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:Plat belang
"Daar is de deur", zeggen ze in de Rechtsfa-
kulteit tegen proffen die omwille van hun kumul
zonodig op zaterdag willen les geven. Het
feuilleton van de zaterdaglessen is na de
massaal opgevolgde studentenstakinq van
dinsdag geêindigd in een overwinning voor de
studenten. Zaterdaglessen worden voortaan
nog slechts zeer uitzonderlijk en onder
strenge voorwaarden toegelaten. Pagina 3.

Wij kennen mensen die belachelijk veel
belang hechten aan hun eigen belangen.
Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze
belangrijk zijn. Wat niet wegneemt dat politici
er doorgaan§ veel belang bij hebben die
bèlangen te behartigen. Want zo werkt dat
Neem nu Marc Platel: u zal ons niet kunnen
verwijten dat wij die man vanwege zijn Belang
met vragen behangen. ,
laat staan uit belangstelling. Platin~·1t
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Voor wie tussen de regel.sfeest is het duidelijk:
er is geknipt in deze Veto. links van onze
schaar lig~en nog volgende onderwerpen te
blinken: Studeren à l'Italienne (over een unief
in Spaghetti-land), een maniakaal stuk over
Dolle Mina's, Stapels Blunders gebundeld en
lets over Matr~kslagèn.
En oeps' Het äerde deel in ons parkeerfeuille-
ton vond deze week geen parkeerplaats.
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Anti-apartheidsstrijder krijgt eredoktoraat
Op studentenvoorstel

Kerk in ZUid-Afrika
veroordeelt apartheid
Het' apartheidssysteem

wordt de laàtste decennia
steeds meer in vraag ge-

steld: naast de zwarte verzetsbewe-
gingen .zoals het African National
Congres (ANC), het United Demo-
cratie Front (UDF) en de vakbon-
den spelen vooral de kristelijke
kerkgenootschappen een vooraan ..
staande rol in de anti-apartheids-
hPWf'o1na Het is om deze strijd te

";de 1CtJI.,.. op
voorstel van Kringraad, op 2 fe-
bruari aanstaande een doktoraat
honoris causa verleent aan de
gewezen voorzitter van de Sou-
them African Catholic Bishops'
Conference (SA CBC), Mgr. Denis
HurleJl

rassenscheiding wettelijk vast inwat wij
nu als het apartheidssysteem kennen.
Andermaal keurden de bisschoppen in
1957 de 'apartheid' af als een innerlijk'
kwaad dat erop gericht is -de blanke
overheersing te handhaven ten koste VaIJ
de rechten' van de zwarten. In 1960
voegden ze daar nog aan toe dat de
politiek van 'gescheiden ontwikkeling
moest worden afgeschaft en het stem,
recht' moest-worden verleend aan zwam'
personen die 'bepaalde kwaliteiten bezit-
reu'., -:
, Handelden de tussen1tómsten, verkla-
ringen en brieven van de bisschoppen
voor 1970 vooral over konkrete etische
problemen (dienstplicht, schending van
de mensenrechten, onderwijs ...), na
1970 gaan ze vooral over politieke
zaken. Ze spreken evenals de Latijns-
ameriIéäanse bevrijdingsteologen over

'de noodzaak tot herverdeling van de
rijkdom, de onmenselijkheid van de
wetgeving en de zorg voor de armen.
Ook vakbondsrechten en minimumloon
zijn nu onderwerp van bisschoppelijke
verklaringen.

Ongeveer tachtig procent van de Zuid-
afrikaanse bevolking is aangesloten bij
een kristelijke kerkgemeenschap. De
.Nederduits Gereformeerde Kerk (NG),
die zowat de staatskerk is en aparte
kerken heeft voor leden van' verschil- Intimidaties
le~de rassen, besc~~uwde het apart- Toch worden de ogen van de bisschop-
hel~ysteem lange tlJ~ als een door G.od pen pas goed geopend in 1976 wanneer
gewilde ~rde. I?aarblJ .baseer~e z.eZich de grotezwarte demonstraties in Soweto
op de BIJbel. .Sm~ midden 87 IS hun tegen het minderwaardige Bantoe-on-
sta.odpunt eo!gszInS aange~t: ~part- derwijs voor zwarten door de Zuidafri-
h~~d wordt met gerechtvaar~l~d 10 de kaanse staat bloedig worden onderdrukt
BIJbe~ maar wordt er ook met door De bisschoppen besluiten de katolieke
veroordeeld. De I?eeste a~der~. ke!kge- privé-scholen, tegen de apartheidswet in,
m~nsc~ppen, die verenigd ZIJn 10 de open te stellen voor alle rassen. Men
Zuido.frÎki!!lnse Raad voor Kerken geeft openlijk toe dat de "kerk in
(Z~), ZIJnwel tegenstanders v~ het, Zuid-Afrika in haar getuigenis van het
r~~tlSCh staatsbestel. Vanaf de Jaren evangelie in kwesties van sociale recht-
VlJ.~gleveren ze gaand~weg steeds meer vaardigheid achter is gebleven". Om
kritiek .~p ~et apartheldss~steem. Aan- deze nieuwe visie gestalte te geven word!
vankellJ.k IS de verwerpmg van : de . een aktieprogramma uitgewerkt dal
apartheid vooral. teologisch ~egrond, ondermeer beoogt binnen de kerkmuren
maar vanaf het einde v~ de Jar~~ 70 of de kerkelijke instellingen elk rassen-
raken de kerken veel dichter biJ het onderscheid op te heffen. Tijdens de
m.assale protest betro~n. Enke~e kerk- daaropvolgende jaren wordt op zowat
leiders wals de anglikaa~~e bisschop een derde van de bisschopsstoelen een
Desmond Tutu (~obelpnJs voor de zwarte benoemd; de zwarte priester
vrede) en de dommee Beyers-N~udé Smalgaliso Mkhatshwa wordt sekreta-
spelen, als opeenvolgende voorzitte,:, , ris-generaal van de SACBC. Samen met
van de Z~, hierin ee~ grote rol. Zo IS' voorzitter Hurley behoort hij tot de . .
de ZRK bijvoorbeeld In 1985 de eerste leidende figuren van de katolieke anti- Een van die grote kringen w~rvan wel
Zuidafri~e ke~k die oproept tot apartheidsbeweging. vaker wordt gezegd dat zIJ bevo~t
ekonoDllSch~ sankties tegen het la~d. Het is onder het voorzitterschap en de worden door apatische stu~e?ten di.e
, De katolieke kerk ~eeft een Ietwat bezielende leiding van Mgr. Hurley dat d~rhalve (?) ~et kultuur. weml~ affi,m- .

eigen weg g~volgd; ze IS trouwens ~nk~1 de katolieke aktie nog een stap verder telten .hebben, IS Ekonomika. ~lSSch!en
waarnemer 10 de ZRK. Haar h~udmg IS gaat: in 1981 wordt voor het eerst naar w~ dit vroeger het geval, maar smds_dlen
echter van groot belan~, oo~ al ISslechts aanleiding van een toernee van buiten- blijkt een en ander te zl~nv~randerd 10~e
tien procent van de ZUIdafrikanen kato- landse rugbyploegen gevraagd om bui- Deken~traat: ~konomlka IS wel degelijk

. hek.. " , tenlandse boykotakties van Zuid-Afrika. een .knn~ met kultuur gewo~den~ ge-
, Het Jaar na de mste.llI~gvan de eerste De regering in Pretoria is hierover niet te groeld, ~It .de zogenaamde S.ene.uze

blsscho~penkonfer~ntle In 1951, spra~ spreken. De evolutie binnen de kerk is Zake~ ~Ie Zich.~et de?att~n bezig hield
de katolieke kerk Zich voor het eerst Uit echter niet meer tegen te houden: de en dit, Jaar, uiteindelijk 10 een ec~te
over het rassenp~,o?leem, dat ~er~r- bisschoppenkonferentie kiest steeds dui- kultuu.rwerkln~ heeft geresulteerd. Bm-
deeld werd als strijdig met = krlStellJk~ delijker partij. De reis van een katolieke , nen die ~e~king val~~n twee delen te
waarden. ~e regerende Nasl.onale Partij 'bisschoppendelegatie naar het door' onde,rschelden: .e~e~lJds verzo~~t Eko·
(NP) trok Zich daar echter mets van aan Zilla-Afrika bezette Namibië in 1982 en nomika zelf aktiviteiten, anderzijds pro-
en legde in de daaropvolgende jaren de ' Vervolg op ~. 4 ' moot zij en neemt zij deel aan andere

DE EREDOKTQRATEN ZIJN ER - De nieuwe eredoktors van de-Kil Leuven komen volgende week dinsdag
aangevlogen. Onze universitei: eert dan deHeren Müller, Hurle)l Vanis.tendael en Leysen (tussen haakjes: het is alweer 7
jaar geleden dat er met Maria Rosseels nog eens een vrouw eredoktor werd). Weinigen zullen weten wie August
VanisteÎuklel (foto) is. Des te verwonderlijker is dan hetfeit dat de KU Leuven het niet eens nodig geacht heeft een
.motivatiedossier samen te stellen. Maar wij van Veto zijn de slechtsten nog niet: we hebben zelf - in de vorm van een
interview - eeJI dossier gemaakt En mèt de nodige kanttekeninge,n. .. Pagina 6. (Foto Geert Coenè)

Kringkultuur : van Schiele tot Kot-art
~ . 4

Nadruk op toegankelijkheid
Hoewel zijn naam het niet laat uitschijnen komt een student niet

enkel naar Leuven om te studeren. Dit wil niet Zeggen dat hij
hele dagen in kafees rondhangt, integendeel: hij doet aan

kultuur, wat je daar dan ook onder mag verstaan. Om je enig idee te
geven van wat hier in dit stadje zoal uit de fusie van studenten en schone
kunsten te voorschijn komt, ging Veto bij acht kringen een licht opsteken:
Ekonomika, VRG, VTK, Politika, Psychologische Kring, Romania,
Germania en Medica verkondigen de wereld hun kultuur, of, wals een
boutade het zo mooi stelt: hetgeen overblijft als je alles wat na deze
woorden volgt; vergeten -bent,

niet enkel smarttappen-Tlr's (overigens
geen kultuur, maar ontspanning) het
goed doen bij het grote publiek. Natuur-
lijk zat de aanwezigheid van Raymond
van het Groenewoud er wel voor iets
tussen: hij bracht immers de vereiste
tQegankelijkheid en trok op die manier
publiek voor de dichters. Een tweede
aktiviteit in die lijn is het aperitiefkoncert
dat maandelijks in de bar van Ekono-
mika plaats vindt. Het staat open voor
iedereen en er valt gevarieerde muziek te
beluisteren. Ook over de grens (daguit-
stap naar Keulen) wordt kultuur gezocht
en 18 februari wordt de dag van de
mode: in Alma 2 wordt gedebatteerd
door onder andere Yvette Lauwaert, er
is een receptie en maaltijd voorzien en
het sluitstuk is een modehappening met
spektakel. Daarvoor nemen de ekono-
misten nog deel aan bet Interfakultair
Songfestival. In het kader van Leuven
. gaat vreemd (het nieuwe AV-projekt van
Kultuurraad voor dit akademiejaar) ten-
slotte zoekt Ekonomika het in de margi-
naliteit

Tegenover het Stuc staan de ekono-
misten positief: er worden interessante

Vervolg op p. 2

evenementen zoals bijvoorbeeld Euro-
palia (in dat kader werd in Charleroi de
tentoonstelling van werk van de schilder
Egon Schiele bezocht) en het Gentse
Filmgebeuren.

Mode
De eigen aktiviteiten vormen (gelukkig)
het hoofdbestanddeel, en daarbij wordt
de nadruk gelegd op de toegankelijkheid.
van het kultureel aangebodene: de
drempel dient te worden weggewerkt.
Geslaagd bleek in dat opzicht de poë-
zieavond die in samenwerking met het
Europees Poëziefestival werd georgani-
seerd en door de ekonomisten erg
positief werd onthaald. Een bewijs dat
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Kultuurraad gebroken. Derhalve doet
men ook niet mee met Leuven gaat
vreemd: het is te abstrakt, men weet niet
wat er gevraagd wordt. De gemiddelde
romanist heeft het trouwens niet meteen
op alternatieve kunst begrepen. Wat niet
betekent dat hij niet geïnteresseerd is,
integendeel: niets belet hem de dingen
een beetje traditioneler te bekijken.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.

Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ca. I getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in
principe ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze
ons bereiken.

~ST S
tijdsspanne van slechts één jaar de
kwaliteiten van deze strip weggeëro-

tek.: Erika Raven / scen.: Marcel deerd. Ik vrees dat het zelfde zal
Rouffa (Den Gulden Engel) gebeuren met het nieuwe album, De

regel van drie. Nochtans hou ik van dit
album, het charmeert me en houdt me in
zijn ban. Het bevat aangename tekenin-
gen van DOOier die deze maal het
scenario door Makyo heeft laten schrij-
ven. Jerome, wiens moeder stierf toen
hij nog een baby was, en opgevoed werd
door zijn oom en grootmoeder omdat
zijn vader onbekend was, komt in dit
album op het spoor van zijn vader, John
Harrington. Dit alles leidt tot verwikke-
lingen waarop Jerome zijn detektive-
kwaliteiten kan botvieren. Uiteraard in
zijn stuntelende en charmerende stijl.
Alles bij elkaar een leuk scenario, al
moet Makyo op het eind van bet verhaal
te veel uitleggen. Dodier zal als tekenaar
geen grenzen verleggen, maar zijn teke-
ningen komen mij, ik val in herhaling,
aangenaam over. Alleen lijkt het alsof
we dit allemaal al eens eerder gezien
hebben. (CV)

DE STAD VAN DE ENGELEN

Omdat het duo Erika Raven en Marcel
Rouffa zich politiek niet rechtstreeks
willen of durven engageren, situeren ze
hun stripreeks Thomas Rindt in de
fiktieve staat Meotham. Je hoeft echter
niet al te snugger te zijn om te beseffen
dat dit een metafoor voor Vietnam is.
Niet dat dit zoveel belang heeft, want de
Meothameese burgeroorlog is in dit
album verworden tot dekor. Het album
had zich voor hetzelfde geld in Nieuw-
Caledonië of Soedan kunnen afspelen.
De titel van deze strip, De stad van de
engelen, verwijst naar de Meothameese
hoofdstad Phra Buri. In deze stad komt
het tot een konfrontatie tussen de drie
partijen in dit verhaal: Ellen,journaliste,
en op zoek naar haar doodgewaande
kollega Thomas Rindt. Deze laatste
vormt samen met Chay en Vira de
"goede" tak van het verzet (niet korrupt,
maar daarom niet minder hard). Terwijl
de derde partij, een groep rond rebellen-
leider Nong, de "slechte" tak vormt. De
gebeurtenissen kunnen eenvoudig wor-
den samengevat: Chay wil via Ellen een
voor Nong bezwarende kassette aan de
Westerse pers doorspelen. De bezwaren

-die we reeds tegen het eerste album,
Moesonregens, hadden, blijven groten-
deels gehandhaafd. De personages wor-
den nog steeds niet gekenmerkt door een
sterke karaktertekening. En ook het
probleem van dejnkleuring van deze
strip blijft. Erika Raven kan goed
tekenen en gebruikt daarbij veel zwart.
Na inkleuren worden de tekeningen

. meestal onduidelijk. Een meer heldere
inkleuring draagt ertoe bij dat dit euvel
gedeeltelijk verholpen, maar zeker niet
opgelost wordt. Raven staat nu voor de
keuze: ofwel gebruikt ze minder zwart
bij het tekenen, ofwel publiceert ze de
strip in zwart-wit. Al zal uitgeverij Den
Gulden Engel haar niet veel keuze laten,
vrezen wij. Strips maken is immer
business. Ook bij een gulden engel.

