
Afgifte: Leuven X (weekblad - verscnlJnt niet van juni tot augustus)

1ura Falconis' - een juridisch vaktijdschrift dat naar Amerikaans
model volledig door studenten gerund wordt - organiseert
woensdag een kongres rond de tema's 'recht op onderwijs' en

'r ten van de student'. Vooral het laatste is minder bekend: de gele
blaadjes van onze kollegeroosters zouden eigenlijk verplichte lektuur
moeten zijn, zowel voor proffen als voor studenten. Dat gaat des te meer
op voor het eksamenreglement, om de evidente reden dat iedereen met
eksamens te maken krijgt. Het eksamenreglement wordt trouwens
grondig gewijzigd, overwegend in het voordeel van de studenten. We
zullen het jammer genoeg nog een tijdje moeten doen mèt het oude
reglement: de wijzigingen zijn pas van kracht vanaf volgend akademie-
jaar.

Wat jammer dat we ons zo weinig inlaten met de mening
van de lezer. We zouden er net zoveel baat kunnen bij

hebben als onze Vlaamse literatuur bij Zuidamerikaanse
kandidaat-Nobelprijswinnaars. Stel je voor: een Veto met
volzinnen, acht pagina's eenzaamheid en een schrijver in
spe die het bewind steunt. Dan durft niemand ons nog
stokken in de wielen te steken, want anders krijgt hij het hele
Vetowereldje over zich heen. Voorlopig houden we ons met
enkele brieven overeind op pagina 2.

We zijn van plan hier minstens nog een decennium de
plak te zwaaien om onze rektor troonsafstand te zien

doen. Voorlopig hoeft alleen de kroon eens gepoetst want
de rest kiest in het schijnsel te blijven kijken. Is het dan toch
waar dat een Plan het effekt heeft van een lichtbak op
konijnen? Op maandag kan het Vetowereldje er alvast over
meepraten. Meer licht op pagina 3.

Praat ons niet over de volgende film van Dirk De Wit. Vol
spiegeleffekten, Deense meisjes in Venetië, Derrida en

gespletenheid. Warempel, ook james Dean had al geen
scheiding in zijn haar. Erzijn inderdaad geen helden meer.
Ten oosten van Eden leven alleen wat diepgevroren dichters
in de klei. Misschien bakt iemand daar ooit een legende van.
Dean is het al op pagina 4.

Hobu-studenten zijn boos

Vijfduizend ballen
eïl'graHaten
Eigenlijk heb=ersiteitsstudenten nog behoorlijk wat 'chance'.

Die hebben . te nog een studentenrestaurant, studentendok-
ter,jobdienst, huisvestingsdienst,juridische dienst, soda] service for

foreign students, sociale dienst, toffe peda's zoals Justus Lipsius, ...
Studenten van het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit (Hobu)
hebben dat allemaal niet. Minister Coens wil in die onrechtvaardige
toestand verandering brengen, maar heeft hiervoor weer een echt
'Coensiaanse' maatregel in petto: een ekstra inschrijvingsg_eld van
vijfduizend frank. De Hobu-studenten zelf zijn daar allesbehalve
gelukkig mee.

Nieuw is ook dat de praktika, seminaries
en werkkolleges eindelijk gereglemen- Met de term 'Hobu' bedoelt men het I redenen waarom er nooit een sociale
teerd worden. Volgens het huidige eksa- disparate geheel van instellingen (be- sektor aan het Hobu gekomen is: de
menreglement kunnen eksamens alleen halve de uniefs) die onderwijs verstrek- opeenvolgende socialistische ministers
georganiseerd worden tijdens de gewone ken na het middelbaar. Binnen het Hobu van onderwijs hadden nooit veel zin om
eksamenperiodes:juni/juli en augustus/ zelf bestaat er een immense diversifika- 'de tsjeeven' ettelijke miljoenen toe te
september. Een fakulteit kan bovendien tie. Er zijn twee types: het korte (twee- stoppen.
beslissen paaseksamens te organiseren. en driejarige opleidingen) en het lange In 1960, toen de wet over de sociale
Voor de rest is het verboden op eender type (cykli die niet zelden vijf jaar sektor gestemd werd, had de overheid
welk tijdstip eksamens te organiseren. In duren). Sommige richtingen kunnen wat bovendien een nogal denigrerende kijk
de praktijk worden praktika, seminaries moeilijkheid betreft de vergelijking met op het Hobu. Het Hobu zelf heette toen
en werkkolleges nu echter gewoon als de universiteit doorstaan, anderen zijn nog 'Nuho': Niet-Universitair Hoger
eksamens beschouwd. Ze zijn dus niet dan weer van een ander, maar niet Onderwijs. De negatieve ('mindere')
reglementair. Daar komt nu verandering minderwaardig nivo. kijk op het Hobu zat toen zelfs ekspliciet
in. Het nieuwe artikel 8 van het Eksa- De diskriminatie van het Hobu is in de naamgeving. Tegenwoordig is
menreglement laat de Fakulteitsraad toe frappant. De wet van 3 augustus 1960 haast iedereen ervan overtuigd dat het
om deze eksamenvormen te organiseren 'houdende de toekenning van sociale Hobu geen mindere, maar een andere
na advies van de Onderwijskommissie. voordelen aan universiteiten en gelijk- vorm van Hoger Onderwijs biedt. Het
In feite legt men zich hier neer bij een gestelde inrichtingen' zorgde ervoor dat voornaamste verschil is wellicht dat aan
bestaande toestand, want het reglement die universiteiten toestemming, ruimte universiteiten wetenschappelijk onder-
werd allang op dat punt door verschil- en - vooral - geld kregen voor de zoek gebeurt, en in Hobu-instellingen
lende fakulteiten overtreden. Tegelijk ontwikkeling van huisvesting, sociale niet. De taak van het Hobu beperkt zich
betekent dit echter dat een zekere mate diensten, spijshuizen, medische centra en tot onderwijs. Met andere woorden:

vervolg op p.6 ... studentenaktiviteiten. De sociale toela- universiteiten pretenderen maatschap-
------------------------.:....::..:..--. gen die de KU Leuven hiervoor krijgt, pelijke centers of excellence te zijn, waar

zijn - absoluut gezien - niet onaanzien- het Hobu haar ambitie doorgaans be-
lijk: jaarlijks 240 miljoen frank. In de perkt tot degelijke vervulling van haar
tijd voor de besparingen van Sint-Anna leeropdracht.
(1986) bedroeg die som trouwens nog
300 miljoen frank.

achteraf geoordeeld of er al dan niet een
onregelmatigheid begaan werd en welke
sanktie er toegepast wordt. Als de
student schuldig bevonden wordt aan
'gewone onregelmatigheden', wordt hij
als niet geslaagd beschouwd en mag hij
zich in de tweede zittijd herpakken. Als
hij echter veróördeëld wordt op grond
van een 'met voorbedachtheid begane
onregelmatigheid' wordt hij afgewezen:
geen tweede zittijd en geen vrijstellingen.
Ook de kategorie van de 'gewettigd
afwezigen' wordt uitgebreid. De huidige
regeling biedt de mogelijkheid aan
degenen die wegens 'overmacht' (meest-
al ziekte) niet alle eksamens konden
afleggen vrijstelling te verlenen voor de
vakken waarvoor hij minstens een
twaalf behaalde. Ook wie wegens over-
macht niet aan zijn eksamens kan
beginnen, wordt voortaan onder de
'gewettigd afwezigen' gerekend.

