"t hl'1 allclllaal wel Vl'l'l Il' mooi,
mb\chicl1 i...Vl'to Vc1ll llU, ol dil' van pJkwl'g 1978
kwalitatief vcd ...tcrker, <.'n rijkcr. l'n wat Wl'l'1 i" nog
ll1eL'r diln dil' Vclll toell, Maar het kan wel gl'l'1l
lIIcvJl/ijn, dat van dil' hl'll' gCllcratie Veln nmd 1985,
van Hildt, Dcvoghl'll'n Didil'r Wijnc1nt\ over Lodl'
Dc\met en Jan IIt1Y...l· tol J~111Alllholli~\l'n. Trui
MOl'rkl'r"e. Ilan ...-MJJrtl·n Po~t. Ca ria RO\\l'l'l\ l'n

nog zovele anderen er zoters als 95 proecru in de
journalistiek is beland. En het daarin heel goed doet.
Een klein beetje inhoud zal die generatie dm wel
hebben gehad.

Rudy Lanssens.
redakteur VTM-SI>ort

VallzwallSke ontmaskerd
De meeste medewerkers van Vcto starten na een
weloverwogen eigen bcshssing. 50111\ wordt er wel
eens iemand regen wil en dank ingeworpen. Toch
kan de nood op korte termijn een pk/il'r worden.
Voor zowat alle organivaticbladcn ...ich zich wel eens
hel/elfde probleem. Wordt het blad niet ie
zelfslandig van de organisatie? Een di ...kuvsie die ook

veelzeggende titel 'Russische toestanden', De winter
van 1983 - mei mijn eerste artikel op I december
1983 - was dus zeer spannend. Na enkele weken en
met nieuwe aangroei van de medewerkers slaagde
Velo er echter opnieuw in een gedegen journalistiek
produkt te worden, deze keer effektief met meer
kring- en vcrtcgcnwoordlgingsnicuws.

Aangezien ikzelf graag schred en bovendien als
vertegenwoordiger van de studenten in allerlei raden
en k011l111b ...ics zal. werd ikzelf ook snel een
algemene stoplap. Moe,t er op de dag van vcrschijn-
ing nog 'ind een pagina krant gevuld worden. dan
was de kreet: "Toon, vchud nog eens Wilt artikels uil
je mouw". Dl' vcclvchrijvcri] leidde ertoe dat ik ook
al ,nel enkele bijdragen begon te leveren onder een
pseudoniem. Zo ...tarnen wc met een specifieke
rubriek waarin dl' kringbladen uitvoerig werden
belicht. Een dankbare rubriek. waar ik vncl veel
plezier begon Jan IC beleven onder meer omdat hier
ook meer srilistivch« vrijheden mogelijk waren en
niet alleen journalivrickc normen dienden gcrcspck-
iccrd. Hel eer..,.e jaar akrccrdc ik voor deze rubriek
onder dl' bl'nalning vanzwam. dan werd hel
vanzwanvkc. hét jaar daarop Frans Zwans.

HOE IK VETORAAN WERD
@MD/,<i E~ VAN MIJN P-AM &EHEVGf:N VER.-
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VelO nil·t v rl'l'Illli i\. Tijden ... l-l-Il ,'c]1l d(..'/l· "ri...i",pl'ri-
ndl'''' \VlTd i"/dletht in hel hlad gl·\\Urpl·11.

111dl' IUllll'r van 19~2-1 ()HJ wl'rd Vl'to duur dl'
\tlldl'lltl'l1overkocpding vcrWl'tl'1l Ic VCl'1 Il' drijvl'll
op dl' pl'l' ...oonlijkl' illll'rl'\\l'''' Villl dl' rl'dil"tl·llr .... Dit
kVl'nk wc1i ...waar Il'lT gl'dCgl'll jtHll'n.lli\lic" op,
hotlld/.J"dij" ovcr algl'llll'lll' politÎl''' l'l! "ultlillr,
11lJelr gal dl' Jlgl'll11'llc "'llldt'I1Il'nlll'\Vl'gil1g l'll dl'
"ringl'1l dl' intIrIl" dat l'r OVl'r hUil lorgl'll l'll
(,"tivill'Îtl'l1 tl' wl'inig hericht wl'rd. Krillgraad - in
hooldl' van lijn loenmalig \'oor/iltl'r l'lI huidig pro-
Il·......ur Bart 1)(.' Moor - l'l1 Sod.,k R~li1d- in hooldl'
vall lijn tOl'llmalig VOOI7ÎlIl'r (i"/dl) - llll·l·IH!c..-ll
dl!'" d,ll l'f hij\llIrillg nodig \Vel .... Nt' l'l'n "Orl('" pl'riudl'
van pl'r"'lHJlllij"l' rl'dc1"til'llll'(kwl'r"illg olldl'r t!t-
vorm v.,n \uggl· ...tÎe\ voor arti"d\, wcrd dl' ...illiatil·
lod.1nig vl'rhil dat dl' heil' hl· ...tiJalll.k rl'lla"lil' Op\lapll'.

1);1.11" ...lt)l1tkn wc delll voor dl' opdratlll Illl'l l'l'l1
heJll'r"l aill11ill Illl'dl·wl·r"l·r ... llll'1 l'Vl'n7l'l'r hl'perktl'
I'nlc1klil'-trvJrillg l'llkdl' IHI(.dllUI1111IlT... uil ll' hrl'll-
gCIl. Dil Il'nvijl gC\Vl'/l'1l rl'dil"til'll'dl'll olldl'rtl1\\l'll
1l'11 in dl' IJJIÎol\a1l' Pl'f\ clrti"t'l\ pll'q,:dl'1l olldl'r dl'

Fra", ZIV.'", kgdl' er hel hijltje hij llel'r op 27
Jpril 1987, Il'\'l'l1'" mijn .,lkrl.lcll ...ll' ilrtikl'i voor Veto
in hl't .1Igl'nll'l'll. Illllliddt.:l\ haddl'n \Vl' niel c1I1Cl'll
pll'/il'r hl'kl'ld. Illclilr 00" \'(..'(.'1hOl'il'nde l'fvilring
opgl'd,hln in hl't joul'llali\tidü' l111'dilllll. Zl'if wa ... i"
tol'1l 00" Ilog a"liel hij rJdio ~l'()rpi(). Ondl'rtu\\cn
heil i" nog \'olir/illl'r vall dl' Raad VJrl Bl· ...luur van
dl' regiollall' tl'll'vi\il' \'.111dl'/l' ...trl'e". AI\
\I,lllllnlt'\Vl'r"lT \',111IJl'l n'''IOrJal VJIl dl'/l' univl'r-
\ill.'Îl \ olg i" Vl'to Ilog altijd \'iln nahij. Cycli ...ch 7il' jc
n](.·l'\IJI dl'/dldl' Illl'I1l.1Iil·"l'n tl'rugkerell, V0f111l'lij"
hlijfl VCIO hl'\ hl'\ll' \1 lldl'llll'nhl,ld lIil Vli1alldcrl'11 l'll
i...Ill't \l'rgl'lij"bilar llll't dl' hl'll·n'. vaak zwaar ondl'r-
...ll'UIHk. llJli\ l·r ...itl·it ...hlildl'1l uil 1ll'1 huilenlJlld,
Vel'iili/ijll tit' rl'da"tt·llr ...11l'lluorlij" gUl'd ingl'licht.
Som ... \\ t1rdt uo" \\ l'I l'l'n\ dl' hal I1lhgl, ...lagl'Jl, IllJar
gl'/tJluk poil'IllÏl''' Ill'l'it \om ...ook 7ijn vcrdil·Il\ll·.
Vijll'ntwilllig jaar Velo. I" hen hlij ook l'l'll ...1likje t('
hcbbl'1l lllogl'1l hijdr.1gl'll. bI lil' rl'ikhal/c!ld uil Ilaar
dl' voigeIlde vijll'ntwintig jJilr.

Toon Boon,
juridisch adviseur van de KU Leuven
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Schaadt het niet, dan baat het niet
"Ha, de nieuwe spion van Sociale Raad." Het was de
eerste keer dat ik redaktiesekretaris Didier Wynants
in levende lijve zag - tot dan was hij alleen een
bekende naam in het blad waar ik als
kandidatuurstudent al wekelijks naar uitkeek - en
levend bleek Didier goed één meter vijlenzestig
hoog. Maar na die ene welkomszin was hij de
imposante figuur, ik de dwerg. Daar stond ik dan,
friemelend aan de nochen van mijn palestijnensjaal.
de allereerste tekst voor Veto in de hand, net nog zo
ingespannen ingetikt op het allernieuwste model
elektrische tiepmachine van Sociale Raad: ver-
wisselbare koppen, automatische tipp-ex; in het pre-
computertijdperk was dit high-tech voor de would-
be-journalist.