(CV)

DE REGEL VAN DRIE
tek.: Dodier / scen.: Makyo (Du-
puis)

De tijd heelt alle wonden, zegt men.
Maar de tijd verwondt ook. Een voor-
beeld hiervan is de reeks Jerome K
Jerome Bloks. In Veto 11 van de vorige
jaargang besiempelde ik het vorige
album in deze reeks, De schaduw van het
verleden, als een meesterwerk. Het heeft
niet mogen zijn. De Tijd heeft in de

DE SCHAT VAN DE IMBALA 'S
scen. : Franco Mescola / tek.: Paolino
8aciliero
(Casterman)

In de laatste 'Wordt Vervolgd - Novelle'
krijgen we Italiaans talent voorgesoho- I

teld. Nani, een jonge Venetiaanse avon-
turier, trekt op zoek naar de schat van de
Imbala's, die volgens de legende ergens
in Zwart Afrika begraven ligt. Uiteraard
bereikt de held na tal van belevenissen
het beoogde doel.

Tot zover niets nieuws onder de zon,
natuurlijk. Maak echter van je held een
soort anti-held, gebruik pittige dialogen,
zorg daar waar stereotypie dreigt voor
een originele visie (bij voorbeeld op de
plaatselijke negerstammen) en je krijgt
een komisch, pretentieloos verhaal dat
alleszins vlot leest.

In de tweede helft van het album - dat
feitelijk nauwelijks verband houdt met
het eerste deel - helpt Nani zijn zwarte
gezel in diens speurtocht naar de (al-
weer) legendarische luipaardvrouw.
Vooral op de laatste pagina's toont
Baciliero dat hij een uitstekend tekenaar
is. Doorheen het album valt trouwens
een niet te loochenen invloed van Hugc
Pratt (tekenaar van Corto Maltese) op,
het feit dat ze beide Italiaan zijn, is daar
zeker niet vreemd aan.

Vraag is tenslotte waarvoor al die
seksscenes nodig zijn: blad vulsel, of
gewoon (?) de goedkope invloed van
die andere illustere landgenoot - Milo
Manara ? (MK)
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dingen gebracht, maar daarbuiten moet
ook gewerkt worden, meer specifiek
voor het eigen publiek. (Luk Saftloer
dacht in dit verband dat enkel het Stuc
aan kultuur deed.) Een ekonomist is
immers niet a-kultureel, gaat vaak vanuit
nieuwsgierigheid op pad en wordt dan
aangenaam verrast. De opkomst zit in de
lift. Moet er nog zand zijn?

Anders is het gesteld met de poëzie-
avond die op 23 februari zal doorgaan en
die wordt verzorgd door studenten van
Politika. In het kader van Leuven gaas
vreemd wordt een neo-poëtika opgezet
Daarbij gaat men uit van de vaststelling
dat zeer uiteenlopende stromingen ter-
zelfdertijd de hedendaagse dichtkunst
bevolken. Vooral vreemde, marginale
poëzie zal aan bod komen.

Gelet op het 'sociale' karakter van de
Pol-en-Soccer in het algemeen, kan je je
afvragen of hun kultuur niet geënga-
geerd is. Uit het onderzoek van Loos-
veldt is echter gebleken dat de geënga-
geerde student een kultureel leeghoofd
is. Het beeld van de student Sociale
Wetenschappen als zijnde een linkse rat
strookt trouwens niet (meer?) met de
werkelijkheid. Zoals in vrijwel elke
'akulteit neemt het engagement af en
wint het 'kulturele' aan belang.

Tegenover het Stuc staat Politika
uiterst positief. Meer nog, vaak lijken zij
een en dezelfde. De ligging van het
Stucgebouw, namelijk op de kampus
Sociale Wetenschappen, zal daar wel
niet vreemd aan zijn.

Shakespeare
De Psychologische Kring is pas dit
akademiejaar met een interne kultuur-
werking gestart. Er werd een rock-and-
roll-kursus georganiseerd, Egon Schiele
werd nog maar eens een keer bezocht en
er wordt samengewerkt met De Andere

Film rond psycho-analytische films zo.
als Equus. Ook in het kader van Leuven
gaat vreemd gaan de psychologen die
toer op: er zal worden gezocht naar
de/het vreemde in jezelf via het onder-
bewuste, de dromen, het surrealisme. De
stempel van de psychologie op de
kunsten is doorheen de geschiedenis
altijd groot geweest (denk alleen al aan
het impakt van Freud op de moderne
letterkunde). Bovenvermelde aanpak is
dan ook helemaal niet verbazingwek-
kend te noemen, net wals men de
verwijten van elitarisme aan het adres
van het Stuc niet onderschrijft: 'Je mag
niet veralgemenen. Op die manier is
Shakespeare ook elitair.'

En hoe doet de kultuur het in Letteren en
Wijsbegeerte? Romania organiseerde
een vijftal filmavonden en daarbij bleek
dat Franstalige films weinig volk aan-
trokken, Engelstalige daarentegen veel.
Een geval van oververzadiging?

De driedaagse reis naar Parijs is
vooral een kulturele uitstap, net wals
tweede kan naar Europalia trok, op
eigen initiatief evenwel want de interesse
voor Oostenrijk was bij de romanisten
niet bijzonder groot. Spanje skoorde
twee jaar geleden veel beter op dat vlak.
Met het inleiden van Le triomphe de la
mort, iets middeleeuws waar zelfs de
eigen studenten geen snars van begrepen,
leverde Romania een bijdrage tot het
Europees Poëziefestival. Naar aanlei-
ding van het dertigjarig bestaan van de
kring zal op 3 maart een vrij podium
doorgaan met sketches, muziek, play-
back en dies meer. Er wordt ook werk
van romanisten tentoongesteld. Voor de
opvoeringen van het Théätre Natiänal in
Leuven tenslotte worden abonnementen
verkocht.

Een oud romaans zeer zijn de proble-
men met het Stuc. Omwille van het feit
dat de kringen onvoldoende inspraak in

'het beleid hebben _heeft de kring met

Moeheid
Een tweede grote kring is VRG. Haar
kultuurprogrammatie kan in de buurt
van die van de ekonomisten wor-
den gesitueerd. Europalia-uitstapjes naar
Brussel en Charleroi (Schiele, alweer),
een welsprekendheidstoernooi, een ka-
baret dat in samenwerking met andere
kringen werd georganiseerd, een koneen
met poëzie-tussendoortjes, en ticketver
koop voor teater en koneerten : allemaal
toegankelijke dingen die niet al te zwaar
op het gemoed wegen en voor een groot
publiek vatbaar zijn. In feite staat
kultuur hier gelijk met ontspanning, in
tegenstelling tot wat het Stuc vaak
brengt: dingen waarvoor behoorlijk wat
koncentratie vereist ~ Binnerr het VRG
is al over het owgenaamde 'elitarisme'
van het Stuc gediskussieerd en de
meningen zijn verdeeld. Sommigen zijn
voorstander van een meer populaire
aanpak, anderen volgen de verwijten
niet: "Diegenen die niet met de werking
gekonfronteerd worden, hebben er een
verkeerd beeld van: de strukturen en de
mogelijkheden zijn er, maar de studenten
maken er geen gebruik van. Uit die grote
apatie volgt dan een weinig stimulerende
houding vanwege het Stuc-personeel."
VRG meent trouwens dat het Stuc zich
grondig dient te bezinnen over de te
volgen weg, 'want er schijnt enige
moeheid ingetreden te zijn.' Kenmer-
kend is het bedroevend lage aantal
aanwezigen op de Stuurgroep '88. Een
algemene desinteresse?

Dit jaar heeft VRG nog een akade-
misch koncert, een bijdrage tot Leuven
gaat vreemd met onder andere een
Toren-van-Babel-act en misschien nog
een museumbezoek in petto. Ook voor
u?

Kantus
Bij VIK gaat het er even anders aan toe.
De kultuurverantwoordelijke ontkent
niet dat het enige interessepunt van vele
ingenieursstudenten de studie is, dat zij
niet meer doen in Leuven dan strikt
noodzakelijk is, maar wat kultuur dan
inhoudt voor diegenen die niet voortdu-
rend met de neus in de boeken zitten, dat
doet ons wel even naar adem snakken.
Het begint evenwel beloftevol : VTK
maakt een onderscheid tussen kultuur
met grote en met kleine k. Klassieke
kasteelkoncerten, orgelrecitals, zeer toe-
gankelijk toneel, optredens van groepen
in Axentis, dat is allemaal Kultuur.
Hetgeen de meeste kringen dan ontspan-
ning noemen, dat is de kultuur van
VTK: TD's, het galabal, de kantussen
(waar toch maar een kleine, vaste kring
van een veertigtal mensen aan deel-
neemt). Het is duidelijk dat VTK op dit.
gebied erg ruimdenkend is. Men' wiJ
kultuur brengen voor alle leden, en
precies omdat dat er erg veel zijn, krijg je
dingen als hierboven. Vorig jaar hebben
de ingenieurs nog met het idee rondgelo-
pen kultuur en ontspanning te scheiden,
maar omdat die twee nogal eens in
mekaar overgaan werd het toch maar
niet gedaan. Je kan je ouders dus nog
altijd vertellen dat het afschuimen van
TD's een kultureel tijdverdrijf is. En
waarom ook niet? Als kultuur datgene is
wat je overhoudt als je alles vergeten
bent, dan kan het toch nooit veel hebben
voorgesteld.

Linkse rat
Politika is dit jaar vrij laat gestart met
kulturele aktiviteiten. Er vond een debat
olaats over radiornaken, er was er een
net onder andere Walter Grootaers over
let statuut van de Belgische rockmuzi-
cant, In feite zijn dit geen louter kulturele
iangelegenheden : ze staan los van' de
eigenlijke werkgroep en gaan zo'n beetje
de hele kringwerking aan.

Verruiming
De germanist ziet het dan weer anders.
In samenwerking met het Stuc werd
naar jaarlijkse gewoonte een toneel-
abonnement samengesteld. In het kader
van Europalia vond een kultuurtrip naar
Kokoschka plaats, in de Munt wordt
Boris Godoenov bekeken en beluisterd
en na Pasen (wordt het dan geen tijd om
te gaan studeren?) zal in samenwerking
met DAF iets worden gebracht Voor
Leuven gaat vreemd werkt Germania
een 'parcours met vreemde landschap-
pen' uit.

De germanisten staan achter het Stuc.
De verhouding van de studenten tegen-
over de kultuur, zo stellen zij, is dezelfde
als die van de unief tegenover de
wetenschap: men moet experimenteren,
nieuwe dingen zoeken, het nog niet
bevestigde brengen. Goeie films van
vandaag kan je in de Studio's gaan
bekijken, net wals je voor het 'klassieke'
toneel in de stadsschouwburg terecht
kunt. Het Stuc heeft dan ook overschot
van gelijk als het aparte, nieuwe dingen
brengt. Door zijn kontakt met de litera-
tuur staat de germanist open voor
verruiming en steunt hij de visie van het
Stuc.

Jessica!
En om te besluiten nog maar eens een
grote kring: Medica. Zij organiseerden
dit akademie jaar al een rommelmarkt,
een Medica-week (met één nieuw ele-
ment: een poëzieavond), een vrij p0-
dium dat volgens de kultuurwerking tot
hun meest geslaagde aktiviteiten van de
laatste jaren behoorde, en een popkon-
cert met groepen die waren samenge-
steld uit geneeskundestudenten.

Vorige week oogstte Medica veel
sukses met Kot-Art, een initiatief naar
het voorbeeld van de Gentse Chambres
d'Amis. In zes koten werden eigen
kreaties van studenten tentoongesteld,
gaande van plaasteren beelden over
akwarellen tot een verzameling lelijke
dingen. Het projekt toont de geneeskun-
destudenten 'eens' van een beeldend
kreatieve zijde want voor de rest draait
het altijd om muziek. Kranten en radio
(Studio Brussel en een half uur Het
Vermoeden) toonden uitermate veel
belangstelling voor Kot-Art. Hoewel
niet al het tentoongestelde de moeite
waard is om over naar huis te schrijven is
dit best een leuk initatief dat misschien
wel voor uitbreiding naar andere fakul-
teiten vatbaar is. De beste werken
zouden een tijdje in de hall van Gasthuis-
berg worden tentoongesteld. Wie Kot-
Art zelf gemist heeft kan ze dus daar nog
gaan bekijken.
In samenwerking met VTK en Apol-

loon wordt in maart nog een klassiek
koncert in de Sint-Quitenskerk gebracht.
Een week daarvoor vindt een Internatio-
nale Verbroedering plaats met studenten
uit een zevental landen. Hopelijk kent zij
niet de afgang van een gelijkaardig
initiatief dat vorig jaar in Gent viel te
beleven. En zelfs al valt het in duigen,
dan is er nog altijd het kafeetoneel in
Doc's Bar waar een stuk van Ayck-
bourne wordt opgevoerd: banale tafere-
len uit het dagelijks leven.

Medica en het Stuc zijn niet meteen de
beste vrienden. 'Het Stuc is niet in de
studenten geïnteresseerd. Het vraagt zich
niet af of de studenten er iets aan hebben,
of zij geen alternatief kunnen voorstel-
len.' Een kultuurwerking dient de stu-
denten in zekere zin op te voeden. Door
te vulgariseren, kortom door populaire
zaken te brengen, kan de onwetende
student op een eenvoudige manier met
kultuur worden gekonfronteerd, en pas
daarna dient men de moeilijkheidsgraad
te vergroten. Het Stuc, zo stelt Medica,
richt zich tot een klein publiek en laat de
massa in onwetendheid.

Johan Reyniers
Trui Moerkerke
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Zaterdaglessen in Rechten

VRG haalt slag thuis"Het is gelukt!" jubelt
het Vlaams Rechtsge-

. nootschap in haar
jongste pamflet De zaterdaglessen
zijn niet meer. Na een meer dan
geslaagde algemene staking keurde
een meerderheid van de fakulteits-
raad de VRG-motie goed. Een
totaal verbod op zaterdaglessen is
er niet 'Organisatorische nood-
zaak' of 'diensten aan de gemeen-
schap' werden weerhouden als
geldige redenen om zaterdaglessen
toch te verantwoorden.