Vermaning
Het volledige Hobu krijgt echter 0 (nul)
frank aan sociale toelagen. Die beslissing
was enkel op een aantal vooroordelen
gebaseerd, en ongetwijfeld ook in de
hand gewerkt door de onvermijdelijke
verzuiling. Het merendeel van de
Vlaamse Hobu-scholen is namelijk kato-
liek. Dit is trouwens ook één van de

Een misvatting is ook dat studeren
aan het Hobu minder zou kosten dan aan
de universiteiten. Een (weliswaar niet
erg degelijk) onderzoek van het Hoger
Instituut voor de Arbeid (Hiva) uit 1987
toonde aan dat studenten aan het Hobu
evenveel dienen te betalen als hun
universitaire kollega's. Bovendien, in-
dien de Hiva-studie degelijker rou uitge-
voerd zijn, vermoeden wij dat de kost-
prijs van het Hobu eerder hoger dan
lager zou worden. Het kunstonderwijs -
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Het nieuwe eksamenreglement

Worden
Erasmusstudenten
bevoordeeld!

Van dan af zullen de studentenvertegen-
woordigers kunnen meebeslissen of ze
hun eksamens schriftelijk of mondeling
willen. Tot nu toe neemt de Eksamen-
kommissie, waar de studenten niet in
vertegenwoordigd zijn, de beslissing
over de vorm van het eksamen. Het

[:P... u ft. ;mat voorziet dat de Fakul-
. teitsraad daarover beslist, na advies van

de Permanente Onderwijskommissie
(POK). In beide organen zitten studen-
tenvertegenwoordigers.
Het mondeling eksamen blijft de

favoriete eksamineervorm. De proffen
kunnen weliswaar vragen om schriftelijk
te mogen eksamineren, maar ze moeten
wel vroeg zijn met hun aanvraag: de
Onderwijskommissie moet haar advies
aan de Fakulteitsraad ten laatste op
30 november kunnen indienen. Welke
eksamenvorm dan de beste keuze is voor
een bepaald vak (bijvoorbeeld wel of
niet een multiple choice-eksamen) is niet
beslist. De Onderwijsraad moet daar-
over een richtlijn uitvaardigen. Als die
door Akademische Raad aangenomen
is, dan weet de POK waar zich aan te
houden. Er moet wel opgemerkt worden
dat ook het nieuwe reglement indruist
tegen de vaste rechtspraak van de Raad
van State, die bevoegd is voor dat soort
geschillen. Volgens de Raad van State
moeten studenten namelijk in alle geval-
len de mogelijkheid hebben een monde-
ling eksamen af te leggen.' Als student .
verkeer je dus ook volgend jaar nog in
onzekerheid over de bindende kracht
van het eksamenreglement.

Spiek
Op een aantal punten is het eksamenreg-
lement 'zachter' geworden voor studen-
ten. Wie betrapt wordt op 'onregelma-
tigheden', wordt op dit moment nog
altijd onmiddellijk uitgesloten van alle
eksamens. Vanaf volgend jaar kan hij de
eksamens blijven afleggen en wordt pas

UIT DE PUT -
Deze foto werd ge-
maakt vooraleer mi-
nister Dewael zijn
subsidieplannen be-
kendmaakte. Mark
De Putter had duide-
lijk een vette boter-
ham nodig. Op pa-
gina vijf kan je er
even van meegenie-
ten. (Foto Archief)

wellicht de duurste Hobu-richting .,
werd immers niet in de Hiva-studie
betrokken. Wel waar is dat in het Hobu
veel minder kotstudenten zijn dan aan de
universiteiten, zodat in de praIrujk Hobu
dikwijls toch goedkoper uitvalt.
Hoewel we dus mogen stellen dat het

Hobu 'ongeveer' evenveel kost als de
universiteiten, heeft de overheid nooit de
konsekwenties hiervan willen nemen.
Het Hobu heeft evenveel nood aan een
sociale sektor, maar heeft tot nu toe nog
geen enkele toegeving gekregen: op het
gebied van deze indirekte studiefinancie-
ring bestaat er dus een grove diskrimina-
tie. Dat studenten uit de beide types van
onderwijs echter evenveel moeten beta-
len, wordt impliciet toegegeven in de
direkte studiefinanciering: de studietoe- .
lagen van de Vlaamse Gemeenschap'·
maken helemaal geen onderscheid tus-
sen Hobu- en universiteitsstudenten.
Nu hebben verschillende politici reeds

dikwijls wetsvoorstellen genomen om
dat kunstmatig onderscheid op te heffen.
De kampioen van wetsvoorstellen hier-
omtrent is senator Ferdinand De Bondt
(CVP). Sinds de jaren zeventig dient De
Bondt met regelmatige tussenpozen
wetsvoorstellen in, die steeds op het-
zelfde neerkomen: trek het inschrijvings-
geld van het Hobu op tot het bedrag dat
de universiteiten vragen (zo is er 'geen
diskriminatie'), en verdeel vervolgens
het beschikbare geld onder én universi-
. teit én Hobu.

Deze gedachtengang is waanzinnig:
niet alleen moeten de Hobu-studenten
plots enkele duizenden franken meer
betalen, om die dan later gedeeltelijk
terug te krijgen als 'goedkopere' maaltij-
den en dergelijke. Ten tweede is zo'n
operatie nefast voor de universitiaire
sociale sektoren, die plots veel minder
geld zouden krijgen. Zoals Veto reeds tot
in den treure herhaald heeft - denk maar
aan het hele dossier rond de Centrale
Keuken van Alma - krijgt die universi-
taire sociale sektor struktureel te weinig
geld. Nog minder toelagen zouden een
degelijke werking onmogelijk maken.

Schnabbel
Vorig jaar heeft Daniël Coens (CVP),
gemeenschapsminister van Onderwijs,
plots beslist om het inschrijvingsgeld
voor de hogescholen vanaf het akade-
miejaar '90-'91 in te voeren, en en
passant vast te leggen op minstens 5.000
frank. De beursstudenten zouden even-
tueel vrijgesteld worden. De reden
hiervoor moet op een ander politiek nivo

vervolc op p.4 ...
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De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of :
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit ip,
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. I I

Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen re
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit .

komt overeen met ±1,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe I;
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen. I

B R

Mijmering
in uw voorlaatste Veto van maandag 12
maart kon u niet duidelijker verwoorden
mijn idee over Veto. Veto, als blad van
Loko, de kringorganistatie Loko uitende,
zou ons toch informatief moeten berich-
ten over haar leden, namelijk de klubs,
beter kringen, en ik zie ja dan ook niet
goed in wat een artikel over de Groenen
in zo'n blad komt doen. Goed, collega's
komen op voor elkaar. Dat kàn. Maar
dat artikel was een van de interresantste
artikelen uit uw blad.
Kort en bondig: uw blad is saai en

oninteressant. Gebeurt er dan niets
interessanters dan dat in Leuven? Blijk-
baar niet. Uw blad verdient een betere
lay-out en een beter aansprekender
inhoud + schrijfstijl. Ik ga me niet bezig

houden met voorbeelden te geven, als u
geïnteresseerd bent in mijn kritiek, dan
kunt mij ze altijd komen vragen, maar ik
denk niet dat u komt. Blijft u dus gerust
in uw stoel zitten.