Eigenlijk was 'journalist' een te groot woord.
Journalistiek was voor ondergetekende in het beste
geval een middel. Het echte doel heette politieke
aktie. Het was oktober '86, ik binnen Sociale Raad
net verkozen als algevaardigde in de Raad voor
Studentenvoorzieningen, en dat betekende net in die
maanden aktie en agitatie. Tijdens de zomervakantie

is tussen een pamflet van Sociale Raad en een Veto-
artikel; dat strooibiljetten nuttig zijn om rechtstreeks
te mobiliseren voor een betoging, maar dat Veto
informeert over de eisen van zijn rnanilestatie. Meer,
dal Veto bij uitstek geschikt is om de politieke ma-
neuvers achter die besparingen te duiden en
ontmaskeren. Vooral van dat laatste argument lustte
ik wel pap. Het werd al snel mijn lievelingskost, mijn
dagelijkse prakkie.

Zo werd ik journalist. vanaf mijn eerste tekst
schatplichtig aan twee tradities: verknocht aan Veto,
gevormd binnen Sociale Raad. Ik die niet anders kan
dan schrijven, maar wel in het besef dat een scherpe
pen niets is zonder een wantrouwig brein en stoute
muil. Lang nadat ik de 's Meiersstraat verlaten had,
vertaalde Veto die opstelling in de geniale slogan:
'Schaadt het niet, dan baal het niet.' Ik ben al jaren
een beetje jaloers dat die ingeving niet van mij
kwam.

Walter Pauli,
koördinator sport bij De Morgen
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had een besparingsplan van de Regering Marrens-
vcrhofstadt de sociale roelagen voor de universiteiten
gehalveerd en de inschrijvingsgelden mei ruim dcrug
proecru doen stijgen. Sociale Raad spuwde dus vuur.
onze schrijfmachine braakte oorlogstaal. Met plezier
liet ik mij aanmoedigen - opjutten. zeg maar-
door de vrijgeslelden en anclens om bij Velo een
schrijfsel Ie presenteren waarin de akademische over-
heid op eerder aanmatigende toon de levieten
gelezen kreeg. De slorparagraaf klonk strijdlustig.
zoniel krijgshallig ("de snijd om de dcmokrarisertng
begint pas!") en hel was allemaal gemeend ook.

TOLmijn stomme verbazing moesren ze bij Veto
niet weten van een nauwelijks gckarnoefleerde
doodsbedreiging jegens professor Masschelcin. de
voorziuer siuderuenaangclegcnhcden. Niet dal de
tekst slecht was, niet dal mijn beloog geen steek
hield of de taal hakkelde, en ook de veto-rcdakrcurs
bestempelden de regeringsmaatregelen als snood en
te laken. De inhoud kon er best door. de stijl ook
wel, de toonzelling niet. wynarus en kompagnie
legden geduldig uil dal er loch een esseruicel verschil

ook dat soortmensen komt door Veto
aan de bak

Ik belandde opnieuw aan de universiteit in okt ober
1981. Ik was nel 32 geworden, had meer dan tien
jaar als 'arnadees' geleefd. Ik was ondergronds mijn-
werker geweest. had in drieploegenstelsel aan de
band gewerkt en was opvoeder geweest van sociaal
verwaarloosde kinderen. En ik had me voorgenomen
dil maal Ie doen wal ik de vorige keer - we spreken
van de roemrijke periode vlak na '68 aan hel Han-
delskot - duidelijk niét, of amper had gedaan: stud-
eren. Het studentenleven was aan mij daarom niet
besreed. ik wilde in de eerste plaats mijn eigen cksis-
teruiélc krisis Ie boven komen, en vervolgens iets
leren waar ik wat mee aanvangen kon in het leven.

De eerste motivatie had mij tot de studie
Moderne Geschiedenis geleid en reen dat niet bleek
Ie helpen, naar het Psychoierapeuusch Centrum
voor studenten. De tweede bleef - gegeven hel
betwistbare maalschappelijke sukses van hel vak Ge-
schiedenis - oningevuld. Onderlussen overleefde ik,

en hield ik me ver van het studentenleven. Tot ik
boos werd.

Ik was alweer drie jaar aan het studeren, toen
ik in Veto een kulpabiliserende tekst las van MLB. U
kent ze wel, MLB die iedereen trachtte aan te praten
dat hij zijn plichten als mens niet ter harte nam,
tenzij hij zich met hen kontinu inzette voor de
Goede Zaak. Het was een soortgelijke brainwashing
die mij vijltien jaar eerder ertoe gebracht had mezelf
op te sluiten in een vernauwend denken, waarmee
ik niemand had geholpen, maar slechts mezelf de pUI
in had gewerkt. Dus reageerde ik met een lange
repliek die ook gepubliceerd werd.

De week erop lag er een brief in mijn bus mei
hel verzoek van de toenmalige hoofdredakteur van
Veto - 'Pollekc' werd hij genoemd, ik herinner mij
zijn familienaam niet - om regelmatig stukken in te
sturen. Dus ik deed dat. En ik ontwikkelde mijn
journalistieke talenten, terwijl ik me vastreed in mijn
licentiaatsverhandeling en wekelijks op de sofa lag
voor een psycho-analyse in het Atrechtcollege. Maar
ik werd dus wel een vaste medewerker van Veto met
ambities om als free-lancer van start te gaan in de
'echte' pers, ik wist alleen niet hoe.

Op een dag kreeg ik een telefoontje. Eén van
mijn stukken - ik had Guy Mortier van Humo geïn-
terviewd - bleek sterk in de smaak te zijn gevallen
bij een dame die een vakblad uitgal rond Media.
Marketing & Reclame, 'Pub Magazine' gehelen. Het
klikte en een week later was ik Iull-tirne bezig voor
haar blad. Ik leerde de kommersiële achterkant van
de mediawereld kennen en evolueerde.

Drie jaar later werd ik opnieuw gebeld. Dilmaal
door Het Laatste Nieuws dat een redaktioncle mede-
werker zocht die zich wilde toeleggen op humart
resources management voor wal toen nog 'Jobwijzer'
heette en vandaag 'Vacature' is geworden. Ik leerde
de wereld kennen van hel vlugge, hapklare stuk,
maar hield daarin voor mijzelf de norm hoog. Ook
een populair, vulgariserend stuk dient gedragen te
worden door een serieuze kulluur en een stevige
dossierll'ennis. En dal kan best eervol zijn, zo vind ik
nog steeds.

Dat viel alweer op en toen. vier jaar later toen
de VUM zich vastreed met zijn tijdschrift
'Jnterrnediair'. dal Ie high brow was geworden
wegens onder andere Ie veel academici als medew-
erkers. Ik kreeg de kans om IC bewijzen dal ik er wel
wat van maken kon en dat een vlotte schrijfstijl en
een ernstige benadering niet noodzakelijk tegenstrij-
dig hoeven Ie zijn. Ik kreeg één jaar de tijd om in
samenwerking mei een gedreven kornrncrslële-ploeg
een bodemloze pUI om Ie zenen in een hoopgevende
situatie, en op die manier een kwaliieitsweekblad te
redden van een roemloze ondergang.

Wij slaagden daarin en ondertussen zit ik hier
alweer zes jaar, tOLwederzijds genoegen. Ik b\n de
KU Leuven daarom dankbaar. Niet voor de opleiding
die ik er genoten heb want die vond ik op vele
vlakken ~uboUig tof~p het h'emeltergendqaL E,\de
akademische muggenzilterij ~e de norm i~ voor een
suksesvolle eindverha~deling, heelt mij toen en nu
nooit beko\rct.. Ik hebmijn emdverhandeling dan
ook nooit vóilOoid; dus ook nooit mijn diploma
behaald; en ik vermoed dat ik die vandaag nog altijd
niet afkrijgen kan. Mocht ik het vooralsnog
proberen; ik kàn volgens die lijnen niet denken. laai
Slaan schrijven.

Ik ben de KU Leuven daarentegen dankbaar
voor Veto én voor het Psycheterapeutisch Centrum.
Voor hel reil dal de KU Leuven de-tielengrootheid
bezit om jaarlijks een bescheiden budget vrij te
maken om zulke marginale instellingen in leven te
houden. Zodat iru uulèf-ernoüoneel ralent - dal
vaak verloren loopt in de eng-kogrïitieve sfeer van
een universiteit - zich toch ontplooien kan. En
zodat mensen als ik toch nog goed terecht komen en
hopelijk een posltieve, maalschappelijke bijdrage
kunnen leveren. Dank u veto. dank u Atrechtcollege.
dank u KU Leuven.

Eddy Daniëls,
hoofd red a kteur In termed ia i r/lnterméd ia ire

Was ik maar in Leuven gebleven
Hoewel ik in de Vetojaargangen '86-'87 en '87-'88 al
en toe een stukje schreef. draaide ik vooral mee in
de ploeg van eindredaktie en lay-out. Toen ik na
mijn studies als eindredakteur en later als journalist
aan de slag kon, stelde ik vast dat de Velo-aanpak
behoorlijk professioncel was. En ook dal hel er in
Veto zoals in de Echie Wereld aan roe ging: mensen
mei uileenlopende belangen die via openlijke
diskussies op de redaktlevergadering of gelezel in de
wandelgangen hun sternpel op hel blad drukken.