Vorige week dinsdagochtend trokken er
opvallend weinig rechtsstudenten op
naar hun kollege de Valk. De massaal
aangekondigde boykot van de lessen die
voormiddag deed de meesten wijselijk
besluiten eens lekker uit te slapen. De

. dapperen vormden samen twee 'overtui-
gingsposten' om de fervente lesgangers
alsnog tot andere inzichten te brengen.
AI bij al een suksesvolle aktie; enkele
professoren verklaarden zich - ondanks
de opkomst van enkelen - zelfs solidair.
Vanhet voorziene praatkafee in het Huis
der Rechten kwam die ochtend wel niet
veel in huis.
's Namiddags verzamelden er zich een

kleine tweehonderdvijftig studenten
voor de deuren van de fakulteitsraad. Of
het ze te doen was om de nakende
beslissing van de fakulteitsraad of de
gratis bedeelde chocomelk is vooralsnog
onduidelijk. Zeker is dat het professoren-
korps op een slogangeroep werd ont-,
haald: "Vandenbergh, 't is weer erg
Geen lrumul aan de KUL".

Personalia
Het invoeren van les op zaterdag is
weliswaar een administratieve aangele-
genheid, maar de fakulteitsraad heeft
hierover een kontrolebevoegdheid. Z0-
veel was al duidelijk na het advies van de
rektor begin januari, dat dan ook door
het fakulteitsbureau van de rechtsfakul-
teit werd aanvaard. De studentenin-
spraak werd hierbij principieel in ere
hersteld, want enkel in de falrulteitsraad
is het presidium vertegenwoordigd ..
Wat de gewraakte zaterdagkolleges

betreft kwam de raad na veel gepalaver
tot de slotsom dat het onderwijs princi-
pieel van maandag tot vrijdag georgani-

seerd moet worden. Het zou echter
geen regel zijn, mochten er geen uitzon-
deringen op bestaan. Als een goede
organisatie van het onderwijs dit vereist
kan men uitwijken naar zaterdag. Daar-
toe dient een gemotiveerde aanvraag
ingediend, waaraan de fakulteitsraad
dan haar fiat verleent. Zo'n toelating kan
enkel verstrekt worden wanneer er een
'organisatorische onmogelijkheid' be-
staat de lessen tijdens de week te
doceren, of indien de betrokken docent
omwille van 'diensten aan de gemeen-
schap' onbeschikbaar blijkt tijdens de
week. Met diensten aan de gemeenschap
doelt men op parlementsleden, rechters,
burgemeesters en dies meer. In konkreto
betekent deze uitzondering dat de profes-
soren met de agenda in de aanslag hun
verlet moeten kunnen aantonen. Eige-
naardig is wel dat dit studentenvoorstel
goedgekeurd raakte, want tot op heden
werd het steeds als een ongeschreven
heilige regel beschouwd dat er nooit ofte
nimmer personalia in overweging zou-
den genomen worden op de fakulteits-
raad.
Wat de rest van de zaterdaglessen in

de eerste licentie voor dit akademie jaar
betreft, kunnen ze daar gerust ademha-
len. De zaterdagkolleges verhuizen voor
het tweede semester naar dinsdag. Wel
zal professor Vandenberghe dan nog vier
maal op zaterdag doceren, maar dan bij
wijze van inbaalles voor kolleges die dan
op het einde van het jaar wegvallen.

BOB
Bij om het even welke studentenaktie
vind je ze als toeschouwer: de Renault-
4-mannetjes van de BOB. Ook bij de
staking van de rechtsfakulteit waren ze
op post. Ze stonden er om 'bijstand' te
mogen verlenen. Achtereenvolgens
vroegen ze de koncierge, de vice-dekaan,
en zelfsde rektor om alsjeblief toch maar
te mogen meespelen. Nadat men hen
drie maal verzekerde dat er geen ernstige
incidenten werden verwacht, trokken ze
toch maar met een twintigtal de wacht
op rond het Valkkollege, terwijl de
stadspolitie een oogje in het zeil hield
vanop de tegenoverliggende parking.
Toevallig of niet stonden er nét die
voormiddag ook zes overvalwagens van
de Brusselse rijkswacht in de Dagobert-
straat geparkeerd. Of waar de overheid
'zich mee bezighoudt terwijl ze toch een
'tekort aan manschappen' kent?

Geert Coene

BRIEF
Dat Veto de laatste weken door onbenullen in grote pakken uit de
verdeelbakken wordt gehaald, grenst eigenlijk aan het waanzinnige. Dat
hebben we al eerder geschre~n. Voor de Veto-ploeg is het ontmoedigend te
moeten zien hoe het harde werk van zoveel vrijwilligers door een stelletje
idioten in een handomdraai gekelderd kan worden. Daarom appreciëren wij
het des te meer wanneer men ons een hart onder de riem steekt. Ook al is dat
niet bedoeld voor publikatie... 0

, Alleen hoop ik maar dat jullie het probleem deugdelijk kunnen oplossen,
_' zodat ik .,e el ke maandagavond verder mag infor.,eren over "'<lter in de

studentenwereld leeft, me verder af en toe mag ergeren en ongeschreven
lezersbrieven mag bedenken over wat jullie schrijvp.n.

~~Of---=
..... .. \jJan De VUy~t

D.e8.JDV.af.23

Beste Veto,

Ik heb enige tijd gespeeld met de gedachte om een lezersbrief te sturen
in verband met de verdeelbakproblemen van Veto. Ik voel ae namelijk
bezorgd over aijn maanddgavondliteratuur.

Weliswaar lees ik iullie weekblad soms met gemengde gevoelens. NIet alle
personeelsleden van de sociale sector hebben dezelfde zin voor humor als
jullie en "boelmakende" artikels over b.v. Sedes kosten me wel energIe
o~ het voor de studenten zwoegende team daar op te vangen nol de mijns
inziens overdreven kritische kreten in jullie blad.

Toch begrijp ik heel goed dat je vrank en vrij je mening formuleert over
o.a. de sociale sector. Dat is jullie recht, zelfs als dit de sociale
sector mijns inziens onnodig in verlegenheid brengt ten aanzien van de
buitenwereld. Veto is immers een discussieforum.

Precies daarom verontrust het "diefstalprobleem" me. Jullie vermoeden
dat het gaat om een georganiseerde aktie van studentengroepen die het
o~ens ziin met de linkse strekking van Veto. Mocht dit zo zijn, vind
dit een betreurenswaardige orchestratie.

Men kan er van uitgaan dat sommige Veto-niet-lezers het blijkbaar
onuitwisbare "stevig linkse imago" van het blad nog steeds doorgeven aan
jongere studenten. Zij zullen misschien de historische voorbeelden als
de vrije tribune van prof. Paardekooper over Zuid-Afrika dat zelfs 't
Pallieterke apprecieerde of het front-pagina interview met de preses van
het K.V.H.V., Filip Martens in jaargang e als uitzondering op de regel
bestempelen. Het eigen herkenbaar gelaat van Veto lijkt imnlers
"dynamisch" te zijn. Zoals wijlen rector Oe Somer ooit stelde,
• ...schijnt Veto ...de spreekbuis van de aktieve, nadenkende en agerende
studenten, die zich niet enkel bekommere~ om ~et verwerven van een
diploma maar ook om alles wat er reilt en zeilt, hier en elders in de
wereld" (jaargang 10). Hij noemde het blad "ge~ngageerd, altijd
kritisch, vaak negatief echter niet destruktief". Dit eigen gelaat
blijkt uit een reeks progressief opiniërende artikelen over de jaren
heen.

Maar Veto bevat toch ook een tweede zijde. Vooral i'n de jongste
jaargangen valt me op dat er een grote en groeiende proportie niet
opini~rende stevige journalistiek in voor komt die in ruime kring
gewaardeerd wordt, over de politieke opinies heen. Dat bracht b.v.
Knack-journalist Oe Stoop er toe Veto " ...zonder twijfel het beste
studentenblad in Vlaanderen" te noemen, "vol gedegen journalistiek, dat
minder links en opruierig klinkt dan het de laatste tien jaren geweest
is ..." Waarom zouden rechts van het centrum denkende studenten een in
deze richting evoluerend blad met kwaad opzet uit circulatie willen
nemen? Ze zouden de redaktie juist moeten stimuleren verder te
werken. "
Op de Raad voor Studentenvoorzieningen werd naar ~anleiding van de
"bakkenlichterskwestie" morele en bijkomende kleine financiële steun
gevraagd. Ma de gebruikelijke discussie gaf de Raad volledige morele en
halve symbolische financi~le steun van 8.000 fr. bovenop de normale
Vtto-subsidi~ring (Studentenvoorzieningen besteedt bijna drie
duizendsten van zijn inkomsten aan Veto). Toch leken jullie wat
ontgoocheld Over de reactie. Ik had het gevoelen dat jullie eerder
bevestiging verwachten dan geld. Dat schouderklopje word je
vanzelfsprekend gegund. Jullie verdienen het. Het spreekwoord zegt
echter dat men plaagt wat .en liefheeft.

DaarOM heb ik uiteindelijk maar beslist deze lezersbrief niet te
schrijven. Deels omdat ik Mij vanuit mijn functie niet wil, noch mag
inMengen met de intriges binnen de studentenbeweging. De sociale spctor
heeft niet alleen het belangrijke doel een bijdrage tê leveren tot de
democratisering van het universitair onderw1js, .aar wil ook alle
studenten informeren, opvangen en helpen, of ze nu extreem of gemdtlgd
zijn, links, r"c.hts of onzijdig. En wie interesseert zich in '5

.hemelsnaam aan mijn persoonlijke .ening.

Directeur Studentenvoorzieningen

VRG Vergiste zich niet toen het veertien dagen geleden besloot tot Harde Akties P .s. wi e schri ;ft, die bI ijft
over te gaan. De algemene staking van vorige week was een overdonderend
sukses. Resultaat: geen zaterdag/essen meer. (Foto Filip DuJt?iJ)

Gejat
Binnen elke gemeenschap die zich
demokratisch noemt, is de persvrij-
heid een essentieel onderdeel van
die demokratie. Zolang het individu
namelijk de zekerheid heeft dat hij bij
elk onrecht kan en zal gehoord wor-
den, bestaat een zekere - vaak ook
slechts minimale - hoop dat er iets
aan dat onrecht kan verholpen wor-
den. In landen waar het bewind de
gemeenschap die kans niet wil ge-
ven, ziet men dan ook dat een van
de eerste "maatregelen" het schrap-
pen van de persvrijheid en het in-
voeren van de censuur is.
De persvrijheid lijkt een veroverd
goed in Belgiê, maar je hoeft nooit
ver terug te gaan in de tijd om
telkens weer op "kleine" gebeurte-
nissen te stoten die meer in de
richting van hettegendeel wijzen: de
inval bij De Morgen, de arrestatie
van Humo-joernalist Martin Coe- '
nen, ... Zelfs een "fatsoenlijke" krant
als De Standaard wordt met de vin-
ger gewezen als ze het aandurft
bepaalde ziekenfondsen te beschul-
digen op basis van (nog niet open-
bare) gerechtelijke dossiers.
De (Leuvense) studentengemeen-
schap kan je heel makkelijk bekijken
als een "samenleving": studenten,
professoren en akademisch perso-
neel proberen tot een kon sensus te
komen over wat goed en minder
goed is, en proberen zo te handelen
dat het algemeen belang behartigd
wordt.
Daarin speelt de (studenten)pers een
belangrijke rol. De studenten pers in
Leuven is vooral Veto, maar ook
kringbladen, pamfletten, tijdschriften
van allerlei verenigingen en organi-
saties, vrije radio en dergelijke meer
bepalen het aangezicht van kritisch
en denkend Leuven. Dat die reflektie
verder gaat dan alleen de (enge)
universitaire wereld kan alleen maar
toegejuicht worden, want een bre-
dere vorming is precies een van de
jingen die de universiteit beoogt.
Door het samenleven op een kleine
oppervlakte van zoveel verschil-
lende mensen en dus opinies wordt
een unieke gelegenheid gekreëerd
om een vruchtbare dialoog tot stand
te brengen, een kans die je buiten de

ik unief nergens meer krijgt.
Daarom is het jammer te moëten
vaststellen dat het met de persvrij-
heid in. Leuven slecht gesteld is. Veto
is voor een paar weken al het slacht-
offer geworden van een grootscha-
lige sabotage-aktie, en ook nu moe-
ten we nog steeds vaststellen dat er
Veto's gejat worden.
Nog afgezien van de kwestie of het
ontvreemden van gratis verspreid
materiaal een strafbaar vergrijp is,
gaat het hier toch vooral om een te
betreuren en volkomen af te keuren
voorbeeld van onverdraagaamheid.
Als men het niet eens is met Veto,
bestaan er voldoende middelen om
dit kenbaar te maken. Er is de ru-
briek van de lezersbrieven, die een
forum wil zijn waar iedereen zijn
bedenkingen bij Veto en de Leu-
vense (studenten)aktualiteit kwijt kan,
er bestaan 'Vrije Tribunes' en (voor
wie het graag stoer speelt) een
Recht op Antwoord. Bovendien
staan tal van andere media open
voor wie iets te vertellen heeft.
Wie dat wil kan heel makkelijk zijn
opinie verspreiden bij een ruime stu-
dentenpopulatie. Wanneer men ech-
ter zijn toevlucht gaat nemen tot het
brutaalweg verhinderen van de ver-
spreiding van de opinie van de an-
dere, kreëert men een gevaarlijke
situatie waar het gelijk aan de kant
lijkt te zijn van de meest brutale.
Veto is een belangrijk element in de
Leuvense studentendemokratie :
daarom moet de verspreiding ervan
gegarandeerd blijven, zelfs al is men
het met Veto niet eens. We hoeven
mekaar niet eens te waarderen,
maar we moeten mekaar wel laten
bestaan.

VETO
Houdt van u
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Eredoktoraat voor supergeleiding

Onze wetenschappers
lopen er warm voor
Het voorbije jaar ging er

geen week voorbij zonder
dat een of andere krant of

tijdschrift met het fenomeen super-
geleiding uitpakte. De recente ont-
wikkelingen ervan lieten niemand
meer koud en zelfs de meest kille
wetenschapper ging er plots toe
over grote hoeveelheden koelvloei-
stof te bestellen om deel te nemen
aan de superrace. Aan de basis
ervan staat Doktor Mül1er die,
nadat hij voor zijn onderzoek reeds
de Nobelprijs in ontvangst mocht
nemen, nu ook nog een eredokto-
raat in zijn zak komt steken. Veto
sprak met promotor professor
Bruynseraede over de wereld van
uw kleinkinderen.