Pak het eens wat luchtiger aan man-
nen. Een stevige noot, een uitgesproken
mening, mijmeringen van een student,
een enquète door Veto georganiseerd
aan de studenten over..., eOl.... Eventueel
kan ik het zelf wel doen. Maar ik ben een
eerstekanner en ben nu ook weer niet zó
geïntegreerd in het studentenleven dat ik
alles van te voren weet. Maar een kritiek
van die of difilm, voorstellig of ik weet
niet wat misschien wel.
Afin, gooit u dit blad papier maar in

de prulIemand.
Wendel Van Hespen

Recht op antwoord

Mag de onzin
hiermee ophouden ~
Inuw nummer van 12 maartjl. wordt
mij, gebazeerd op een nota van Raf

Willems, vrij volledig de mantel uitge-
veegd, omdat ik deel zou uitmaken van
soort intern groen komplot om het
\oeIlma1ige blad 'De Groenen' finaal de
das om te doen. De andere deelnemers
aan het komplot zouden, volgens uw
verslaggever Walter Pauli (en daarover
is inzake naamsvermelding in de nota-
Willems veel minder terug te vinden),
bestaan uit Agalev-volksvertegenwoor-
diger Wilfried van Durme, Luk Verstey-'
len en Christiaan Kesteloot, eventueel
ook Patriek F1orizoone.
Opvallend is dat in uw artikel die

namen verbonden worden aan konkrete
initiatieven of al dan niet geloofwaardige
daden. Als het erop aan komt mijn eigen
konkrete aandeel in dat 'komplot' aan te

duiden, blijf ik onvermeld. Er wordt mij
alleen aangewreven dat ik meer midde-
len wenste voor de werking in het
Europese parlement. Wel, dat was niet
alleen mijn wens (betrekkelijk begrijpe-
lijk na een kiesresultaat van 12,3%),
maar dat was ook het besluit van een
stuurgroepberaad in 1988. Ik had die
uitbreiding van medewerkers (van één
naar l,S-time ...) al gevraagd half 1988,
op een ogenblik dat er van enige herrie
rond 'De Groenen' nog geen sprake was.
Stellen dat er dus een verband zou
bestaan tussen beide (als zou ik 'De
Groenen' de grond hebben ingeboord
om mijn extra half-time te krijgen is
onzin.)

Voor wat de samenwerking tussen de
'samenzweerders' betreft:

Vrije Tribune
Veto plaatst geregeld bijdragen ingezonden
door derden onder de noemer "Vrije Tribune".
De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de
gepubliceerde tekst. Standpunten die in een
Vrije Tribune worden ingenomen zijn volledig
voor rekening van de auteurs. 0

Nadat ze zich, met het oog op de erkenning als 'vrije
vereniging' door de Leuvense kringen, een tijdje ingehouden
had, heeft de Nationalistische Studentenvereniging NSV vo-
rige week haar ware gelaat weer getoond. Onder het mom van
een 'anti-marxistische kampagne' verklaart het NSV de oorlog
aan iedereen die de euvele moed heeft anders te denken of te
zijn. Wat een dergelijke kampagne inhoudt werd duidelijk
tijdens de NSV-aktie aan Alma 2. Een student die probeerde
een affiche op te hangen in antwoord op de NSV-teksten werd
bedreigd - zijn affiche heeft het nauwelijks enkele sekonden
uitgehouden. De pamfletten die hij probeerde uit te delen
werden uit zijn handen gerukt en verscheurd. Iedereen die
probeerde hem te helpen met het uitdelen van zijn pamfletten
werd onmiddellijk door NSV-ers omringd, beledigd en be-
dreigd, van de pamfletten beroofd. Op elke aanzet tot dialoog
werd enkel met geschreeuw geantwoord, elke stilzwijgende
afkeuring leidde slechts tot nieuwe en grovere beledigingen,
elke poging de groep te ontwijken bracht nieuwe agressie mee.
Drie personen die pamfletten uitdeelden werden geslagen;
een meisje dat een foto probeerde te maken werd eveneens
aangevallen. Is het overdreven te stellen dat het NSV gedu-
rende meer dan een uur Alma 2 geterroriseerd heeft?
Het spreekt vanzelf dat een dergelijke aktie niets te maken

heeft met verzet tegen het 'marxisme' - als iemand van het
NSV al zou weten wat marxisme eigenlijk is.Niemand van de in
Alma 2 aangevallen mensen heeft immers banden met de
zogezegd geviseerde Marxistisch-Leninistische Beweging.
Overigens is"'8e NSV-agressie niet beperkt gebleven tot die
ene aktie. Zelfs de studenten die twee weken geleden in
Alma 2 een stand bemanden van het doorbrave Studenten
Tegen Racisme (dat onlangs een 'optocht voor de vriend-
schap' organiseerde) werden getrakteerd op de grofste beledi-
gingen. Tegen 'het marxisme'? Is het nodig eraan te herinne-
.ren dat ten gevolge van een vorige 'aktie', enkele jaren
geleden, een student voor het leven kreupel gebleven is?
Het gedrag van het NSV past in een ruimer kader van

ekstremistische haatkampagnes. Denk maar aan de Marok-
kaanse jongens die in Antwerpen met staven in elkaar
geslagen werden - een 'aktie' waarvoor Xavier Buisseret,
vooraanstaand lid van het Vlaams Blok, in beschuldiging
gesteld werd. Denk maar aan Koninklijk Kommissaris voor het
Migrantenbeleid Paula D'Hondt die in haar wagen belegerd
werd door tientallen Vlaams Blok-aktivisten. Denk aan het
recente dreigement van het Vlaams Blok dat ze aktie zouden
voeren bij elke 'progressieve manifestatie' die in Vlaanderen
georganiseerd wordt - te beginnen met de Internationale
Vrouwendag ...
Als de Akademische Overheid van de KU Leuven zich

jaar geleden dat ik met hem nog
gesproken heb over 'De Groenen';
o het moet zowat 2 A 2,5 jaar geleden
zijn dat ik Luk Versteylen nog gezien of
gehoord heb;
o Christiaan Kesteloot is mij volkomen
onbekend (misschien als ik hem zie,
maar de naam alleen regt mij niets);
OPatrick F1orizoone heb ik 2 A 3 maal
gezien het jongste l,S jaar. Over 'De
Groenen' heb ik met hem met geen
woord gerept.

