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Zjeeraar
Veto sprak met Gerard Mortier, p, 4.

Droefheid alom op de laatste redaktie-
vergadering. Earnest, die goede Earnest
gaat ons verlaten. Tenminste voor drie
maanden, en zelfs dat zal al zwaar zijn.
Misschien zelfs voor altijd. Als u ook wil dat
Nest blijft onze pagina's vullen, protesteer
dan in een lezersbrief. Maar wacht daar
dan wel mee tot oktober, met het nieuwe
jaar en het vallen van de bladeren.

Autoveto
Als u nu nog niet weet wat Veto is, of
pretendeert te zijn, kunnen we u warm
en zelfs van harte pagina 6 aanbevelen.
Daar wordt u namelijk schaamteloos in-
gewijd in de geheimen van Vlaanderens
grootste studentenblad. Vetoisten spreken
uit de biecht, als het ware, en hopen dat het
u aanspreekt om ook bij het klubje te
kornerr,
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Interview Monseigneur Jin

"Wij zijn roomser
dan Rome"
Om de aanslepende konflikten tussen kerk en staat op te

lossen richtte de Chinese kommunistische regering in 1957
een zogenaamde Patriottische Beweging op. Bedoeling was

om, met de hulp van de plaatselijke katolieken, een kerk op te
richten los van Rome. In het begin wenste daar natuurlijk niemand
op in te gaan, maar op de duur vond de regering toch enkele
bisschoppen en priesters bereid om nauwer met de Partij samen te
werken. Dat bracht echter innerlijke verdeeldheid teweeg, en die
bestaat nog steeds. Het is een situatie die goed vergelijkbaar is met
die tijdens de Franse Revolutie. Ook toen verkoos een gedeelte van
de klerus, met de beste bedoelingen, om met het Franse regime te
kollaboreren, en was een andere groep het daar helemaal niet mee
eens.
Over de Katolieke Kerk in China spraken we met Jerome

Heyndrickx van het China-Europa-instituut. Veto woonde ook de
lil If!ffkQQf~J'_~n.,-;M_i,De_\lr-Jin bii en stelde vrazen. Er
- wam ...n 'IIIA,...m~l 7elf!il Ilntwnnmf

Heyndrickx: «Vandaag de dag is zeker
niet meer dan vijf procent van de
katolieke gemeenschap lid van de
Patriottische Beweging, en dat is ook
nooit meer geweest. Wel is het zo dat
deze kleine 'groep de rest van de
gelovigen in twee kampen verdeelt.
Ongeveer de helft heeft weinig bezwa-
ren tegen het bestaan van zo'n Patriot-
tische Beweging, wellicht omdat ze
beseffen dat er niet veel anders op zit,
als de kerk in China wil overleven.
Daartegenover staat dan een groep
van heftige tegenstanders, die de
patriotten verraders vinden, en ook
die kun je geen ongelijk geven, want
wat ze vertellen is allemaal waar. Er is
kerkvervolging geweest, vaak met zeer
dramatische gevolgen .»
«In tegenstelling tot wat sommige

van zijn uitspraken zouden laten
vermoeden is monseigneur Jin geen lid
van de Patriottische Beweging. Toen
hij in 1980door Deng Xiao Ping uit het
Noorden werd weggehaald om rektor
te worden van het seminarie van
Sheshan, heeft hij geweigerd om de
eed aan de beweging af te leggen, en
dat is hem, voor het eerst sinds 1958,
toegestaan. Jin wil wel een poging
doen om tot een modus vivendi te
komen maar dat wordt hem niet altijd
in dank afgenomen ...
Veto: De Chinese katolieke kerk, en Jin
als bisschop, worden officieel niet
erkend door het vatikaan?
Heyndrickx: ..Ze wordt ook niet
miskend. Toen de Chinese kerk in
1958 haar eigen bisschoppen begon te
wijden, is ze volgens het kerkelijk recht
geëxkommuniceerd. Maar, wat niet
legitiem is, kan gelegitimeerd worden.
Rome streeft de laatste jaren in de
eerste plaats naar dialoog, zo sterk
zelfs. dat China er zich niet gelukkig
bij voelt. omdat ze er niet kunnen op
ingaan. Het land is daarvoor niet
klaar.»
Veto: Is dat de reden lI'aarom het
rektoraat monseigneur Jin heeft uit-
genodigd? Waarom hebben de Bel-
gische bisschapen dat niet gedaan?
Heyndrickx: ..In China wordt religie
beschouwd als een stuk kultuur, en
gezien de omstandigheden is het
gemakkelijker om de reis voor te
stellen als een kulturele uitwisseling.

Let op: het is geen pretekst. Het is
gewoon bedoeld om misverstanden te
vermijden. Ik heb dat daar moeten
bevestigen ook. Trouwens, het bezoek
is in de eerste plaats bedoeld om Jin de
kans te geven informatie in te winnen
voor het organiseren van zijn semina-
rie en haar biblioteek .»

Gemiddelde leeftijd
Jin: «In het bisdom van Shanghai
wonen 130.000 katolieken, en daar-
voor hebben we nu dertig kerken
heropend. Dat hadden er meer kunnen
zijn, maar voorlopig kampen we met
en groot gebrek aan priesters. In
Shanghai, bijvoorbeeld, zijn ze maar
met vijftig, en hun gemiddelde leeftijd
bedraagt 75. Vandaar het grote belang
dat gehecht wordt aan het seminarie,
waar momenteel een honderdtal men-
sen uit twintig verschillende bisdom-
men studeren. Hun leeftijd varieert
van 27 tot 67. Dikwijls gaat het daar
om seminaristen van vroeger, die in de
tijd van de Kulturele Revolutie gevan-,
gen hebben gezeten, en die nu terug-
komen. (lacht) Weet u dat de meesten
nog in het Latijn studeren? We doen
zelfs nog de mis Paus Pius de Vijfde:
(lacht) We zijn in feite roomser dan
Rome !»
«Aan het seminarie is ook een klein

onderzoekscentrum verbonden, waar
men zich vooral met vertalingen
bezighoudt. Ikzelf heb, voor ik naar
hier kwam, ook nog een artikel van
Jan Kerkhof vertaald over de mentali-
teit van de jongeren in Europa»
Veto: En hoe kwamen lI'e daaruit te
voorschijn?
Jin: «Ik was eerder teleurgesteld. Voor
veertig jaar waren de jongeren nog zeer
katoliék, maar nu lijkt de religie voor
een groot gedeelte onder hen niet meer
essentieel. Volgens het artikel wordt
religie onder één noemer gebracht met
de politie en het leger. (zucht) Dejeugd
ontsnapt ons. Daarom zeg ik altijd dat
bij inkulturatie niet alleen een aantal
"ismes" moeten opgenomen worden,
maar dat ook rekening dient gehou-
den met de voortschrijdende moderni-
satie. AI heeft de kerk het daar
moeilijk rnee.»

"Ce n'est qu'un petit mal pour éviter un grand mal". Bisschop Jin over de (welker) pil, nu ook in China.
(Foto Peter Vermeiren)

Filippijnse studente op doorreis

"Aquino leert hoe ze' een
slechte politikus moet worden"
HOOpdoet leven, zegt het

spreekwoord. Maar hoe
lang houdt het geduld

van een volk die hoop wakker?
Dat is de vraag die men zich in
verband met de Filippijnen kan
stellen. Weliswaar werden de
verkiezingen door Aquino op
een overtuigende manier gewon-
nen, maar dat neemt niet weg dat
het ongenoegen groeit: de nood-
zakelijke hervormingen blijven
uit, en het is de vraag in hoeverre
Aquino sterk genoeg is om een
eigen beleid te voeren dat op
meer gesteund is dan op haar
nog steeds grote populariteit.

De oppositie ter linker zijde van het
Aquino-bewind is blijkbaar aan een
grote kampagne bezig om ook het
buitenland te informeren over de
Filippijnse oppositie en de guerilla.
Zo was onlangs José Maria Sison in
België te gast (zie ook Veto nr. 25).
Sison is al sinds zowat 20 jaar een van
de belangrijkste 'stemmen' van de
oppositie op de Filippijnen, eerst tegen
het Marcos-bewind, en nu ook tegen
Corazon Aquino (die hem, 0 ironie, uit
de gevangenis heeft vrijgelaten). En-
kele weken geleden kreeg Veto bezoek
van een Filippijnse studente die op
rondreis was in Europa. "Wij moeten
zoveel mogelijk kontakten leggen met
het buitenland", zegt ze na een vurige
uiteenzetting over de League of Filli-
pino Students (LFS).

Maria: «De LFS is in 19TI begonnen
als een beweging tegen de te hoge
inschrijvingsgelden aan de universi-

teit. Maar nadien is die beweging
uitgegroeid: we begonnen meer aan-
dacht te hebben voor de algemene
toestand van de universiteit, de kwali-
teit van het onderwijs en zo meer. De
kwaliteit van het onderwijs is ronduit
slecht. Ik ben Natuurkunde-studente,
maar een elektronenmikroskoop bij-
voorbeeld is iets dat ik enkel ken als
iets abstrakts: nooit gezien, nooit mee
gewerkt. De boeken zijn bij ons ook
hopeloos verouderd."

Veto: Is de lES ook betrokken bij de
nationale oppositie tegen het bewind?
Maria: «Ja, aanvankelijk was 'dat niet
zo, maar de studenten kwamen ook op
voor het recht op vergaderen en voor
andere dernokratische rechten die
onder Marcos totaal onbestaande
waren. Dat heeft geleid tot een massale
Studentenstaking in 1981: de studen-
ten zijn er toen in geslaagd een
nationale aktie op te zetten die zoveel
impakt had dat de regering moest
buigen. Dat heeft geleid tot de over-
eenkomst van 1981 die enkele sociale
verbereringen bracht. Maar het be-
langrijkste van al is dat deze aktie de
studentenbeweging op een politiek
niveau getild heeft: Marcos en de
zijnen kregen echt schrik voor studen-
tenakties, en dat is erg belangrijk.»
..We zijn ons zeer sterk beginnen

kanten tegen het totale 'VS-imperialis-
me' op de Filippijnen ...
Veto: Voelen jullie dat sterk in de
scholen?
Maria: ..Ja. Onze scholen zijn zeer
konservatief: de studenten worden
echt 'getraind' om geen vragen te
stellen. En de Verenigde Staten wor-
den steeds voorgesteld als het aller-
hoogste wat er op deze wereld bestaat.

Het is Het Ideaal.»
«Er is trouwens een enorm kultureel

Imperialisme. Bijvoorbeeld: als je op
de Filippijnen naar 'tandpasta' vraagt,
dan moet je 'Colgate' vragen. Tand-
pasta bestaat niet, dat is gewoon
'Colgate'. De kommerciële merken
worden het ding zelf: zo ook met
Coke. En op de scholen is het allemaal
in het Engels te doen. Alle lessen
worden in het Engels gegeven. Dat
leidt trouwens tot een vorm van
scheiding tussen de mensen die gestu-
deerd hebben, en zij die dat niet
konden.»

Veto: Welke taalwordt er gebruikt in de
Rechtspraak?
Maria: ..Het Engels. Alles is er in het
Engels. Toen de Spanjaarden de
Filippijnen bezetten, was het anders-
om: zij leerden onze taal, zodat wij
onze kultuur behielden. De Ameri-
kanen deden het veel efficiënter: zij
drongen ons hun taal op. Dat is veel
sterker: zo kontroleren ze ook onze
ideeën ...»
..Wij worden kultureel gedomi-

neerd. Dankzij de Amerikanen hebben
we nu bijvoorbeeld ook 'sneeuw-
mannen' op de Filippijnen. Stel u
voor: sneeuwmannen.»
Veto: Ir de situatie niet verbeterd onder
Aquino ?
Maria: «Niets is er veranderd onder
Aquino. Nog niet, zegt men vaak. Er
zijn misschien op enkele punten een
paar vorderingen, maar dat is eigenlijk
niets.»
«Wij vragen al jaren naar een lange-

termijn-plan voor het onderwijs, maar
daar komt niets van in huis. Ook de
landhervormingen blijven uit. Nog

: ftnolc op p. 7
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Etisch en ekonomisch verenigd op dl' foto. Links professor V~;'h/)rie.l'.\·che, daarnaas/ êëïï"van
(Michictsen, voorzitter van de vzw), vervolgens de dekaan Ekonomie, ROKer Dillemans en om het rijtje te sluiten de
tweede topdenker. professor Bouckaert. (Foto Peter Vermeiren)

Centrum voor Ekonomie en Etiek

Een gat in de markt ~
Een niet onbelangrijk aandeel ekonomiestudenten zal vroeg of

laat een 'leiding- en richtinggevende positie' in 's lands
ekonomie bezetten. Het is dan ook ontstellend dat in hun

opleiding zo weinig aandacht wordt besteed aan een degelijke
maatschappijvorming. Onder andere op etisch vlak blijft de
opleiding in gebreke: de etiek, toegepast op het eigen "(akgebied,
komt enkel aan bod in het éénsemesteruurvak 'plichtenleer van het
zakenleven' van het departement toegepaste ekonomische weten-
schappen. Het pas opgerichte Centrum voor Etiek en Ekonomie,
dat deze leemte weliswaar niet volledig zal kunnen opvullen, is dan
ook een stap in de goede richting.
I let kcrvvcr-, centrum, toegevoegd
aan de lukultcit der ckunomischc
,11 lo c·)!c'pa~lc ckonornischc w"'I,I1-
'chappcl1 (I I 11 \\' I. wordt g.eli 11a 11-
"i"nl at~ joint-venture tllSS,11 de I I~
11 \I' ,'11 dc vzw Wcrkgrocp I.kou.unie
,'11 lt ick , 111du Luuxtc orguun. dal
geld"'11 uit de privé-vckror hij mekaar
rijl]. zetelen 111<:11'CIIuit de bcdrijls-
wcrckl, Onder di c, leden ook 'de bank
van hic-r. di c, IIll1dcr veel prohlcmcn
h,1 aparlhl'id,r,gim, ~ICUI1I.

I kl ci)!l'l1l i[k c ondcrvockvwcrk lal
gd"""'lII'l'l1 in ecu ol1dl'r/ock,allldil1g
die wordt hij!!l"laal1 door een inter-
di,ciplil1air ',aml·I1g.~~lddc weien-
,,:happdij~c all\ ic-rnud.

Ik drij\ ende kruchten in dl' onder-
I' ....'~'al'dl'ling. lijn, prolcxvor Van
Dric-vchc en prol', Hnuck ncrt. rexpek-
ticvelii], lilo,ool' en lïlo"",I~l'~'"H1-
mi«.

In cn,ll' invt.uu ic zullcu vi] t r.rcht cn
dl' cli,dll' rcflck tic en dc ck onomi-chc
wetenschap en praktijk aan mekaar te
~"pp..:kl1, Dil olllkr/"l'~ lal "o~
\\"rdl'll a:ll1gl'\\l'l1d um ccn hijdragl'll'
kl ,'1','111,,1 dl' ~ri'ldij~l' etiek.

Da:lrna:I,1 lal men, uitgaundc \ all
d,' "l1dl·r/ol·~,r,·,ultalcl1. \ ormmgvini-
t i.u icv cu aal1hi..:dçl1 aun dl' hcdrijfs-
\\ crckl. I 11 lOl xlot , niet "l1hdal1g.rij~
\ ""I' d..: -tudcntcu. wil men <:":11
inlornuu ictuu ktic \<.:1'\ ullcn,

Rechtvaardig
()p lk Pl'l"~' intcrcnr i,' \\ aar het een
rrum \\ ,'HI \ llllrgl·'I,·ld. \\ crdcn rl'l'lh
enkele ondcrzoeksproick tcn bekend
gl·l1l:1a~1.