Het verschijnsel supergeleiding is niet
nieuw. In het begin van deze eeuw werd
door Nederlandse onderzoekers reeds
vastgesteld dat metalen hun weerstand
verloren bij temperaturen die het abso-
lute nulpunt benaderden (nul Kelvin, dat
is -273 0 C). In een normale elektrische
leiding ontstaat een elektronenstroom
onder invloed van een spanningsver-
schil. Door de draad bewegend botsen
deze elektronen met de roosteratomen
en andere onzuiverheden waardoor de
draad opwarmt, een verschijnsel dat
men de elektronische weerstand noemt
Veel energie wordt dus verspild door het
transportmekanisme. Bij supergeleiding
echter valt de weerstand volledig weg

waardoor verliesvrij transport en uiterst
lage. stromen door kleine draden moge-
lijk worden. Op die manier kunnen met
supergeleiders hoge magnetische velden
worden opgewekt en kunnen uiterst
kleine velden worden gedetekteerd. De
mogelijkheden zijn dus groot maar er is
één niet onbelangrijk nadeel: de klas-
sieke materialen worden slechts bij
enorm lage temperaturen supergelei-
dend en bijgevolg is het hele verschijnsel
niet meteen voor onze woonkamer
bestemd.

Stikstof
Precies door dat temperatuurprobleem
was supergeleiding enkel interessant
voor de fundamentele natuurkunde en
het onderzoek naar de industriële toe-
pasbaarheid verwaterde. Müller was een
van de weinigen die doorzetten en in het
begin van 1986 werd hij beloond met
een materiaal dat reeds bij 10 Kelvin
supergeleidend wordt. Op zich zou dit
geen wereldschokkend nieuws geweest
zijn; belangrijker was dat het hier om
een keramisch oxide ging, een materiaal
dat in gewone omstandigheden geen
elektriciteit geleidt. Andere laboratoria
bevestigden deze vondst en toen ging de
bal snel aan het rollen. Zelfs in parochie-
bladen verschenen al gauw niet altijd
betrouwbare maarwel sensationele arti-
kels. Toen dan supergeleiding werd
gerapporteerd bij 95 Kelvin, dit wil
zeggen boven de temperatuur van vloei-
bare stikstof (het goedkope koelmiddel),
toen ging het hek helemaal van de
dam.

Het doorbreken van die stikstofgrens
was elementair en het plaatste superge-
leiding in één slag een stuk dichter bij de
ekonomische bruikbaarheid. Een heel
gamma van mogelijkheden ontvouwde
zich, gaande van zwevende treintoestel-
len voortgestuwd door supergeleidende
motoren over hypersnelle komputers en
instrumenten voor hersenonderzoek tot
fusiereaktoren en fundamentele-
deeltjesversnellers. Het leven zal er zeker
niet minder aangenaam door worden.

Echt leuk wordt het pas wanneer we
met een gewoon koelkastje aan superge-
leiding kunnen gaan doen en het is dan
ook daar dat experts revolutionaire
omwentelingen verwachten. In het jaar
20 I0 zweven uw kinderen immers tegen
aanzienlijke snelheden naar de les. Geef
toe dat u Müller voor een en ander
dankbaar mag zijn.

Natuurlijk zijn al deze science-fiction-
toestanden niet de doorslaggevende re-
denen geweest voor de toekenning van
het eredoktoraat. Professor Bruynse-
raede kent Müller een drievoudige ver-
dienste toe. In de eerste plaats (nogal
wiedes) is er de ontdekking op zich.
Daarnaast looft men de wetenschapper
om de vastberadenheid die hij aan de
dag legde: er was niet enkel het feit dat er
geen onderzoeksteam aan te pas kwam,
Müller ging ook erg systematisch te
werk. Samen met zijn kollega Doktor
Bednorz slaagde hij erin met relatief
beperkte middelen sensationeel werk te
verrichten. Teaslotte'wil de toekenning
van dit eredoktoraat de rol van het
fundamenteel onderzoek onderstrepen,
niet in het minst omdat die vaak
vergeten wordt door de lange afstand die
het scheidt van rendabiliteit en onmid-
dellijke toepassing. Redenen te over
voor een bekroning dus. Het is overigens
zo dat die aan Müller toegekend werci
vOOr hij de Nobelprijs kreeg. Toch
spitstechnologie in Leuven 1

Dirk De Keukeleere
Christophe Huygens

Johan Reyniers

Stuc Stuurgroep
"1(1(1. • •t't'aarm-is-ue. .

geïnteresseerd T"
Midden in je eigen winterdepressie heb je er waarschijnlijk geen

boodschap aan, maar toch: binnen het Stuc leeft een malaise.
Het gaat namelijk niet echt goed met onze Kultuurraad, en wel

om verschillende redenen. Men merkt dat het publiek veroudert, dat de
kursussen niet over de hele lijn aanspreken, dat er minder steunkaarten
verkocht worden, dat er in het algemeen bij het personeel zelf en bij de
studenten weinig entoesiasme voor het Stuc overblijft. .

De Stuurgroep '88 - een vergadering die
in principe openstaat voor iedereen die
zijn zegje wil doen over het Stuc - kwam
dus net op tijd, al kon je tegelijk
vermoeden dat uit net dezelfde diskus-
sies als vroeger net dezelfde konklusies
als vroeger zouden getrokken worden.

Dat bleek inderdaad gedeeltelijk waar
te zijn. Op de 'plenaire' vergadering -
buiten Veto was er geen enkele derde
aanwezig, tenminste niet het laatste uur
van de dag - van vorige zaterdag werd
een hele voormiddag gediskussieerd
over "strukturen", de aloude diskussie
dus over Kultuurraad en Stuc, over
AV's, vertegenwoordiging en mandaten,
elitarisme en Loko-Iui.
Volgens Bruno Verbergt, voorzitter,

was dit geen aangename diskussie (al-
licht niet, dachten wij zo), en was men er
ook niet echt uit geraakt. Storend blijft
dat vanuit het Stuc heel die kwestie
afgedaan wordt als een detail, naast de
Hogere Roeping die het brengen van
Kunst en Kultuur is. Begrijpelijk, maar
jammer.

Nostalgie
Niet alleen in het Stuc heerst een
malaise, heel de Vlaamse kultuurwereld
heeft er in meerdere of mindere mate
mee te maken (teaterprogrammator Pe-
ter De Jonge klaagt steen en been dat er
momenteel qua teater niet veel interes-
sants te rapen valt - moet het Stuc dan
geen andere terreinen verkennen 1).

De Leuvense oplossing voor het
probleem is opnieuw aansluiting zoeken
bij de student, maar - aldus Verbergt -
"waarin is de student in godsnaam

geïnteresseerd?" Verbergt wil nieuwe
dingen, wil risiko's nemen, wil verder-
gaan dan men kan.

Verbergt lult uit zijn nek, want als je
nieuwe mensen naar je huis wil lokken,
dan moet je dat niet doen door ze meteen
te konfronteren met het meest extreme
wat je in huis hebt. Vruchtbaarder lijkt
ons de idee die daarna geopperd werd -
een idee die al heel lang leeft en ook al
haar degelijkheid bewezen heeft - om
projektmatig te werken, en meer te doen
aan de reflexieve omkadering van kunst.
Daarbij werd zelfs aan Veto gedacht, en
werd er ook verwezen naar de suksesvol-
le "Favorieten-lezingen" (proffen spre-
ken over hun idolen) en de nog oudere
"De noodzaak van ..."-diskussies: Alle-
maal goed en wel, maar andere denk-
initiatieven zijn glansrijk de mist in
gegaan, dus moet je ook hier nuance-
ren.

Nostalgie mag niet het sleutelwoord
worden bij de programmatoren : zij

moeten resoluut naar de toekomst kijken
en die voor een deel ook proberen te
maken, via produkties en opdracht-
werk.
Als de konldusies van deze Stuur-

groep waargemaakt worden, kan je je
volgend jaar verwachten aan een be-
perktere programmatie en een ruimer
aanbod aan kursussen en "denk-spullen"
(lezingen, debatten, en alles wat onder
de noemer reflektie valt). Men hoopt
hierdoor de student opnieuw te berei-
ken, en geleidelijk een relatie op te
bouwen die resulteert in een vruchtbare
houding tegenover kunst en de maat-
schappij in het algemeen. .

Wij wachten gespannen.

Koen Van Muylem

Een Valentijntje
Dé attentie

Vul een Zoekertje in voor Valentijn
Het kost je 40 frank

Denis E. Hurley: een anti-apartheidsstrijder wordt eredoktor aan de KU Leuven
op voorspraak van de studenten. Dit is geen Vergissing.

Kerk tegen apartheid
Vervolg van p. 1

de daaropvolgende publikatie van eer
reisrapport, verscherpen nog het konflikt
tussen kerk en staat De bisschoppen
beschuldigen de staat Val) moord- en
martelpraktijken en erkennen de Swapo
als een ook door de plaatselijke kristenen
gesteunde oppositiepartij. Aartsbisschop
Hurley wordt wegens deze publieke
verklaringen strafrechterlijk aange-
klaagd ,maar later werden de beschuldi-
gingen ingetrokken. Ook de nieuwe
grondwet van 1983 die voorziet in een
drie-kamer-stelsel (blanken, indiërs en
kleurlingen) wordt door de bisschoppen
sterk bekritiseerd in een pastorale brief:
"De instandhouding van rassendiskrimi-
natie druist in tegen het verlossingswerk
van Christus. In het licht van de sociale
leer van de RK-kerk zijn wij genood-
zaakt te besluiten dat de voorgestelde
grondwet geen bevredigende stap is op
weg naar vrede in Zuid-Afrika.' Ze schiet
grotelijks tekort in hetgeen vereist wordt
vanuit het oogpunt van waarheid, recht-
vaardigheid, liefde en vrijheid. Ze schiet
tekort ten opzichte van rechtvaardigheid
door niet oe rechten en plichten van
allen nauwkeurig te omschrijven. Ze
schiet tekort ten aanzien van de. waar-
heid omdat ze de meerderheid van het
volk niet erkent. Ze schiet tekort ten
aanzien van de liefde omdat ze waar-

Denis Hurley werd geboren in Kaap-
stad in 1915. Hij studeerde in Rome
van 1933 tot 1940. Toen hij in 1946,
31 jaar oud, benoemd werd tot
Apostolisch Vikaris van Natal was
hij de jongste bisschop van de
wereld. In 1951 werd hij aartsbis-
schop van Durban. Dat is hij nog
altijd.

Hurley is één van de belangrijkste
figuren binnen de Zuidafrikaanse
katolieke kerk. Hij was onder andere
tweemaal voorzitter van de Southern
African Catholic Bishops' Confer-
rence (SACBC), van 1952 tot 1960
en van 1981 tot 1986. In die funktie
was hij medebepalend voor de men-
taliteitsverandering binnen de Zuid-
afrikaanse katolieke kerk ten over-
taan van apartheid.

Aartsbisschop Hurley kreeg reeds
eredoktoraten van de katolieke uni-
versiteit van Washington, de Notre
Dame universiteit van Indiana en de
universiteit van Natal. (PV IEP)

borgt dat rassendiskriminatie zal voort-
duren. Ze schiet tekort in vrijheid omdat
ze teveel macht in de handen van de
president legt."

Ars reaktie op deze stellingname
begint de staat met intimidaties: zo
wordt sekretaris-generaal Mkhatshwa
van oktober 1983 tot maart 1984 in
volstrekte afzondering opgesloten zon-
der recht op juridische bijstand. De

VOLGENDE

LBK
• Wo 27/1 om 12.45 u Exkursie naar hydro-
kultuurbedrijf met snijrozen op steenwol,
vertrek aan fakbar, 50/100 fr.

• Do 28/1 om 20.00 u Info-avond van LlWP
over Atol, in LI 00.42, ink. gratis.

opendeurdag landbouwfakulteit. Om 20.00 u
eerste voorstelling van Revue ir>aud. Minne-
poort.

• Ma 1/2 om 20.00 u Revue in aud. Minne-
poort.

Farma
• Ma 1/2 om 20.00 u Revue in de Stads-
schouwburg.

Historia
• Za 30/1 om 11.00 u Eucharistieviering ter • Di 26/1 om 20.00 u Achtste presidiumver-
ere van 100 jaar LBK, in Begijnhofkerk. Om gadering, in de Blijde Inkomststr. 11, 1e
12.00 u eten en receptie in Alma 3. Daarna verdiep.

DEN IS E. HURLEY

In het kader van het eredoktoraat
van Denis Hurley besteden we ook
volgende week nog aandacht aan de
problematiek in Zuid-Afrika. Meer
bepaald zal het dan gaan over de
kwestie van Ekonomische sankties
en over de relaties van de
KV Leuven met Zuid-Afrika. 0

martelingen die hij moet ondergaan
leiden in de hele wereld tot scherpe
protesten.

Debat
De bisschoppen gaan echter door met
hun politiek: in een gezamenlijke verkla-
ring met de Zuidafrikaanse Raad voor
Kerken worden de massale deportaties,
de gedwongen verhuizingen van miljoe-
nen mensen naar de 'thuislanden', scherp
veroordeeld als zware politieke schen-
dingen van de rechten van de mens. En
als voorlopig hoogtepunt roept de geza-
menlijke bisschoppenkonferentie van
zuidelijk Afrika op 2 mei 1986 alle
buitenlandse regeringen en de bewoners
van die landen op tot ekonomische
sankties tegen Zuid-Afrika. Het is de
absolute onwil van de regering in
Pretoria om essentiële veranderingen
aan het apartheidsregime aan te brengen,
aldus de bisschoppen, die hen tot deze
radikaIe stap brengt: een ekonomische
boykot is het enige overblijvende vreed-
zame drukkingsmiddel om de overheid
te verplichten de mensonwaardige leef-
systemen van de apartheid af te bo_u-
wen.

Paul Vandeput

Op 2 februari spreekt Mgr. Hurley de
homilie uit in de St-Pieterskerk: Op 3
februari organiseert de Universitaire
Parochie, in samenwerking met Kring-
rood, een debat over apartheid met o.a.
Mgr. Hurley Dit debat vindtplaats in de
Grote Aula van het Maria-Theresia-
college om 20.30 u.
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De geschiedenis van het apartheidssysteem

Apartheid is gelegaliseerd racisme
Sinds 1948 heeft de "Nasio-

nale Partij" van Zuid-Afrika
"apartheid" op wettelijke

basis uitgebouwd tot een systeem
waarbij de rechten en voorrechten
van één etnische groep behouden
blijven ten koste van de andere
groepen. Om te begrijpen wat
apartheid is, is het nuttig in het kort
de historische evolutie te schetsen
die ten grondslag ligt aan het
systeem.