Hel gevoel dal me echter hel meest is
bijgebleven, is een soort gezonde heroïek: de drang
om met een kleine ploeg elke week een interessant/
onderbouwd/leuk studentenmagazine uil Ie bren-
gen. Ik denk hierbij graag terug aan de lange
nachten waarin Velo lenertijk bijeen geplakt en
geknipt werd, aan het napraten lot 's ochtends vroeg
in de Liberrad. aan de opwinding als de stapels Velo
van de drukker kwamen. Hel lijken oudstrijdersver-
halen en die zullen niet-ingewijden snel vervelen.
Laat ik mij dus beperken 101 dal ene verhaal over de
Kulak-reponage die Velo in november '86 rnaakte.

Naruurlijk wilde ik graag meedoen toen het
idee op de rcdakucvcrgadcring geopperd werd: mei
een ploeg naar de Kortrijkse universiteit trekken
(later zouden Diepenbeek en Brussel aan bod
komen) om er hel studentenleven door Ie lichten.
Als ex-Kulakker zou ik de weg wijzen. Wc
ven rokken mei zeven en hel werd een leuke daguit-
stap. Ik had er alleen niet bij stilgcstaan dal de
jongensachtige branie van mijn kollega's gekombi-
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neerd met de kritische veto-st ijl, tot artikels met een
stevig ironisch gehalte zou leiden. Dat was naïef.

"Het leven aan de Kulak is rimpelloos. De
studenten: blijkbaar Ie oud voor collegakauekwaad,
blijkbaar te jong geacht voor hel Ware Leven in de
Echte Stad." Zo stond het in het opcningsartikel en
de toon was gezel. De foto-onderschriften in hel
West-Vlaams - een vondst die de Wesl-Vlamingen
op de redaktie als grote humor beschouwden -
gooiden olie op hel vuur.

De Kortrijkse studenten kwaad, de toenmalige
reklor nog kwader. Er werd in mijn richting
gewezen: de nestbevuiler die een komplot opgezet
had. Dat was Ie veel eer. Ik speelde niet de glansrol
die ze mij toedichtten. Mijn interview met Kortrijkse
monitoren was neutraal van dossier. Wal ik er zelf
van vond? Bepaalde kommemaren op hel srudcn-
tenleven in Konrijk waren ierecht. het treiterige
toontje leek me onnodig. Dal er reaktie kwam van
de Kulak begreep ik best, maar ik vroeg me al waar
het zo krampachlig en zonder een zweem van
zelfrelauvering m,flesl.

Toegegeven:"!n heel die heisa vond ik het
stiekem wel stoer ~m even een beetje berucht te zijn.
Maar mijn invloed als zogenaamde nestbevuiler was
van korre duu\\jaren later zijn zowel mijn broer als
zus ook aan de KIllak gaan st udcren.

Trui Moerkerke,
redak teur Weekend-Knack

De geur van Veto

De Geur van Pritt en Fotozetpapier:
's Morgens op de trein mei een afgewerkte Veto. Een
willekeurige woensdagmorgen, 1985. De lav-out
ploeg heeft rot vroeg in de ochtend doorgewerkt. Nu
trekt de redaktiesekretaris mei de grijze lay-oui
onder de arm naar het station. Op dl' trein vreemde
blikken van de pendelaars. De geur van Priu en van
de Fotozet stijgt uil de map op. Even kijken hoc de
nieuwe Velo eruit ziet. Wal is er gisterenavond nog
bijgekomen? Wie is alsnog in de pen gekropen om de
blanko op pagina 4 IC vullen? Zijn de cartoons in het
daglicht even grappig als gisrercnavond? In Brussel
Zuid, de metro op. In de groezelige drukkerij wordt
de kostbare Velo (een steunkleur rood) mei een op de
persen gelegd.

De Geut van Verse Inkt:
Een inktverse Veto, diezelfde weck nog in de

bakken van de Alrna en In de bakken van de fakul-
teitsgebouwen. Schandaal! Alle Veto's zijn uil de
bakken genomen. Neen, geen sensuur ~an hel
rektoraar. Wel een nieuwe konkurrent, een rechtse
nog wel, 'Pazc'. HCI studentenblad op A4 formaat
van de nieuwe studentenbeweging. voornaamste
tenoren zijn advokaat Geen Glas en Jcfke, van hel
Boerenkot. Veto schiet wakker en overtroeft. veto is
erno~l1aze' niet, teveel reklame.

De Geur van Papier en Koffie:
De redaktielokalen in de 's Meiersstraat. Een

geliefd toevluchtsoord tijdens de studentenbetegin-
gen. De. vensier zijn dun, maar voorlopig zijn ze wel
nog bestand legen waterkanonnen. Ria loopt er
rond. Zij dO~1 sekuur de boekhouding. Tegenover
haar zit Filip Huysentruyt, een Unix- adept van hel
eerste uur. De eerste ook met een kornmcrsiêlc fee-
ling. Alfaset ziet hel daglicht. Hel zei werk voor der-
den slurptde lokalen binnen. vanaf nu liggen er uok
publikatics van Agalev op de verlichte lav-out bak.

Ook de vrijgcstelden van Kringraad en Sociale
Raad zoeken de Veto-lokalen mei de kofne in de
hand op: de diplomarische Rudy Lanssens. de ge-
dreven Gilbene Boeckrnans en de geëngageerde Pol
Deltour. Diskussies over de autonomie van de rcdak-
tic en journalistieke irucgritcit zijn nooit veraf. In
hoeverre moet hel blad van een organisatie trouw
zijn aan de organisatie?

De drop-in/drop-out ratio van Veto is groot.
Wam na de les, voor de les of zonder les vallen de
siudcntcnredakrcurs binnen. Zo ook de eeuwige
student. De Charel in de wille doktersjas. Ver in de
zestig. mei een hoge schrille Slem venlileen hij zijn
mening over dl' huidige srudcntcngcncraue. Op een
dag ook de bekentenis dal hij tijdens de oorlog veer-
lig Duitsers om zeep hielp door sirichninc in hun
soep te doen.

De Geur van Sukses:
De journalistieke hoogrepurnen. Hel fameuze

Eco-intervicw, bijvoorbeeld. Edcly Daniëls slaagt erin
een interview te versieren met Eco. Als enige. Eco
krijgt een credokroraar. Op weg naar Leuven, in een
treincoupé slaat Daniëls zijn slag. Mister Eco. I pre-
surnc? Het veto-artikel wordt later verkocht aan
Humo.

De hommage ook aan reklor De Sorner, als die
plotseling sterft. Een ekstra nummer van Veto, met
zwarte rouwband, voor een waardige tegenstrever.
Heel wat mensen reageren op het ckstra-numrncr.
Dl' reaktie van dl' studenten wordt geapprecieerd. zij
dragen trouwens de lijkkist op dl' begrafenisstoet.

Hel begin van de dossiers op de midden pagina
van Velo. De redaktie kijkt builen de grenzen van
hel Leuvense, builen de grenzen van de studenten-
wereld. Soms trekt een volledig ploeg op reportage.
voor een pon rel bijvoorbeeld van de kampus van
een andere universiteit.

Het is het begin van de professionalisering van
de werking zowel op technisch als op inhoudelijk
vlak. De uildaging ligr ering om loch een studenten-
blad blijven. Met de frisse geur van Veto.

Hilde Devoghel,
eind redakteur ROB-TV
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Vers uit de mottenballen: Veto's eerste hoofdredakteur

"Zeg maar dat il( dat zo gezegd heb"
Geioei, ik word oud", dat is de

reaktie van Veto's eerste hoofd-
redakteur wanneer hij telefo-

nisch de vijfentwintigste verjaardag
van het blad waarop hij niet geabon-
neerd is, verneemt. Hij neemt er even-
wel graag een halve dag voor vrij, hij
heeft er toch nog negen staan. Toch
kan Kris Van Boechout op de dag van
het interview alleen groen lachen met
een ronddansende opmerking over
zijn grijzende haren. Hij neemt een
Veto vast, leest erin, lacht, en zegt dat
dat '[orseren' op de voorpagina hem
wel bevalt.

Van Boechout: "Voor veto had je een st u-
denrenblad dat 'Omtrent' heette. en dat
heel intellektueel georiënteerd was: veel
kultuur, literatuur ook, totaal niet aktie-
qericht . Aktualiteit kwam er op dl" tweede
plaats. Probleem was dat de st udentenbe-
weging wél aktiegericht was op dat mo-
ment. Toen Veto geboren werd, waren het
niet langer de kleine, politiek georganiseer-
dl ,ro( pjl" dil dl-.ti( \ 'l I 1 '11 l \ l

wctcnvc happcn dedell 11IlTlI\ mee. en er
ontstond een grote beweging die door de
kringen gedragen werd. I let is ook in die

periode dat de Algemene Studentenraad
ASR (voorloper van de huidige Loko, Lcu-
vcnsc Overkoepelende Kringorganisatie.
nvdr.) ontstaan is. Dat draaide goed: we
hielden zo ooit een staking van zeven
weken. waarbij alle lessen aan de univer-
siteit door de st udenten geboycot werden."