I en ,','r,ll' pr"jl'~1 1"'lrd'l dl' \ crhou-
dil1g III"l'l1 dl' ~ri'ldi.i~l· ct ick ":11dl
m.nk tck ononuc. I )il "l1dl'l''''l'~ \\ ordt
ovcriucn-, aunucdicnd al, een lundu-
111"I1I~'kd,,~I'I:'"il1g v.m het l'l'I1II'1III1,

1\1:1ar w.u dl' rijkelijk \ag,' t cnu
nuuk tck muuuir hl'll'~,I1' bij dil 1111-
d ..r/PI..'k h \t'(I; It'pi~ Ihlg. een ra:u.b ...'1.
I, hl'l lk in lk I I "\\ III .uiubcdcn
\ lij,· Il1ar~1 "I' gaal hl'l "111 een
gl'llll'l1glk lllar~I":~"IHlIl1il'" or 11111
heidl' l11i"l'hil'I1" Di, laahll' hlij~1 l'l'l1
\\al Il' alllhilicllIl' lllllkrnl·milig. daar
l'l1~l'I rl'l'ds dl' ":lIdi,j~l' \t.·r"hilkl1
IU"CII dl' \ rij..: lllar~1 ilklllllgil' CI1 lk
~ ri,ll'! ij~ l' cl il' ~ h..:1l','11Iru 111 \ llllr ja 1','11
\\ ..:r~ I' 111\ cr,ehal'kl1.

( ...·111raai il1 dil Ol1d..:r/"l·~ ,laai h..:t
rl·chl\aardighl·id,hl·grip. I\1l'l1 lal dali
ook Iral'llll'l1 h..:1 ~ri,ldijk,' r,'cht-
vaardigheidsbegrip . te konfronteren
Illl'l ,'l'n alllkr,' \i,il' "p r"ehl\a:lldig-
heid. Dal dl' ""U/C \ an l'l'n bl'f1:lald
r,',hl\ aardigh..:id"landpul1l duiddij~

ck onomischc implikutics heeft, is cvi-
dcnt : Zo kan men de overheidsinter-
vent ie in de inkomensvcrdeling vcrde-
digcn vanuit een kristdijk rechtvuur-
digheidsl'll:ginsel. Zo men daarentegen
uiigaai van een Novick-rcchtvuurdig-
hcid (uco-libcrual), komt men lot
uitspraken als dat "de staal geen
dwang mag uitoefenen 0111 burgers
ertoe te brengen anderen te helpen,
noch 0111 hurgcr-, t c vcrbicden ic" te
doen wat tegen hun eigen welzijn
ingaal o!' hen/dl' schade berokken:"
(19741. Zo lal nok een "Rawlvi.ra ns
rcchtvnurdighcidsbcgrip". een Parcto
inicrprct.uic or welke visie dan ook,
weer andere implikat ics IIp ckono-
mixch vlak meebrengen.

Huppelen
lcn ander projekt betrelt de 'tcorc-
1i,chl' en Cli-chc grondslagen \'001' een
:11110\al icbclcid'.

l unov.uic wordt meesta I <lcchts
hck ck cn \ unuit ekonomisch oltcchno-
Illgi'l'h Ilogpunl. Maar innov utic heel]
l'\ l'n\\ cl Illl~ een invloed IIp de
m:lahchappdij~l' vuuk turen en brengl
'H'~ een \\ ij/igend \\ crcld- en I11l'n,-
beeld met lich mee. In het pr"jl'~1 wil
men dan dil' ,al11l'nhang IU"l'n dOl'
drie tenomenon belichten.

Hier zal de samenwerking met de
uucrdi-ciplinuir« ad\ il·,r:lad wellicht
\ ruchtcn atw crpcn. maar Il·gdij~,·rtijd
\\"rdll'l'n beperking v an die :"IIic,-
raad duidclijk : er ziucn cukcl menven
in "lil dl' g"'ll"\\l'fL'l1'l'hapPl'n (en
1rouwen» alkmaal l11ann":I1I,

Ook een beperking van de ctischc
rellektie duikt op: In een snel vcran-
derende wereld betperkt de rol van de
etiek zich diwijls tot het achterna-
huppelen van de wijzigingen. En wat is
de relevantie van een etiek (/posteriori'!
dit mag natuurlijk geen argument zijn
Hili alles maar op zijn beloop te laten.

I let voorlopig laatste projekt zal
draaien rond de etiek van het bcdrijfs-
leven, de business ethics.

II icr ,.111men onder andere aandacht
besteden aan de rechten en de plichten
van de onderneming. Men kan zich de
vraag stellen in hoeverre dit onder-
zoek uiteindelijk zijn weg zal vinden
naar het bedrijfsleven. Gezien het
aantal gcg71digden uit die bcdrijfs-
wereld om financiële steun te verlenen
aan het centrum, blijkt er wel degelijk
een interesse te bestaan.

or die interesse gebaseerd is op een
fundamentcel ctischc bewogenheid
dan wel op prestigeoverwegingen. is
een andere zaak, Ook kan men
gewagen van enige verzuiling als men
naar de lijst van de financierende
bedrijven kijkt: Kredietbank, Boeren-
bond, Bekaert, BAe ...

I:11dit roept nog een ander probleem
IIp. De init iat ietnemers wij/en erop dat
de externe financiering geen invloed
mag hebben op de openheid van de
crisene diskussic en de wctcnschappc-
lijkc inrcgritcit van het centrum. Op
een I111ll11Cllldat de financiers hij wijze
\ an spreken hij bosjes rondlopen. zal
dil indcrdaud geen probleem oplevc-
ren. Maar wat als er binnen een aantal
[aren om één ol' andere reden minder
'gcgadigdcn lullen lijn"

Het i, wellicht nog te \l'oeg om l'en
halan.' op te stellen. Zoal~ hel er nu
uitvier. gaal het centrum een vcclbclo-
vcndc iockomst tegemoet. Het belang-
rijkste i, dal I11cn uiteindelijk de
n;,lld/aak heeft ingevicn \'a;1 een
ct ivchc hC\Taging vun de ekonomie. En
daanl\ er kun men enkel verheugd lijn.

.100'1 Bollens
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The fi nal chapter

The importanee of
being Earnest

Eén van de meest frappante dingerrdie mij de laatste jaren in
Leuven zijn opgevallen, is de verhoogde levensstandaard
van de gemiddelde student. Die student zit niet langer meer

op kot, maar woont in een gesofistikeerde studio, liefts met aparte
badkamer èn keuken. Hij komt naar de les per Porsche of GTI,
draagt kleren van Millet en Lacoste en vervoert zijn kursussen in
leren koffertjes van Crombag. De gemiddelde student zoekt zijn
avondlijk vertier niet langer in fakbars of andere goedkope kroegen
maar in etablissementen als Domus en Pallieter. Hij bezoekt (dure)
repetitoraten en heeft het voortdurend over zijn toekomst als het in
de zaak komen 'chez papa',
Ik kan me natuurlijk vergissen, maar
ik heb de indruk dat er vroeger meer
studenten waren die dachten zoals wij.
Wij zaten op kot in "kamertjes die
vaak elke verbeelding tartten, met
lekkende (als ze er al waren) kranen,
zonder rechtstreeks buitenraam en
met een oppervlakte die het noodzaak-
te om eerst het bed op te klappen
alvorens de deur open kon. Wij aten
's middags nog in de alrna en namen
dan de nog niet zo gedifferentieerde
goedkoopste schotel teneinde 'sa-
vonds nog een klein beetje op stap te
kunnen, Op stap. dat was het dagelijk-
se bezoek aan de eigen fakbar van voor
de restauratie, dus zonder pastel-
kleuren en IK FA-meubilair.

Wij hadden weinig geld, wat wij
trachtten te kompenseren door aller-
hande bij-jobs en door ons al liftend te
verplaatsen. Het was de tijd van de
voortdurend, altijd en overal gepikte
fietsen, iets wat ons in wezen weinig
deerde want iedereen deed het en altijd
was er wel ergens wel een nog enigszins
berijdbaar vehikel te vinden. De
konversaties liepen nog over brossen
en levensgenieting in al haar vormen,
en aan de toekomst werd uitsluitend
gedacht in termen van later en liefst
nog zo ver mogelijk weg.

We lazen allemaal nog De Morgen

~~:Y:~:~:r:i::::'~:1t:;E;~!.__
wekelijks m t Stuc 111 mekaar werd
geknutseld. De Loko heette toen nog
i\SR, en het daarmee verbonden rooie
rakkeretiket werd door ons allen met
ere gedragen,

De kursussen gingen jaren en jaren
mee en werden van hand tot hand tot
in dcn treure doorverkocht, wat de
leesbaarheid ervan niet bepaald ten
goede kwam. Vaak werd op één of
ander kot dagenlang gespekuleerd
over de juiste inhoud van een ontbre-
kcnd blad. Onze deuren stonden open
voor iedereen die 00 k maar een bed,
een kop witte-produkten koffie o! een

sportieve sweater nodig had. Wij
waren nog niet bang voor vreemde
ziektes, en de katoliciteit van onze
instelling werd algemeen beschouwd
als een soms vervelend, SOI)1S handig
maar altijd ludiek neveneffekt. Het
MLB was in Leuven nog allesover-
heersend en ieder jaar waren er
grote NSv-manifestaties die gegaran-
deerd uitliepen op gezellige relletjes
met de politie en straatgevechten in
regel. Leuven in mijn dagen, dat was
nog een grootse tijd.

Nog maar een paar dagen geleden
kwam ik iemand tegen die een gelijk-
aardig verhaal had, Iemand die zowat
vijf jaar eerder dan ik in Leuven
gezeten had, en die op zijn beurt
nostalgische verhalen had gehoord
van nog vroeger. Het zal dus wel altijd

• zo geweest zijn en altijd zo blijven, in
een onvermijdelijke evolutie van eerste
kan naar tweede lic bis, Een uiting van
verandering in zichzelf, van ouder en
rijper worden. uitgedrukt in die ty-
pisch-menselijke en door ontelbare
ervaringen gekleurde eigenschap die
melancholie heet.

Rudy Lanssens

Historia
Sukses met de eksamens, vanwege
het presidium.

Katechetlka
• 1 juli om 22,OOu in Albatros,
deliberatie-TD in Albatros, 50/60fr.

VTK
• Gratis vat Kriek, om de lessen
van dit jaar te vergeten. Woensdag
27 mei in Fakbar Axentis.

OFUP·CENTRUMVERANTWOORDELIJKE
VOOR UW UNIVERSITEITSSTAD

vanaf 1september 87
u BENT GEMOTIVEERD EN BESCHIKBAAR OM STUDIES EN
EEN BEROEPSACTIVITEIT TE COMBINEREN?
Wij bieden u de kans om in uw eigen stad een leerrijke en
lucratieve part-time job uit te oefenen:
Als onderdeel van ons distributienet zult u voor uw stad
verantwoordelijk zijn voor de animatie van onze aanstaande
campagne voor de verkoop van persabonnementen tegen
studententarieven. Er is keuze uit de belangrijkste titels van de
Belgische en internationale pers.
Uw rol:
• het aanwerven en opleiden van een team van jobstudenten
• het trainen van het verkoopsteam
• het verzorgen van de public relations tegenover de lokale

instanties.

OFUP, DE STUDENTEN-PERSDIENST
Is nu al op zoek naar zijn Centrumverantwoordelijken voor de
steden Antwerpen, Brussel (2 centra), Diepenbeek, Gent,
Kortrijk, Leuven (2 centra).
«Studentenjob op maat» : gemiddeld 20 uur werk per week, op
de plaats waar u studeert, van september tot december 87,
Motiverende bezoldiging, vast maandbedrag + '
commissielonen volgens doelstellingen: tussen 20000 tot
50 000 F per maand.
Opleidingsseminarie eind augustus.
Om een volledige documentatie te ontvangen betreffende deze
job, gelieve te schrijven naar:
pjerre LALANDE - Generaal Eisenhowerlaan 137 - 1030 Brussel

.. 'j
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Nog geen definitieve oplossing

De fakbars ter diskussie
I -. ' .

Op de laatste vergadering van de Raad voor Studenten- Maar aangezien de universiteit deze
voorzieningen (RvS) is er andermaal een hartig boompje :aak in het verleden schromelijk ver-
opgezet over de fakbars. De door de fakbars zelf >vaarl~osd he~.ft, zag voo~itter Mas-

voorgestelde regeling - die de studentenafvaardiging uitdrukkelijk k,cheletl.n mf kZt
lJn verbeelding de dtoe-

. . oms Ige a uren van groot on er-
verdedigde - werd door de ander.e geledingen op gemeng?e houd andermaal bij de RvS belanden.
gevoelens onthaald. Vooral de voorzitter, professor Masschelein, En aangezien er daar geen geld is ...
stuurde aan op uitstel. Wat dan ook gebeurde. Hoe duidelijk moet Wellicht geïnspireerd door die vrees,
een voorstel dan wel zijn?' _ stelde voorzitter Masschelein voor om
Bovendien blijkt nu dat in het verleden de betreffende fakbars niet de dis,~ussie uit. te s.t.ellen in afwachting

op dezelfde manier behandeld zijn. van e~n duidelijk kontrakt, ~et
.. .. vermelding van alle rechten en plich-

Een stoomkursus fakbarologie. Of IS het fak-bakteriolosie? ten". Vanuit studenten zijde wordt
huur meer te betalen aan Studenten- erop gewezen dat de grote investe-
voorzieningen, maar wel alle wer- ringskosten onmogelijk door de fak-
kingskosten (water, gas, elektriciteit) bars zelf kunnen gedragen worden.
te dragen. Tevens werd voorgesteld Dat is de taak van de unief.
dat grote onderhoudswerken door de Dat dit mogelijk is bewijst het HdR,
'unief zouden gefinancierd worden. die vorig jaar 600.000 Bfr investeerden
Op de RvS van vorige woensdag werd in hun bar. Dat bedrag komt naar
dat plan te ondoorzichtig genoemd. verluidt van ... de universiteit. Waarom
Vooral voorzitter Masschelein wenste kan dat niet voor de fakbar van Len W
meer duidelijkheid. Volgens de stu- én vour Politika? We herinneren eraan
dentenafvaardiging is het plan een dat het HdR ook al geen huur betaalt.
goede zaak: zowel voor de studenten Deze bijzonder selektieve steunver-
- die voorlopig hun fakbar behouden lening aan het HdR wekt verbazing.
- maar ook voor de RvS zelf die Maar bij nader toezien misschien toch
absolute zekerheid heeft dat het' plan' ook niet. Wij vrezen dat er wel degelijk
hen niets zal kosten, De studenten een verband bestaat met het feit dat
wijzen erop dat de fakbars een grote rektor Dillemans afkomstig is uit de
inspanning doen door alle werkings- fakulteit rechten.
kosten te dragen. Dat de grote onder- Officieel zijn alle fakbars gelijk voor
houdskosten door de universiteit ge- de wet. In werkelijkheid is de wet niet
dragen worden, is volgens de studen- . ,gelijk voor alle fakbars. .
ten een normale eigenaarsverplichting.