"Antimarxistisch"

Grenzen
aan de haat
afzijdig wil houden van de NSV-akties, moet ze er zich dan ook
van bewust zijn dat dit bredere implikaties heeft. Door het
negeren, zelfs door het stilzwijgend afkeuren van dergelijk
gedrag, stelt de universiteit zich opnieuw op als een ivoren
toren. Zeker wanneer duidelijk is dat het hier niet om geïso-
leerde incidenten, maar om een breder maatschappelijk
fenomeen gaat. Het 'Wir haben es nicht gewusst' klinkt toch wel
bijzonder ongeloofwaardig uit de mond van een wetenschap-
per...
De KU Leuven ziet zichzelf als een projekt, waarbij het

etische méér dan een deelaspekt is. Als etisch projekt staat zij
voor geweldloosheid en tolerantie. Als universiteit stelt zij
vragen, neemt ze kritisch afstand, maar laat ze haar stem
horen wanneer dat nodig is. Dat blijkt uit haar ekspliciet
kristelijke opstelling, uit de eredoktoraten toegekend aan de
aartsbisschoppen Romero en Hurley, uit talrijke toespraken
van zowel de huidige als de vorige Rektor.De professoren van
de fakulteit Geneeskunde hebben zelfs niet geaarzeld publiek
tussen te komen in een delikate zaak als het abortusvoorstel.
Die universiteit zou dan ook zichzelf verloochenen als ze

haar stem niet liet horen tegen agressie, racisme, intolerantie.
Ze kan incidenten als dat van vorige week niet zonder meer
laten gebeuren. Het kan niet dat een vereniging met een
duidelijk intolerant karakter universitaire lokalen ter beschik-
king krijgt voor haar meetings. Eigenlijk kan het zelfs niet dat
een dergelijke vereniging de toelating krijgt om propaganda te
maken op het terrein van de universiteit, wanneer zo duidelijk
blijkt dat ze elke poging tot tegenspraak met agressie beant-
woordt.
Niemand verwacht dat de universiteit probeert het politieke

landschap te domineren. Niemand verwacht dat ze misbruik
maakt van haar positie om bepaalde partijen; personen of
ideologieën door te drukken. Maar de samenleving heeft recht
op een universiteit die, vanuit haar pogingen tot wetenschap-
pelijk onderzoek en reflektie, reageert tegen intolerantie en
geweld. Dit is des te meer het geval in de huidige Belgische
kontekst,waarin het maatschappelijk gezag van de politieke en
zelfs juridische instanties een ernstige krisis doormaakt. Waar
de lijn tussen al dan niet interveniëren getrokken wordt is een
probleem, maar een dat in open diskussie opgelost moet
worden. Het gaat in elk geval niet op de maatschappelijke
diskussie te beperken tot wandelgangen en koffiekamers. Het
is niet daar, maar in het publieke debat dat het gelaat van een
maatschappij bepaald wordt.
Er zijn geen grenzen aan de haal Die moeten telkens

opnieuw vastgelegd worden. Wie zwijgt is medeplichtig.
C. RobiJn.

doktorandus NFWO

o ik zie Wilfried Van Durme soms, als hoofdzaak buiten diskussie, althans naar
kollega-parlementair. Het is zowat l,S buitenuit.
De waarheid is ook dat al de veronder-
stellingen van Raf Willems pure verzin-
sels zijn, loutere kronkels die op niets
gebaseerd zijn, en die ik hem niet kwalijk
neem. Maar toen ik hem, uiterst ver- nvdr: Het is steeds wat: Toen wij de
baasd, vroeg waarom hij zijn aanval in migrantennota van Agalev verkozen
godsnaam op mij afvuurde, zonder enig boven die van de Sp, noemde men ons
kontakt met mij over zijn 'vermoedens', "pro-Agalev'" Als Veto bericht over
luidde zijn verrassend antwoord dat hij Agalev, haast Staes zich met de insinua-
een sterke figuur nodig had om zich op af tie dat de berichtgeving van Veto "n
te reageren en dat ik hem daarvoor de beetje partijpolitiek ingegeven" zou zijn..
best geschikte figuur leek. Bij wijze van De centrale stelling in het Veto-artikel
terapie wellicht? Biezonder objektief was trouwens niet de politiek van Staes.
allemaal. En daarom moet Raf mij dan Dat was de mening vanRaf Willems. We
zomaar eventjes door het slijk halen, als hebben zijn nota hierover enkel geci-
meest geschikt doelwit en verder zonder teerd;maar nooit van enige redaktionele
enig konkreet gegeven? De groene goed- of afkeuring voorzien.. Waar we
variant op de Bende van Nijvel? wél over uitweidden, was de greep op De
Ik acht het vrij zwak van 'Veto' om Groenen van de groep rond VanDurme

zo'n heel verhaal te brengen zonder de en Versteylen.. Onlangs verscheen er
. minste vorm van kontakt met de eerst- trouwens een Vrije Tribune in de Stan-
geviseerde. Uw eerder nietszeggende daard over hetzelfde fenomeen: de over-
zinnetje aan het eind van de inleiding heersende invloed van Versteylen op
,("Wij waren niet meer in staat om Agalev. Dat Staes tot die 'kliek' zou
kontakt op te nemen met de andere behoren, heeft Vetoook al niet beweerd
betrokkenen") lijkt mij in dat verband Bovendien geeft hij in een begeleidende
wel biezonder zwak: ook na uw publika- nota toe dat er inderdaad stront aan de
. tie heb ik mij niet mogen verheugen in knikker is met De Groenen: "Maar wat
een seintje van u om enige opheldering. I wél klopt, is heel uw verhaal hoe 'De
'n Beetje partijpolitiek ingegeven wel- Groenen' behandeld is geworden, hoe
licht? 'De Groenen' verknoeid werd, van bui-
Het komt erop neer dat uw lezers ten de redaktie om.Maar watheb ik daar

foutieve informatie hebben gehad, hoe begot mee te maken, Raf?" Dát leest u
reëel de nota-Willems ook mag zijn. En volgende week in Veto.
daar is niemand mee gediend. De
werkelijkheid is dat de verantwoorde-
lijke binnen Agalev, die het geheel van de
: uitgeverij beheerde (en dat is D)eer dan
'De Groenen' alleen) dat op zo'n onzorg-
vuldige manier deed, dat één en ander op
de fles is gegaan. En in de maalstroom
van dit droeve verhaal werd 'De Groe-
nen' meegezogen. Zo eenvoudig was dat.
Mij de schuld daarvan geven aan de
hand van één of ander bizar komplot
\ rond een aantal figuren bij de groene
beweging, is pure fantasie en is -

~ uiteindelijk - een laffe aanval op iemand

ASllB:l .~die daar niets mee te maken heeft en die
~ alleen maar het ongeluk heeft te worden- i besch?uwd als geschikte pispaal. l~tus-

I 'I sen b~JV.ende echte veran~woordeliJken
van dit inderdaad onprettige verhaal in

Omdat ik spaar voor mezelf. Maar tegelijk ook
voor 'n beetje menselijker wereld.

/

Een boerderij voor mindervaliden ... een centrum voor thuis bevallen ... een recyclagebedrijf...
Tientallen zinvolle initiatieven. Netwerk Vlaanderen helpt ze zelfbedruipend en zelfredzaam te
worden. U helpt Netwerk helpen door te krekelsparen. Uw spaargeld en de interesten blijven uw
eigendom. Maar Netwerk ontvangt elk jaar een aanbrengvergoeding van 1%.Het ASLK-
agentschap in uw buurt geeft u graag alle inlichtingen.