Het systeem van apartheid in Zuid-
Afrika kwam tot. stand door koloniale
verovering. Hoewel de geschiedenis van
het gebied tot ver voor de komst van de
blanken teruggaat, neemt de raciale
'overheersing, de onderdrukking en het
verzet, een aanvang met de komst van de
blanke kolonialisten. In 1652 vestigt Jan
van Riebeeck bij Kaap de Goede Hoop
een handels- en bevoorradingspost voor
Hollandse schepen op weg naar Indië.
Het land was dan al bewoond door
verschillende groepen mensen (de Khoi
en de San).Spoedig laten de Hollanders,

van 10 shilling extra belasting). Onder-
tussen trekken vele zwarten, die door de
Boeren al in kleine, vaak onvruchtbare
"reservaten" zijn samengedrongen, ge-
dwongen door honger en armoede naar
de steden. Als gevolg van deze trek naar
de stad kondigt de regering een wettelijk
verbod af voor zwarten om nog grond te
kopen buiten de reservaten. In 1913
volgt zo de eerste Land Act, die bepaalt
dat slechts 7 % van de Zuidafrikaanse
grond door zwarten gebruikt mag wor-
den (in 1936 wordt dat 13 %). Omdat
vele zwarten van "hun" land niet kunnen
leven, zijn ze verplicht op de boerenbe-
drijven en in de mijnen van de blanken te
gaan werken. De lage lonen daar kunnen
bovendien niet verzekeren dat de fami-
lies in de reservaten alle onkosten
kunnen dragen.
Maar ook de blanke Boeren, die in

vele gevallen niet meer van de opbrengst
van hun boerderijen kunnen leven,
trekken vanaf het begin van deze eeuw
meer en meer naar de steden en de
mijnen. De konkurrentie met de zwarte
mijnwerkers is zwaar. Zwarten zijn
immers veel goedkopere arbeidskrach-
ten. Het probleem krijgt een "oplossing"

de kwaliteit slecht, zodat de achterstand
van de zwarten in stand gehouden wordt
(volgende week komen we hierop uitge-
breid terug). Onder druk van de opposi-
tie in binnen- en buitenland worden de
laatste jaren met mondjesmaat kosmeti-
sche veranderingen doorgevoerd. Zo
zijn er bijvoorbeeld twee "deelparle-
menten" voor kleurlingen en Indiërs
ingesteld. Het blanke parlement heeft
evenwel een vetorecht en de zwarten
blijven nog steeds van alle politieke
macht uitgesloten. Fundamenteel veran-
dert er dus niets. Integendeel zelfs, de
nieuwe grondwet van 1984 heeft de
president diktatoriale macht gegeven en
de kontrole op de regering door he'
parlement fel ingeperkt. In juni 1986 Î!
de noodtoestand van kracht geworden
en sindsdien zijn het de militairen die de
macht in handen hebben. De perscen-
suur is enorm toegenomen. Van de
duizenden mensen die krachtens de
noodtoestand vastzitten, is één op vijf
vakbondsfunktionaris. Op die manier
probeert de regering haar greep op de
(zwarte) vakbonden, die toch al nauwe-
lijks rechten hadden, nog te vergroten.
In mei 1987 zijn er nieu't'e (blanke)

ZUID-AFRIKA

de Boeren, hun oog vallen op het
vruchtbare omringende land. Om het
land te bebouwen, brengen ze van elders
in Afrika slaven naar de Kaap. Slaven
die daar niet thuis zijn, vluchten immers
niet zo snel.

Slavenhandel

KAAPPROYINCIE

wanneer bepaald wordt dat zwarten
alleen nog ongekwalificeerd werk mo-
gen verrichten.

Ras

verkiezingen: de uitslag wijst erop dat de
blanke gemeenschap van de regering een
nog harder beleid eist. Dat de zwarte
bevolking dit niet neemt, is duidelijk.
Sinds de onafhankelijkheid van Zuid-
Afrika in 1910 probeert zij trouwens al
iets aan de situatie te veranderen.

Vrijheid (Freedom Charter) aangeno-
men. Dat handvest vormt nog altijd voor
de meerderheid van de Zuidafrikaanse
bevolking de blauwdruk voor een niet-
raciale, demokratische eenheidsstaat. De
geweldloze strijd wordt in 1960 beloond
met een Nobelprijs voor de Vrede voor
ANC-leider Albert Luthuli.

Sharpeville
In' datzelfde jaar worden in Sharpeville
tijdens een vreedzame demonstratie te-
gen de pasjeswetten 69 mensen doodge-
schoten door -de politie. Vanaf dat
moment besluit het ANC naast vreed-
zaam protest de apartheid ook met
wapens te bestrijden. De regering roept
daarop' de noodtoestand uit en verbiedt
alle zwarte Politieke organisaties. Het
ANC ziet zich genoodzaakt ondergronds
te gaan. Bijna alle verzetsleiders worden
in de daaropvolgende jaren opgepakt,
tot levenslange gevangenisstraffen ver,
oordeeld (Mandela in 1964) of levens-
lang verbannen. Aan het eind van de
jaren '60 komt er een nieuwe generatie
bovengrondse organisaties op om het gat
op te vullen dat door het verbod van het
ANC is ontstaan. Ze zijn verbonden
door de ideeën van de zwaife bewust-
zijnsbeweging, die in belangrijke mate
bijdraagt tot de bewustwording van de
zwarte jeugd.
In 1976 richten politie en leger in

Soweto een bloedbad aan onder scholie-
ren die protesteren tegen het slechte
onderwijs voor zwarten. In de daarop-
volgende jaren worden de zwarte be-
wustzijnsorganisaties verboden. In 1983
verenigen 600 organisaties tegen apart-
heid zich in het Verenigd Democratisch
Front (UDF). Voor het eerst sinds het
ANC in de jaren '50 de Congressalliantie
had opgericht, bundelt het verzet zijn

krachten multiraciaal en breed: anti-
apartheidsorganisaties, kerken, vakbon-
den, vrouwenbewegingen... Het UDF
':>Lij~tin staat. massale betogingen en
boykotakties te organiseren. Daardoor
vormt het een belangrijke bedreiging
voor de blanke machthebbers, maar een
verbod voor zoveel organisaties is prak-
tisch niet haalbaar. Na het uitroepen van
de noodtoestand in juni 1986 zijn bijna
alle leiders en leidsters van het UDF,
maar ook vele anderen uit kerken,
vakbonden en het onderwijs opgepakt,
ondergedoken of naar het buitenland
gevlucht.
Binnen de verzetsbeweging is de rol

van de verschillende kerken in Zuid-
Afrika met de jaren belangrijker gewor-
den. Onder de toenemende repressie zijn
de kerkdiensten soms de laatste moge-
lijkheid om politiek protest te uiten.
Onder andere de Anglikaanse bisschop
Tutu (Nobelprijs voor de Vrede 1984)
en de Katholieke Bisschoppenkonferen-
tie (tot voor kort onder voorzitterschap
van Denis Hurley) dringen aan op
ekonomische sankties tegen Zuid-Afri-
ka. Naar hun mening is ekonomische
druk één van de laatste vreedzame
drukkingsmiddelen waarover debuiten-
wereld beschikt om een bloedbad te
voorkomen.

RalfWellens
Erik Paredis

En vergeet vooral
uw Valentijntjes niet

L- ~,

VINGERS!
ACCO'S SCHRIJFMACHINES

HETEN U WELKOM
Ti_trui 129
3000 Leuven

Pas in 1948, wanneer de "Nasionale
Partij" aan de macht komt, doet het
woord "apartheid" zijn intrede. Apart-

In 1806 gaat de Kaap over in Britse heid betekent dan: de in wetten vastge- Vi
handen. De slavenhandel wordt afge- legde scheiding van mensen op basis van erzet
schaft, maar het bezit en gebruik van hun huidskleur en (vermeende) afkomst. De anti-apartheidsbeweging in Zuid-
slaven niet. De autochtone bevolking Een eerste apartheidswet, de Population Afrika is niet altijd even eensgezind. De
blijft dus als slaaf in dienst van de Registration Act, dateert van 1950. Ze laatste tijd is bijvoorbeeld de rol van de
blanken. In 1809 voeren de Britten een bepaalt dat elke persoon tot een bepaald zwarte Inkatha-beweging, onder leiding
paspoortwet in.. Omdat zwarten alleen "ras" behoort (blanken, kleurlingen, van Gatsha Buthelezi (leider van het
op grond van een arbeidskontrakt met Aziaten en zwarten). Die rassen moeten thuisland Kwazoeloe) zeer omstreden.
een blanke "farmer" een paspoort kun- streng gescheiden blijven. De Group Buthelezi is weliswaar een tegenstander
nen krijgen, worden zij gedwongen voor Areas Act, ook van 1950, bepaalt dat elk van de apartheid, maar komt op ver-
de blanken te gaan werken. De komst ras zijn eigen woongebied heeft. Zo schillende punten met de Zuidafrikaanse
van de Britten betekent ook een anglika- ontwikkelt de overheid in de jaren vijftig regering overeen: hij is gekant tegen
nisering. De ontevredenheid van de en zestig haar thuislandenbeleid. In de ekonomische druk op Zuid-Afrika en is
Boeren daarover, tegelijk met hun hè- tien "thuislanden" mogen de zwarten bereid om _binnen het thuislandensys-
hoefte aan vruchtbaarder land, is de zichzelf besturen. Het zijn echter on- teem te ~werken. De politiek van het in
aanleiding tot de "Grote Trek" noord- vruchtbare gebieden met weinig werk- 1912 opgerichte African National Con-
waarts. Met de bijbel in de hand - ze zien gelegenheid. De zwarten werken nood- gress (ANC) verschilt daar volledig van.
zichzelf als de Israëlieten die naar het gedwongen in de "blanke" gebieden. Het ANC verwerpt elke rassenscheiding
Beloofde Land Kanaän trekken - binden Meestal zien ze vrouwen kinderen één en werkt nauw samen met organisaties
ze de strijd-aan met de Zoeloe-bevel- of twee keer per jaar. Wordt een van kleurlingen, Indiërs en in beperkte
king. In 1852 stichten ze Transvaal en in thuisland "onafhankelijk" verklaard, mate de blanken. Het ANC groeit in de
1854 Oranje-Vrijstaat: twee onafhanke- dan verliezen de "inwoners" hun Zuid- jaren veertig en vijftig uit tot een
lijke republieken waar de slavernij blijft ...afrikaans staatsburgersschap. Ze worden massa-organisatie. Het organiseert sta-
bestaan. gastarbeiders en verliezen het recht om kingen en protestdemonstraties tegen de
Die onafhankelijkheid is echter van elders in Zuid-Afrika te wonen. Er zijn . onrechtvaardige wetgeving, de "thuis-

korte duur. Op het moment dat er inmiddels al naar schatting 3,5 miljoen landen"-politiek en tegen het Bantoe-
voorraden goud en diamanten worden naar de thuislanden gedeporteerd. Ove- onderwijs. In de jaren '50 groeiden de
ontdekt, proberen de Britten het volle- rigens wordt de onafhankelijkheid van verschillende groeperingen binnen de
dige binnenland in te palmen. Dat de thuislanden alleen door Zuid-Afrika bevrijdingsbeweging o.l.v het ANC tot
betekent het begin van de Boerenoorlog, zelf erkend. een grotere eenheid. Die evolutie werd
die uiteindelijk door de Britten gewon- gekonkretiseerd in de oprichting van de
nen wordt. Omdat er werkkrachten .. Congresallianue, die organisaties van de
nodig zijn in de mijnen, worden de Onderwils Afrikaanse, Indische en kleurlingenge-
zwarten met wetten gedwongen om Een andere belangrijke pijler van de meenschap alsook het blanke Congress
"vrijwillig" in de mijnen te gaan werken apartheid is het "Bantoe-onderwijs", het of Democrats overkoepelt. Op 26 juni
(een voorbeeld is de Glen Grey Act van onderwijs voor zwarte kinderen. Het 1955 werd door 3000 afgevaardigden
1894 die zwarten verplicht minstens drie wordt veel minder betoelaagd dan het van deze Congressalliantie in Kliptown,
maanden in een mijn te werken, op straf onderwijs voor blanken en bovendien is bij Johannesburg, het Handvest voor de

..
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Gesprek met eredokter August Vanistendael

"Ik wil geen levend
monument zijn"
August Albert Joseph Vanistendael zag op 9 januari 1917 het

levenslicht in Bertley, dat is dus Groot-Britannië: een oorlogs-
vluchteling. Hij was het kind van een gevarieerde familie, met

Duitse, Franse en Nederlandse wortels - een familie waar nogal wat
talen door elkaar werden gesproken. Hij is bepaald trots op zijn
kosmopolitische karakter, deze vakbondsman die onafhankelijkheid
hoog in zijn vaandel heeft geschreven. Geen diktatuur, ook niet die van
de kerk, zal hem en zijn arbeiders onderdrukken. En tegelijk filosofeert
bij, in het begin van bet gesprek nog, over zijn talenkennis: ik denk dat de
slaven van alle beschavingen altijd kosmopoliet zijn geweest. Eerst was
dat de oorlogsbuit, nu zijn dat de Grieken en de Turken. En over zijn
vrouw, die het grootste gedeelte van haar leven met vier kinderen alleen
thuis is gebleven, zegt hij dat hij zijn vrijheid en zijn 'fantastisch' leven op
de vijf kontinenten eigenlijk aan haar te danken heeft. Dat rou hij nu
allicbt niet meer moeten proberen.

Veto: Weet u waarom u tot eredoktor
verkozen bent?

Vanistendael: «Dat eredoktoraat kwam
totaal uit de lucht gevallen. Ik heb
trouwens nooit één stap gezet om een
eervolle onderscheiding te krijgen. Zelfs
dekoraties heb ik altijd afgewezen»

Veto: Maar voor deze bent u wel
bezweken?

Vanistendael: «Ik ben maar twee keer
voor zoiets ... bezweken. Toen ik Minis-
ter van Staat geworden ben, heb ik dat
vernomen de avond voor het in de
kranten verscheen. Dit eredoktoraat
hebben ze wellicht in september beslist.
De rektor heeft me dat een paar weken
later gemeld, en eerst vroeg ik of dat wel
kon voor iemand die vroeger nog lektor
geweest was. Maar Dillemans zei van
wel. Ik heb helemaal geen ervaring in
eretekens»
Veto: U zou gekozen zijn als een soort
kompromisfiguur. .. (Vanistendael lacht)
...voor Andrë Leysen:

Vanistendael: «Ik heb André Leysen
nooit ontmoet. Ik weet dat hij de
voorzitter van de werkgevers is, maar de
voorzitter van de werkgevers is voor mij
een vent zoals een ander.»

Vanistendael kan zijn roots niet verstop-
pen, hij is en blijft een vakbondsman.
Toen hij in 1934, op zeventienjarige
leeftijd, een KAJ-afdelipg oprichtte te
Schaarbeek, was dat reeds met de
bedoeling om zijn Kajotters verder te
laten werken in de 'strijdorganisaties
van de arbeidersbeweging'. Niet zonder
trots vertelt hij dat hij de Grote Staking
van '36 heeft meegemaakt; hij kwam el
voor het eerst met de gendarmen in
aanraking.
Na de oorlog werd Vanistendael, die geen
zin had in een administratieve karrière,
en ook een verkiesbare plaats op een
politieke lijst afwees ('Een vakbonds-
man moet onafhankelijk kunnen blijven,
ook tegenover de Christelijke Volkspar-
tij'), tot adjunkt sekretaris-generaal, en
later sekretaris-generaal van het Interna-
tionaal Christelijk Vakverbond (ICV~
'gebombardeerd'. Het ICV stelde op dal
ogenblik niet veel meer voor.