In de diskussie gaat het over de fakbars
van rechten (Huis der Rechten, Tiense-
straat 53), sociale wetenschappen (Po-
litika, Tiensestraat 55) en de fakbar
van L&W, gelegen in de Blijde
Inkomststraat II en die aan 'niet
minder dan 7 fakulteitskringen een
onderkomen verschaft. Deze fakbars
behoren tot de patrimoniumhuizen
van de universiteit en- zijn in het
verleden ter beschikking gesteld (al-
leen het gebruik) van de sociale sektor
om aan de huisvestingsproblematiek
het hoofd te bieden.
De fakbars betalen, tot nu. huur aan
Studentenvoorzieningen, die daarmee
ruimschoots de wate; e~ elektriciteits-
rekening kunnen betalen. De ver-
warmingskosten worderxdeor de fak-
bars zelf gedragen. Maar het Huis der
Rechten (HdR) heeft blijkbaar een
bijzonder statu ut. Het HdR betaalt
geen frank huur aan studentenvoor-
zieningen, terwijl Politika en de fakbar
van L&W wel een maandelijkse huur
betalen. Het HdR besaalt wel Zl:if alle '
kosten, maar aangezien die (althans in
de andere fakbars) lager liggen dan de
:e betalen huur, komt dit voordelig uit
voor het HdR. Over het werkelijke
statuut' van het HdR, of het nu bij de
sociale sektor of bij de uniefhoort, is er
de grootste verwarring. Tot dusver de
huidige situatie van de fakbars, met de
enigszins afwijkende situatie van het
HdR.
Vooraleer op de recente ontwik-

kelingen in te gaan, willen we- de
diskussie rond de fakbars in een
ruimer kader plaatsen. Door de be-

Post factum grotingsdiskussies op de RvS zijn de
In '87 bestaat Rornania 30 jaar, en dat fakbars in de aktualiteit gekomen. Het
zou gevierd worden, schreven we Sint-Annaplan houdt de sociale sektor .. ,
twaalf maanden terug. Na een jaar in een coensiaanse wurggreep en één
zwoegen mocht het huidige Romaniv'- van de gevolgen daarvan is dat er te
presidium de achterban recht in de weinig geld beschikbaar is voor grote
ogen kijken, en dat deed het dan ook: onderhoudswerken aan patrimonium-
voor het eerst mochten de romanisten huizen, waarvan de fakbars een klein
ter gelegenheid van de verkiezingen onderdeel vormen. Ook de universiteit
hun oordeel uitspreken over het voor- - wel eigenaar van deze huizen, maar
bije werkjaar. Een vraag waarvoor de niet bereid de eigenaarsverplichtingen
meeste Leuvense presidia waarschijn- op zich te nemen - komt niet
lijk wel zullen terugschrikken. financieel over de brug. Gekneld
Het verdikt viel binnen de verwach- tussen deze tweespalt - de sociale

tingen : op een schaal van I tot 5 gaven sektor kan niet en de unief wil niet-
de romanisten gemiddeld 3,6. Een heeft Studentenvoorzieningen dan een
weinig zeggende uitspraak dus, die éen llan opgesteld om die patrimonium-'
aantal harde werkers in het presidium huizen geleidelijk af te stoten. De " -
zeker onrecht aandoet. Een veel ge- wortel van het probleem ligt dus niet
hoorde opmerking was dan ook dat in de sociale sektor zelf, maar wel bij
men liever elke funktie apart gek wo- Coens en Dillemans. Het plan om de
teerd had. huizen af te stoten heeft de ronkende
Maar de evaluatie van een dermate .itel 'nota betreffende de instand-

bewogen werkjaar zou niet tot een houding van het patrimonium in
cijfer mogen beperkt blijven. Ook in beheer van de sociale sektor' mee-
Romania zou de traditionele kring- gekregen. Van spraakverwarring ge-
werking eens aan een gewetensonder- sproken.
zoek onderworpen moeten worden. Terug naar de fakbars nu, die een deel
Wat doe je als een golf van studenten- vormen van de patrimonium huizen.
protest zelfs geen kerstvakantie kan Oorspronkelijk was het de bedoeling
overbruggen? Is de motivatie te ge- om de fakbars afte stoten. Andermaal
ring? De informatie te beperkt? Of .' merken we de speciale situatie van het
was inderdaad het aangedane onrecht HdR, waar een vraagteken bij stond.
nog niet groot genoeg? Mag onder- De ongerustheid van de studenten was
wijswerking zich beperken tot het aan groot en de direkteur van Studenten-
de kaak stellen van misbruiken, zoals voorzieningen, Jan De Vuyst, werd
nu meestal het geval is? Zouden gekontakteerd. De studenten bena-
studenten niet gevaarlijker zijn als ze drukten het grote belang van de
eens doordachte alternatieven gingen fakbars voor de werking van de
formulere~. i!l plaats van aan symp- fakulteitskringen en wezen 'terecht op 1
toombestrijding te doen? Of, een de noodzaak van een waardig alter-
vraag die Klio zich blijkbaar ook stelt: natief, indien de fakbars toch zouden.
zijn 7 kringetjes in een fakulteit L & W verdwijnen. Jan De Vuyst bleek niet
van nog geen 2500 studenten.in ongevoelig voor deze argumenten (als
godsnaam nog leefbaar? Zou een het goed is; zeggen we het ook) en er
nauwere samenwerking niet meer op- werd een soort noodoplossing voor-
leveren aan sociale werking, ontspan- gesteld: in de fakbars zouden volgend'
ning, kultuur en kringbladen ? Is het jaar geen kamers meer verhuurd'
feit dat de opleidingen volkomen worden, maar de café- en vergader-
verschillen echt niet te overbruggen'! ruimte zou wel open blijven.
Als Romanikske onder de vakantie Dit voorstel biedt het voordeel aan

die kwisvraagjes eens zou oplossen'! de fakulteitskringen dat ze, althans
Het zou een verdomd doordacht voor één jaar, nog zekerheid hebben
programma kunnen opleveren, En betreffende 'de huisvesting. Financieel
Romania uit een best wel lollige, maar betekent het wel een rare klap voor de
toch nog steeds vicieuze 'cirkel kunnen lakbars. gelet op het wegvallen van de
halen. huurinkomsten van de kamers. Daar-

om stelden de fakbar van L&W én
ook Politika voor om voortaan geen'

:Het Huis der Rechten. H~t grote raadsel: wie zorgt hier voor het geld? (Foto
, Peter Vermeiren)

..Kringverkiezingen Rornania

Nikske geen
programma
Jammer dat romanisten zelfs

niet genoeg gevoel voor
humor hebben om een 101-

ploeg !Jit Qe_.gr;ond te stampen.
Ze zouden dan eindelijk nog eens
echt kunnen kiezen, tussen twéé
ploegen en twéé programma's,
Gezien de steeds grotere inertie
bij de steeds kleinere romanis-
tenkudde zal dat wel niet voor
morgen zijn. Ter zake dus.

Romanikske heette de kandidaat dit
jaar, en het is weer een trage bevalling
geworden. Pas op het allerlaatste
moment werd een (kleine) ploeg
gevormd onder leiding van Bruno
Bosteels - die trouwens al maanden-
lang als preseskandidaat gedoodverfd
werd. Alle vertragingsmaneuvers
brachten echter wel mee dat vooral in
de versnipperde licenties heel wat
mensen nauwelijks op de hoogte
waren van het bestaan van presidium-
verkiezingen, laat staan van een ploeg.
De romanisten die toch het genoe-

gen mochten smaken de presidium-
kandidaten op bezoek te krijgen
tijdens een of andere les kregen een
sympatieke maar verder weinig over-
tuigende voorstelling opgedist. Aan
het opstellen van een samenhangend
programma waren de jeugdige entoe-
siastelingen duidelijk niet meer toe-
gekomen. Hoe zij staan tegenover
Kultuurraad en Stuc, wat ze denken
over het nut van verdere akties tegen
de regeringsmaatregelen, en zelfs of er
nog eens een poging tot een kanrus zal
komen: het bleef allemaal een groot
mysterie. Hoogstens kon genoteerd
worden dat Romanikske, zoals voor-
zien in de vernieuwde statuten, een
nieuwe presidiumfunktie introdu-
ceert: een "preses informatie" zal zich
vanaf volgend jaar mogen bezig-
houden met het pijnlijke probleem van
het manklopende kontakt tussen pre-
sidium en leden.
Ondanks de afwezigheid van een

programma kreeg Romanikske nau-
welijks tegenstemmen: het vereiste
quorum - een derde van alle romanis-
ten - werd ruim overschreden, en wie
met 95 (i; van de uitgebrachte stemmen
verkozen wordt heeft niet te klagen.
Het gestelde vertrouwen was dan ook
uitsluitend een vertrouwen in per-
.sonen, niet in hun ideeën ofplannen-
die kende immers niemand. Wat tot
lichtelijk vervelend gevolg heeft dat
het toekomstige presidium in principe
niet gerechtigd is welk standpunt dan

ook in te nemen in naam van de
romanisten. Maar met de ervaring van
enkelen en het entoesiasme van de
anderen zal de rest wel vanzelf komen,
zullen we maar hopen.

Clem Robyns

Marc Sys

HUIS DER RECHTEN
EN GELD

worden, omdat daar grote stukken'
pleister van naar beneden donderen.
Wat de vernieuwing binnenin be-
treft draait het HdR, en met haar het
VRG, op voor de kosten. Het café
vernieuwen kon maar dank zij een
lening bij de brouwerij en het
investeren van de eigen spaar-
centjes. De bovenverdieping wordt
dit jaar volledig vernieuwd met de
gelden van het presidium. Daaren-
boven moet toch vermeld dat de
studenten het HdR acht jaar geleden
als krot kregen toebedeeld zonder
gas of verwarming, die wij er dan·
maar zelf hebben geplaatst. Politika
en de Fak van L&W werden
initieel in min of meer behoorlijke
staat verhuurd."
"Wat de eventuele verkoop van

de fakbar betreft zijn we gerust-
gesteld door het hoofd van de
technische diensten. Het HdR ver- .
kopen zou meer dan onlogisch zijn'
na de zware investeringen die de
rechtsstudenten erin deden."

Veto kontakteerde Johan Persyn,
/erantwoordelijke voor de fakbar
van de rechten, om ook die klok
eens te laten luiden. Het HdR meent
helemaal niet bevoordeligd te zijn
ten opzichte van de andere fakbars:
"De fakbars L&W, Politika en
HdR vallen onder de sociale sektor.
Voor zover kan er van een gelijke
situatie sprakezijn maar daar houdt
het ook zowatbij op. Het HdR heeft
de sociale sektor in haar achtjarig
bestaan nooit een frank gekost,
maar heeft haar ook niets op-
gebracht. Huurgelden betaalt het
HdR niet. Het grote verschil met de
andere fakbars bestaat erin dat het
HdR steeds zelf ingestaan heeft voor
het onderhoud en de verbetering
van haar gebouw. Wel wordt er
regelmatig aan de universiteit ge-
vraagd bij te springen voor de
instandhouding van het gebouw. Zo
werden vorig jaar nog het dak van
de toiletten vernieuwd en een bouw-
vallige schouw afgebroken" Pit jaar
zou er aan de voorgevel gewerkt (GC)

Immers, wij berneedeten U met een gulle keuken en gezelligheid aan een
ruïneuse watennolen naast het geklater van forellen riviertjes en
leeglopende vaten Catalaanse bergwijn. knetterend vuur en meer van
die clichés ... maar kom, 't is nog waar ook.
Waar?"Op 50 km van de zee tegen de flanken van het Canigournassief
tussen Perpignan en Andorra. Enkel' tentje en tandenborstel
meenemen. Morgen- en avondmaal inbergrepen: 750 fr. per dag.
Budgettrein op 4 km.
Vraag folder: telefoon 03/383.09.22
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•
Veto sprak met Gerard Mortier

Opera tot teater maken
Gerard Mortier voorstellen hoeft wellicht niet meer. Wie de

laatste maanden de aktualiteit wat gevolgd heeft. zal meer
dan eens de naam van de direkteur van onze Nationale

Opera zijn tegengekomen. Vanuit politieke hoek werd hij zwaar
onder vuur genomen (omwille van slecht beheer"), vanuit de
kulturele sektor werd voor hem een lans gebroken door binnen- en
buitenlandse teater- en opera-regisseurs. schouwburgdirekteurs.
museumkonservators .... De heer Mortier maakte voor Veto een
uurtje vrij en vertelde ons over zijn visie op opera. teater. kunst en
politiek.

Veto: In -de produktles die dool' de
Muntschouwburg worden gerealiseerd.
wordt gepoogd "de-opera 101 teater Ie
maken". Wal houdt dal in. welke
estetika zit daarachter?
Mortier: «Met "opera tot teater ma-
ken" wordt vooral bedoeld dat men
weer moet ontdekken dat opera een
vorm van teater is. In de Westerse
kultuur heeft het teater zich in drie
richtingen ontwikkelde- het muziek-
teater (de opera), het gesproken teater,

en het dansteater. Elk van die drie
heeft zijn eigen fascineringskracht, zijn
eigen sterke punten. In de opera is
natuurlijk de muziek, en dan vooral de
zang, het belangrijkste, maar het gaat
er toch om veel meer dan een
gekostumeerd koncert. Teater is een
vorm van ritueel, waarin de mens een
passende houding zoekt tegenover
bepaalde probleemstellingen waar-
voor hij geen onmiddellijke oplossing
heeft. In die zin beschouw ik opera als

een echte vorm van teater, waar poëzie
zodanig in muziek wordt gezet, dat
langs de zang om bepaalde mysteries
(vooral die van de liefde en de dood)
worden ontsluierd.»

Veto: Welke verklaring ziel u voor de
enorme belangstelling die de opera de
laatste jaren weer geniet?

-Mortier: ..Een eerste verklaring die ik
zie, is dat een gebrek aan zang de
mensen weer naar de opera drijft. We
drukken ons niet meer al zingend en
dansend uit, maar in de komputertaal
van ja en nee, en dus met zeer weinig
gevoel. Opera biedt daarvoor een
tegengif. Bovendien worden door de
zang in de opera bepaalde aspekten
van het mens-zijn geherwaardeerd,
zoals de liefde die in onze maatschappij
verkommercjaliseerd wordt, of de
dood die gekliniseerd wordt. Het is
ook zo dat opera een kunstvorm is
waarin het mytologisch denken weer
in ere wordt hersteld. De reklame heeft

een heleboel mytes op een vulgaire
manier gerekupereerd: het aards pa-
radijs verwordt daar tot een zon-
overgoten strand. met palmbomen. en
twee geliefden .... Opera stelt die mytes
veel echter, aotentieker. Wat we
moeten proberen is die onbewuste
belangstelling voor opera (mensen
weten niet echt waarom ze van opera
houden) te exploreren. om de mensen
zo tot een nieuwe vorm van sensibili-
teit en van bewustzijn te brengen.»

Veto: Welke krileria stelt u bij het
uitkiezen van bepaalde werken, bij het
vastleggen van hel programma?