KREKELSPAREN

Paul Staes
Europarlementslid voor Agalev

(iNbAIhtS ~'C Jrr""_,JrSr)
57/fES IIEEfT ~J'AlA1)Mf<.
L.A)/(f vEEN MAUV-t~ CU/EN
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Rektorverkiezingen 1990

Heet de nieuwe rektor
Roger Dillemans i
Het lijkt er sterk op dat de

rektorverkiezingen die dit
jaar in mei plaats hebben,

een slappe bedoening zullen wor-
den. Hoewel die verkiezingen het
gezicht van de KV Leuven voor de
volgende vijf jaar voor een belang-
rijk deel zullen bepalen, is er tot
nog toe niets van te horen geweest.
Er zou zelfs.maar één echt serieuze
kandidaat zijn, namelijk de huidige
rektor Roger Dillemans. In hoe-
verre dat klopt, zullen we pas
weten op 12 april. Tot dan kunnen
de kandidaten zich bekend maken.
Misschien dat er nog een lolploeg
opkomt?

Uiteraard kan niet zomaar iedereen naar
het postje van rektor dingen. Alleen
voltijdse hoogleraren - de 'proffen">
mogen zich kandidaat stellen. In het
verleden waren er altijd minstens vier
kandidaten. Tijdens de laatste verkiezin-
gen, in 1985, haalde Dillemans het
bijvoorbeeld van professor De Meester
uit de fakulteit Toegepaste Wetenschap-
pen en van de professoren Pinnoy en De
Broek uit de fakulteit Letteren en
Wijsbegeerte.

Ambi
De verkiezingen van toen zijn echter niet
helemaal representatief voor het nor-
male verloop van de rektorverkiezingen.
Door het plotse overlijden van de
toenmalige rektor De Somer had de hele
kiesprocedure namelijk plaats tijdens de
zomervakantie. Veel ambiance was er
dus niet te beleven.

Dat lag wel even anders in 1981. Er
waren toen niet minder dan 6 kandida-
ten en het hele gebeuren kreeg bijzonder
veel aandacht in de media. De meeste
kandidaat-rektoren waren zelfs al ge-
kend in februari. Er kon dus uitgebreid
gepalaverd worden over programma's,
beleidsopties voor de universiteit, in-
spraak van studenten of het privee-Ieven
van de heren.

Het kontrast met de kies'kampagne'
van dit jaar is opvallend. Het grootste
deel van de universiteit weet waarschijn-
lijk niet eens dat er verkiezingen zijn, laat
staan dat er gediskussieerd zou worden
over de richting die de KU Leuven de
volgende vijf jaar uit moet. Nochtans is
er daarvoor stof genoeg. De onderwijs-
hervormingen die de huidige rektor
Dillemans verleden jaar aan de KUL

heeft opgestart - het plan Dillemans -
zijn nog lang niet voltooid en ze zijn op
verschillende plaatsen zeker voor korrek-
ties vatbaar. Op het Vlaamse vlak loopt
minister Coens al enkele maanden met
zijn mammoetplan voor het onderwijs
rond. En ons aller 1992 zal voor de
universiteiten ook zeker niet onopge-
merkt voorbijgaan.

De rektorverkiezingen zouden een
ideale gelegenheid kunnen zijn om
binnen de universiteit een brede diskus-
sie op te zetten over die onderwerpen.
Maar de dames en' heren van het
professorenkorps laten het blijkbaar af-
weten, want hoewel de kandidaturen ten
laatste over drie weken ingediend moe-
ten zijn, heeft er zich nog altijd niemand
bekend gemaakt. We hebben dan maar
zelf proberen uit te zoeken wie er dit jaar
ambities koesteren.

Elke rektorkandidaat heeft namelijk
dertig handtekeningen nodig van stem-
gerechtigden vóór hij of zij officieel zijn
kandidatuur kan stellen: tien uit Hu-
mane, tien uit Eksakte en tien uit
Biomedische Wetenschappen. Van de
33.000 leden van onze 'universitaire
gemeenschap' (23.000 studenten en
10.000 personeelsleden) zijn er ongeveer
1000 stemgerechtigd. De studenten be-
schikken over zowat 10% van de stem-
men via vooral hun afgevaardigden op
de fakulteitsraden. Het kiesreglement
voorziet dat minstens 3/5 van de
stemmen naar de proffen gaat. Er
moeten dus zeker proffen zijn die al iets
meer weten. Maar zoals te verwachten
viel is het resultaat bepaald povertjes.

Nek
Zowat iedereen is er honderd procent
zeker van dat rektor Dillemans naar een
tweede ambtstermijn zal dingen. Dille-
mans is de laatste vijf jaar een erg aktief
rektor geweest. Hij heeft voortdurend in
de mediabelangstelling gestaan - te veel
volgens sommigen - en hij heeft gepro-
beerd de KU Leuven op alle mogelijke
gebieden te profileren. Eén van die
media-voltreffers is zeker zijn rationali-
satieplan voor het onderwijs aan de
KU Leuven. Goed politikus als hij is,
heeft Dillemans dat plan bovendien pas
verleden jaar gelanceerd zodat het nu
nog in volle uitvoering is. Hij zal een
tweede ambtstermijn nodig hebben om
'zijn' plan te voltooien. Uiteraard heeft
het plan Dillemans niet overal entoe-
siasme gewekt, en eventuele tegenkandi-
daten zouden daarvan gebruik kunnen
maken. Maar dan moeten die er wel
eerst zijn.

Kongres Jura Falconis

De universiteit van
de ontucht
Het tuchtreglement is zo

mogelijk nog onbekender
dan het eksamenregle-

ment, ook bij de proffen. Het
wordt niet veel gebruikt en wellicht
daardoor zal het in de nabije
toekomst niet gewijzigd worden.
Daar is nochtans alle reden toe.
Niet alleen staan er een paar
oubollige bepalingen in die de
verkeerdelijke indruk geven dat het
reglement integraal in het museum
thuishoort, maar vooral ontbreken
er enkele waarborgen die essentieel
zijn voor een eerlijke tuchtproce-
dure.

Het tuchtreglement, dat moet waken
over de goede orde aan onze unief
wordt voorafgegaan door vier artikels
onder de hoofdding 'Belangrijke Mede-
delingen'. Het derde artikel zou ver-

plichte lektuur moeten zijn voor alle
juristen vanwege de legistieke onkunde
waarmee het opgesteld is: "Het regle-
ment van de Universiteit staat niet toe
dat studenten op hun kamer bezoek
ontvangen van kollega's van het ander
geslacht." Niet alleen is het artikel
opgesteld in een tijd die duidelijk ver
achter ons ligt, bovendien is het erbar-
melijk geformuleerd. Het artikel is na-
tuurlijk allang dode letter, maar het ziet
er voorlopig niet naar uit dat het wordt
geschrapt. Volgens een studentenverte-
genwoordiger van Akademische Raad
omdat de opheffing ervan al te veel
publiciteit met zich mee zou brengen.
Dat mag dan wel zo zijn, maar het
degradeert meteen het hele reglement.
Het zal bij velen de reaktie opwekken
dat, als er zoiets archaïsch in staat, de rest
ook wel niet veel belang zal hebben.