Vanistendael: «De Internationale waar-
in ik gedropt werd, was enorm toegeta-
keld. Alle diktaturen, zowel in het
Oosten als in het Westen, hadden die
vakbeweging gesuprimeerd. Tjechoslo-
vakije, Polen, Hongarije, overal. Alles
was weg, in Spanje, in Portugal, Italië en
Duitsland.»
"Ik bleef zitten met Frankrijk, België,

Zwitserland, Luxemburg en Nederland.
Dat riep vragen op. Ofwel verdedigden
wij een visie die alleen in uitzonderlijke
situaties geldig was, maar dan interes-
seerde het zaakje mij niet en ging ik
terug, ofwel gingen er toch bepaalde
menselijke waarden in schuil die overal
ter wereld konden gelden. Met mijn
Kajotters-verleden geloofde ik daar wel
in. Ik vatte het plan op om overal nieuwe
vakbonden op te richten»
«Het eerste kontinent waar ik heen

wou, was Latijns-Amerika. Daar had-
den we als kristenen tenminste nog een
zekere invloed, enzovoort ... Afrika was

toen nog één en al kolonie»
(droogj-dk was toen nog zeer naïe[»

Veto: Had u niet eerst de Oostbloklan-
den kunnen aanpakken?

Vanistendael: «Nee, toch niet. Ik kwam
uit een marxistische familie, weet je, en
ik was het daar niet mee eens. Uit
praktische ervaringen, ik had wel een en
ander meegemaakt. Ik heb trouwens nog
veel familie-leden die militante socialis-
ten zijn. Maar, enfin ...»

Veto: U'trok dus naar Latijns-Ameri-
ka.

Vanistendael: «Ja, Maar ik stootte er op
verschillende moeilijkheden. Iedereen
die zich inzette voor de arbeiders werd er
een kommunist genoemd. Nu ja, arbei-
ders, eigenlijk waren dat daar vooral
krotbewoners, kleine boeren, ambachts-

Wanneer een universiteit met faam,
een universiteit zoals de onze, een
eredoktoraat uitreikt, dan gebeurt dat
met klokgelui. Het is een feestdag voor
de hele universitaire gemeenschap. In
de figuren van de eredoktores worden
mensen gehuldigd die met woord en
daad het beeld dat de mens van zichzelf
pleegt op te hangen, luister hebben
bijgezet. Doctores Honoris Causa wor-
den dan ook niet lichtzinnig toegekend,
er gaat een hele traditie van eerbied-
waardig overleg aan vooraf tijdens
lange vergaderingen met dikke dos-
siers, waarop de verdiensten van deze
of gene wereldburger zorgvuldig tegen
mekaar worden afgewogen.
Met deze oude procedure lijkt het dë

laatste jaren echter een beetje spaak te
lopen. Immers, hoe kan anders ver-
klaard worden dat eredoktor Gallo
vorig jaar "tussen de soep en de
patatten" werd verkozen, en dat ook
dit jaar in de wandelgangen, waar wij
al eens plegen te kuieren, allerlei
geruchten de ronde doen over eredok-
toraten die per vergissing werden
toegekend (Leysen) of ter kompensatie
van die vergissing alsnog uil de lucht
kwamen vallen (vakbondsman Vanis-
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lieden, straathandelaars: mensen met
problemen die men in Europa niet zo
goed begreep. Men dacht vooral in
termen van arbeidskontrakten, maar
daar bestond dat natuurlijk niet; Zuid-
Amerika betekende hier maneschijn en
gitaren. In Latijns-Amerika, maar daar
niet alleen, was iedere vakbondsman
subversief hij zweerde samen tegen het
regime en werd regelmatig aangepakt»
«Ook de alomtegenwoordigheid van

de Amerikanen had ik geweldig onder-
schat»

Vanistendael: «Ik kreeg enorm veel
tegenwind van de ambassades van de
Verenigde Staten, en in 48-49 werd ik
zelfs naar Washington geroepen, om een
gesprek te hebben dat ik nooit zal
vergeten. Met wel veertig mensen zaten
ze daar: ze gingen mij vernietigen.lk had
niks te venellen. ik wist niks, ik had el
het geld niet voor ...»
«Tot ik toegaf dat ik inderdaad niet

veel geld had, dat ik zeker geen mensen
zou kunnen rekruteren om die onmid-
dellijk een grote Amerikaanse slee te
bezorgen en een honorarium van 500
dollar per maand terwijl een arbeider er
tien verdiende.» \
«Maar, zei ik, ik denk dat ik wel beter

weet wat de mensen ginds willen zeggen
en wat ze nodig hebben. En op het
laatste, toen ze op mijn zenuwen begon-
nen te werken, heb ik hen gezegd: wat
jullie mij vertellen heb ik ook al eens van
de Nazi's gehoord. Ik htd altijd gedacht
dat de VS een demokratie was, maar
toen was ik daar niet meer zo zeker
van»
«Ze zaten daar eventies de Europea-

nen uit te maken voor kolonialisten,
terwijl ze er in feite precies dezelfde
praktijken op na hielden, en nog veel
meer, want in Afrika werden tenminste
nog scholen en hospitalen gebouwd»
«Het gevolg was dat ik door de

Amerikaanse vakbonden gebrandmerkt
werd als een agent van Moskou. Tegen al
mijn beste medewerkers werden, in
samenspel met de sociaal-demokratische
vakbonden van Latijns-Amerika, pers-
kampagnes georganiseerd»
Veto: Welke mensen hadden zich in de
sociaal-demokratische vakbonden ver-
enigd?

Vanistendael: «Socialisten, over het
algemeen intellektuelen. Ik heb nooit
met intellektuelen willen werken in
Latijns-Amerika, ik was zeer terughou-
dend om hen verantwoordelijke posities
te geven in een arbeidersbeweging. Zelfs
als ze goed gehumeurd waren, spraken
ze een taal die niet te begrijpen was. Ik
wilde mensen die uit het volk zelf
kwamen. We hebben zelfs verschillende
leiders gehad die analfabeten waren. Ze
hadden echter des te meer gezond
verstand, zin voor organisatie en ze
waren zeer overtuigd van hun zaak.»

In 1967 verliet August Vanistendael de
internationale vakvereniging, na twintig
jaar dienst en vier miljoen kilometers
vond hij dat iemand anders aan het roer
moest komen. 'Als ik hier nog langer

/

AGENDAPUNT: MENSENRECHTEN
Al duizend eeuwen bloeit de droom der mensenrechten,
Hoevele malen was het paradijs nabij?
Zelfs in de wreedste dwang zijn de gedachten vrij,
Voor elke andere vrijheid moet je steeds weer vechten.
Maar wie zal tussen droom en werkelijkheid beslechten?
Droom zal verwachting zijn en angstig, stil of blij;
De werkelijkheid is elk van ons dagelijks nabij,
Wij moeten droom en daad steeds weer opnieuw ontvlechten.
Ach, vrijheid, glans van de verloren paradijzen,
En kiem van alle recht voor dwazen en voor wijzen,
Door U zijn wij verzoend met ons geschonden lot.
Wij schrijden naar Uw licht, geduldig, vastberaden,
Door storm, verdrukking en door lichte dageraden:
Waar gij volkomen wordt zijn wij weer beeld van God.

August Vanistendael
uit Ik zal kort zijn, 1980.

«Als ik op een vergadering zit, en het wordt vervelend, dan schrijf ik al
eens een sonnet. Maar ondertussen blijf ik luisteren. In het Vatikaan
wilden ze zo eens iets doordrukken waar ik het absoluut niet mee eens
was. Ik zat te schrijven, en ze dachten: dit is het goeie moment. Tot ik plots
mijn hand omhoog stak. (ladu)»

blijf zei hij, 'dan wordt ik een levend
monument en monumenten moeten
dood zijn.' Het ICV was op dat moment
vertegenwoordigd in 7() landen. Een
beweging die Vanistendael, naar eigen
zeggen, op gang gebracht heeft met
welgeteld 300 A~erikaanse dollar.

Vanistendael: (grinnikt) «Ik heb ver-
schillende gevangenissen van binnen
gezien. (lacht) In Vietnam bijvoorbeeld,
hield Tjen Den Pen altijd een jeep klaar,
zogezegd om mij te beschermen, maar
op tijd en stond pakten ~ mij op en
zetten ze mij vast. In Pakistan ben ik ook
eens opgesloten, en in Thailand, net toen
er een staatsgreep geweest was.
Veto: Kwam u gemakkelijk vrij?

Vanistendael: «Dikwijls waren dat geen
al te grote bewegingen, maar ze groe-
peerden wel zeer overtuigde mensen, die
echter niet strikt konfessioneel hoefden Vanistendael: «Dat is nooit erg moeilijk
te zijn. Op dat moment waren de geweest. In het Haïti van Papa Doe heb
kristelijke vakbewegingen ió' Europa ik ooit eens vijf dagen vast gezeten,
sterk kerkgebonden, maar ik heb u al samen met een Haïtiaan. Toen ze me
gezegd dat ik dat niet nodig vond.» wilden laten gaan, weigerde ik, omdat ik
«In Azië bijvoorbeeld hebben wij vond dat ze die Haïtiaan ook moesten

nergens kristelijke vakbonden opgericht. vrijlaten. Vij~ zes militairen hebben me
In Vietnam was dat een Confederatie toen in een jeep gestopt en naar een hotel
van Vietnamese Arbeiders en Boeren, in gebracht, maar die kerel is kort daarop
India The Independent Federation of toch op vrije voeten gesteld. Hij is
Trade Unions. Er werd van hen geen meteen gevlucht. Het was daar levensge-
enkele kerkaangehorigheid gevraagd, vaarlijk !» .
maar het waren wel allemaal mensen die «De eerste keer gebeurde het in
aksepteerden dat het leven ook een Argentinië, als ik het goed voor heb. En
spirituele dimensie had» later heb ik ook in Venezuela en
«Boedhisten in Birma hebben mij nog Kameroen gezeten. (lacht) Dat is toch al

verteld dat ik een verwarrend personage een mooie reeks»
was. Ze zeiden: de meeste mensen die «Op zichzelf was dat een interessante
vanuit Europa naar hier komen en. ervaring, omdat je eenmaal binnen kon
geïnteresseerd zijn in geestelijke proble- zien hoe ze hun eigen gevangenen
men, weten niks af van politieke, sociale behandelden. Terwijl-ze filet mij toch
of ekonomische zaken. Iemand die daar altijd een beetje voorzichtig bleven. Het
dan wel iets van af weet en ons wil is mij wel een raadsel dat ik nooit iets
helpen, eist dan weer dan we al onze heb overgehouden aan al mijn reizen.
geestelijke bagage overboord gooien. "Jij Door de manier waarop ik mijn werk
bent de eerste", zeiden ze, "die zegt dat deed, logeerde ik niet in grote hotels,
die geestelijke bagage de basis vorm! maar thuis bij de mensen, en dat maakte
voor wat de mens moet doen op andere soms toch nogal een verschil met de
vlakken".» situatie hier.»

Veto: Men zag Vanistendael wel niet
overal even graag komen?

Lode Desmet
Geert Coene

In August Vanistendael eert onze universiteit een boegbeeld van de
internationale kriatelijke sociale beweging. Gans zijn leven, werken en
denken stonden in het teken van de ontwikkeling en de actualisering van
de kristelijke sociale boodscnap en de caritas. August Vanistendael
kijkt vandaag terug op een halve eeuw sociale bezieling,. vertaald op
alle niveaus van het maa~schappelijk iebeuren, maar vooral naar de
ar~ten toe, onze broeders in de ontwikkelingslanden.

Vanistendael hem zelf toegestuurd
heeft.
Een en ander wijst er dus op dat

August Vanistendael verkozen is zon-
der' enige vorm van dossier, louter
bogend op de voorspraak van rektor
Dillemans, van wie Vanistendael overi-
gens ooit de voorzittersstoel van 'Cari-
tas Catholica Belgica ,heeft over-
geërfd.

Als Dillemans dat heeft kunnen
klaarspelen, dan is dat ofwel te verkla-
ren door de manier waarop Dillemans
zijn funktie als rektor uitoefent, ofwel
door een gebrek aan belangstelling van
Akademische Raad, het opperste be-
stuursorgaan van deze universteit, voor
het uitreiken van eredoktoraten. Bij
gebrek aan beter smijten ze er met hun
pet naar.
Maar kom, Vanistendael is er, en als

antwoord op een vergissing hoeft hij
zelf nog geen vergissing te zijn. Dat bij
zwaarder weegt dan men wel zou
kunnen denken, valt voor een stuk af te
lezen uit het portret dat u hiernaast
vindt.
Katholieke Universiteit Leuven, zie-

hier uw eredoktor.

tendael voor ex-VBO voorzitter Ley-
sen).
Nauwelijks tien dagen voor de

uitreiking van de onderscheidingen, is
nog altijd geen dossier beschikbaar
over de eredoktores Leysen en Vanis-
tendael, terwijl zonder zulk dossier de
eredoktoraten in teorie niet eens kun-
nen toegekend worden. Dat roept
vragen op, misschien is er een bijwn-
dere reden voor?
Of zijn de twee fotokopies uit de

Wie is wie in Vlaanderen en de
International Whos Who, vergezeld
van welgeteld zeven lijnties motivering
van de keuze voor August Vanisten-
dael, die we van sekretaris Van Nieu-
wenhove van het Rektoraat kregen
toegestuurd, misschien als dossier be-
doeld?

Trouwens, is er überhaupt wel een
motivering? Het voornaamste werkter-
rein van de door rektor Dillemans
voorgedragen Vanistendael was ont-
wikkelingssamenwerking. Omdat pro-
fessor Baeck al dertig jaar les geeft over
dat onderwerp, is hij promotor gewor-
den van de eredoktor uit het vakbonds-
midden. Maar ook hij heeft geen weet
van een motivering.
Nochtans, zegt hij, "wat ik weet, zeg

ik u. Dat zuIt ge zelfs van het schoonste
meiske niet altijd gedaan krijgen. Mis-
schien is het eredoktoraat voor Vanis-
tendael een erkenning van het nuttige
werk van de afdeling ontwikkelingssa-
menwerking aan de KUL. Ik sta in elk
geval volledig achter de keuze."
Zijn laudatio zal Baeck schrijven op

basis van een curriculum vitae dat (LD)
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Het behang van Marc Platel

"De lezer van onze krant hóort
Zo was ik diep verontwaardigd - en ik:
heb dat toen ook geschreven - bij de
processen tegen de Rote Armee Frak-
tion in Duitsland. Daar bouwde men als
het ware een aparte terroristen-recht-
spraak uit».

simpele dingen te lezen geeft, zullen ze er
natuurlijk steeds simpele ideeën op na
blijven houden.
Platel: «Ik voel er geen behoefte aan om
moeilijkere stukken te schrijven, die dan
toch niet gelezen worden. Wil je op de
hoogte blijven van de andere zaken, lees
dan de Financieel-Ekonomische Tijd»thuis in het niveau C" Smoel
Veto: U bouwt dan toch stevig mee aan
het cliché van de "domme en achterlijke
Limburger"?
Platel: «J uIIiebekijken dat als studenten
.eel te intellektualistisch. Wij maken
iieuws vanuit het oogpunt van een
'egionale krant, met artikels die de
nensen interesseren. Ik kan gerust zegen
dat ik me daar happy bij voel»
«Wel hebben veel mensen blijkbaar

moeite met het niet-Limburger zijn van
Je hoofd redakteur. Ik had me daar nooit
vragen rond gesteld. Het is een houding
die me mateloos irriteert. Over hoofdre-
dakteurs gesproken, ondanks alle rod-
dels over hem wil ik vooral beklemtonen
dat Hugo Camps veel gedaan heeft om
dat 'Limburgs Taboe' te doorbreken»
«Die diepgewortelde nest-gerichtheid

is volgens mij oorzaak van veel proble-
men. Neem nu het LUC (Limburgs
Universitair Centrum, nvdr.). AIs ik met
:Ie uitkomst die ik voor ogen heb e- geen
universiteit meer maar een hypertechni-
sche Hogeschool, gekoppeld aan een
industrieterrein - naar buiten durf ko-
men, rou ik ongetwijfeld gelyncht wor-
den.»