Mortier: ..Er zijn verschillende kri-
teria. Eerst en vooral kies ik die
opera 's waarvan ik zelf hou, die ik zelf
fantastisch vind. Ik krijg natuurlijk
wel suggesties van Sylvain Cambre-
ling, de muziekdirekteur, en van
bepaalde regisseurs, maar uiteindelijk
beslis ik helemaal alleen. Als er
bijvoorbeeld zoveel Mozart en Verdi
op het programma staat, dan is dat
omdat ik die twee als de grootste
operakomponisten beschouw. Een an-
der kriterium bestaat erin dat ik de
programmatie meer en meer in de
richting van de twintigste-eeuwse mu-
ziek wil duwen. Bij de zes nieuwe
produkties van volgend seizoen zijn er
vier gewijd aan de twintigste eeuw:
'Elektra (van Richard Strauss), Lulu
(Alban Berg), Jenufa (Leos Janacek) •.
en Der Ferne Klang (van Franz
Schreker). Ik zal ook nooit stukken
programmeren als ik voor de ver-
tolking niet de perfekte zangers heb.
La Traviata wou ik al lang laten
uitvoeren, maar ik stelde het steeds uit.
tot ik die ene zangeres ontdekte. Op
het moment dat ik Lella Cuberli had
gezien, heb ik die opera voor haar
geprogrammeerd. En er is tenslotte
nog het probleem van de regie. Aïda
zou ik zeer graag laten spelen, maar
het is een kwestie van enerzijds de
geschikte zangers te vinden, en ander-
zijds een koncept voor 'die opera te
vinden dat voor deze tijd geldig is.»

uAj_ax" .van Peter Sellars

De waanzin
van de twintigste eeuw
De oorlog van Troje. God. denk je, wie heeft daar vandaag

nog een boodschap aan? Hoe kan dat kluwen van hoogst
verwarrende relaties en die aaneenschakeling van wreedhe-

den in 1987 nog iets betekenen? Dat zijn toch twee werelden dieje
totaal niet meer kan vergelijken.
In Ajax . een stuk van Peter Sellars, wordt bewezen dat Troje ook

vandaag nog bestaat en dat Sofokles een tijdloze tragedie heeft
geschreven, als je ze maar wil en durft lezen. Voor die Ajaxwaren de
verwachtingen, dankzij de publiciteitsmachine van de Munt. hoog
gespannen, en gelukkig maken de akteurs die verwachtingen ook
waar. Ondanks enkele saaie passages is Ajax een indrukwekkende
fresko, een genadeloze analyse van de zwakke mens.
De hele bedoening rond Peter Sellars
en dit stuk is nu stilaan wel nekend : er
is de laatste week geen tijdschrift of
krant verschenen waar Sellars niet in
stond. 11;11.1' werd niet geapprecieerd in
Amerika, en wel voornamelijk omdat
het een anti-Amerikaans ;;tuk is: waar
Sofoklcs' stuk na de Griekse overwin-
ning in Troje speelt. heeft Robert
Aulcttu (de man die de tekst van
Soloklc« voor Sellars bewerkte) dit
verplaatst naar een liktieve Ameri-
kaanse overwinning ergens in I.atijns
Amerika.
De wreedheid van de Grieken wordt

In de wreedheid van de Amerikanen.

met het verschil dat wat Amerika
uitvreet de aktualiteit is, en geen verre
geschiedenis. Dat zal in Amerika wel
als een schok ervaren zijn, maar als
Europeaan sta je daar niet echt van te
kijken. Plotoon werd in Europa ook
anders bekeken dan in Amerika.
Die oorspronkelijke "kracht" van

Scllars" stuk was dus in Brussel een
stuk minder, zodat je meer het stuk op
zich - zonder emotionele reflexen -
kon beoordelen.
En dan bots je op de ene geniale

vondst na de andere. Het dek or.
bijvoorbeeld, is een syntese van de
twee tijdperken die Ajax oproept. De

bovenbouw bestaat uit zuilen, de
onderbouw enkele metalen rolluiken
en lage deuren. Tussen de zuilen zijn
ramen die nu eens verlicht zijn, dan
weer gesloten met een luxaflex: je voelt
dat achter die ramen "iets" zit, iets dat
het gewriemel op de scene heel
makkelijk zou kunnen vernietigen.

Blues
Ook de taal syntetiseert het klassieke
en het nu: vaak wordt er in prachtige
verzen gesproken (de diktie was heel
wat verzorgder dan Peter Sellars had
doen vrezen), maar ook vulgaire taal
werd niet geschuwd. De maskers uit de
klassieke tragedie werden vervangen
door rnikrofoons, wat op scene heel
vervreemdend werkt. Het koor, de
meest wanstaltige uitvinding van de
tragedies, zingt of spreekt soms in
bijna close harmony, dan weer eens in
een spiritual, op een bepaald moment
zelfs heeft het "de blues". Zo ironisch
en doodernstig tegelijk dat je er bang
van wordt.
En gevoelens, daar is het Sellars om

te doen. je moet het stuk niet begrij-
pen, zegt hij, maar het over je heen
laten gaan. Zelf denk ik wel dat je er
meer aan hebt als je toch enigszins
weet waarover het gaat, en met behulp
van een samenvatting van Sofokies'
Ajax en het programma lukt dat wel.
het verhaal is tenslotte verre van
eenvoudig.
Op de akteerstijl, tenslotte, valt niets

aan te merken. Vooral Ajax zelf, een
doofstomme akteur, is gewoon groots.
Hij gebruik t gebarentaal, terwijl ie-
mand anders dat "vertaalt", en als
toeschouwer word je gewoon over-
rompeld door die dubbele expressie.
De verschijning van Ajax op scene,
heel in het begin, toont de waanzin van
de oorlog en grift die in je geheugen
vast - voor heel lang.
Het stuk is pessimistisch, maar zoals

alle politiek teater toont het ook dat
niet alle hoop verloren is. Ajax is gek
geworden van de wereld die steeds
veranderde, van vijanden die vrienden
werden en van vrienden die hem plots
verraaddden. Als gewoon mens in de
twintigste eeuw loop je ook.dat risiko.
en vooral dat is de boodschap die in de
schouwburg blijft hangen na dat
anderhalf uur "grote emoties". Nelson
overschouwt het strand waar de dode
Ajax lag - de helikopters cirkelen
rond, een nieuwe aanval nadert: "( .. .)
it IIt' 01'1'11'1 carctul wi lil 1'1'1'1'1' moment.
;".,,1'.1' sight. 1111''dark wilt CO;IIl' in with
lil" tidc, and the future wipc us 0111.".

Koen Van Muylem
Ajax wordt nog gespeeld op dinsdag.
woensdag en donderdag 26 tot 28 mei.
in de:Munt (Brussel). Dinsdag organi-
seert het Stuc een teatertrip.

Veto: Het regiekoncept moet dus aan-
gepast zijn aan de tijd, aan de ver-
anderende samenleving. Welke is de
plaats en de funktie van de opera, of
meer algemeen, van de kunst in de
maatschappij?

Mortier: «Kunst speelt een enorme rol
in de beschaving, kunst is het zout van
de beschaving. Kijk naar de be-
schavingen die verloren zijn gegaan:
het enige wat daarvan overblijft. zijn
de kunstwerken. Niet de namen van
politici, niet de manier waarop schape-
boutjes werden klaargemaakt. Dat die
dingen verloren gaan is niet erg, want
het hele denken van een bepaalde
beschaving vinden we gekristalliseerd
in haar kunstwerken. Belangrijk is dat
de kunst de mensen moet bewust-
maken, moet sensibiliseren. En zo zie ik
ook mijn opdracht als direkteur: langs
het muziekteater om de mensen terug
trachten te sensibiliseren. IiSat wil
zeggen dat ze terug zin krijgen voor
hun gevoelens, dat ze leren kijken,
leren luisteren, leren voelen. Dat ze
zich niet laten drijven op hun alledaag-
se bezigheden, op de konventies, op
huisje, tuintje, televisie, ijskast, wa-
gen... De "waarheid" omtrent de
mens en de kosmos is veel komplexer
dan die konventies laten vermoeden,
en het zijn de kunstenaars, mensen met
een bepaalde intuïtie, die ons daarvoor
de ogen kunnen openen."

Veto: "Kunst' en "demokratie" ver-
noemt u groag in één adem. Hoe ziel u
de verhouding tussen beide?

Mortier: «Laat mij eerst duidelijk
stellen dat ik "demokratie" niet opvat
in de zin van de parlementaire demo-
kratie waarin we leven. Demokratie is
een inrichting van de staat waarbij
men tracht zoveel mogelijk te luisteren
naar al de verschillende stemmen, dit
wil zeggen een staatsvorm waarin men
ook het woord laat aan de minoritei-
ten. Niet dat de verlangens, de ideeën
van een minderheid wet moeten wor-
den, maar er moet op zijn minst naar-
geluisterd worden, en zo mogelijk
moeten die ideeën ook deels opgeno-
men worden in de wetten van de
meerderheid. De teloorgang van de
parlementaire demokratie op dit
moment is volgens mij te wijten aan
het feit dat er te weinig geluisterd
wordt naar de oppositie ...
«De dernokratische ontwikkeling in

de twintigste eeuw is volledig geba-
seerd op het kwantum, op aantallen.

Op politiek vlak is er de evolutie naar
algemeen stemrecht, op ekonomisch
vlak de ontwikkeling naar de zo-
genaamde welvaartsmaatschappij,
naar massaproduktie .... Maar de ont-
wikkeling van het kulturele denken
van de mens (niet kwantitatief. maar
kwalitatief). heeft men opzij gelaten.
En daarin ligt het grote probleeem van
de demokratie aan het einde van de
twintigste eeuw: de kulturele ontwik-
keling van het individu is ver ten achter
gebleven op zijn politieke en ekono-
mische ontwikkeling.»

Politiek?
Veto: Uw manier vanpraten over opera,
of over kunst en kulluur .in het
algemeen, werd onlangs in "Pourquoi
Pas" een politiek discours genoemd.
Gaal u akkoord met die omschrijving?

Mortier: «Jazeker. .Een discours over
kunst kan niet anders dan tegelijk
politiek zijn; kunst is immers ingebed
in de maatschappij. En politiek is een
magnifieke opdracht. Ik kan er niet
over zwijgen .• _~:ik daarover zweeg,
zou ik ingaan tegen mijn basisoptie
omtrent kunst. En 'dat is niet zo
verwonderlijk. Vele mensen die teater
gemaakt hebben, zijn verbannen ge-
worden. Denk ma'ar aan de Griekse
tragedie: Aeschylos, Euripides en
Sofokles zijn in ballingsschap gestor-
ven, omdat ze het politieke systeem in.
vraag hebben gesteld. Het is trouwens
de taak van de kunst om datgene wat
bestaat in vraag te stellen. Kunst is
per definitie revolutionair en opstan-
dig .»

Veto: Een paar maanden geleden ont-
stond er een geschil tussen u en de
regering, dat ondertussen nog niet
helemaal is opgelost. Wat is er precies
aan de hond?

".

Mortier: «Het is onder andere een
budgettaire kwestie. Men verwijt mij
een slecht beheerder te zijn, en wijst
daarbij op het deficit van de Nationale
Opera in 1985-86. Maar men weet zeer
goed dat de oorzaak van dat deficit
moet gezocht worden in het feit dat het
Muntgebouw toen niet kon gebruikt
worden. omdat het volledig moest
hersteld en opgeknapt worden. Daar-
bij komt dat de regering (en vooral de
budgetminister) graag de toezeggingen
zou vergeten die mij werden gedaan op
het moment dat ik mijn kontrakt
verlengde. Daardoor zou de Munt
zo'n 110 miljoen verliezen, en dat kan
ik niet aanvaarden want de Munt is de
goedkoopste opera in Europa, en
tegelijk qua uitstraling één van de
betere (of zelfs de beste, zeggen
sommigen) .»

«Maar in wezen gaat het om een
kornmunautair probleem. De Munt is
een instelling waar één persoon een
handtekening zet, en dat is in dit land
met twee adelaarshoofden niet meer
mogelijk. Er moeten altijd twee hand-
tekeningen zijn, één van een Vlaming
en één van een Waal. Men heeft het
pecuniaire probleem uitgebuit om het
instituut definitief te kommunautari-
seren. Goddank heb ik het ergste nog
kunnen vermijden, in die zin dat er
geen twee handtekeningen moeten
komen, maar een visum van een
financieel direkteur, waartegen ik nog
altijd een beroep kan aantekenen.
Maar ik ben bang dat, wanneer ik
vetrek, de keuze van een artistiek en
een financieel direkteur zal geschieden
in funktie van taalevenwichten, en niet
in funktie van vakkennis."

* * *
Het gesprek loopt ten einde. Mortier
vertelt nog wat over zijn leermeesters:
zijn moeder, zijn retorika-leraar, de
schrijvers wiens boeken hij verslonden
heeft. Goethe, Shakespeare, Proust,
Balzac, Rembrandt en Dürer passeren
de revue samen met Mozart, Verdi,
Bruckner, Berg, en ze wijzen allemaal
naar de Europese kultuur. Mortier:
"Ik zou mijn hele leven verder willen
wijden aan de konstruktie van een
Europese gedachte. Ik zou een middel
willen vinden om de mensen in Europa
te laten gewaar worden dat onze enige
kracht in de toekomst de Europese
kunst en kultuur zal zijn."

Raf PauweIs



lntervlew Jin
anderen. Want wij werden meestal
gevormd door missionarissen, en die
gaven ons vooral liefde voor hun
vaderland mee. Zo heb ik bij de
Jezuïeten gestudeerd, en al onze lessen
waren in 't frans. Ik kende op de duur
meer steden en riviertjes in Frankrijk,
dan ik er van China kende.»
Veto: Als de Chinese regering haar
bevolking geboortebeperking oplegt.
bekoelt uw vaderlandsliefde dan niet een
beetje? -
Jin: «De bevolkingsexplosie is zowat
het belangrijkste probleem waar onze
regering mee te kampen heeft, en
daarom heeft men besloten om ge-
durende een periode van 15 à 20 jaar
een regeling op te leggen die de
uitbreiding van het gezin moet beper-
ken tot een kind. Natuurlijk zijn niet
alle Chinezen het daarmee eens, en op
het platteland zijn er zeker die nog
steeds meer kinderen krijgen. Onze
positie daarin is als volgt. We zijn
absoluut tegen abortus, maar, we laten
onze mensen wel de pil nemen. Want
om een groot kwaad te vermijden, is
het dikwijls beter eventjes een kleiner
kwaad te verdragen.»
«Daarenboven moeten we ook den-

ken aan de belangen van die indivi-
duen. Het is zeer gemakkelijk om te
zeggen: onmogelijk! Maar als in de
stad een werkman twee kinderen heeft,
verliest hij zijn job. En dan heeft hij
geen erfenissen om op terug te vallen,
zoals hier het geval is.»
Veto: Hoe financiert u dan de kerk in
China?
Jin: «We hebben twee bronnen van
inkomsten. De missionarissen hebben
vroeger appartementsgebouwen op-
getrokken in Shanghai, en het huur-
geld daarvan mogen we 'nog steeds
ontvangen. Daarnaast zijn er onze
130.000 gelovigen, die zeer genereus
zijn. Per jaar ontvangen we 200.000
US dollar aan .offerandegeld, en
100.000 aan huur. De Scheutisten
hebben veel goed werk gedaan. in
Shanghai.»
Veto: Krijgt de Chinese Katolieke Kerk
ook giften uit het buitenland, en is dat
misschien ook het doel van uw bezoek?
Jin: (lacht) «Ik zoek niet, maar ik
aanvaard wel. Dit bezoek heeft geen
enkel doel. Zij die intelligent zijn als u,
begrijpen wel wat er in mijn achter-
hoofd speelt. Maar er Zijn ook mensen
die niet zo slim zijn, en die geven
meestal niks.» -