In het tuchtreglement staan zwart op
geel de sankties die je zoal aan deze unief
kunt oplopen: een blaam, de ontzegging

Behalve Dillemans zijn er nog twee
"hardnekkige geruchten", zoals iemand
het omschreef Ten eerste is er professor
Rik Casteels, de dekaan van Genees-
kunde. Hoewel hij bij de studenten niet
echt populair is, heeft hij veel aanhang
bij de proffen van zijn fakulteit. En
omdat de fakulteit Geneeskunde de'
meeste stemgerechtigden heeft, zou hij
dus een belangrijke tegenstander kunnen
zijn voor Dillemans. Spijtig genoeg
konden we professor Casteels zelf niet
bereiken, maar iemand van Akademi-
sche Raad verzekerde ons met klem dat
Casteels verklaard had geen rektorkan-
didaat te zijn. Waar het gerucht dan
vandaan komt?

Blijkbaar is er toch iets aan de hand,
want Casteels wordt ook genoemd als
een soort running-mate voor Dillemans.
In ruil voor zijn steun - wat uiteraard
bijzonder voordelig zou zijn voor Dille-
mans - zou Casteels dan vice-rektor
worden en/ of groepsvoorzitter Bio-
medische Wetenschappen. De hypotese
dat de ploeg Dillemans die nu vijfjaar de

'unief bestuurt op die manier gewijzigd bevindt.
zou worden, is niet abnormaal. De Daarmee is het lijstje met namen die
huidige vice-rektor Deruyttere wordt 65 voortdurend terug opduiken, afgesloten.
en gaat dus waarschijnlijk volgend jaar 'Van de kandidaten van 1985 is er
op emeritaat. Professor Borgbgraef, die helemaal niets meer te horen. Opvallend
nu nog groepsvoorzitter Biomedische ook dat er nog altijd geen enkele vrouw
Wetenschappen is, heeft al enkele jaren tot de kanshebsters gerekend wordt, en
gezondheidsproblemen. Casteels zou we zitten toch al bijna in het jaar 2000.
een logische opvolger zijn. Sporadisch komen er nog wel enkele

Naast Casteels hoort ook professor namen voor. Professor Roger Blanpain
Herman Van den Berghe tot de hardnek- bijvoorbeeld, ex-dekaan van de Rechts-
kige geruchten. Van den Berghe is fakulteit, ex-Volksuniesenator en ex-
gespecialiseerd in menselijke erfelijkheid rektorkandidaat in 1981. Alleen haalde
en komt dus ook uit Geneeskunde. Blanpain in 1981 nog geen honderd
Daarnaast is hij koördinator voor het stemmen, en misschien ziet men een
onderzoeksbeleid binnen de Onder- VU-rektor wel niet zo zitten voor de
zoeksraad, de raad die het onderzoeks- KUL. Voor het overige stootten we nog
beleid aan de KU Leuven en de verde- op Alfons Dupré, dekaan van de fakul-
ling van het onderzoeksgeld verzorgt. teit Wetenschappen en' Ludo Melis van
Vanden Berghe isdus geen onbekende in de afdeling Linguïstiek van Romaanse
het professorenkorps. Wat niet noodza- filologie, Maar eigenlijk gelooft niemand
kelijk een voordeel is,want toen Vanden echt dat die laatste geruchten enige
Berghe zich verleden jaar tijdens de grond van waarheid bevatten.
Akademische Senaat nogal laatdunkend Rektor Dillemans zou dus wel eens
uitliet over het wetenschappelijk onder- het strijdperk voor zich alleen kunnen
zoek in de Humane Wetenschappen, hebben als er niet snel iets verandert. En
werd hem dat niet bepaald door iedereen zelfs als er nog iemand opduikt, zal die
in dank afgenomen. het moeilijk krijgen zich te profileren en

eigen beleidsvoorstellen aannemelijk te
maken. Het is immers bijna paasvakan-
tie en de eerste stemronde begint op
2 mei. Toch kunnen we ons moeilijk
voorstellen dat er helemaal niemand is
die een alternatief kan bieden voor
Dillemans. Om er wat schwung in te
krijgen, willen wij eventueel wel een
paar suggesties doen.

Hoe serieus men het gerucht over de
kandidatuur van Van den Berghe moet
nemen, is onduidelijk. Bij de vorige
rektorverkiezingen was hij al handteke-
ningen beginnen inzamelen, waarna hij
zich op het laatste moment terugtrok.
Om zich daarop aan te sluiten... bij
Dillemans. Ook over Van den Berghe
konden we geen uitsluitsel krijgen, om-
dat hij zich momenteel in Leningrad

van het recht om één of meer kolleges en
praktika te volgen, de tijdelijke wegzen-
ding, de weigering om je te laten
inschrijven en de definitieve uitsluiting.
Maar waarvoor kun je die straffen
oplopen? Het reglement zwijgt daarover
in alle talen. Het vermeldt alleen dat
"van de studenten wordt verwacht dat ze
zich in hun gedragingen en sociale
betrekkingen (...) door eerbied voor de
menselijke persoon laten leiden; dat ze
geen handelingen verrichten die onvere-
nigbaar zijn met de hoge zending van de
Universiteit in het algemeen en met de
beginselen die aan deze Universiteit ten
grondslag liggen in het bijzonder." Je
moet je dus een beetje gedragen, en
naarmate de ernst van de inbreuk wordt
ook de sanktie strenger. Niets wereld-
schokkends.

Wie mag de sankties uitspreken? Dat
hangt ervan af De blaam wordt uitge-
sproken door de Voorzitter Studenten-
aangelegenheden. Wat echter vaker zal
voorkomen is dat je uitgekafferd wordt
door je prof Dan kun je hem nu zeggen
dat hij niet bevoegd is. Maar vaker zal
het voorkomen dat de prof je in een
woedebui verzoekt om op te stappen en
je ook voor de rest van het jaar niet meer
op zijn kollege's verwacht. Ook dit is een
overtreding van het tuchtreglement : de
sanktie (de ontzegging van het recht om
één of meer kolleges en praktika te
volgen) mag alleen uitgesproken worden

door de Voorzitter Studentenaangele-
genheden. Bovendien heeft de student
het recht te verzoeken dat eerst de
tuchtkommissie wordt samengeroepen.
Die bestaat uit de dekaan van de
fakulteit waartoe de student behoort, een
hoogleraar van dezelfde fakulteit, de
preses van de kring en de verantwoorde-
lijke van het studiejaar waartoe de
student behoort. Ze wordt voorgezeten
door de Voorzitter Studentenaangele-
genheden. We raden je echter aan om
voorlopig toch maar de plaat te poetsen.
Alsje weigert de aula te verlaten, kan de
professor de pedel erbij halen, en deze
heeft de bevoegdheid je desnoods manu
militari te verwijderen. Dat staat dan wel
niet in het reglement, maar de pedel
heeft die 'politionele bevoegdheid' door
het gewoonterecht verkregen, en dat is
ook een erkende rechtsbron.