"Veto was toen een aktieblad. totaal
verschillend van wat het vandaag is. Het
was slecht geschreven, de lay-out was
slecht, dat waren de Middeleeuwen. In de
kelder van Kultuurraad - die toen in de
Heilige Geeststraat zaten - gebeurde het
dan; boven de lichtbak, met het stanleymes
in de aanslag en tot vijl uur 's ochtends. Op
late UITn waren er dan effektief pagina's die
scheef geplakt waren omdat we teveel ge-
dronken hadden. Zelf ben ik ermee begon-
nen als voorzitter van ASR.
Veto: De naam 'VelO' wordt door sommiqen wel
eens ongeschikt bevonden voor een studentenblad.
Van Boechout: «Juist omdat die naam in
het begin 7.0 slecht ont haald werd, dachten
we: 'we zitten goed'. De naam Veto is het
bewijs dat studenten - als ze willen - aan
de universiteit iets kunnen tegenhouden.
\l'l dl 1I11~ ,....' I lil'" I Id I .... 1..1

altijd. Hovendien is het voor een siuk mijn
titel, en vind ik het daarom ook schitterend
dat dat nog altijd bestaat, ja. Natuurlijk is

Veto geëvolueerd. De studentenbewe-
ging was toen een drijvende kracht. een
voorhoede. De laatste jaren kan je dat
niet meer zeggen. Ik denk zells dat de
scholieren als maatschappelijke hcwcg-
ing dat aktiegerichte zwaartepunt naar
zich toe hebben get rokken. Je zag dat
mooi bij het spaghetti-arrest; de speer-
punten zijn jonger geworden, er is rnccr
dirckrc aktie en minder politiek. Maar
een ..,studentenblad mag op zijn minst
altijd wel een beetje alwijkend zijn, ook
met het oog op marketing. Veto durldc
wel tegen de haren in te strijken, ik heb
zelfs de indruk dat er de laatste tijd terug
meer standpunten ingenomen worden."
Veto: Wie de veto-archieven doorpluist,
merkt steevast op dal 1[1'1 er altijd 11'1'1 een
mannenclub is geweest.
Van Boechout: "In het begin waren
dat allemaal venten, Veto was een echt
mannenclubje. Neenee. bovendien was
er geen echte redaktie OJl dat momcru. het
was pompen of vcrvulpen. Ik :rie nog steeds
het beeld voor me van die twee menven in
de Kult uurraadkelder die de eerste Veto's
,1.111 1i,1 ,,1,11-.1-.<"11 \\,11,'11

"Veto is nooit een grij:re rnui-, gewel"\l
die makkelijk in de val trapte omdat ZL'
overvoed was. Schrijl maar dat ik dat

REDAKTIE & ADMINISTRATIE
'T STUC - E. VAN EYENSTRAAT 2D

3000 LEUVEN
TEL.016/22.44.38

.,Ik heb daar nooit een !olOgraa(gell'clm, ik denk dal
wij OIlZ(' (010 's pikten' (foto Ivan PII[)

gelegd heb en dat ik 7l"g dat dat goed i~.
Want lolang re Il'ggen i\'t niet een beetje
'Ie', dan deuk ik dat her gOl"d iv. AI\ [c een
nieuwe naam vnck t. kan je L'en\ overwegen
um hl"t 'Vel"1 Tc' tc normen. Toch raar dat
dat nog hcviaat. eigl"nlijk.»

Jeroen Lissens

Mottenballen deel twee: Didier Wynants

"Het zijn vier letters"
Oerjaardagen zijn bij Veto al op

veel manieren gevierd. Hef op-
merkelijkste statement gebeurde

wel toen Veto tien werd, en de voltal-
lige redaktie het -na meningsver-
schillen met de studentenbeweging -
voor bekeken hield. Een persoonswis-
sel drong zich op, en Veto begon van
op de grond opnieuw. Hip als de jaren
tachtig vandaag zijn, trok Veto naar
Gent voor een gesprek met de eerste
hoofdredakteur van de toenmalige
nieuwe lichting.

Didier Wynants: "Veto was in de late jaren
zeventig vooral een kreatief blad, los van
sfeer en arustiek-rninded. maar zonder taak
in de st udentenbeweging. En dat zorgde
voor konflikten. die het ontslag van de
voltallige redaktie tot gl"volg hadden. Toen
ik hoofdredakteur werd, moesten wc begin-
nen met een opbouw van nul. Toen waren
het vooral mensen van Kringraad en Sociale
Raad die dat deden. Maar Veto werd dus
eigenlijk door anderen gemaakt, al werden
ze vaak niet eens in de kolofon vermeld.
Zelf hen ik er begonnen als fotograaf. en er
binnengestapt zoals iedereen. Jammer na-
tuurlijk van die openlijke krisis, je kon dui-
delijk aan het blad merken dat er iets
schortte. Veto had toen zeer veel mensen
nodig, nieuwe krachten die er dan ook
gekomen zijn. Jozef Van Gelder en Eddy
Danicls bijvoorbeeld, die toen een interview
met urnbcrto Eco wisten te regelen. "De
Naam van de Roos" was toen net uit, en
Veto was de enige krant die Eco wist te
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strikken, op de trein tussen luik en Leuven.
Eigenlijk was het een soort mentaliteit. Veto
baadde aan het begin van de jaren tachtig
nog in de sfeer van de scvcnucs. In de
"koele" jaren tachtig, zoals die dan later
bestempeld zijn, werd Veto meer zakelijk
minder idealistisch ook. »

Veto: In de jaren tachtio doken ook voor het
eerst andere grote studentenbladen op.
Wynants: «Dat niet alleen, ook binnen dl'
studentenbeweging was er een afscheuring.
Enkele kringen gingen niet akkoord met de
politiek van de toenmalige studentenkoepel
en begonnen de KringUnie Leuven (KrUL),
met een eigen blad, dat Faze heette, in jaar-
gang twaalf was dat. Ondermeer Ekonomika
scheurde zich af. maar het was opvallend
om te zien hoe er juist toen meer ckonomis-
ten de Vetodeur platliepen, die toen vooral
de vaste stek was van pol en sokkers en
historici. Zelf ben ik burgerlijk ingenieur, ik
was toen de derde hoofdredakteur op rij die
die richting studeerde. Onze grootste uitdag-
ing bestond erin om - zelfs binnen de
mentaliteit van de jaren tachtig en met de
hete adem van de konkurrentie in onze rug
- een kritisch blad te schrijven en inhoude-
lijk goed te blijven. Uiteindelijk is er dan
een verzoen ing gekomen bin ncn de st udcn-
tenbeweging. en is loko ontstaan. Ook
werd al snel duidelijk dat het nivo van Faze
niet kon tippen aan dat van Veto, het werd
dan ook snel opgedoekt. En er kwam de

arnpuskrant natuurlijk, een poging van
rektor Dillemans om Veto de pas al" te snij-
den. En blijkbaar heeft hij Veto toch niet
kunnen nekken. Er was inderdaad wel een
materialisering van de maatschappij, maar

die heeft uit dl' srudcrucnbcwcgmg niet alle
kritische z in gedraineerd. Een journalistiek
produkt als Veto blijft dus waardevol, wam
het heeft inhoud, ook al zijn mensen het
daar misschien niet mee eens. Veto blijlt
toch nog altijd een diskussicpartner. en dat
is een prcsrauc. »

"Toch waren het ook op andere vlak-
ken moeilijke jaren, met alle intrige\ van-
dien. Er i., toen ooit een allichckarnpaguc
gekomen van het KVIIV. Op de Leuvense
aanplakborden stond toen te le:ren: "Wan-
neer glasnost in Veto?", met een port nt van
Gorbatsjov erbij. »

Glasnost

Veto: Was dat ook de ntenitu; die bij de sinden-
ten qanqbaar was?
Wynants: "Ik denk niet dat de studenten er
toen zo over dachten als die affiches deden
uitschijnen. We hebben dan inderdaad l'en
katern gemaakt over de Glasnost, met l'en
affichecampagne. "Deze week: Glasnovt in
Veto!" (lacht). In de praktijk was het altijd
zo dat de Vetoredaktie was sarncngcstcld uit
een groep politiek daklozen. die kritisch
regen de wereld wilden aankijken. Wie
kritisch wil gelijkstellen met links, doet
maar. Voor de ene hen je dan te links. en
voor de andere ben je nooit links genoeg. »

Veto: Toch zie je naast die inhoudelijke evolutie
dal de Vela 's van die jaren er ook anders uittien.
Wynants: "Er werd inderdaad meer iocgc-
zien op de korrektheld van de informatie.
Het onderscheid werd toen ook duidelijk
gemaakt tussen informatie en duiding, een
traditie die toen bij Veto niet zo sterk be-
stond. Het is ook in die periode dat de ver-
schijningsdag is verplaatst van donderdag
naar maandag, het begin van de rooibouw
op het leven van de medewerkers. Veto
werd toen minder kreatief, maar meer jour-
nalistiek. Dat die veranderingen bij meer-
derheid beslist werden betekent dat de tijd

er rijp voor was: voor l'en blad met dl' op-
dracht van Veto WiJ, dat een groot winst-
punt. OoI-. dl' lev-out van Veto werd proles-
vionclcr. »