Lode Desmet
Geert Coene
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Les Funambules. Meligmakers en stemmingsopkrikkers. Maar voor de rest bleeeeeef het een druilerige dag. (Foto
, Jeroen Revalk)

Stuc Einddag

Tranendalen
STUC - De. Stuc-einddag '87 was
vooral een matte bedoening die deels
te wijten was aan het slechte weer
waardoor ook de veel belovende film
van Buster Keaton nietdoor kon gaan.
Nono Garcia en Antonio - Toledo
zorgden in het begin van de avond
voor een portie blits en vingervlug
gitaarspel maar na een tijd begon ook

. dat te vervelen. Het pantomime-duo
Les Funambules slaagde erin ons wat
meliger te maken en de stemming
enigszins wat op te krikken. Guido
Belcanto wist die stemming -ërin te
houden. Deze charmezanger zonder

een blad voor de mond, gaat samen
met het orkest zijner dromen veel
verder dan WilI, Eddie en alle andere
kwallen van het Vlaamse levenslied en
is daarom best wel grappig. Zeker als
je je al aan ge alkohol hebt gewaagd,
vallen deze liedjes over Antwerpen, de
haven, de hoeren, de drank, de
verloren liefdes en andere tranendalen
goed in de smaak. Als daarna de fuif
was gestart, had het best nog wel iets
kunnen worden op die toch zeer
druk bezochte Stuc-einddag. Maar
nee, daar werd al gezorgd voor de anti-
klimax: ene Herb Mews & the Mules

moest zonodig met zijn springerige
'act' en zijn laten-we-nog-eens-Iollig-
wezen-joh gebrabbel tussen de num-
mers door, de show komen stelen.
Voor velen konden Herb en de zijnen
echter gestolen worden en de Stuc-bar
was irr tegenstelling tot de zaal stam-
pensvol. Nee, dan toch liever Boogie
Boy, om maar eens iemand in het
zelfde genre - rock & roll en rythm &
blues - te noemen. Hij mag dan al
déjà vu (déjà entendu) zijn, ambiance
maken is zijn vak en daar had Herb
weinig kaas van gegeten. Misschien lag
het: aan de wat gebrekkige organisatie
van de hele avond, maar voordat de
fuif dan uiteindelijk op gang kwam,
hadden we toch al een aantal plastic
bekertjes, inklusief inhoud, verorberd.
De Stuc-einddag 19871 Blurps ... sorry
hoor, maar wij hebben er al veel betere
meegemaakt.

vervolg van p. I

Veto: Staat de Chinese jeugd ook zo
afwijzend tegenover het katolicisme?
Jin: «In China hebben we door de
Kulturele Revolutie al een hele genera-
tie jongeren verloren, en 'datzelfde
fenomeen lijkt zich nu nog eens te gan
herhalen, met de poort die open-
gegooid werd op het Westen, en dan
vooral Amerika. Een deel van de jeugd
wil een volledige Amerikanisering,
alhoewel die naar mijn menig desas-
treuze gevolgen zou hebben.» '
«We moeten overnemen en aan-

passen van het Westen wat goed is,
maar niet zomaar in het wilde weg. De
konsumptie-maatschappij staat nog
veraf in China. Eerst zullen we wat
meer moeten produceren dan juist
genoeg om in leven te blijven.»
Veto: Wat verstaat u precies onder
inkulturatie?
Jin: «Er zijn drie belangrijke zaken
waar het katolicisme in China reke-
ning mee moet proberen te houden.
Ten eerste is er het Confucianisme, dat
nu weliswaar niet meer onderwezen
wordt, maar dat nog niet zoveel aan
belang heeft ingeboet. Op de tweede
plaats komt dan natuurlijk de marxis-
tische propaganda waar we sinds
veertig jaar mee overspoèld worden.
Een hele generatie jongeren is daarmee

• opgegroeid. En sinds een jaar of tien
moeten we dan ook nog eens rekening
gaan houden met een aantal Westerse
filosofieën en ideologieën. zoals het
existensialisme.» .

«Ik vind dat de kerk op dat vlak een
ernst.ige ~span~ing m~~t doen, wa~t
ook In het marxisme, bijvoorbeeld, Zit
soms veel waarheid. En ik kan het
weten. In de gevangenis heb ik
gedurende een periode van vijf jaar
alleen maar boeken van Lenin, Marx,
Engels en Stalin te lezen gekregen, en
ik moet zeggen dat ik Marx zeer
intelligent heb gevonden. Alleen Stalin
heeft me teleurgesteld, die is zo banaal.
(lacht) Wellicht ken ik het kommunis-
me veel beter dan de echte kommunis-
ten.»
Veto: Bestaat er nog zoiets als kerk-
vervolging- in China?
Jin: «Tijdens de Kulturele revolutieis
de vervolging heel erg geweest. Maar
toen later de kerken en tempels toch
terug volliepen, heeft de Kominunis-
tische Partij haar lesje geleerd. Religie
kan niet met geweld onderdrukt
worden, en daarnaast hebben ze ook
ingezien hoe religies kunnen bijdragen
tot de sociale stabiliteit van een land.»
«Religie is niet los te maken van ti

politiek in ons land, want we vormen
maar een kleine minderheid die in ••••••. •
vrede moet proberen te leven met een
miljard andere mensen. Dat vraagt de

nodige voorzichtigh~id. Ik denk d~?r- C'Apy" 'AlN
om dat het beter IS, een geestelijke
vader te hebben die niet zo heilig is, .
maar die op de hoogte blijft van wat er COPV
zich afspeelt, dan orngekeerd.» .
Veto: Is dat een pleidooi voor de
Patriottische Beweging?
Jin: «Patriottisme geldt voor alle
Chinezen. Maar misschien nog meer
voor de katolieken dan voor de

(JJR)

Over zijn'en-schijnen

Metafysika en kunst

Wie zich enigszins inte-
resseert voor kunst en
voor de teorievorming

rondom dit verschijnsel, kent
wellicht de Gentse vzw Ama-
rant, die regelmatig lezingen-
reeksen organiseert. In het kader
van zo'n cyklus over "Kunst-
filosofie" was op 12 mei Silvio
Senn, een prof van de Gemeen-
telijke Universiteit van Amster-
dam, te gast in Leuven.

Muurtoerisme' bestolen
\

Muurtoerisme behoort
nu al bijna een maand
tot de geschiedenis, en

toch blijft het in de belangstel-
ling staan. Vorige week nog het
visfestijn en nu weer een diefstal.
Eén van de kunstenaars zit diep
in de PIJt. Zijn zeven kunstwer-
ken werden "gestolen".
\

Na het grote Muurtoeristenfeest van
29 april bleven de overgrote meerder-
heid van de kunstwerken nog verschil-
lende dagen bekijkbaar voor het
publiek. Zo ook de zeven portretten'
van Stefaan Vermeuten. één van de
jongere kunstenaars aan wie de kans
werd gegund werk te exposeren.
Zeven potloodtekeningen van ander-
halve bij tweeëneenhalve meter op
papier verfraaiden de parking achter
de Shrink. het psychologencafé tussen
de Tiense en de Blijde Inkomststraat.

Helaas. driewerf helaas voor de
kunstminnende .rnuurtoerist. maar
vooral voor de kunstenaar. bleken
enkele snoodaards de kunstwerken
echt graag te zien en ze nog te willen
bezitten ook. Het ultieme kompliment
misschien, doch zo ziet de heer

Verrnculen het niet: "Ik ben geen
wereldvreemde, en was niet eens
verwonderd over het verdwijnen van
de werken. Sta mij echter toe het niet
als een kompliment te beschouwen, Ik
vermoed dat U dit niet deed omdat U
ze mooi vond. Een kinderkot is vlug
gevu Id. "

Het moet wel gezegd dat de organi-
satoren, Kutuurraad dus, nergens,
uitdrukkelijk gesteld hebben dat de
werken van de kusntcnaars (de vrije
expressie van de student laten we hier
buiten beschouwing) niet meegeno-
men mochten worden, Misschien spe-
kuleerden zij iets te veel op het fatsoen
van de Muurtoerist-modaal, of werd
het onderscheid tussen de bedoelde
toerist en de geveltoerist n iet genoeg in
de verf gezet.

Het kwaad is geschied. doch de
wQnde kan nog geheeld, De portretten
zelf kunnen nog steeds teruggebracht
worden 'op het Veto-sekretariaat in de
's Meiersstraat 5 of diskreet gedepo-
neerd worden' op het Stuc. bijvoor-
beeld in één van de trappenhallen van
het gebouw. Tips zijn uiteraard ook
welkom. Stefaan zal je eeuwig (nou
ja) dankbaar zijn,

Geert Coene

Scnn hield- een uiteenzetting over
Merleau-Ponty's visie op de verhou-
ding tussen kunst en metafysika: een
problematische verhouding, die be-
sproken werd op een (voor mij
althans) bijwijlen problematische ma-
nier. De toehoorders, een vijftiental.
werden gekonfronteerd met een vaak
moeilijk te volgen gedachtengang.
waarbij Senn leek te veronderstellen
dat zijn publiek even vertrouwd was
met Merleau-Ponty als hijzelf. Mer-
lcau hoort echter tot een generatie van
filosofen die in deze post-strukturalis-
tischc tijden een tikje "dérnodé" is, en
dus ook minder goed gekend. Maar
wie een beetje moeite wou doen om
gekoncentreerd te luisteren; kon van
deze lezing toch wel één en ander
opsteken.

Waarnemen

Kunst is volgens Mcrleau "I'étude
précisc des apparcnces"; ze heeft dus te
maken met het verschijnen, het "schij-
rrcn". terwijl de metafysika de vraag
stelt naar het "zijn" achter, of onder,
of hoven het schijnen. De dingen zijn
immers niet wat ze lijken (leken). te
zijn. Of zoals Shakespeare het stelde:
"No/hing ttun is so, is so", Het zijn is
truditionccl de eigenlijke inhoud van

de Rede, datgene wat aan de Rede
noodzakelijk te denken is opgegeven,
als objekt. Maar de Rede heeft voor
zich slechts de verschijnselen, in een
weelde van aspekten en perspektieven
waaronder de dingen verschijnen. AI
wat verschijnt, verschijnt telkens an-
ders, zodat het twijfelachtig wordt of
het nog wel hetzelfde is. Moeilijker
uitgedrukt: dé verschijningsdifferenti-
aliteit is gekenmerkt door een verlies
aan zuiver zijn. Of nog: de identiteit
dreigt verloren te gaan in de feno-
menale differentialiteit. Onze rationa-
liteit probeert die dreiging ongedaan te
maken, probeert door objektiverings-
mechanismen de verscheidenheid in
het waarnemingsveld te akkapareren.
te herleiden tot éénduidigheid, en neigt
er dus naar alles wat fenomenaal is.
wat differenties inhoudt, te ontwaar-
den. De kunst echter stelt nu juist' de
fenomenaliteit voorop, de verschij-
riingsveelvuldigheid, en is daarom een
bedreiging voor de Rede. Kunst is ook
altijd _.....'Dichnmg"; terwijl de Rede
zoekt naar "Wahrhcit": naar het
Absolute, het Ene, het "pure" zijn.

Maar zo'n zuiver zijn is onmogelijk.
Het is altijd aangewezen op het

verschijnen. Het kan volgens Merleau-
Ponty maar gedacht worden als het
onzichtbare van het zichtbare. En het
is in de kunst dat de wisselwerking van
het zichtbare en het onzichtbare op de
voorgrond treedt. De schilder brengt
vlekken verf aan die als effekt een helè
wereld laten verschijnen. En toch is die
wereld niet zichtbaar indien men enkel
op het "envers", de-zichtbare penseel-
streken, kijk t: net zoals êe penseel-
streken verdwijnen wanneer je in de
wereld kijkt. De akt van het schilderen

laat de geschilderde wereld verschij-
nen. En, zo stelt Merleau-Ponty, op
een gelijkaardige wijze geschiedt de
waarneming: de kinestetische han-
deling (dit is het zien) is geen receptie
van objekten ; het is de waarneming
zelf die het oorspronkelijke versehij-
nen van de dingen konstitueert. Het
doorden ken' van deze redenering
brengt Merleau tot een amendering
van de klassieke tese van de metafysika:
het zijn - is niet aangewezen op een
zuiver denken, maar op een waar-
nemend bewustzijn, dat de verschij-
ning, de waarnemingswereld sticht.

Tenminste, ." indien wij Silvio Senn
wel juist begrepen hebben.

Raf Pauwels

..."".......... \........ \............ c:, \
(~.,\e."t e\~ \
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het te maken.
Maar kom, zo streng zijn wij nu ook

weer niet. Zelf plakken we bij de lay-
out al wel eens een stuk tekst radikaal
scheef, om dan maandagavond, als de
gedrukte Veto hier toekomt, in lachen
uit te barsten bij de zoveelste plak-
blunder van lay-outer X. Scheef kan
dus ook, al lopen we liever recht. En al
doende leren we. Bovendien krijgt u
een pico bello 'opleiding' als u als
nieuweling hier komt binnenduiken .
Zo leert u professioneel een bladzijde
'volsmodderen'. Om duimen en vin-
gers van af te likken.

Elke zondagavond wordt de weke-
lijkse Veto gelay-out. De hele Veto-
ploeg is dan op de been. Als je er ook
bij wil zijn: ons vangnet staat klaar in
de 's Meiersstraat. Nummer Vijf.

Maak dat mee
DE VETO-PLOEG

Worden we niet gelezen, dan hebben we toch het plezier van
het schrijven gehad", zo laten vermoeide Veto-skribenten zich
- diep in de nacht, na het klaarstomen van de nieuwste editie
van het studentenblad - al eens ontvallen. AI volgt dan
steeds, iets minder luidruchtig: "Maar we worden toch
gelezen ... "
Dat laatste moet natuurlijk elk jaar waargemaakt worden,
wat geen sinekure is. Studenten studeren af, een redaktie moet
vernieuwd worden: elk jaar opnieuw. Dat maakt dat Veto
nood heeft aan medewerkers, studenten die vrijwillig komen
meewerken aan dat weekblaadje (dat niet, alleen door
studenten met argusogen wordt gelezen). Mensen die denken
wel wat overweg te kunnen met de pen, ofmet een fototoestel,
of een tekstverwerker, worden bij Veto met open armen
ontvangen.

Ja, en dan op die redaktie komen, en met een klinkend.
hoongelach terechtgewezen worden "omdat het artikel toeh
maar knudde is hoor". Zo dacht ik ook toen ik hier voor het
eerst langskwam, maar toen bleken die figuren van Veto nog
niet van de kwaadxtc te zijn. En er waren wel meer nieuwe
medewerkers, en voor je het weet maakje deel uit van de Veto-
ploeg en word je opgenomen in de "vaste redaktie", de meest
prest igie uze job (ah um) - al hoewel schandelijk onderbetaald
- die je als student kan hebben.

En je leert er mensen kennen van alle fakulteiten, van alle
richtingen. De universiteit wordt een "open boek" en als
Veto-medewerker word je een bevoorrecht lezer. Bij Veto leer

. je - haast zonder het te merken - een heleboel dingen: feiten
en gebeurtenissen, praktische handigheden. Een kritisch oog,
een vlotte pen, en papier dat duidelijk wil zijn. maar ook zin
heeft voor nuancering, voor een afgewogen inte.rpretatie.
Zelfkritiek, elke week opnieuw, want we zijn verre van
perfekt.