Reformisme
De overblijvende sankties - de tijde-

lijke wegzending, de weigering tot her-
nieuwde inschrijving en de definitieve
wegzending - worden zeer weinig ge-
troffen. Hoe vaak en voor welke feiten is
niet precies bekend. Diskretie, is hier het
ordewoord. Wel is het zo dat de sankties
nu genomen worden voor 'gewone'
misdrijven als diefstal. De tijd is voorbij
dat de universiteit sankties uitdeelde om
'politieke' akties te breken, zoals in 1974,
toen de kolleges van de Zuid-Afrikaanse

Erik Paredis

FELDGRAU - Woedend door de
niet-etkenning van het NSV als vrije
vereniging op Kringraad. en wellicht
ook wel wat overmoedig door de bru-
tale aanval van Vlaams-Blok-militanten
op migrantenkommissaris Paula
Dhondt in Antwerpen, was een dertig-
tal NSV'ers (overigens minder dan
verwacht) vorige donderdag bij de
Alma samengetroept. Het was de "eer-
ste aktie in een lange rij': Er werden
pamfletten uitgedeeld waarop werd uit-
gehaald naar de Leuvense studenten-
vertegenwoordigers, die "geen enkele
blijk tonen van solidariteit met de
vermoorde Chinese studenten': en naar
de "pseudo-journalisten van de
jo Meiersstraat", die "in hun privé-blad
Veto systematisch de verdediging van
deze marxisten op zich neemt': Met die
marxisten wordt dan het MLB bedoeld,
dat wél door Kringraad werd erkend.
Op eigen initiatief wilden enkele men-
sen tegenpamfletten uitdelen. Toen het
NSV hen dat probeerde te verhinderen,
onder meer door enkele rake klappen
uit te delen, kwam Alma-direkteur
Toon Martens tussenbeide Na de mid-
dag zakte het NSV af naar de
jo Meiersstraat, waar het de deur geslo-
ten vond. De groep droop na een
tiental minuten af. (Foto Rob Stevens)

gastdocent Spies geboykot werden.
Dat neemt niet weg dat er heel wat

aan het tuchtreglement verbeterd kan
worden. Zo heeft de 'beklaagde', ook bij
tuchtrechtspraak, recht op een eerlijk
'proces'. De tuchtprocedure moet de
rechten van de verdediging respekteren.
Dat impliceert dat de beklaagde niet
alleen formeel de kans moet krijgen zich
te verdedigen, maar bovendien vooraf
moet weten wat er precies tegen hem
aangevoerd wordt. Verder moet de
uitspraak van het tuchtorgaan gemoti-
veerd zijn... als het tuchtreglement dat
vermeldt. Dat is hier dus niet het geval;
in principe kun je dus van deze universi-
teit gestuurd worden zonder dat je weet
waarom.

Ook moet een tuchtprocedure voor-
zien in de mogelijkheid om in beroep te
gaan. Dat kan aan de KUL, bij het BAR.
Maar de voorzitter voor Studentenaan-
gelegenheden zit ook in het BAR, en
speelt dus rechter en partij tegelijk: hij
oordeelt dan namelijk in beroep over de
juistheid van zijn eigen beslissing. Als
een student zoiets voor de Raad van
State zou brengen, kan de unief zeker
zijn van een nietigverklaring. En ten-
slotte: wat met het recht op onderwijs?
,Alsje iemand wegstuurt, komt dat in het
gedrang. Zeker als hij voor zijn studies,
zoals oude geschiedenis en teologie,
alleen in Leuven terecht kan.

Luc Janssens
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was bezig met een nieuw script: een
bewerking van de laatste roman van
John Steinbeck, East of Eden. Naarmate
Kazan meer met Dean praatte, reali-
seerde hij zich dat er in diens leven
elementen waren die parallel liepen met
het karakter in East of Eden. De film
speelt zich af tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. Dean speelt de jongste van twee
moederloze broers. Aron, de oudste
broer, isde modelzoon, vader's oogappel
die vaste verkering heeft met Abra, een
meisje uit het dorp. Cal is het zwarte
schaap, wiens liefde voor zijn vader
verkeerd begrepen en verworpen wordt.

Het in roulatie brengen van de film
maakte van Dean de meest besproken
akteur van 1955. East of Eden had
uitdrukking gegeven aan het tijdloze
konflikt tussen een onbuigzame vader en
het zoeken naar liefde en begrip van een
adolescent. Een generatie mensen was
zich instinktief gaan identificeren met
het leed en de verwarring van James
Dean.

Hogescholen is (evenals hun opmerking dat - met
vijfduizend frank ekstra - de Hobu-
inschrijvingen gemiddeld zelfs hoger
rouden liggen dan bij de universiteiten),
hebben we sterk de indruk dat 'meer
geld voor zichzelf hèt enige is dat hen
konkreet interesseert. Zij vermelden ook
nooit dat zij in grote centra - Leuven is
hiervan een goed voorbeeld - ook reeds
meedoen aan de universitaire sociale
sektor: sommige Hobu-instellingen ma-
ken trouwens ekspliciet reklame met de
studentenvoorzieningen van de KUL.

Dit neemt echter niet weg dat hogere
inschrijvingsgelden in het Hobu inder-
daad ongewenst zijn, en dat het Hobu
dringend nood heeft aan een eigen
sociale sektor. Maar deze laten betalen
door de studenten (het Hobu met
inschrijvingsgelden, die van de universi-
teit door het verlies van een stuk van de
eigen sociale sektor), is absoluut onge-
wenst.

Walter Pauli

Het Hobu betoogt donderdag 29 maart
tegen de verhoging van het inschrijvings-
geld, om 14.00 uur aan het World Trade
Center in Brussel

larnes Dean

... vervolg van p.l
gezocht worden: tijdens het besparings-
overleg had de Vlaamse Ekse1rutieve
beslist niet minder dan 280 miljoen
frank te besparen op het budget van het
Hobu voor het jaar 1990. De bewuste
som van 280 miljoen is niet weinig,
integendeel. Om het Hobu nog te laten
funktioneren, is minister Coens dus naar
andere inkomsten gaan zoeken. De
Hobu-studenten zelf waren vanzelfspre-
kend de meest voor de hand liggende
betalers.

Zowel de Hobu-instellingen als de
studenten hebben hiertegen geprotes-
teerd. De studenten doen dit vanuit het
principe van de 'demokratisering van het
önderwijs': zij vinden het onaanvaard-
baar dat begrotingstekorten door de
Hobu-studenten moeten betaald wor-
den. Bovendien eisen zij een sociale
sektor voor het Hobu, echter ronder aan
die van de universiteiten te raken.
Kringraad en Sociale Raad, twee raden
van Loko, hebben zich vorige vrijdag
solidair verklaard met de Hobu-stu-

Trilogie van een
verschoppeling

Achteraf

Tappers
De Stucbar heeft tappers tekort. Geïnte-
resseerden (niet ouder dan dertig jaar,
liefst met ervaring, houdt van muziek)
die zich tot 13 juli 25 uur per week
kunnen vrijmaken, moeten zich wenden
tot Lief Stuyk of Nikol Wellens, Van
Evenstraat 2d. Wacht niet te lang: de
sollicitatiegesprekken beginnen morgen.

denten.
De instellingen, met als spreekbuis het

Nationaal Verbond van het Katoliek
Hoger Onderwijs (NVKHO), gebruiken
dat element van demokratisering ook.
Zij koppelen er echter de konklusie aan
dat zij ijveren om "een rechtvaardige
verdeling van de sociale toelagen over
alle studenten Hoger Onderwijs op te
eisen". Dat is natuurlijk een bijronder
inhalige en korte-termijn strategie. Zoals
reeds hoger vermeld, kunnen de enkele
universiteiten momenteel nauwelijks
een degelijke sociale sektor garanderen
binnen het beschikbare budget. Een
uitstrooüng over de disparate groep
Hobu-scholen (zie kader) rou, onder
elke vorm, een degelijke sociale sektor de
grond inboren. Het rou gewoon voor
alle instellingen een ekstra schnabbel
betekenen. Daar zijn noch de Hobu-,
noch de universiteitsstudenten mee ge-
diend.