Veto: Hol' zal het 101'11 met de inhoudelijke
vrijheid van Velo:>
Wynants: "Ooit lijn we een,>.op het matje
groepen bij rektor Dillcman«. Daarhij moest
ledereen in dc pa, lopen. Dillemans was
heel andL'r' dan lijn voorgangc:: De Sorncr.
Die liet vutdenten studenten :rijn, en rede-
neerde dat vrudcnu-n op hun twintigste wel
kriiivch moesren lijn, dat er anders iets mis
was. Dillcman, kon heel mooilijk 0111 met
kritiek, en dus ook met dl' voorpagina
waarop een 1010 van een vrouw stond die
haar rok omhoog trok. De ondertitel was: "de
hemel heelt twee opcningcn. ,. Ook toen
srudcrucu het rektoraat hczcucn. reageerde
hij luricu« en liet ze er met de matrak uit-
knuppelen. Dl' Sorncr IOLI met die studenten
een gla\ whivkv gedronken hebben. en op
die manier veel meer bereikt hebhen. Ook
met vrnaad aan de paus en moeder Tcrcsa
hebhen wc problemen gchad ...
Veto: Hel e//i!JC II'II[ bi! Velo al vii(<'IIlll'illli!1jaar
bestnat. liik! \\,,,1dl' tuuitn te tii».
Wynants: «Het zijn vier leners. hé. Boven-
dien valt het wel mee met dil' negatieve
avsociaric«. Neem nu de k rant 'Vooruit',
twintig jaar geleden herdoopt tot 'Dl' Mor-
gen'. Dat wa-, dl' Gentse arheidersheweging,
en nu is de Vooruit een konsenvaal en
niemand neemt daar aanxtoot aan. Noem
een I-.afce in Leuven "De Student", en je zal
7iell dat daar geen student te bespeuren zal
zijn. Een naam moet alles behalve gekozen
worden in lunktie van het hic et nunc. Zeil"
ben ik er nu ell jaar weg, en ik heb nog
altijd meer persoonlijke kuntakreu met
andere vcrocrs dan met siudicgcnuu-n. En
elke week lag hij daar, wc noemden dat het
wekelijkse wereldwonder. »

Jeroen Lissens
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Jonge akteurs bij Toneelgroep Amsterdam: De Toneelfabriek deel twee

"Alle generaties bestuiven elkaar"
ee Toneelfabriek - het teater-

festival met workshops en
debatten van Toneelgroep

Amsterdam (zie Veto 17, 25 januari)
- doet deze week Leuven aan.
Toneelgroep Amsterdam betekent
grote regisseurs als Gerardjan Rijn-
ders, Titus Muizeiaar en Gijs De
Lange, of klasse-akteurs als Lineke
Rijxman of Pierre Bokma. Maar hoe
is het om als jonge akteurs - zoals
Janni Goslinga en Casper Gimbrère
- in dat nest verzeild te geraken?

Janni Goslinga: «Toen Titus (Muizelaar,
mede-artistiek leider van TGA, nvdr) vroeg
om bij Toneelgroep Amsterdam te komen,
was dat in het kader van De Toneelfabriek.
Precies daarom werd de angst dat ik zou
verzuipen en dat ik mijn eigen ideëen niet
zou kunnen realiseren een stuk minder erg.
Ik wist meteen dat ik bij Toneelgroep Am-
sterdam mijn eigen ding zou kunnen doen.
'De meisjeskarner'. een stuk van Geertrui
Daem dat ik samen met Malou (Gorter,
nvdr) in de Toneelfabriek breng, hebben we
russendoor gemaakt. Bij het stuk 'Hades',
waar iedereen in meespeelt. moesten wij
pas later aanwezig zijn op de repetities. Zo
zijn we begonnen met 'De rneisjeskarner'.
Precies doordat er een Toneelfabriek is, kan
je je ook met je eigen projekten bczighou-
den.»

Veto: Toch[unktioneer je binnen Toneelgroep
Amsterdam. Ga je dan niet automatisch binnen
een bepaald kader denken of ben je bij het ma-
ken van 'De Meisjeskamet echt even vrij geweest
als wanneer je het stuk bij je eigen kleine gezel-
schap had gekreëerd?
Goslinga: «Ja, Titus was meteen entoesiast
over 'De meisjeskarner'. Maar ik kan me
wel voorstellen dat je op een redaktiever-
gadering of op artistiek overleg aankomt
met een plan en dat zij zeggen: "Ik vind het
verschrikkelijk". Dat is LOtnu LOenog niet
gebeurd. Ik heb wel al meegemaakt dat
icmand een idee had en niet genoeg men-
sen vond om mee te werken. Maar als je
genoeg mensen warm krijgt. dan zullen
Titus en Gerardjan niet snel zcggen dat je
het niet mag produceren. Ik kan me wel
voorstellen dat je iets maakt en je krijgt
zoveel kommentaar van de anderen dat
Titus of Gcrardjan zeggen dat je dat onder
de vlag van Toneelgroep Amsterdam niet
mag doen. Het zou in teorie kunnen, maar
dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als je
plan sterk genoeg is om mensen te overtui-
gen om mee te doen, krijg je volledig carte
blanche. Dan wordt het inderdaad een
tipische voorstelling van Toneelgroep Am-
sterdam omdat je het met deze mensen
maakt en dan past het op de één of andere
manier wel binnen een kader.»
Casper Gimbrère: «Bovendien vind ik dat
je ook binnen een klein groepje geen totale
vrijheid hebt. Je bent er afhankelijk van
kommissies en subsidies die voor het ene
projekt wel en voor het andere geen geld
overhebben. Dat is in feite een beetje het-
zelfde principe.»
Goslinga: «Ja, op die manier vragen wij -
teoretisch dan - subsidies aan binncn ons
cigcn gezclschap.»
Gimbrère: «Het voordeel is hier zelfs nog

"Liefhebber is een knaller. "

dat het om mensen gaat die je goedgezind
zijn, terwijl dat bij een subsidie-aanvraag
nog niet vanzclfsprekend is.»

«Voor mij ligt alles trouwens nog een
beetje anders omdat ik ook mijn eigen
groepje 'Tevengebroed' heb. Toen ze ons
vroegen bij Toneelgroep Amsterdam te
komen hebben we gevraagd dat groepje te
behouden om nu en dan samen een voor-
stelling te maken. Dat heeft onder andere
in 'Bierkaai' geresulteerd, wat dan een ko-
produktie was en waarbij we alle fassilitei-
ten van Toneelgroep Amsterdam mochten
gebruiken zonder dat we ons ergens mee
bemoeid hebben. Hier wordt echt wel de
nodige vrijheid gegeven.»
Veto: Jullie werden op de Toneelschoolgevraagd
bij Toneelgroep Amsterdam te komen spelen. Is
dat een soort van uitverkoren zijn?

Goslinga: «Ik voel me wel uitverkoren dat
ik hier mag spelen en me hier mag ont-
wikkelen. Het is ook zo'n leuk gezelschap
omdat je ook de oudere garde hebt - Joop
Admiraal. Sigrid Koetse, Alle generaties
zitren samen en kunnen elkaar bestuiven
en dat is irueressaru.»

Kompositie

Veto: Hoe groot is jullie autonomie als jonge
akteur wanneer je een produktie maakt met bij-
voorbeeld Gerardjan Rijnders of Titus Muizelaar?
Goslinga: «Zowel Titus als Gerardjan als
Gijs De Lange zijn toevallig - of net hele-
maal niet toevallig - regisseurs die heel
veel autonomie aan de akt eurs overlaten.
Zij kiezen het stuk en zij verdelen de rollen,
maar bij het repeteren geven ze alle drie

Kulluurraad organiseert slripproiekl
Van zondag 7 tot en met woensdag 10 februari zal Leuven het bescheiden mekka van de
stripverhaalkunst vormen. Dan vindt immers in het Arenberginstituut 'Gestript' plaats.
Kultuurraad. de organisator van dit evenement rond de negende kunst, biedt hiermee
een programma dat zowel de doorgewinterde balionJezer als de geïnteresseerde leek kan
bekoren. Het bezoek van enkele Zuid-Afrikaanse striptekenaars vormt het hoogtepunt
van deze driedaagse. Het thema is de relatie tussen stad en natuur.

Dit thema heeft veel te maken met het werk van tekenaar Frank, aan wie een
tentoonstelling gewijd is. In zijn werk is de natuur een konstante - hij tekent veel
beestjes. De man verdiende reeds ruim zijn sporen met Ragebol en recent nog met het
tweede album in de reeks 'Zoo'. Frank is erg bekend om zijn spektakulaire kleurenwerk.
De ervaring van schetsen en illustraties van de man is een heuse gebeurtenis.

Het tweede luik van het tentoonstellingstrio haalt een aantal jonge striphonden voor
het voetlicht. Deze werden gevraagd iets te maken rond de relatie stad en natuur. De
eksploten van ondermeer Bart Schoofs, Foob. Berend Vonk en Vlerk zijn te' bezichtigen
ijl het Arenberginstituut. Bij deze tentoonstelling zal ook een catalogus worden
uitgegeven met deze originele kunstwerkjes. Elke bezoeker krijgt een eksemplaar van dit
meesterwerk mee naar huis.

Het meest unieke deel van 'Gestript' draait rond Biuerkornix. Dit is een tijdschrift
met stripverhalen van Zuid-Afrikaanse auteurs Joe Dog en Conrad Botes. Deze ekspositie
is uniek voor Europa, de beide auteurs zullen Leuven bovendien met een bezoek
vereren. Naast het deel met tentoonstellingen kan de bezoeker ook 's avonds in het
Arenberginstituut terecht voor zijn portie strips.