.Je begint bijvoorbeeld als kultuurmedewerker, of sport-
verslaggever. maar je ontwikkelt je interesses, je wordt meer
all-round. Dat alles kan, dat alles is Veto: een studentenweek-
blad van. voor en door studenten (m/v).

Hovendien word je wereldberoemd (of toch in Leuven).
Didier Wijnants

Vetografie

Wonen graven
in kastelen ~
Elke vrijdag tijdens 'de

redaktie' wordt een
'Zwarte Lijst' opgesteld

van te totogrn leren personen of
dingen. Van dan af zijn die niet
meer veilig voor de Vetograven !

Want dan ruk k cn I~ uil I F~11 privé-
milit ie? Nou nee. niet hclcmual. II icr i,
ecu tri-, 1('(1111 aa n hl'! werk met ~~11h~.:I
bij/oudere opdr.iclu : Veto vol I(lIo',
zcucn. 1'1."11t.uik I11l'l v ccl zijdcu.

l'n,1 leveren lij een sla!! 111~1dl'
Imdcrwcrpcn: di~ worden verdeeld
onder d~l' rOIO!!raaf. Je kunt 1.:11'
nug.um in oude Vctu' hoc uiteen-
10Pl'IHI dil' \\'.:1 lijn: van het bijnu
sak rak \ an l'~11 op~nil1!! van het
ukndcmicjnar I11l'l akudcrnischc lil-
t inucn. 1~1I1!..!~ inicrvicw-, met houc
pil'll'n en l11il1lkr~ !!Odl'n lol b~IO!!i;l-
!!l'n \\ a;1I' s ncl lopen soms nodi!! is 0111
aan Ir;lan!!a,\\'ol~.:n ~11waterkanon-
ncn I~ ontvnuppcn.

Ik rcdak ric zendt het Il';1111uil 1)\':1'
!!;lih I ~U\ en en Ikl!!ië: uiistupjcs naar
Hruvvcl or Kortrij~ lijn altijd mooi
1l1CC!:!l'I1(1Incn.

Kasteel
()a urna trek ken dl' !!ra\ en /ich terug in
hun l'ig~n kastcel. de donkere kamer.
Flk~ lolltbg;" ond geven lij zich over
aan het ruinut icu/c wcrk : het out-
wikkelen, .urukkcn en rusteren van de
1'010'" Een lot o kan van heel slecht
naa I' heel uocd worden uchruc ht door
een hall' ti~l1lk vun ccn s~kond.: langer
'naicrustcrcn'.
Zcut het jou i':h 0111tOl dit team te
hd;nr.:n·!'Om de Leuvense aktualiteit
van 7':l!T nabij te volgen? Om het kleine
wonder te vicn volt rek ken als het beeld
op l'en blad papier vcrschijnt 0.: aktie
hij het veldwerk en het vakmanschap

in de doka? Waarom dan geen lid
worden van de Graven van Veto'!

We stellen niet wel eisen. Een
rctlcxkumcra waar je mee vertrouwd
bent en een tlih lijn wel noodza kelijk.
I'rij/.:n gewonnen hebben hij foto-
wedstrijden of diploma's in de foto-
grafie lijn absoluut niet nodig: als er
wal schort aan je roto's dan 'schaven'
wij je techniek graag wat hij. Kennis
van dokatechnieken is natuurlijk ge-
makkelijk. maar ook al niet nodig: wc
geven je (gratis) lessen in dele boeien-
de tak van de totografie.

Rest alleen nog dat je bereid moet
lijn om ':1' ar en toe wat tijd aan te
spenderen en dat je in een team moet
kunnen werken.

Hendrik Dclagrangc

I kt eerste lijvige Veto-nummer van
jaargang 14 vcrschijnt in september.
D.: voorbereiding van dat nummer
vcrloopt in twee stadia, Eind juli is er
een bruin-stormende. verkennende
vcruadcrinu . eind auuusrus worden de
bin;l.:ngl'k(~m.:n artikels geëvalueerd
en geassembleerd.

Wilje volgend ukudcmicjuar van in
den begrune hij het Veto-gebeuren
betrokken lijn. stuur dan nu al een
briefje met je naam en je thuis- of
koradres naar V':IO. 's Meiersstraat 5
te JOOO I..:U\ en .. Ie wordt dan auto-
mat isch uitg.:nodigd op de voor-
bereidende rcdukricvcrgnderingcn.
Ben je te lui 0111 een briefje t e zenden
telefoneer dan op het nummer 016/
22.44.JX of loop gewoon eens binnen
in de 's Mciersstraut 5 (vijstraut van de
Munststrnut). Het V.:t;,-s.:kr.:tariaat
bevindt ':1'zich op het gelijkvloers, Wil
je pas 1011':1'op het akademiejaar op de
Vcto-Rofëo boot springen. dan kan
dat nutuurlijk (10k, Bij onz ...Hcruld (lf
Frcc Journ;;lism sw;u; de deuren altijd
open.i. (HP)

Kijk, dat doen wij nu een hele zondagavond en ook een flink deel van de maandag. Knippen en plakken. Lol. leute en af
en toe een vloek dit. door de 's Meiersstraat galmt. Welkom. (Foto Peter Vermeiren)

Veto-zetwerk en lay out
~

Toets, knip, plak
Zo 'n blad is toch al te gek: niet alleen
schrijven de studenten Veto helemaal
vol, diezelfde studenten doen ook nog
het zetwerk en de lay-out. Het lijkt wel
een professionele boel, en als we goed
geluimd zijn denken wij dat ook
daadwerkelijk.

Dat kunnen niet veel kranten zeg-
gen: een redaktie die haar eigen
technisch werk verricht. Redakteurs
die hun eigen artikels op de foto-
grafische zetmachine intikken, kom
dat tegen. We hebben zelfs een pracht
van een nieuwe machine aangekocht

en als het meezit kunnen we binnen-
kort al mensen 'opleiden' om daarop
te werken. Een buitenkans die je
nergens anders krijgt.

Wat moet je daar voor kunnen? Niet
veel: misschien wat kunnen tikken,
hoewel in de praktijk blijkt dat veel
mensen 'ongeschoold' als Veto-zetter
beginnen, om dan later als sneltikker
door het leven te gaan. Een' dosis
gezond verstand kan ook geen kwaad,
maar we nemen aan dat u dat hebt,
anders achten wij u immers niet
waardig dit blad te lezen. Laat staan

PLUK
(OW)

--

Maar dat bleef niet duren. Een kleine maand was het
stuk op de affiche, vooral begin december. Daarna was het
weer huilen met de pet op. En Veto boerde intussen lustig
voort: heel Kortrijk stond in vuur en vlam toen dat nest
hier zich eens ging bemoeien met een Zeer Degelijke Unief
in het Westen. Dat schooltje gaat nu nog steeds gebukt
onder nummer 7 van jaargang 13. Maar ik zal jullie iets
verklappen: die simpele reporters wisten zelf niet eens dat
ze een rel zouden schoppen. Niet grappig bedoeld, maar
mooi meegenomen, zeggen ze dan. Ze zeggen zo veel.

Veto's gebuisde
jaaroverzich t

Dames, Heren, het is gedaan. Dit is de laatste. De laatste
Veto. De allerlaatste Veto van deze jaargang.

Er bestaan, volgens de traditie (u kent dat: kalkoen met
kerstmis en vendelzwaaien in Vlaanderen), verschillende
manieren om het jaar af te sIuiten. Recepties bijvoorbeeld.
maar het viel een beetje duur uit om jullie allemaal uit te
nodigen. en bovendien: aanvaardt u wel een drink van
mensen die in hun vrije tijd wel eens de revolutie
prediken? Ik zou het ook niet doen. Veto? Te rooie kop om
los te lopen. Ze moesten dat nest eens flink uitkuisen. Een
kurator of een censor op los laten bijvoorbeeld. De wereld
zou er een stuk etischer uitzien zonder Veto. Zeg dat ik het
gezegd heb.

Maar terzake: het jaar afsluiten, hoe doe je dat? Hier
wisten ze het blijkbaar ook niet en dan heeft dat
opperhoofd hier het ooriegieneeele idee geopperd om een
jaaroverzicht te schrijven. Een jaaroverzicht. En wil
meneer Pluk zich daar even mee bezig houden ja? Ik, de
man van de toekomst. de scheve blik in de komende week.
de gids van de KUL-student.lk, ik moet nu het verleden in,
op zoek naar wat gebeurde. De balans maken van een
seizoen, terwijl - geef toe - de oogst toch stonk.

Neem nu oktober: heel Leuven raakt betrokken in een
ernstig verkeersongeluk op de Naamsestraat tengevolge
van een per vergissing dwars gelegde drempel. Het is erg
gesteld met onze beleidsmensen als ze hun eigen drempels
al niet goed meer kunnen leggen. Ze struikelden er zelf
over. Dat doe je toch niet. Struikelen, dat laat je aan het
volk over. Dat is daarvoor gemaakt.

Het kabinet van Coens was in oktober bezeten. Ik hou
niet van bezettingen. Je wordt er zo moe van, en
bovendien is het een saaie job. Zitten, dat kan je even goed
thuis. Daar moet je geen minister voor lastig vallen (die
jongens blijken trouwens zelf nooit thuis te zijn - wel
wat beters te doen zeker?). Nee, leuker is wat na de
bezetting komt. Een -prachtig stukje teater, met zeer
sekuur gespeelde hoofdrollen: je zou echt geloven dat die
rijkswachters de schedels van die studenten met heuse
knuppels stevig bewerkten. Een pluim voor regisseurs en
akteurs. Voor mij is dit de Gouden Palm (titel: "Si vous ne
m'airnez pas, je ne vous aime non plus").

Ze zeggen bijvoorbeeld dat de Leuvense studenten
verzoend zijn. Maar welke toegevingen waren daarvoor
nodig: de liberale vrienden van De Croo hebben hun slag
thuis gehaald, want de nieuwe koepel moest genoemd
worden naar een onvervalst NMBS-produkt. Het groot-
kapitaal gaat weer met de eer lopen. En met bussen naar
betogingen trekken kunnen de studenten nu wel helemaal
vergeten: dat moet nu allemaal per Lokomotief.

En helemaal tot ginder lopen is toch ook niet alles. Dat
kunnen zelfs sportkotters niet meer. "Teveel meisjes", was
de uitleg. Alsof die niet kunnen lopen.

Januari was januari: koud, koud, koud. En er gebeurde
verdorie niets meer. Alleen in 'tStuc was er nog teater te
zien, maar u weet wat dat betekent (allé, u bent net als ik
natuurlijk nooit naar een stuk gaan kijken. maar een
mening hebt u toch). Enkel onbehaaglijke komedies, daar
kom ik mijn bed niet voor uit.

En je krijgt er natuurlijk Aids van. Hoewel: Aids is
selektief. Zo geraffineerd selektief dat je je afvraagt waarom
men tien-vijftien jaar geleden niet hetzelfde vertelde van
Kanker. Dan was de seksuele revolutie veel sneller de kop
ingedrukt. Maar Aids vertelt geen leugens natuurlijk. Aids
is onverbiddelijk. Áids sluit je ogen. In dat laatste lijkt de
ziekte op Wivina De Meester.

De Veto-voetbalploeg ging ondertussen herhaaldelijk de
boot in. Hoewel we de kruciale boot misten. Kapseizen
was dus niet voor dit jaar. Jammer.

Op 1 april werd Veto opgedoekt. Jammer van de datum.
Op 11 mei haalde Marilyn Momoe de voorpagina.

Jammer dat het in kubistisch perspektief was.
Op 1 september is Veto er weer. Bloemen noch kransen.
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Veto: Enfin, hel is daar blijkbaar nog
beter dan hier?
Dekaan Landbouwwetenschappen: ..J a,
op sommige vlakken is er enorme
vooruitgang geboekt. Dat wil niet
zeggen dat hier alles vlekkeloos ver-
loopt, verre van. Tegenwoordig zijn
wij voor onze voedselvoorziening bij-
voorbeeld, zij het met enorme inspan-
ningen, onafhankelijk van de VS. De
plotse verandering heeft enorme pro-
blemen met zich meegebracht, dat is
een publiek geheim in Nicaragua. Ga
naar gelijk welke wijk hier en je zult
horen van de moeilijkheden die we
daarbij ondervinden. Maar wat wij nu
eten in Nicaragua hebben we ten-
minste zelf geproduceerd, en ik ver-
wacht dat binnen 3 à 4 jaar we genoeg
voedsel zullen produceren om de files
te doen verdwijnen en zelfs te kunnen
uitvoeren. Maar om dit programma te
realiseren hebben we technici nodig
die zich binnen het kader van deze
landbouwpolitiek inzetten.»
Seynave: «Daarom zoeken de univer-
siteiten in Nicaragua ook regelmatig
kontakten met buitenlandse universi-
teiten. Zo zoeken we ook naar studen-
ten die interesse hebben om hun thesis
te maken over een bepaalde problema-

!wie interesse heeft om mee te gaan
met deze solidariteitsbrigade kan
kontakt opnemen met Marie-Claire
Lambrechts, A. de Greefstraat 14/5
te 3000 Leuven, tel. 016/200386 (of
I~jdens kantooruren op het nummer
~2/ 511 08 51). Deze brigade ver-
trekt begin juli en loopt tot half
oktober. De mensen moeten wel
minstens I maand blijven en mee-
werken, daarnaast kunnen ze nog
rustig op vakantie gaan. Een ticket
kost 40000,- fr., de kosten voor
logement tijdens de bouwperiode
wordt gesubsidieerd.

riek in Nicaragua en daar serieus
onderzoekswerk voor willen doen.
Dat is ook één van de redenen waarom
het zo belangrijk is solidariteitskam-
pagnes op te zetten van België met
Nicaragua.»

Veto: Dus onze studenten kunnen daar
konkreet iets bijdragen tot de opbouw
van Nicaragua en er hovendien nog iets
leren ook?

laten of bellen naar 02/759.97.45.
Erwin.

• Kneusje, kneusje: wie beet er in
mijn neusje? Antwoord te sturen naar
J.M., gekend adres. Beloning: lidkaart
van "feest van de vriendschap" plus 2
liter zever. Dank.
• Zes lijnen zever, ja.
• Te koop: Opel Ascona 125gekeurd,
pro ca. 25.000. Z.w. Gilbertst. 13.
• Te huur: kamer in gemeenschaps-
huis, gemeensch. keuken en badkamer
(douche), 3800 fr. (alles inbegrepen).
vanaf I juni. Z.w. Marc H. Predik-
herenstr. 6. Leuven.

• Portugese les. Kontakt Tavares,
Fonteinstr. 68 Leuven, 20.58.46, 's
avonds.
• Gezocht: medewerkers voor sens i-
biliseringskampagne naar aanleiding
van komende rakellenbetoging (25
okt. '87). Neem kontakt op met Johan
Coolen, BI. Inkomststraat 69,22.23.80

• Gezocht: één kot met zes kamers
wie heeft hiervoor adressen? Raven-
straat 34. Merciekes.
• Is een kamer met zes koten ook
goed?
• Wie helpt ons aan 2 ruime kamers
met gemeenschappelijke keuken en
douche voor volgend akademiejaar.
Omgeving Parkstraat-Naamse Poort.
Greet en Edith. Em. Mathieustraat 8.
Leuven.
• Gezocht: meisje of jongen die
sociale school volgt. Zou ik de kursus-
sen van het eerste jaar kunnen door-
nemen? Verschueren Kristin. Mechel-
sestraat 97.
• Gevlogen: mijn fiets - lichtgroen,
merk La Neva -, om 18.30, 14 mei.
Vanmonsstraat. Dringend brengen
naar Vaartstraat 17 en 2 keer aan bel
trekken ajb (trekbel).
• U bent de eerste.
• Wij wensen de ploegbaas van de
Lawaaiclub ("Studentenfanfare") ge-
luk met zijn nieuwe look, en hopen dat
nu ook de hersen-chirurg z'n gang mag
gaan. Z'n Frans van Fochplein 17.
Van harte. hoor.