Veto : We kunnen ons moeilijk ontdoen
van het gevoel dat het 'Belang van
Limburg' na het vertrek van Hugo
Camps geweldig in kwaliteit is gedaald,
een stuk de vulgariserende toer opge-
gaan als je wil Is bijvoorbeeld "Meeu-
wenaar bijna kampioen tonpraten" echt
zo'n relevante topic dat het perse op de
voorpagina moet?

Platel: «Een krant is, net aIs een stuk
zeep, een ekonomisch produkt dat je
moet verkopen. Als ik kranten wil
verkopen, is het ook nodig dat ik
beantwoord aan de vraag van de lezer.
De gemiddelde lezer van onze krant
hoort thuis in niveau C, dat van de
arbeiders en de bedienden. Wij richten
ons dus naar hem, en krijgen daarin
gelijk door onze verkoopscijfers. We
zitten nog steeds in de lift»

Je hebt kranten en je hebt kranten. Bepaalde dagbladen schrijven
voor de intellektuele elite, sommigen worden gelezen omwille van
de sport, '1log anderen omdat re "durven". Al deze bladen hebben

echter een rekere standing hoog te houden, of re dat nu willen toegeven
of niet Anders is het gesteld met het fenomeen van de zeldzame
regionale krant. Iedereen voelt zich doorgaans geroepen om hierover
geintjes te maken. Behalve dan de lezers van het blad in kwestie, die het
konsekwent blijven verdedigen met een gezonde dosis chauvinistische
aanhankelijkheid.

cracy". Maar dat heeft dan ook niets te
maken met de persoon van Happart zelf.
Ik heb die man reeds ontmoet op
debatten en voel een zekere waardering
voor hem»
«Ik zal er daarom ook nooit toe

overgaan hem een bendeleider of iets
dergelijks te noemen. Geef maar toe: dat
heeft u in mijn krant nog niet kunnen
lezen. Mijn standpunt hierin is en blijft
trouwens dat zolang een rechtbank
iemand niet veroordeeld heeft, het dan
niet de taak is van de publieke opinie dat
te doen,»

Je hebt het wellicht allang geraden: dit
alles gaat over het Belang van Limburg.
Veto sprak immers vorige dinsdag - na
de door Rechten-politiek georganiseerde
lezing - met de hoofdredakteur politiek
van 'Het Belangske', ex-Aktueeljoer-
nalist Marc Platel.
AI is Platel intussen al meer dan een

jaar weg bij de BRT, toch doet hij zo nu
en dan zijn zegje over de dingen die in
dat "huis" gebeuren, bijvoorbeeld over
de "zaak-Buyle".
Veto: Op sommige momenten geeft u de
indruk dat u het eenjuiste keuze vindtdat
men uw 'honorabele ex-kollega' Daniël
Buyle eruit heeft gezet?
Platel: «Dat is zeker mijn bedoeling niet.
De heer Buyle is enkel en alleen omwille
van technische redenen ontslagen, na-
melijk omdat hij de samenwerking naar
eigen inzicht wilde regelen. Door de
bestaande spelregels te overtreden be-
ging hij een grove fout. Je kan je
kollega's bijvoorbeeld misschien één of
twee keer voor de aap houden door te
zeggen dat een item een minuut dertig
duurt, en eenmaal op antenne blijkt dan
zijn bijdrage vier minuten lang te zijn.
De derde of vierde keer moet de
eindredakteu[_ &e:woon in&ri,jpen. Zijn
ontslag heeft dus mijns inziens totaal
niets te maken met Buyles politieke visie
en ik ervaar het optreden van de BRT in
deze zaak dan ook helemaal niet aIs een
inbreuk op de kritische joernalistiek,»

Veto: Je kan toch niet ontkennen dat wat
u nu zegt, betekent dat u zijn ontslag al
lang hebt zien aankomen, gewoon omdat
het onvermijdelijk was?
Platel: «Inderdaad. Hij moest eruit,
omdat hij door zijn manier van doen de
hele werking blokkeerde. In iedere
andere redaktie waar hij eventueel zal
terechtkomen, zullen dezelfde proble-
men met Daniël weer opduiken»
«Trouwens, ik kan gerust stellen dat ik

misschien wel de man ben die het meest
inzicht heeft in 'het geval Buyle'. Daniël
Buyle heeft zijn 'stiel' immers bij mij
geleerd. ik heb jáären met hem de
Wetstraat gedaan, en ik ben het die
jarenlang wel verplicht was met hem
samen te werken. Ik heb alle problemen
met zijn persoon dus van binnen zien
aankomen. Toen hij zich echter in de
affaire na dat beruchte Martens-inter-

view tegen mij persoonlijk keerde, heb ik
hem volledig laten vallen»
Veto: Merkwaardig toch, Marc Platel
als mentor van Daniël Buyle. Terwijl
men altijd beweert dat u weigert een
ooliuek gezicht aan te nemen.
Platel: «Voor mij staat het verslaggeven
centraal. Bij het korrekt uitvoeren van
die taak vind ik het belangrijk met
iedereen te kunnen opschieten. Waarom
zou ik een keuze maken voor één parti'
en me afkeren van de anderen? Dat het
ik nooit gedaan, vroeger bij Aktueel niet
en dat weiger ik nu ook te doen. AI dat
geleuter over mijn zegezegde CVP-
aanhankelijkheid. wie zal dat nu einde-
lijk eens kunnen bewijzen? Het Belang
van Limburg is echt aan niemand
gebonden. Noem mij iemand waarvan
het Belang van Limburg afhankelijk zou
zijn»

Veto: Kom kom, van de familie Baert
natuurlijk; dat is toch logisch ...
Platel: «Zij bezitten de krant, zij hebben
de financies in handen. Maar ze houden
het enkel bij die zakelijke band. ze
oefenen verder totaal geen beperkende
druk uit op de redaktie. Geregeld praat
ik wel met hen o'iCti1ems die iade krant
zullen verschijnen, maar daar blijft het
dan ook bij»
«Vanzelfsprekend zijn we er ons

terdege van bewust dat we voor een
katoliek publiek schrijven, en dat we
daar wel rekening mee moeten houden.
Ik kan dus geen pleidooi gaan voeren
voor abortus of eutanasie, zoiets zou niet
getolereerd worden. Maar daar heb ik
persoonlijk geen enkele moeite mee,»

Veto: Toch kunnen we ons moeilijk van
de indruk ontdoen dat uw krant het
CVP-beleid juist wél erg toegenegen is.
'Het Belang van Limburg' heeft bijvoor-
beeld in de hele mijn-kwesîie een beslis-
sende rol gespeeld, tegen de stakingen.
Platel: «Ik vind dat je in dergelijke
situaties een duidelijke keuze, dit wil
zeggen een ja of neen, moet maken. Wij
hebben bij de staking dan ook voor zo'n
bewuste keuze geopteerd, en daar hou ik
me dan ook aan in mijn editoriaal. Het
kan zijn dat we ons in die keuze
vergissen, dat zal de toekomst moeten
uitwijzen»
«Maar dat van een krant, en zeker van

de onze in Limburg - we bestrijken
overigens 85 % van de Limburgse dag-
bladlezers - een sterke maatschappelijke
invloed uitgaat, dat is zeker.Zonder onze
steun zou het plan Gheyselinck nooit
aanvaard zijn, nooit: Dat wij echter
rechtstreeks verantwoordelijk zouden
zijn voor het einde van de staking, dat is
een andere zaak. De schuld daarvan
moetje bij de vakbond gaan weken. Die
zouden slechts mogen oproepen tot
staking indien zij er zeker van zijn dat
4/5de van hun eisen zal vervuld worden,
en niet als het al van op voorhand
duidelijk is dat slechts 1/5de van het
gevraagde kans maakt verkregen te
worden»

Veto: Die laatste stelling is toch onmoge-
lijk hard te maken. Mag de publieke
opinie dan geen kritiek gellen op wat er
voor haar ogen aan het gebeuren is?

Platel: «Dat kan zij zeer zeker, maar
alleen op voorwaarde dat zij de politieke
meerderheid achter zich heeft staan, die
vereist is om de nodige stappen te zetten.

Veto: Dat ligt toch ook aan 'hetBelang'
zelf. Als je de mensen alleen maar

Veto: Stel: je bent op vakantie in hel
buitenland Welke krant lees je dan om
iets zinnig IIan België te welen te
komen?
Platel: (lacht) «Op vakantie lees ik nooit
de krant. Je moet een oude aap geen
smoelen leren trekken. Ik weet watje me
in de mond wil leggen. Je wil toch niet
dat ik het proces maak van het huis waar
ik werk. Dat doe ik niet. Nu toch nog
niet tenminste. Misschien later. Geen
antwoord op deze vraag»

Claudia van de Velde
Walter Pauli

OCHTENDFUIF
Leuven is een vervelende stad. Leu-
vense fuiven zijn saai. Daarom, en
misschien om ook nog een paar
andere redenen, is het hoogst aange-
raden je op. donderdag,28 januari
naar Gent te begeven, alwaar De
Morgen het aandurft een schitte-
rende fuif te organiseren.
Plaats van handeling is De Voor-

uit, en in voorverkoop kost een
toegangskaart 60 baarden, aan de
ingang zelf word je 80 frank lichter
gemaakt.
Kaarten kan je krijgen op Veto,

's Meiersstraat 5. Breek open die
poort, klop aan die deur, en fuif die
nacht. 0

,,
"

Marc Platel is tegenwoordig op niveau C beland: bij het Belang van Limburg
namelijk. C staat voor CVp, of Vergissen we ons? (Foto Jeroen Revalk)

• Gevonden: aangename gezellige ver- • Zoek schaakprogramma voor PC
velingsdoder. 2 februari, Doc's Bar, (IBM-Comp.), M. Debaere, Nobelstraat
Bio-syndroom-TD. 25.

ZOEKERTJES
• Te koop: Yamaha DX21 synth -
Yamaha C540M synth. - Peavey 130 W
bassverst. - Roland cube 60 gitaarverst.
- Ibanez multi-effect - inl.: Burgemees-
terstr. 33 (bel Johan).

• Boykot de Waanzin wekt medewer-
kers, inl. 016120.55.89.

• Karin (I ste kan Pol & Soc, Maasme-
chelen), een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar met veel plezier en blokgenot
(nu nog?). Zonder vele kusjes van een
ir-student.

• Het bie-syndroom slaat toe in de
vorm van een spetterende TD op 2
februari. Doc's Bar, Brusselse...
• Verloren: gouden armbandje met
naam Elke. E. Stevens, De Rombout-
weg 63, 2130 Brasschaat, .&t 03/
651.67.20 of Koning Albertlaan 18,
Leuven.
• Kamer te huur: K. Mercierlaan. gern.,
douche + keuken. 3200 fr + onkosten.
Zich wenden tot Campus Irena 24
kamer 218.

• Voor al' uw publikaties - tekstver-
werxing - aesxtop puousmng, 016/
23.50.64. Textware, Ridderstr. 6, Leu-
ven.
• Voor al uw tikwerk, elektronische
schrijfmachine. Griekse en wiskundige
karakters. Jaren ervaring. Mevr. Sanders
011/43.20.82.
• Voor alle studentenfeesten, Studio
Tom Tom Club: installatie (met CD) +
OS + platen + lichtorgels, ± 6000 fr. '111:
28.44.66, K266, Pieter Vandeputte.

CLUB TRAVEL
Tiensesiraai 64
3000 Leuven
.20.22.24

--
ZOEKERT-IE

Zoekertjes zonder kommercicel oogmcr], (gezocht, gevonden, verloren e.d. Lijn grali,: andere (te koop. re huur, likwerk) worden betaald
naurgclang de ruinue die n: innemen (tic rooster). de redaktie behoudt zich hel recht voor om zoekertjes niel te jllaaL",n.
Gebruik onderstaand rooster, I leken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Mei«""lraal 5.