Op zondag verzorgen de jongens van stripmagazine Beeldstorm een aantal
strippante performances. Maandagavond is Ooggetuigenavond: Tonio van vugt.
hoofdredakteur van het illustere striptijdschrift Zone 5300, komt vertellen over zijn
favoriete stripverhalen. De dag daarna maken de heren van Bitterkomix Leuven onveilig
in een interaktief interview afgenomen door Gert Meesters. Woensdagavond komen een
aantal van de meewerkende small press tekenaars signeren.

De rest van de nacht zal het Arenberginstituut ondergedompeld worden in een
smeltkroes van muziekstijlen, u geserveerd door het in Leuven wereldvermaarde dj-
kollektief Riot Squad.

(karo)
VaaT het volledige programma, zie agenda. Zondag 7 februari om 18.00 u openen de tentoonstellin-
gen in het Arenberginstituut (Zuilenzaal2 en het oude Chemielokaal), Naamsestraat. 96 in Leuven.
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heel veel vrijheid aan akieurs.»
Gimbrère: «Toch werken ze allemaal an-
ders. Gerardjan en Titus zijn ook heel ver-
schillende mensen. Titus regisseert veel
meer vanuit het akieren. Hij staat heel
graag zelf op het toneel en werkt ook
vanuit dat perspektief. Gerardjan gaat.
zeker met de stukken die hij zelf schrijft -
en in mindere mate voor de stukken van
een ander - veeleer konseptueel te werk.
Hij maakt totaal ander teater dan Titus; de
kosturnering. het licht. de tekst, gaan een
soort totaalkompositie vormen, waardoor je
als akteur eigenlijk heel lang geen idee hebt
van wat het totaalbeeld is, omdat je precies
deel uitmaakt van de totale kompositie.
Wanneer je interviews met akieurs leest
over die voorstellingen, merk je heel goed
dat zij het gevoel hebben dat ze zich in het
ongewisse storten en varen op hç; vertrou-
wen in de regisseur; je vertrouwt dat de
regisseur iets voor ogen heeft en iets zal
scheppen cn je hoopt er tijdens de repetities
steeds meer achter te komen wat jc aan het
doen bent. Dat is een volledig andere ma-
nier van werken dan met Titus die meestal
een toneelstuk heeft. waarvan iedereen
weet waar het over gaat. Het verschil is wel
dat Titus bijna alleen maar stukken van be-
staande schrijvers neerzet, terwijl Gerardjan
Rijnders in grote mate zijn eigen stukken
kreëert en vaak vcel meer op zoek is naar
abstraktles enzo. Je weet nooit waar je
precies hecngaat.»

«We zijn nu met 'Oom Wanja' bezig
met TilUS Muizelaar. Dat is nu natuurlijk
een klassieke, bestaande tekst. Maar de
teksten van Gerardjan zijn vaak heel ab-
strakt. omdat ze bijvoorbeeld uit kranten of
van de televisie komen. Het is heel boeiend
om, terwijl je ermee aan het werken bent,
erachter te komen wat hij nu precies wil
verrellen.»
Veto: Je stapt echt mee in een konsept van
iemand anders die een stuk meer ervaring heeft.
Ontstaan er op die manier nooit konflikten of -
in jullie geval- qeneratiekonjlikten?
Goslinga: «De tijd waarin je opgegroeid
bent, bepaalt je visie. Soms zeggen de an-
deren: "Ken jij die akteur dan niet. Ah nee,
dat heb jij natuurlijk nict meegemaakt."
Dat bepaalt wel je smaak en je ideëen,
maar het feit of je wel of niet affiniteiten
hebt met het werk van iemand anders heeft
niets met leeftijd te maken.»

Katrien Darras
Steven Vandervelden
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Jongeren ... we moeten toegeven: we kunnen ze

niet altijd volgen. Ze gaan hun eigen weg, ze doen hun

eigen ding en ze spreken zelfs hun eigen taal. Als ze

w HEBBEN HET ergens voor gaan, dan willen ze

van geen wijken weten. Omdat ze

VOOR u. denken dat ze altijd gelijk hebben.

En dat is hun goed recht. Want het zijn hun

plannen, idealen en dromen. Misschien kunnen wij bij

KBC Bank & Verzekering de jongeren daarin helpen. Wie

weet, misschien merken we dan dat we mekaar zelfs heel

goed verstaan. We zijn nu eenmaal ook jong geweest.

http://www.kbc.be

KBC
KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.
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~ zoel(erljes t'F kololon
..J Eros R. zoekt Tina T. om samen te play-

backen in Doc's Bar.

..J Wanneer gaan ze in de Predikerenstraat 8

kotkanrus houden?

..J Ban, ik kan geen vogelnestjes maken.

..J Blonde jonge god gevraagd op Veto.

Dringend. Tel.: 016/ 22.44.38.

Die geen marketing studeert.
Maandag 8 februari gaat Jan Dessein solo en

monoloogt vanaf 20: 00 in de Philipsgcbou-

wen. Allen daarheen.

..J Jerocn. de volgende sijfcrkomhinai ic is geïn-

spireerd op een stukje jazz. 764447213. Geef

me de opnamcdarum. de uitvoerders en de

komponist. Bespreek verder de anticiperende

syncopes en de ternaire frasering. Verwacht

schriftelijk antwoord. Steven,

..J Kodewoord voor besland te bevragen bij

Marie-Arme en Ann .

..J Leuvense politie vraagt gratis Velo-abonne-

ment.

..J Veto krijgt in ruil gratis ballenbad.

..J Bart. hou je schlagers voor onder de douche.

..J Verloren op de Vetofuif: Paris is sleeping.
Respect is Burning vol. 2. Thc best of Hard-
floor is ook al goed .

..J Let ihcrc he light. dixit Ham Vandcnabcclc
at pg dot com.

..J Zeg zeg, die VCIO is gene kleurboek zcrmc.

Ex-VTM-medewerker gezocht om de dag te

kleuren .

..J Linzensoep hangt de keel uit.

Yves Peeters for president.

..J Natalle. ik kom er zo vlug mogelijk aan.

Sorry.

Annelies van Germania wil haar telefoon-

nummer niet in de zoekertjes.

Vegetariër zoekt nog altijd vis en vlees.

Sialkster gezocht om de zoekertjes van Veto

te kleuren .
..J Is eens iets anders dan televisie kijken op de

Vetofuif.

..J Yves zoekt vijanden.

..J Geïnteresseerden kernen naar de volgende

vetofuif.

..J Chef Tournel in de kont geneukt door

Dorian Molina. Dal moet de vijftig jaar VCIO-

fuif zijn.

Sig, waar zat ge op de Vctof'uif?

Dringcnd kuisploeg gevraagd op Veto.

..J Bedankt Ruth.

Maarten, ge zit teveel in de Ol.V-straat om

nog gezond te zijn .

..J X, waar zijl ge, wc hebben 11 nodig.

.J S.. u niet. Zegt dat ik hel gezegd heb.

En nu gaan we feesten.

Ik wil slapen .

..J Ik ook.

Redaktievergadering

iedere vrijdagnamiddag om 16.00 u

Veto

's Meiersstraat 5

3000 Leuven

Tel 016/22 44 38

Fax 016/22 Ol 03
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• agenda & ~ ad valvas DOORMARIE-ANNE&ANN

MAANDAG
20.00 u FILM Filmluu 'Qucrcllc' van Reiner

wcrner Fasshindcr mei Brad Davis en Jcanne
Moreau. Naar een roman van Jean Gencts .

in Stuczaal. lOl'g. 100/125/150/175, org.
SIUC.

22 ,0 " fiLM Nl'\\ l larvcvt: '0"",' v an dl'

Purt ugcvc rcglsscur Pedro Covta. Een mini-

maltvu-eh drama in de achtcrhuurrcn van
Lissabon. Tina bevalt van een kind. komt
t hui« en draait hel gas open. in Stuczaal.

10<'):. 100/ I ,)()/200/250, org. SIUC.

DINSDAG
20.30 u KONSERT Pat roonvlccvtkonvcr: door

het Philharrnonisch Jeugdorkest van vlaan-

deren onder leiding van Robert Gro,IOI, werk

van Frcdcrik De vrcesc. Sjovtakovitx] c'n

Rachmaninov, in Aula Pictur Dl' Sorncr. HH._'g.

150/200/250. org. Kulruurkornrnivvie.

WOENSDAG
13.00 u TEATER Uur Kult uur. 'Dl' Illl'i~je,-

kamer' van Geertrui Dacm OVL'r twee zussen

dil' l'en balans opmaken van hun leven. in

Stuc, vlarningcnviraat 83. locg. grati.." org.

Kul! uurkornmissu-.

20.00 u FILM William Shakcspcarc'v Filmnaclu

mei l lamlct en Ot hcllo van Kcnncih

Branagh, Oihello van 01'''''' welles. Much

Ado Aboui Norhing. Thc Tarning of ihc

Shrew van F. Zcf lirclli, in Thcmahui-,

I<runch, Hallmaanstraat 19. rocg. 25, org.

Themahuis Krunch.