Solidariteitsbrigades naar Nicaragua

Studeren is arbeid,
en omgekeerd

onmiskenbare sympatie voor een volk
dat strijdt tegen onderdrukking, dat
zijn eigen lot in handen neemt en zich
organiseert om analfabetisme, onder-
voeding en ziekte te bestrijden.»
Veto: En wat betekent dat nu konkreet?
Seynave: ..Vorig jaar, in oktober '86
zijn we dus een schoaltje gaan bouwen
met een brigade van om en bij de 10
mensen. Het was de bedoeling van het
A VC-LBC om de 3de Wereld-problema-
tiek dichter bij de syndikalisten te
brengen. Ook de studenten kunnen
misschien dichter bij de 3de Wereld-
problematiek betrokken raken wan-
neer ze daar zelf kunnen zien hoe het
werk aan de universiteiten een belang-
rijke rol speelt in de (her)opbouw van
het land ... /

Voor en na '79
Veto: Is er volgens jou dan geen verschil
tussen het werk van de universiteiten
hier en het werk van de universiteiten in
Nicaragua?
Seynave: ..Ik heb daarover in novem-
ber '86 eens een gesprek gehad met de
dekaan van de fakulteit sciencia agro-
pecuaria van de U.C.A. (Universidad
Centro-Americano), de landbouwfa-
kulteit dus. Hij vertelde hierover het
volgende: 'Gelijk welke regering pro-
beert in zijn onderwijssysteem het type
specialist te vormen dat zij nodig heeft
en beantwoordt aan haar ideologische
oriëntatie. Als het een regering betreft
die de belangen verdedigt van een
kleine groep in het land zal zij technici
vormen ten dienste en in dienst van
deze elite. Wij hebben een staat die
zich bekommert om het algemeen
welzijn en dus zullen wij professione-
len vormen, niet voor een elite, maar
ten dienste van het hele volk.' ..

..Het ideologisch verschil voor en na
'79 hangt dus af van het regeringssys-
teem zelf en de gevolgde edukatieve
politiek. Konkreet onderwezen we de
techniek van de landbouw als zijnde
een kapitalistisch bedrijf. Nu moeten
we het ook hebben over de manier
waarop een koöperatie funktioneert
en hoe we de nationale ekonomie
kunnen ontwikkelen in funktie van het
welzijn van het volk in zijn geheel en
niet louter in funktie van het persoon-
lijk voordeel. Onderwijs heeft altijd
een sterk ideologische inhoud. Wij
beschouwen de jeugd van tegenwoor-
dig als zijnde bereid het beste te geven
voor het welzijn van het volk. Hoe hij
of zij opgevoed is zal bepalen hoe hij of
zij zich later zal gedragen ...
Veto: Hol' zit het eigenlijk met dl'
Demokratisering van het Onderwijs in

gaan JO het verspreiden van wat we
moeten doen in de praktijk. Land-
hervormingen, vrije vakbonden, een
nieuwe scholenpolitiek. Dat kunnen
wij doorgeven. Maar wij hopen daarbij
niet zozeer op verbeteringen binnen de
regering; het moet van het volk
komen. Het volk zelf moet reageren ...

..Maar dat is niet gemakkelijk. De
kranten op de Filippijnen schrijven
enkel over hold-ups en sensatienieuws.
Politieke problemen horen daar niet
bij .»
Veto: Hoe staat de lIS tegenover José
Maria Sison?
Maria: ..Wij volgen zijn analyse van de
Filippijnse situatie (neergeschreven in
enkele boeken, zoals De Filippijnse
Krisis ende Revolutie, nvdr). Die is heel
belangrijk geweest: hij legde de na-
druk op de politieke, ekonomische en
kulturele onderdrukking door de Ver-
enigde Staten en op het bureaukra-
tische en feodale karakter van de
Filippijnse maatschappij. Deze ana-
lyse is jammer genoeg nog steeds
korrekt. ..

Didier Wijnants
Geert Coene

Een vertaling van Sisons DI'Filippijnse
Krisis en de Revolutie is verschenen in
het februari-nummer van lnternatio-
nale Solidariteit.

Nicaragua. is erop dat vlak vooruitgang
geboekt in Nicaragua?
Dekaan Landbouwwetenschappen: ..De
sociale afkomst van de studenten nu
verschilt grondig van deze van de
studenten van vroeger. De U.C.A. was
een echte elite-universiteit, bedoeld als
tegengewicht tegen de autonome uni-

. versiteit van Nicaragua die als te
opstandig en anti-Somozistisch be-
schouwd werd. Het terrein van de
universiteit werd trouwens door de
familie Somoza aan de orde van de
Jezuïeten geschonken. Hier moesten
professionelen gevormd worden, ge-
schikt voor de kapitalistische bedrij-
ven en industrieën, studenten dus die
zich 'goed gedroegen' en zich niet
teveel met politiek bezig hielden. Per
maand moesten ze trouwens 50 dollars
betalen als schoolgeld. In die tijd werd
de universiteit beheerst door een junta
directiva waarin de presidenten van de
privé-banken van Nicaragua zaten en
enkele groot-industriëlen. Daarnaast
zat er een vertegenwoordiger van de
regering Somoza in het bestuur. De
universiteit was trouwens afhankelijk
van de financiële patronage van dit
soort mensen."

Studieloon
«Het universitair onderwijs nu, is
gratis en de studenten dienen slechts
500 Cordoba per jaar inschrijvingsgeld
te betalen (1/4 dollar). Ongeveer de
helft van de huidige studenten bestaat
uit jongeren die overdag werken, en
via het speciaal avondonderwijs (noc-
turna) op zes jaar in plaats van het
normale vijf jaar, hun licentiaatsdiplo-
ma kunnen halen. Kinderen van
arbeiders of boeren konden vroeger
nooit universitaire studies volgen,
enerzijds wegens he' hoge schoolgeld,
anderzijds omdat het verblijf in de stad
voor plattelandsmensen niet te betalen
was. Terwijl er voordien geen enkele
studiebeurs werd toegekend voor stu-
denten van de landbouwfakulteit,
tellen wij nu 300 jongeren die Beca's
krijgen van de regering, een soort
studieloon van 21.000 cordobas per
maand voor eten, transport eh kleinere
uitgaven. Hoewel de U.C.A. een privé-
universiteit is, die volledig autonoom
door de Jezuïetenorde bestuurd
wordt. betaalt de regering 95 o/t van de
werkingskosten ...

Seynave: «Naar mijn mening zeker
wel, zowel teoretisch als praktisch. Je
kan er leren metsen bij de opbouw van
het gezondheidscentrum of tijdens je
gesprekken daar met de mensen heel
wat leren over de toestand van het
land. Neem nu bijvoorbeeld onze'
vorige werkbrigade. voor studenten
kriminologie zou dat zeer interessant
kunnen zijn. Het gevangenissysteem
van Nicaragua is in mijn ogen uniek.
De gevangenen daar krijgen de moge-
lijkheid tot vorming, er worden alfabe-
tiseringskursussen gegeven voor die-
genen die daar interesse voor hebben.
Of wie handenarbeid wil verrichten
kan dat doen en bovendien ook zijn
produkten verkopen op de markt. De
maximumstraf in Nicaragua is terug-
gebracht tot 30 jaar en de doodstraf is
er afgeschaft. In de gevangenissen
spreekt men van een trappensysteem
met een gesloten, half open en open
afdeling en de overgang tussen deze
afdelingen verloopt ook vrij snel. ..

"oé ingenieursopleiding daar
verloopt zeer konkreet. De studenten
worden betrokken bij een konkreet
probleem in een fabriek en in de lessen
gestimuleerd daar een oplossing voor
:e vinden. Er worden ook brigades
.~evormd van fabrieksarbeiders, syn-
dikalisten en studenten om te helpen
met de seizoengebonden arbeid op de
koffie- en katoenplantages. Dit alles
met de uitdrukkelijke bedoeling geen
scheiding te krijgen tussen studenten
en arbeidende bevolking. En zo zijn er
nog vele voorbeelden, maar best is
eigenlijk van er zelf eens mee naar toe

Inhet najaar '86 verbleef een
groep militanten van het
ACV in Nicaragua. Deze

mensen werkten mee aan de
bouw van een schooltje in Los
Enceuntros (departement Cara-
zo). Dit projekt werd gefinan-
cierd door de solidariteitskam-
pagne met Nicaragua die binnen
de Kristelijke Arbeidersbewe-
ging in België was opgezet. Injuli
1987 vertrekt er opnieuw een
solidariteitsbrigade naar Nica-
ragua. Het is nu de bedoeling een
gezondheidscentrum te bouwen.
Met de aktieve steun en oproep
van de LBC-centrale (sektor zie-
kenhuizen) werd er geld ingeza-
meld, medische apparatuur, in-
strumenten en medikamenten,
zodat het gezondheidscentrum
ook operationeel kan gemaakt
worden. Voor deze solidariteits-
brigade zoekt men nog steeds
mensen. En aangezien studeren
ook arbeiden is, doen de organi-
satoren ook een oproep tot
universiteitsstudenten om mee te
gaan naar Nicaragua. Geert
Seynave studeerde in Leuven
geneeskimde en was vorig jaar
ook mee met de solidariteits-
brigade. We gingen bij hem voor
wat meer informatie.

Veto: Waarom gaan jullie je vakantie
. werkend doorbrengen in Nicaragua?
Seynave: ..Het projekt moet gezien
worden in een ganse solidariteitskam-
pagne met Nicaragua. De oorsprong
van de kampagne ligt bij militanten
van de Kristelijke Arbeidersbeweging.
Vanuit deze achtergrond is er een
dubbele motivatie tot interesse en
meevoelen met dit Centraal-Ameri-
kaans land. Het is een land waar, in
tegenstelling tot de traditionele kerk-
bezittende, een levende basis kerk be-
staat. Een land waar de kristelijke
basisgemeenschappen zich aktief in de
strijd tegen de Somoza-diktatuur ge-
worpen hebben, en een nieuwe eigen
weg naar ontwikkeling en vooruitgang
voorstaan. En waar een groot deel van
de kerk zich resoluut aan de zijde van
de armen en onderdrukten heeft
geschaard en zo, met eigen vertegen-
woordigers in de sandinistische rege-
ring, aktief bij de heropbouw van het
land betrokken is. Voor militanten
uit de arbeidersbeweging is er de

Filippijnen
vervolg van p. 1

altijd is de grond in handen van een
rijke minderheid ...

..Kijk, ze zeggen ons altijd dat we
geduld moeten hebben. Be patient, be
patient, you should walt, Maar hoelang
moeten we wachten? Tot we dood
gaan? We willen graag geloven in de
oprechtheid van de president, maar we
zien dat haar politiek niet in de juiste
richting gaat: Vroeger had Aquino
onze eisen. Nu ze de macht heeft niet
meer! Er zijn nog steeds anti-kornrnu-
nistische milities op de been die
onredelijk dood en terreur zaaien ...
Veto: Is de president nog populair?
Maria: ..Dat is een van de problemen.
De president is populair omdat ze - in
tegenstelling tot Marcos - een vrien-
delijke, lieve persoon is. Ze zou geen
vlieg kwaad doen, zo denken de
mensen. Maar wij moeten de Filippijn-
se bevolking duidelijk maken dat we
niet 'de lieve Cory' bevechten ...
Veto: Zij is geen sterke politikus?
Maria: ..Zij leert bij ... (stilte). Ze leert
hoe ze een slechte politikus moet
worden ...
Veto: Welke rol zieje hierbij weggelegd
voor de studentenbeweging?
Maria: ..Een omwenteling zal niet
starten bij de studenten. Wij moeten
vooral ventileren : efficiënt te werk

te gaan.»
Gilberte Boeckrnaus

--ti'
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ZOEKERTJES
ZAKKERTJES

• Welke wakkere Vlaamsche zoon of
dochter rijdt op 28 of 29 juni naar het
zuiden van la douce France (Saint-
Tropez) en kan mij en mijn tentje
meenemen. Nathalie Van Gorp, Da-
gobertstraat 21, of 013/31.25.01.
• Enkel u en uw tentje?
• Verloren: notities en syllabus Bij-
zondere Metafysika in paarse karton-
nen map. Pralines voor de vinder.
Geldenaaksevest 20. Leen.
• Gezocht: Medisch Centrum waar ik
niet 2 uur en 30 minuten in de
wachtkamer moet zitten. Wie richt één
op?
• Even informeren bij de Medische
Dienst? '
• Help! Er loopt een spook rond in
ons kot. Beschrijving: Im78.lijkbleek.
blond, kalend, neemt alle dagen een
douche van 45 min, sprikt plat
Aatwaarps, bezit grote stereo en mini-
verstand. Grote smoel. klein fatsoen.
Geen opvoeding. Wie kent een reme-
die? Dringend .
• U mag geen huisdieren op uw kot
houden.
• Voor P.: ja maar één zwaluw maakt
de lente niet. A bit of a splendid
isolation I suppose. Maar wanhoop
niet. Ik wacht op de juiste aanleiding
tot het juiste onderwerp.

• Gezakt.
• SOS dringend. Ben student, geen
kursus Buitenlands beleid V. Religie, v.
Tindemans om eksamen af te leggen.
Wanhoop en een buis nabij. Wie helpt
mij, Zeel straat 10, bel I keer lang of .
'lan g-kort -ko rt-la ng' .
• Hopelijk niet gezakt.
• Geslaagd.
• Gezocht: mensen die de piet willen
feliciteren met het bijwonen van zijn
laatste les. Bloemen noch kransen. een
pint is genoeg.
• Gezocht: persoon die rnjj met de
wagen kan meenemen naar Joego-
slavië (Zagreb) aan Ifr. per km. Begin
juli. Schapenstraat 13, bericht achter-

• Sorry, gezakt.
• Meubeltjes studenten kot, Munt-
straat 23, di 26/5 en wo 3/6.
• Gevraagd: lieve jongen van Land-
bouw genaamd Wim. Waar ben je
toch? Doe uw snorretje af en alles is
OK. Tot na de volgende les. Nadine
van Biologie.
• Te volgen!
• Wie maakte afgelopen jaar in De
Spuye reklame voor een l4-daagse
"Fun-stage" in Zuid-Fra nkrijk? (Wil-
lern") Neem aub even kontakt op met
D'Espallier jan, Langendaallaan 38,
Hev. 23.53.10.
• Tekstverwerking - daktylografie.
Z. W. Ridderstraat 6 Leuven, Tel.
016/23.50.64.

• Godgeklaagd: vorige week, "einde-
lijk" geslaagd in de vuurproef: een
man, verscholen tussen tweehonderd
andere, in donkere kelders met grie-
zelige geluiden en verdachte deuren, .
die enkel Esperanto spreekt (en ik
niet), op foto te vangen en op bladzij
zes zetten! Krijgt nu een ànder de eer!
Gelukkig heeft die wel de kadootjes en
het geld doorgegeven. Blijft nog U.