Diep geschokt
Veto: Is het kraken van Happart ook
zo 'n bewuste redaktionele keuze?
Platel: «Het enige waar we in onze krant
tegen ageren is dat in deze zaak de regels

.~ van de rechtsstaat niet geëerbiedigd
~ worden. Wat telt in een demokratie isde
~ rechtspraak. Indien deze met de voeten
~ getreden wordt, dan zeg ik: "There's

samething rotten in the Suue of Demo-

Val di Fiemme (62 liften) IOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF

15.400,-
incl.:autocarreis inprincess class,
halfp.,kamersmet dtb en wc,hotel
metzwembad& sauna en 7 dagen

skipas.
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Karel Dobbelaere over "God in Vlaanderen"

"Ik ZOU alle krediet verliezen"
Hetonthaal dat de paus tijdens zijn bezoek aan de lage landen in KRO.» .

mei 19~5 gegund werd, had in ~~nder~~ en Ned~rland ec::n Veto: Er zijn nogal wat'(ex-jkatolieken
nogal uiteenlopend karakter. Terwijl de heilige man uit Rome in die olf the record wel kritiek op de kerk

Vlaanderen grote massa's op de been kreeg om hem in z'n pausomobiel durven geven, maar niet voor de camera.
te bewonderen, was de ontvangst in het hoge Noorden heel wat koeler. _U doel dal wel: U hebt nochtans ook al
Dit alles zette de KRO en de BRT er toe aan om een programma te problemen gehad met hel episcopaal?
maken over het godsbeeld van de respektievelijke landen. De Dobbelaere: «Het is te zeggen: ze
Nederlander Ad Zonneveld deed dat voor Vlaanderen en de Vlaming hebben niet graag dat ik dergelijke
Eric Pertz voor Nederland. Vorige week zou het programma "God in uitsprake? doe, m_aarechte moeili~!ili~-
Vlaanderen" van Zonneveld op de KRO uitgezonden worden waarna den heb Ik nog met gehad. Zo krijg ik
dat op 8 februari op de BRT zou gebeuren. ' n?g steeds in~ge in h~ gegevens. Ze

ZIJnongelukkig met wat Ik zeg, maar ze
De KRO besliste echter om het helt «Ik ben naïef geweest. We hebben respekt~ren mijn akad~mische vrijheid
boeltje uit te stellen omdat de vorm van bijvoorbeeld gepraat over de motivatie omdat Ik tot nu toe altIjd pro en contra
het programma verwarring zou kunnen van ouders om hun kind te laten dopen. afgewogen heb. ~anneer de KRO h~t
scheppen. De pers sprak evenwel van ec., Ik heb drie types van motivaties gege- programma had uitgezonden, dan had ik
godgeklaagde katolieke censuur: de uit- ven. Eén daarvan was dat ouders de natuurlijk alle krediet verloren»
zending bevatte nogal wat sterke uitspra- beste opvoeding voor hun kind willen: «Ik heb wel eens gehoord dat er
ken over de réligieuze beleving in re willen dat het later naar een betere priesters zijn die na een uitspraak van mij
Vlaanderen. De Nederlandse katolieken katolieke school gaat, dat het niet in één of ander programma op de
protesteerden daartegen en omdat de gemarginaliseerd wordt,... Ik zeg al preekstoel tegen mij van leer trokken.
KRO meegefinancierd wordt door lachend: "Je zou kunnen zeggen: het Maar met de katolieke overheid zelf heb
diezelfde katolieke kerk zou deze om- doopsel als een goedkoop ticket voor eer ik nog niet veel moeilijkheden gehad. De
roep besloten hebben het programma af goede opvoeding." Dat houdt Zonne kardinaal heeft altijd gezegd: we respek-
te voeren. veld in zijn programma over als de enig« teren uw werk, maar u moet ook geen
De dag- en weekbladen hadden het motivatie die ouders kunnen hebben lofwoorden van ons verwachten. Ze

steeds weer over de kritische uitlatingen Zoiets kan toch niet!» beschouwen mij als een kritische kato-
van de Leuvense godsdienstsocioloog «Een ander voorbeeld: ik vertel herr liek, die tot de klub behoort, maar
Karel Dobbelaere. Zo had hij het over dat de katolieke zuil dwingend is naai binnen die klub kri~h is. Zoals een
het "katolicisme à la carte" dat bij de haar personeel toe. Anderzijds vertel ik vader tegenover zijn zoon kan staan»
Vlamingen nogal in trek zou zijn: enkel hem ook dat iemand die benoemd wi:
op de grote momenten des levens worden aan de VUB een dokument Veto: U hebt nooit moeilijkheden gehad
(geboorte, huwelijk, overlijden) wordt moet ondertekenen, waarin staat dat de met de KUL?
het katolieke geloof vanonder het stof persoon in kwestie niet kerkelijk zal
gehaald. Bovendien voorspelde hij ook trouwen, z'n kinderen niet katoliek zal
dat in 20 10 de kerksheid zou gedaald opvoeden ... Dat is eigenlijk nog dwin-
zijn tot 10 %. Wat er ook van zij: gender dan de katolieke zuil, want in
censuur of niet, pro of contra katoliek, er katolieke scholen bijvoorbeeld moeten
lijkt wat te schorten aan de deontologie de leerkrachten nog niet eens eet
van programmamaker Ad Zonneveld. dokument ondertekenen. Zonneveld be

waart natuurlijk: de katolieke zuil is d,
enig dwingende zuil»

Dobbelaere: «Toen ik vernam dat de
KRO het programma wou afvoeren,
was ik het daar in eerste instantie niet
mee eens. De programmamaker, Ad
Zonneveld, heeft mij gedurende twee
uur geïnterviewd. In dat gesprek heb ik
alle elementen pro en contra de katoLieke
kerk weergegeven. Daarom dacht ik dat
het programma ook een evenwichtig
beeld zou geven van de toestand in
Vlaanderen»
«Mijn argwaan werd gewekt, toen

voornamelijk niet-katoliek-gezinde Ne-
derlandse kranten mij voortdurend op-
belden. Ze vonden het programma zo
goed- en wilden een interview van mij
afnemen. Bovendien kreeg ik ook een
brief van een kollega die bij de BRT
werkt en "God in Vlaanderen" gezien
had. Hij verweet mij daarin dat ik
ongenuanceerde uitspraken gedaan had
en een karikaturaal beeld van Vlaande-
ren hád geschetst»
«Omdat ik dat niet kon geloven, heb

ik gevraagd om het programma te
mogen zien. Dat is dan gebeurd en
onmiddellijk daarna heb ik Zonneveld
schriftelijk meegedeeld dat het pro-
gramma in zijn huidige staat niet uitge-
zonden kan worden. Het programma is
een -aaneenrijging van negatieve kritiek
(J,' d,' kerk, op de katolieken, op de zuil,
I .. ! bisschoppelijke overheid, ... Wat

11' eigen bijdrage betreft: de program-
mamaker heeft het klaargespeeld om uit
een interview van twee uur enkeL de
meest negatieve uitspraken over te hou-
den en die op een rijtje te zetten in z'n
programma. Dat vind ik niet fair (ver-
ontwaardigd).»

Veto: Slei dal de KRO hel programma
loch had uitgezonden, zou u daar dan
verweer tegen gehad hebben?
Dobbelaere : «Ik zou mij gedurende een
week niet op het departement vertoond
hebben. Verder weet ik het eigenlijk niet.
Ik denk dat ik waarschijnlijk een recht-
zetting zou gevraagd hebben op de

Dobbelare: «Nooit, nooit. (heftig). De
KUL vraagt mij om studies te doen; de
rektor vaardigt mij af naar de federatie
van de katolieke universiteiten; de paro-
chie spreekt met mij over mogelijkheden
van onderzoek. Binnenkort breng ik een
boek uit. De teologen van deze universi-
teit hebben mij zelf gevraagd om dat
boek binnen hun reeks te schrijven,
alhoewel er toch heel wat kritiek op de
kerk in staat. Zo pleit ik bijvoorbeeld
voor de vrouw in de kerk, voor gehuwde
priesters,... Maar alleen het eenzijdig
negatieve overhouden, zoals in dat
programma gebeurd is, dat vind ik
schokkend»

Carla Rosseels

...
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OPNIEUW EENAKTIEDRIEDMGSE
Of je het nu wil of niet, dit jaar gaat hettweede semestervan start
met een denderende driedaagse,georganiseerd door Kringraad,
lsol, Vetoen Sociale Raad,Je hoort er de komende weken beslist
meervan. Het programma krijg je alvast nu _~ >

~: ~
Dinsdag 2 februari: Aktie tegen het ere-
doktoraat voor A.Leysen. Om 10 u. verza-
melen we in de 's Meiersstraat 5 om te
protesteren tegen de ekonomische steun
vandeman in kwestie aan het apartheidsre-
gime in Zuid-Afrika. '
Woensdag 3 februari: Wat zijn Sociale
Raaden Kringraad ?Hoewordt zo'n Veto in
mekaar geflanst? Kom 's namiddags uw
nieuwsgierigheid bevredigen op de open-
deurdag in de 's Meiersstraat 5, onder het
motto van "Bewust te gek".

Om 20.30 u. geeftMgr. D.Hurley (eredoktor KUL)een lezing in
de Grote Aula rond apartheid.
Donderdag 4 februari. Vanaf15 u. kan je in de zijbeuk van Alma

-_.,.. 2 terecht voor een beurs over Derde Wereld
en racisme. Tal van organisaties komen er
hun publikaties en dossiersvoorstellen en
bovendien is er een beperkte alternatieve
boekenbeurs rond deze problematiek.
Als afsluiter is er om 20 u. in Alma 2 de

uitreiking van de Studentenonderscheidin-
gen. Kringraad heeft er een voor Mgr.
D.Hurley, Sociale Raaddeelt er één uit aan
JanGrauwelsen Vetogeeft een onderschei-
ding aanhet BRT I-Aktueel team. Depanel-
gesprekken die hieraan verbonden zijn
gaan respektievelijk over apartheid, syndi-
kalisme en kritische joernalistiek.

Maandag 25 januari
20.00 u TEATERNo sex please door het Fakkeltheater,in de Stadsschouwburg,org. CC.

Dinsdag 26 januari
20.00 u TEATERElckerlycdoor WestvlaamsTheaterAntigone Kortrijk,in de Stadsschouw-
burg, org. CC.

20.00 u LITERATUUR Start kursus Krachtlijnen van de Roman, tien dinsdagavonden, in
t Stuc, org.WEL.

20.30 u BRITISH VIDEO After Image - The map of dreams - Ghosts in the machine,
kunstprogramma'svan Channel Four,in Vlamingenstr.83, ink. 70f90, org. Stuc. .

21.00 u VOORSTELLINGVerdwenensteden,foto'sendiamontagedoorKoenBramsenElke
de Rijcke, in Bondgenotenlaan169, petit musée, ink. 50.

Woensdag 27 januari
19.30 u LEZING Devergrijzingen sociale uitgaven,metJos Delbeke(EuropeseKommissie)
en BeaCantilIon (ufsia),in VanEvenstr.2A, org. Polekar.

20.30 u BRITISHVIDEOThe stateof the art,4 afzonderlijkedelen,eensobereendidaktische
aanpak van de problematiekvan de hedendaagsekuns~in Vlamingenstr.83, ink. 70f90,
org. Stuc.

21.00 u VOORSTELLING Verdwenen steden, foto's en diamontage, in Bondgenoten-
laan 169, ink. 50.

Donderdag 28 januari
20.00 u OPTREDENHetzwartegoud,verhalenen liederenrondde steenkoolmijnen,meto.a.
Wannes VanDeVelde,Dirk VanEsbroeck,Juan Masondo.in aud. Minnepoort,org. CC.

20.00 u TRAININGPublicspeakingdoormevrouwCoechelbergvanDidac,in Psychologisch
inst.,10k.00.14, ink. gratis,org. Aiesec.

20.00 u KONCERTLemmensinstituut:big bandolv VanEyndhovenen perkussie-ensemble,
in koncertzaal Lemmensinst.,Herestr.53, ink. 120,org. Lemmensinst.

20.00 u MUSICALMyfair ladydoor KoninklijkBalletvanVlaanderen,indeStadsschouwburg,
~OC .

20.30 u FILM Die bitterenTränen der PetraVonKant (Fassbinder,1973),Kammerspielover
een driehoeksverhoudingtussen vrouwen, in aud.Vesalius,ink. 80f100, org. DAF.

20.30 u BRITISH VIDEO 7 korte videoproduktiesdie een eigen Britse sfeer uitstralen,o.a.
Boxing for boys (de jeugd discipline bijbrengen) en Lo pay No way (scratchvideo), in
Vlamingenstr.83, Ink. 70f90, org. stuc.

21.00 u VOORSTELLING Verdwenen steden, foto's en diamontage, in Bondgenoten-
laan 169, ink. 50.

20.30 u VIDEOMishima, in Vaartstr.16, ink. gratis,org. PieterCoutereelvzw.
21.00 u VOORSTELLINGAnti chambre d'étudiants,kunst in de Schapenstr.10, ink. gratis.
22.30 u BRITISHVIDEOEETC,een.video-essayvan de experimentelefilmer DavidLarcher,
in Vlamingenstr.83, ink. 70f90, org. Stuc.

Vrijdag 29 januari
00.00 u SYMPOSIUM Controversies in Regional Anaesthesia, ook zaterdag nog, in
aud. GA2, campus Gasthuisberg,0 & A.

Zaterdag 30 januari
14.00 u OPENDEUR 100 jaar Vlaamse Landbouwkring: opendeurdag landbouwfakulteil,
Kard.Mercierlaan 92.

20.30 u KONCERTEnsembleArabeske,werk van Brahms en Glinka, in temmenslnsntuot
Herestr.53, ink. gratis.

2?00 u WEEKENDFILM Zaman (patrick Le Bon, 1983),een Vlaamse politie-thriller, recht
voor de vuist, in 't Stuc, ink. 6Of80, org. Stuc. •

Zondag 31 januari
11.00 u MUSICAL Een stad om van te houden door Initiatief vzw, in 't Kersouwken,
Hallengang 1, ink. 175,org. Balzaal vd Kunst

Maandag 1 februari
16.30 u LEZING Aspects of HighTemperatureSuperconduclivitydoor nobelprijswinnaaren
eredoktor K. A. Muller,aud. C, Celestijnenlaan2OOC,ink. gratis.

20.00 u HET FILMGEBEUREN Het otter (Tarkovski), in Vlaamse Leergangen, Boekhan-
delstr. 9, ink. 8Of100,org. DAF.

22.30 u HET FILMGEBEURENMauvais sang (Carax), in Vlaamse Leergangen, Boekhan-
delstr. 9, ink..80f1 00, org. DAF.

Dinsdag 2 februari
10.00 u EREDOKTORATEN Eucharistie-viering in St-Pieterskerk met kard. Daneels en
homilie van D. Hurley. Om 11.15 u Akademische zitting, met toekenning van de
eredoktoraten,in de Promotiezaalvan de Universiteitshal.

10.00 u AKTIEDRIEDAAGSE (Re)AktieAndré Leysen, boykot apartheid, in de 's Meiers-
str.5.

16.30 u COLLOQUIUM 1992,bedri~en managementin het Europavan morgen,metAndré
Leysen, Mark Eyskens, Jef Houthuys, e.a., moderator prof. De Meester, aansluitend:
receptie, in Arenbergkasteel,org. fac. TW.

20.00 u HETFILMGEBEURENHetotter(Tarkovski)enom22.30 u: Mauvaissang (Carax),in
Boekhandelstr.9, ink. 80f100, org. DAF.

20.30 u DANS Temperaments(melancholisch,sanguinisch, flegmatischen cholerisch) van
en door José Besprosvany,in 't Stuc, ink. 150f200, org. Stuc.

20.30 u KONCERTHetblazersensemblevan het NieuwBelgischKamerorkestmetwerk van
Beethoven,Reinecke,Gounod, in GroteAula.

TENTOONSTELLINGEN
Bart Spotbeen : fotografischwerk en pentekeningen,tot en met31 januari, in De Spuye,aan
't Sportkot,ink. gratis.
Fik VanGestel: schilderijen (1981-1987),van2tot14 februari,van 11.00tot 18.00 u, in L & W,
Blijde Inkomststr.21, ink. gratis,org. Studiolo.
Paul Delvaux: schilderijen (privé-bezit),tot 29 februari, van 10.00tot 12.00en van 14.30tot
19.00 u, in FacultyClub, aan 't Groot Begijnhof,ink. gratis.
J.P. Coppens: tot en met 31 januari, in U.z.Gasthuisberg,ink. gratis. ,
Van alles: Medica-selektie van kot-art, aquarellen en tekeningen van Lydia De Ganck en
olieverfschilderijen van John Smets, van 1 februari tot 3 maart, in U.z. Gasthuisberg, ink.
gratis.