DONDERDAG
t6.00 u LEZING College over 'Vreemdelingen-

rcc h t ' voor ieder dil' geuuercssccrd is door

Maric-Clnire Foblcis van 16 uur rot 18 uur,

in Dl' valck. rocg. gralis, org. Sociale Raad.

20.00 u DEBAT Debatavond over 'Archücktuur-

wedstrijden'. Mei Wivina Derneester (Vlaams

minister}, Jan. Kctclacr (Architekt}. André

Locckx [Hoogleraar]. Cl) andere. ModeralOr is

Koen Van Singel (Architekt en criticus). in

Auditorium Arenberg. Naamsestraat 96. org.

de Stichting Stad en Architektuur.
20.30 u KONSERT Chrisropher Hogwood diri-

geert Joscph llaydn el) Wolfgang A. Mman,

in Aula Piel Dl' Sorncr, lOeg. 150/500/650.

org, Bc.'l'tho\ l'll t\l~l(h.'Jllit'.

20.00 u TENTOONSTELLING Ooggetuige

Tonio Van vugt. hoofdredakteur van hel

'Iriplijd"'hrill Zone 5300. venen over lijn

tavoricrc ...!ri" ....in Arenhe-ruin ...rituur. Naam-

vestraat 96. lIrg. Kuhuurrnad.

20.00 u FILM Filrnlun: 'Prolcv.ioru-: reporter'

van Milhl'langl'lo Aruonioni mei .Jack

icholvon in ecu mccvrcrlijk opgeboll\Vdl'

lilm met l'en cindvcènc dil' behoort tor dl'

1l1log\tc1IHljc\ van dl' lilm}.!c ...chicdent v, in

Stuczaal. loeg. t 00/125/1 50/175. org. SIUC.
22.30 u FILM Nl'W l larvcvi: 'Arncrican Cuisuu-

van Jcan-Yvr Pitnun. Ern (h)el'l'lijke, wcr-

velende Framl' komedie ah spccltilmdchuur

van Pil{)UI1, in SluClaal.IOl'g. 100/125/150/

175, org. SIUC

striptekenaars ... en het hceldsrorrncnkolk-k-
lief. in Arcnbcrglnstu uur. Naamscvtraat 96.

org. Kultuurraad.

20.00 u FILM New Harvest. 'Americau Cuisine'

van Jean-Yves Pitoun. Een (hjccrlijkc. wcr-

velende Franse komedie al» speelfilmdebuut

van Piioun. in Stuczaal. iocg. 100/125/ t 50/

175, org. Stuc.

22.00 u KONSERT .Jan op zondag. in Stucbar.

lOC}.!.grilli-" org. Stuc

ZONDAG MAANDAG
20.00 u TENTOONSTELLING Striptentoonstel-

ling van Frank, Srnall-Prcss el) het Bitter-
komis-gczelvchap. Opening van de rentoon-

~Ielling mei performances en optredens val)

14.00 u TENTOONSTELLING Doorlopende

vrripreruoonstclling van 14 uur lol 18 uur, in

Arcnhcrginvtituut. Naamsestraat 96, org.

K uit uurraad.

Ekonomika wijnavond. Romania
Landbouwkring• 01/02 om 20.00 u: Kulak-caruus. in Kulak.

• 02/02 om 21.00 u: Top 100, in Dulci.

• 03/02 om 19.00 u: Nacht van de humor, in

Aula Gaston Eyskens .• 06/02 Erasmus-

weekend .• 08/02 om 22.00 u: Karnavalf'uif',

in Albatros.

• 01102 om 20.00 u: Film, in MSI 03.18.

• 03/02 om 21.00 u: Cocktailavond met
'rnessage wall'. in Fakbar eerste vcrdieping.• 06/02 om 20.00 u: info-avond over dULII'za-

me landbouw, in Landbouwinstituut 00.125.

VRG
LBK

Germania • 03/02 om 22.00 u: Nacht van de wansmaak,

in Gnorgel. • 05/02 om 21.30 u: Galabal, in

Arenbergkastcel. rocg. 400/550 .• 06/02 om

10.00 u: Abituriëruendag. in Faculteit.

• 01102 om 20.30 1I: Film 'As good as it gers'.
in Zegel' van Hcc, weg. 30/50 .• 02/02 om

22.00 u: Erasmusf'uif , in Sarnambaia. iocg.

80/100 .• 03/02 Paintball, in Heverlee.

• 03/02 om 20.30 u: Tweede licentie gezel-

scha ps- en streekbieravond. in liet Universum.

• 08/02 Derde lic-caruus. in liet Plectrum.

• 04/02 om 22.00 u: Zomaar-fuif. in Sarnam-
baia.

Historia Medica
VTK• 03/02 om 21.00 u: Kringvergadering m.b.t.

feestweek met aansluitend cocktailavond. in

Praatkamer Pakbar Letteren.

• 01/02 om 22.00 u: Half-time receptie

(kostuum vereist). in Doksbar. • 03/02 om

23.00 u: Fuif. in Lido, iocg. 50/80. • 01102 om 20.00 u: tjsbcrcncaruus. in Sport-

kot. rocg. 250/350 .• 03/02 om 20.00 u: Info-

avond over verder studeren. in Celestijnen-

laan 200S .• 04/02 om 14.00 u: Keuzedag

tweede kan, in C 200 .• 06/02 Olll 21.30 u:

Galabal. in Arenbergkastcel. weg. 400/500.

Katechetika Psychologische kring
• 01/02 om 20.00 u: Presidiumvergadering. in

Mandola-lokaal. • 02/02 feestdag .• 04/02 om

20.00 u: Diavoorstelling van kaas- en

• 01/02 om 20.00 u: Lezingen over werken

als psychologie, in PSt. • 02/02 om 20.00 u:

Spelletjesavond. in Kaffee Nivoo.

jMaa vroege lente bij Ea.'yWare ~M -les I - Ieurlg.••
eberrye

IImoln

nu te kOOP54.620 BEF
45.140 BEFzonder BTW
Ook ,lp 'ori~iJl('l(" i~tac iq 1l0~
verkrtjrbaar voor 46.!l!l1) )lt:J. (38.835 excl.)
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A
Na de eerste parnllct iaire jaar-

gangen, gaat Veto rond de jaren tachtig de
(pseudo-)professionele roer op. Dat uit zich
vooral in de vele dossiers en katernen
waarmee Veto's middenpagina's de vinger
aan de pols van de aktualiteit poogt te
houden. Twee jaar geleden bijvoorbeeld
was er een nummer met een dozijn pagi-
na's over justitie, het jaar erop over de
Paarse koalitie, dit jaar over het vluchte-
lingenprobleem.
B
I I t Betogingen zijn het peper en
zout van de student. Veto besteedde door
de jaren heen aandacht aan de betogingen
tegen de 10.000 frank inschrijvingsgeld, het
Sint-Annaplan, het dekreet-Cocris en meer-
dere bezettingen van het rektoraat.
C

Van in het begin al had Veto
een eigengereide spelling. Vroeger chao-
tisch, nu konsekwent. Maar altijd schrijven
zoals je spreekt. Om de lieve lust van de
demokratisering - een gemakkelijke spel-
ling voor iedereen, omwille van de debat-
funktie - hel spellingdehat levendig
houden, en omwille van het progressieve
imago waarin Veto zich wel eens wentelt.
o

1'1.\ \ Veto's verhouding met
Dillemans was onstuimig. Met als diepte-
punt jaargang 18: Dillcmans's algemene
ontevredenheid over menig artikel bereikt
een hoogtepunt als een Veto een satirisch
st ukje pleegt over moeder Thcrcsa en de
paus. In die male dat hij de Veto uit de
bakken laat halen. Twee jaar eerder stond
Veto al in het leken van het plan Dillemans.
onder meer ter hervorming van de curri-
cula. En hij kreeg er niet genoeg van: twee
jaar geleden volgde een nieuw plan, dit-
maal met het doel om door een rationalisa-
tie van het onderwijsaanbod de kwaliteit
van het universitair onderwijs in Vlaande-
ren te verbeteren.
E

I I, 1 Wat goed is voor de unief, is
daarom nog niet goed voor haar studenten.
Op heel wat voorgedragen eredoktoros had
de studentenbeweging het niet zo begre-
pen, vooral dan als zij het establishment
vertegenwoordigden. Eén keer leidde dat
tot een openlijk konflikt toen in 1988 be-
toogd werd tegen het credokroraat van
Roger Levsen. Loko reikte zijn eigen ere-
doktoraten uit. Veto gaf er centje aan de
Aktueelploeg.
F

I Het blad van de Kringunie Leuven
(Krui). Naast de Kampuskrant en Jona het
enige blad dat ooit met Veto gekonkurreerd
heeft. Enkele kringen - zoals Ekonomika,
Romania en VRG - kunnen zich niet meer
verzoenen met de Algemene Studentenraad
(ASR) en stappen eruit - ze willen een
apolitieke koers gaan varen. Samen vormen
ze Krul, met Faze als spreekbuis. Na twee
jaar komt er een einde aan het ckspcri-
ment. De kringen verzoenen zich en dopen
hun nieuwe koepel de Leuvense Overkoe-
pelende Kringorganisatie (Loko). die tot op
vandaag voortbestaar. Na moeilijke onder-
handelingen wordt Veto aanvaard binnen
de nieuwe struktuur.