(Tekst Hendrik Delagrange)

• En nu maar lachen zeker. Gezakt.
• Voor tikwerk: 016/26.09.37.

• Hilde, je lieve glimlach doet de
vlinderkes in mijnen buik heen en weer
vliegen. 'k Zien a geire ... maar ik durf
het je niet te zeggen. Yankee.
• Probeer eens een zoekertje. Gezakt.
• Mieke , toch nog es hartelijk merci
voor de vele gedeelde uurtjes dit
studie(ha, ha)jaar (zie foto's). Van uwe
Lowie (knip dit zoekertje uit: goed
voor I heel knuffelige teddybeer).
• Niet doen, stinkt! Gezakt.

• AI uw typwerk. Elektronische
schrijfmachine. Griekse en wisk. ka-
rakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders. 011/43.20.82.

• Tot in september (of oktober na-
tuurlijk).
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Bel op of kom eens langs

"Hulp bij moeilijkheden"
Wie had gedacht dat het

naderende eerste ek-
samen enkel voor stu-

denten een drukke periode in-
luidt, heeft het verkeerd voor.
Studenten worstelen immers
voortdurend met problemen, en
in de maanden juni tot augustus
worden die alleen maar erger.
Daarom hebben een aantal uni-
versitaire hulpdiensten besloten
om een soort van eksamen per-
manentie te organiseren. Kon-
kreet houdt dat in dat de
openingsuren worden uitgebreid
en dat bepaalde hulpverleners
ook in het weekend bereikbaar
zijn. Een en ander wordt toege-
licht in de brochure "Hulp bij
moeilijkheden" van de Werk-
groep Eksamens van de KUL.
Manu Brackc, studentendokter
en oude bekende van Veto, is lid
van die werkgroep. Hoe zit dat,
Munu?

. I
Dr. Brackc: .. I let !tb; van een ck-
vnmcnpcrtnancntie i~ al vrij oud. lIet
out ...lond in de lijd dal er no~ geen
ombudsmen ...en waren, en studenten
vaak alleen bleven met hun vorgcn en
tru ...tratic v. f)aa"llm orguni ...eerden de
vcrschillende hulpdiensten van de KlJ[
in 1974 een teledienst ek-amen, als
extra- ...leun voor de anders over-
hela ...le werking. l)c tclcdicnvt zut in
het gebouw van hel Medisch Centrum
en werd vooral bema nd door cxier-
ncn. ...lagiair~ en IIl. .lc kon er huilen de
normale uren terecht, hijvoorbeeld
lijden' de middagpuuzcs en in de
weekends. Toen in 1975 hel systeem
van fukultuirc ombudsmcnscn in wer-
king. trud, wen' de lekdien ...1 min ot
meer overhlldig en vcrschoof hel
aksent van de organiserende Werk-
groep lksamcns meer en meer naar
studiewerk en onderzoek. Zo werd er
gcsturt met een ombudshock, een
jaarlijks bijgewerkt vadernekurn voor
de omhudscrs, en met jaarlijkse kon-
taktvcrgudcringcn waar gczumcnlijkc
problemen worden besproken en waar
oude rollen in hel ornbudsvuk en
mensen van de juridische en de sociale
dienst allerhande nuttige informatie
komen aunhrcngcn .»

Vl'Ill: Undan]; v dil' vcrbrtrringcn in //('I

.1)'.1'/""/11 il //('I teledienst-principe toch
niet hrlrtnaal vcrlutcn"
nr. Hrucke: ..I lel is er indcrduud nog.
maar dan in afgClwakle vorm. l.ang-
laamaan hebben de meeste diensren
afgl'lwakt en nu bestuut de permanen-
tic nll~ enkel in het Medisch Cent rum.
Ilil'rhij dient wel vermeld dat de
openingsuren van de andere diensten
in de eksamenpenode lijn uiigebreid.
Daarom lijn die diensten ook in de
brochure vcrmeld. ledereen heelt im-
mcrs lijn eigen soort problemen
waarvoor hij hij specifieke diensten

terecht wil. Wie piekert over het verlies
van 7ijn beurs zal daarom liever naar
de Sociale Dienst blijven trekken dat
naar ons, en terecht. »

Veto: Ve/xeleken met pakweg ]0 jaar
ge!eden hebben de eksaminandi hel
hel rekke/Uk gemakketijk. Ze worden
relatief beschermd in hun rechten door
1,1'1 eksamcnregtement. ze kunnen op
verscheidene plaatsen terecht enzo-
voorl. Zijn er nu minder problemen clan
vroeger? .

Dr. Braeke: ..Er zijn in ieder geval
minder dramatische gevallen, zelf-
moordpogingen en komplete inzin-
kingen bijvoorbeeld. Maar in de
laatste jaren merken wc toch weer een
stijgende tendens die vooral is waar te
nemen in de derde jaren, de lste lil' dus
en de derde kan. Dat komt waarschijn-
lijk doordat studenten hun problemen
tijdens de eerste twee jaren opstapelen,
ze hebben twee keer tweede zit, en in
het volgende jaar barst de bom.
Landbouw en Burgerlijk Ingenieur
trek~n hier de kop. Wij zitten nu aan
",,'n ucn drama's per jaar, zelfmoord-
pogingc» dus maar ook mensen die
kompleet hysterisch worden en bij-
voorbeeld midden in een eksamen hun
prof gaan uitschelden ...

Veto: Wonit er nog vee! ge.l/ikl tijdens
dl' l'k.I{/II"'II.\'?

()r. IIracke: .. D'-Il wordt sterk over-
dreven. liet Belang van Limburg
meldde onlangs nog dat 16()'; van de
studenten pepmiddelen slikt. Maar het
gaat hicrbij om ló, vandemcdikatie-
gebruikers (ongeveer de helft van het
tol ale aantal studenten). En uit een
recent ondermek van de Werkgroep
blijkt dat de meeste pepslikkers dan
nog gclcgcnhcidsgcbruikcrs zijn, voor
één dag of één eksamen. De echte
slikKerS (14 (.fagen captagon bijvoor-
beeld) vormen slechts I (H ...

Veto: Toch blijven dl' cksamcnproblc-
/111'11 bestaan. ZOI/ het kunnen dal met
{','II hel ere I'er:orgillg ook dl' moeilijk-
hl'itl.\'g/'{/C/tl I'c/II til' cksamcns is I'er-
hoogd?

()r. Hrack c : ..Dat is moeilijk te zeggen,
maar het is zeer wuurschijnlijk. Als
studenten met de zekerheden die ze nu
hebben (mogelijkheid tot uitstel. voor-
zicnc inhaaldagen enzovoort) toch nog
blijven vastlopen. dan is tic teorie van
verstrenging van de norm lang niet zo
gek . .lc kan dat overigens ook merken
aan de paascksamcns en hel tweede-
semestersysteem in genceskunde. dil'
een verzwaring in de hand hebben
gewerkt. Anderzijds is hel natuurlijk
/(1 dat wij enkel remediërend werken.
Wij kunnen de studenten dus wel heter
opvangen. maar niet voorkomen dat
;r~ in de problemen raken. De echte
problemen zouden prevenlief moeten
worden aangepakt. maar dal gebeurt
log veel te weinig .»

EKSAMENREGLEMENT
OOK BLOKKEN!

Ju, het had een boutade kunnen lijn.
maar een student hccü ook rechten.
lelts tijdens intieme têtc-à-têrc's met
cksuminutorcn. Sinds 1976 beschikt de
"t:t immers over een uniform ck-
samenreglement. Daarin slaat bepaald
hol' men in de vcrschillende lukultcircn
dl' cksamcns moet organiseren en
welke gcdrugsk odc prolfen en sinden-
ten moeten aankleven tijdens het
verloop ervan. Dal dat reglcment
vooral bedoeld is ter bescherming ,';111

de meest kwetsbare partij spreekt
huust vanzelf. Maar het kan enkel zin
hebben als het bekend is hij Ik
studenten. En dat is iummcr ~C'nOl'l!
niet steeds hel geval. 'Wist 11 hij 1110 I::'
beeld dal iedere studcut recht heeft <'P
20 minuren nlorhereidinJ!slijd"Of/iin
hel er 25'! Mag je nu ;;"e' cksumcns

mondeling afleggen of was het juist
schri ltclijk 'I Is een das, crplicht '! Zijn
verleidelijke pallly's toegelaten? Moet
iedere student in het bezit zijn van een
student enknart 'I Allcmuul vragen
waarop u beslist het antwoord niet
meer weet. of toch niet helemaal. of
enkel vaagweg. l.ccs dus hCI eksamen-
l;cgleml'nl nog eens grondig door. je
vindt het op dl' gele blad/ijden in het
kollegerooster. Pas als je helemaal lip
de hoogte bent van je rechten en je
plichten kan je immers gerechtvaar-
digde kluchten indienen hij de IIm-
hudsman of de cksarncnpcrmuncntic
vun je fukulteitskring. Doen dus. W;lI1t

hCI zouden wel eens de vijf belang-
rijkste pagina's kun ncn lijn die je
blokt.

Veto: Zou de onlangs opgerichte Onder-
wijsraad daaraan 11'01 kunnen doen?

Dr. Braeke: "Misschien wel. Wij'
hadden trouwens gehoopt om daarin
te zitten, maar men heeft ons niet
gevraagd ...

Veto: Jullie zitten natuurlijkwel in een
wat dubieuze situatie. In een systeem
waarbij hel principe van de gezonde
selektie wordt gehanteerd gaan jullie
eventjes roet in hel eten strooien door de
zwakkeren er op één of andere manier
loch nog door Ie slepen.
Dr. Braeke: ..Wij worden inderdaad
meer geduld dan dat we geliefd zijn.
Dal ligt voornamelijk aan de mentali-
teit hier, men huldigt een soort van
laissez-faire, laissez-passer-politiek in-
zake onderwijs in het algemeen. Er zijn,
te weinig kontakten met de basis. In
Nederland bijvoorbeeld is de door-
stroming van onder uit veel beter. Hier
worden kilo's nota's en teksten ge-
schreven zonder dat er echt iets
verandert. Om een voorbeeld te geven
van hoe het er aan toegaat: een aantal
jaren geleden werd er in Landbouw
een programmawijziging doorge-
voerd. Na de eksamens bleek dat er
uilzonderlijk weinig-studenten waren
geslaagd. Waarop men prompt het
nieuwe programma weer afvoerde en
verving door hel oude."

Veto: AI.\' It'e hel goed begrijpen gaan we
met al die nieuwe programma's bij-
gevo~~ warme lijden tegemoet. Sterkte
dus maar!

Rudy Lanssens

Shrink open
PSYCHO - Onder het motto De
Shrink informeert zijn kliënteel laten
wij hiermee aan eenieder weten dat
het leven niet hoeft te eindigen bij de
aanvang van oe eksamen periode.
Goed wetende dat we hiermee een
open klapdeur intrappen, wensen wij
er bovendien op Ie wijzen dat een
vruchtbare eksamenlijd slechts moge-
lijk is onder optimale psychologische,
fysische en sociale voorwaarden.
Welnu, recente onderzoekingen in

Denemarken hebben uitgewezen dat
een goede diurese van vitaal belang is
voor een bevredigende hersenaktivi-
teit, zeker in stresserende situaties.

Verder bleken ook regelmatige sociale
kontakten en - jawel - zachte,
opgewekte muziek een gunstige, zij het'
minder uitgesproken uitwerking te
hebben, Aansluitend bij deze' vaststel-
lingen wordt tenslotte meegedeeld dal
de Shrink, het kringcafé van de
psychologie-studenten (Tiensestraat
115A), ook tijdens de eksamenperiode
zul geopend zijn, meer bepaald elke
dinsdag en donderdag van 22.00 u tot
02.00u. Met betrekking tot maandag-
en woensdagavond kon men nog niets
bovest igen.

Paul Nuyts

(RI.)

SamenitellIng: Jan Van der Unden

Maandag 25 mei
20,00 u. TEATER Théatre National: Coriolan (W. Shakespeare, in Stads-

schouwburg, org. CC Leuven.

Dinsdag 26 mei
14.30u. LEZING Krisissen zijn uitdagingen, door André Leysen, in MSI

03.18, Ravenstraat, org. Universiteit 3de leeftijd Leuven,

20.00 u, DEBAT Verzuiling in Vlaanderen, met Jaak Billiet, Daniël Buyle,
Willy Claes, in De Proletaar, Mechelsestraat 70, org. SPO (Leuvense
onafhankelijken).

22.30u. TERRASFILM Brief Encounter (David Lean), in 'tStuc, ink. gratis,
org. Stuc.

Donderdag 28 mei
22.30u. TERRASFILM La Dentellière (Claude Goretta), in 't Stuc, ink, gratis,

org. Stuc.

Zaterdag 30 mei
22.30u. TERRASFILM Tess (Roman Polanski)

TENTOONSTELLINGEN
Plet Gllles tot 13 juni in de Centrale Biblioteek.

Tsjechische grafiek: Salamoun en Born, tot 31 mei, in De Jo nge Jacob, Lei 19,
Jong In de kunst: selektievan kunstwerken uit Vlaamseakademies, tot 14 juni
(alleen op weekdagen), in de Faculty Club.

Peter De Glas tot 17 juni in UZGasthuisberg,

2 maal grafiek en poêzle: gedichten van H. Van Herreweghen en S. Van den
Bremt, geïllustreerd door ván Saene, Abiatti; tot 30 mei in Expozaal L&W.

T E R R SA F I L M S

di 26/5: Brief Encounter (David Lean)
do 28/6: La Dentelliere (Claude Goretta)
za 30/5: Tess (Roman Polanski)
di 2/6: Identifieazione di una donna (Michelangelo Antonioni)
do 4/6: Cat people (Jacques Tourneur)
za 6/6: Tbe accident (Joseph LoseYJ- _
di 9/6: Tbe Freneb Lieutenants woman (Karel Reisz)
do 1116: Tbe great Gatsby (Jack Clayton)
za 13/6: Nosferatu (Wilhelm Mumau)
di 16/6: Der Blaue Engel (Josef von Sternberg)
do 18/6: Tbe postman always rings twiee (Bob Rafelson)
za 20/6: Annie Hall (Woody Allen)
di 23/6: L'Homme Blessé (Patrice Chéreau)
do 25/6: Le retour de Martin Guerre (Daniel Vigne)
za 27/6: Pa ris, Texas (Wim Wenders)

Terecht Verder, de dienst voor Studie-
Advies, voor als je het echt niet meer
ziet zitten op het boerekot en kinder-
verzorgster wil worden. Bijvoorbeeld,
Nog verder, het medisch centrum.

Voor pillen en spuiten, en ook een
hartige babbel.
Het kan niet op: de sociale dienst,

Voor van hetzelfde. Tenslotte: het
psychoterapeutisch centrum voor stu-
denten. Waar en wanneer je op al deze
plaatsen terecht kan vind je in de
folder "Hulp bij moeilijkheden", in de
Alma's.

Ja, je zit dan in de problemen, en je
weet niet waar je terecht kan. Dat
hoeft nu niet meer, want hier vind je
wie allemaal reddende engel kan
spelen,
Dat zijn de ombudsman/vrouw.

Speur de valven af om te zien waar hij
of zij zo een hele dag uirhangt.
Eerstejaars spoeden zich naar de
monitor(en), een individu dat je al het
hele jaar begeleidt en ook nu aan-
spreekbaar is,

ti

C