Vijfentwintig jaar Veto
G
td u-, Nee, de Veto is niet altijd voor nop
te krijgen geweest. De allereerste Veto in
1974 kostte vijf frank. De tweede jaargang
kende al meteen een prijsstijging tot acht
frank en een jaar later was dat al tien frank.
Dal duurde zo tot 1978. ter vergelijking: De
Morgen kostte in 1978 óók tien frank. In
januari 1979 kwam de kentering. De stu-
dentenraad vond dat men een groter
publiek moest bereiken. De oplage werd
verhoogd en de Veto werd gratis verspreid.
H
11 11< I Vanaf de eerste jaargang - enige
provo-invloeden mankeren niet - valt
Veto op door de luchtige stijl. Later krijgt de
korte inhoud in het rechtsboven al eens een
satirische inslag. Na het beruchte moeder
Theresa-stukje wordt die rechtsboven op-
gevolgd door de vaak al even geestige
Binnenin, op 7ijn heurt tijderis de voriur-
jaargang vcrvangen door dl' Buitenbaan,

• In 1980 doen een aantal nieuwe
ideeën hun intrede. De band met de stu-
dent wordt aangehaald door het plaatsen
van zoekertjes en informatie over de krin-
gen. Voor het eerst worden ook paginavul-
lende interviews opgenomen. Primeurs
waren de interviews met Umberto Eco,
Lech Walesa en Jacques Delors. Voor
Walesa reisde een heuse delegatie naar
Polen. Bij Eco werd nog korter op de bal
gespeeld. Terwijl hij maar tien minuten had
voor de verzamelde pers, wist Veto hem op
de trein te strikken voor een lang gesprek.
J

·h Van een politiek aktiemiddel
voor de raden evolueert Veto naar een blad
dat de journalistieke regels gaandeweg
meer gaat honoreren. Achtergrondartikels.
argumentatie en het aan het woord laten
van meerdere partijen zetten een nieuwe
standaard. In jaargang 12 bijvoorbeeld
wordt Veto gevraagd om een nummer van
het tijdschrift De Nieuwe Maand vol te
schrijven.
K
I" 11 De ondertitel van
de allereerste VelO'S. De linkse, anti-burger-
lijke inslag is onmiskenbaar. Op militante
wijze wordt het ideaal van de demokratise-
ring van het onderwijs en de maatschappij
verdedigd. De naam Veto is dan ook vooral
een statement: tegen de gang van zaken dat
menige beslissing boven de studenten hool-
den genomen wordt, wordt een Velo
gesteld.
L

d. De tijd dat de Veto-medewerkers
op zondagavond met plato's Duvel over en
weer liepen tussen hun hoofdkwanier en
het dichtsbijzijnde kalcc. is al lang voorbij.
Maar nog altijd is het een pleisterplaats,
waar gcdiskussiecrd wordt, uitgepraat, ster-
ke verhalen verteld, en uitgerust bij de
gloed van koud bier.
M
\1l-dvl, lVI Dreef de studentenbeweging
aanvankelijk op de korttestatie. dan moet
die al snel plaats maken voor medebeheer-

de studenten beheren mee de universiteit
door het stemrecht dat ze krijgen in de ver-
schillende beslissingsorganen van de unief.
AI van in het begin werd dat medebeheer
in vraag gesteld, als zou het dialektisch
leidcq, tot de onmacht van de st udcntcnbe-
weging.
N

Jarenlang hebben ver-
schillende generaties Veto-medewerkers
zich in de principiële st rijd tegen de toe-
latingsbeperking voor de fakulteit Genees-
kunde gegooid. Een diskussie die de stu-
dentenbeweging twee jaar geleden verloor.
o

Elk jongmens moet in Slaat zijn
om zich zonder financiële, onderwijskun-
dige, kulturele of sportieve drempels aan de
universiteit te vormen en ontwikkelen.
Recente studies bewijzen eens temeer dat
jongeren uit lagere klassen - relatief ge-
/ien - nog altijd ondervertegenwoordigd
zijn.
P

Vanaf jaargang 8 begint Veto
met reklamewerving. De redaktie houdt er
een duidelijk standpunt op na: ze "onder-
kent ten volle de fundamentele immorali-
teit van reklame". Maar het blijkt financieel
een noodzakelijk kwaad. Ook nu nog. veto
plaatst bepaalde reklameboodschappen
maar heeft evengoed een zwarte lijst met
reklame die "not donc" is.

Q
(" \1 I Veto heeft de tijd vóór de
boekdrukkunst wel niet meer meegemaakt,
toch heeft het produktieproces een hele
evolutie ondergaan. De eerste Veto rolde in
1974 van de offsetpersen. Vanaf jaargang 7
werd Veto op rotatiepers gedrukt. In de-
cember 1982 gaat men aan de slag met een
fotozetmachine. De grote vernieuwing volgt
in oktober 1992. Het verouderde en tijd-
rovende fotozetten wordt vervangen door
het moderne DTP (Desk Top Publishing).
Ook de layour wordt vernieuwd al blijft het
aanvankelijk nog een kwestie van knippen
en plakken. Pas vanaf het ogenblik dat het
huidige programma Quark Xprcss in wer-
king treedt, kan alles uitsluitend met de
informatika gebeuren. Alleen het schrijven
van de artikels niet.
R

De medewerkers van
veto worden niet afgevaardigd door de
kringen - zoals bij andere Loku-geledingen
het geval is. Vaak zijn het geëngageerde
studenten wiens al eens botsende menin-
gen voor diskussies zorgen. Representatief
hoeft Veto niet te zijn, wel een kritische
spreekbuis. Precies die ingesteldheld garan-
deert kwaliteit.
S
,>, Maar toch willen we veel lezers, van-
daar.
T

I n Veto heeft steeds tekort aan van-
alles: geld, erkenning, lezers, bier. Maar
veto heeft vooral een tekort aan mede-
werkers. Voor velen blijft de drempel te
hoog. Ten onrechte: slechts bij hoge uitzon-

dering - terugkeer van de Liberrad - kan
de drempel voor problemen zorgen. Dus
willen wij zelfs van deze jubileumeditie
gebruik maken (ja, wij schamen ons ner-
gens voor) om een oproep te doen aan de
schrijvers, journalisten, tekenaars, fotogra-
fen en dip-ers aller landen: begeef u naar
de 's Meiersst raat.
U

Vanaf het moment dat de
Veto's gratis verspreid werden, waren ze te
vinden in de "bakken" van de universiteits-
gebouwen: aula's, alma's en andere hallen.
Maar het gebeurde wel eens dat ze daar op
slinkse wijze weer uit verdwenen. In 1988
plunderde het NSV de Veto-bakken omdat
ze meer glasnost eisten van "de rode rot-
zooi van Veto". Wel, ze kregen meer glas-
nost. Op 21 maart wijdt Veto er 6 pagina's
aan. In 1992 konliskeerde de rektor zelfs de
hele oplage van Veto 15 vanwege een blas-
femisch stukje over de paus en moeder
Theresa in de "rechtsboven".
V

De fotografen van Veto verdienen een
speciale vermelding. Vooral de laatste jaren
werd hen meer en meer de vrije teugel ge-
geven en dat resulteerde in beestig goede
foto's. Nu al legendarisch zijn de bontge-
vlekte koeien die het schopten van illustra-
tie bij het Tcrmunckvcld tot uithangbord
van Vetofuiven. Wie trouwens eens een
blik wil werpen op 25 jaar lotografie bij
Veto kan van 29 januari tot 5 februari te-
recht op de tentoonstelling in de 's Meiers-
straat 5.
W

Elk jaar komen en gaan er mede-
werkers maar zo om de vijf jaar kan men
spreken van een echte wissel van de wacht.
De kern van de redaktie verlaat Leuven en
de nieuwe lichting moet het warm water
weer uitvinden. Maar de ervaring die ver-
loren gaal, wordt telkens ruim gekompen-
seerd door de Iriss« ideeën die de nieuw-
komers meebrengen.
X

Als Veto in moeilijkheden
komt, reageert het bijna altijd met een
extra nummer waarin met inhoudelijk
sterke artikels op de kritiek wordt ingegaan.
In golljes komen t rouwens dezelfde opmer-
kingen terug - te links, te zus, te zo.
Jaargangen 12, 16, 19 en 23 werden geken-
merkt door dergelijke st rubhclingen.
y

iets menselijks is ons vreemd.
Behalve gezonde voeding. Yoghurt is nu
tipisch iets dat je niet zal aant rcf'lcn op de
redaktie. Wel bergen lege verpakkingen van
frieten, hamburgers, curryworsten en
berenpoten van Marie-Jcannc.
Z

De zoekertjes zagen het daglicht
in de zevende jaargang. Van een rubriek die
moest brengen "wat de student nauw aan
het hart ligt", groeiden de zoekertjes uit tot
een halve pagina met vele funkties. Wie
iets verloren heeft of iets aan te bieden
heeft, kan daar langs deze weg kond van
doen, maar ook de grapjurk die wat insidc
jokes meent te moeten plegen, kan hier zijn
ei kwijt.

Benny Debruyne
Peter Mangelschots