Hoewel de klacht van het NVKHO
dat het Hobu benadeeld wordt in
vergelijking met de universiteiten terecht

AARDRIJKSKUNDE
In Vlaanderen wordt er op negen verschillende lokaties
universitair onderwijs verleend: Leuven (met een ekstra
kampus te Kortrijk), Diepenbeek, Gent, twee te Brussel
(VUB en UFSAL), en drie - binnenkort één - te
Antwerpen. Dat betekent dus evenveel sociale sektoren. Bij
het Hobu ligt dat wel even anders: er zijn niet minder dan
354 Hobu-scholen. Zelfs al rou men niet aan iedere school·
afzonderlijk een volledige sociale sektor uitbouwen, maar
slechts één per 'centrum', dan nog rouden er niet minder
dan 65 ekstra sociale sektoren nodig zijn. Wij vermelden:
Antwerpen, Arendonk, Boom, Borsbeek, Brasschaat,
Duffel, Geel, Heist op den Berg, Herentals, Kontich, Lier,
Mechelen, Mol, Mortsel, Sint Katelijne Waver, Turnhout,
Vorselaar, Wijnegem, Zoersel, Alsemberg, Brussel, Diest,
Dilbeek, Halle, Leuven (met Heverlee), Liedekerke,
Opwijk, Tienen, Vilvoorde, Wemmel, Diepenbeek, Genk,
Hasselt (met Stevoort), Heusden-Zolder, Houthalen, Maas-
mecbeIeo. Overpelt, Sint-Truiden, Tongeren, Aalst (met
Grijzegem), Buggenhout, Deinze, Dendermonde, Eeklo,
Gent (met Mariakerke, Oostakker en Sint-Amandsberg),
Lokeren, Maldegem, Melle, Oudenaarde, Ronse, Sint-
Niklaas, Temse, Wetteren, Anzegem, Brugge, De Haan,
Ieper, Koksijde, Kortrijk, Menen, Oostende, Roeselare,
Tielt, Torhout en Waregem.
In de grootste centra kunnen de verschillende hogescho-

len natuurlijk samengaan met de bestaande universitaire
sociale sektoren in één grote regionale sociale sektor: de 54
Antwerpse hogescholen samen met de 3 Antwerpse
universiteiten, bijvoorbeeld, of de 47 Vlaamse hogescholen

en de de 2 universiteiten in Brussel, of het universiteitje en 4
hogescholen te Diepenbeek, de 15 hogescholen aan de
KULAK te Kortrijk, de 44 hogescholen en RUG te Gent,
de 15 hogescholen en onze KUL te Leuven. Men rou zelfs
een iets ruimer bondgenootschap kunnen tot stand
brengen: de 19 hogescholen uit Hasselt en de 6 in Genk
koppelen aan Diepenbeek.

Ook met de grotere Hobu-centra rou er geen probleem
zijn: in Mechelen zijn er 14 hogescholen (en nog eens 2 in
het nabijgelegen Sint-Katelijne-Waver), er zijn 6 hogescho-
len in Geel, 11 te Brugge, 10 te Aalst, 7 te Sint-Niklaas. De
kostprijs van een nieuwe sociale sektor kan daar nog binnen
de perken gehouden worden. Maar waar moeten, bijvoor-
beeld, de leerlingen van het Sint Norbertusinstituut voor
Verpleegkunde te Duffel heen? Naar Lier, samen met de
kollega's van het plaatselijke Sint-Aloysiusinstituut voor
Verpleegkunde, de Stedelijke Akademie voor Schone
Kunsten en de Rijksnormaalschool? Naar Mechelen, of
Antwerpen? Of misschien toch naar Sint-Katelijne-Waver,
waar er toch een sociale sektor moet zijn voor het Instituut
voor Katoliek Pedagogisch Hoger Onderwijs of de
Katolieke Industriële Hogeschool De Nayer. Kortom, naast
het financiële aspekt gaat de praktische organisatie ook leuk
worden: je kan moeilijk van studenten gaan verlangen dat
zij bijvoorbeeld van Maldegem naar Eeklo (6 km) fietsen
om ginds 's middags hun maaltijden te nuttigen. Over het
feit of hier een sociale sektor moet zijn, bestaat immers
weinig twijfel: zij hebben er net evenveel recht op als de
eerste de beste Leuvense universiteitsstudent (WP)

Discipline
- ./

AI vroeg trokken voordracht en to-
neel zijn aandacht. Hij ging drama
studeren en binnen een maand na zijn
inschrijving bemachtigde hij reeds een
goede rol in het stuk Macbeth. Hoewel
zijn optreden niet zo'n sukses was, werd
hij opgemerkt door een impressario. Dit
betekende het begin van een lange jacht
naar werk bij film, televisie en radio en
tevens van zijn geleidelijke mislukking
als student. Dean begon ook toneel-
lessen te volgen bij James Whitmore,
een beroepsakteur die zijn opleiding had
genoten bij de Actors Studio. Deze lessen
waren voor Deagvan kruciaal belang.
Aangezien bij alleen vertrouwd was met
de techniek en de efIekten van ekstravert
akteren, had hij nooit de processen van
het introvert toneelspel onderzocht, het
opgaan van de akteur in zijn rol.
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KUL OPENT NIEUW ZWEMBAD
~M,~MMER,~MST
Sportkot - Het nieuwe zwembad van de
KV Leuven is geopend. Voor een aantal
betrokkenen betekent dit het eindpunt
van jarenlange aktie en onderhandelin-
gen. En inderdaad: reeds op het einde
van de jaren 40 was er sprake van een
nieuw zwembad. Door de jaren heen
zijn de onderhandelingen echter steeds
afgesprongen en kon men niet tot een
konsensus komen.

Twee jaar geleden werd dan eindelijk
toch beslist dat de KV Leuven zijn eigen
25-meter bad rou krijgen ter vervanging
van de vaak gehekelde 'roeibak'. En het
werd niet zomaar een alledaags zwem-
bad.

Woensdag 21 maart heerste er een
feeststemming in en rond het Sportkot.

"

En terecht": het langverwachte, gloed-
nieuwe zwembad werd officieel ge-
opend. Een horde akademische heren in
maatpak bewoog zich enigszins onwen-
nig langs de rand van het koele water om
te luisteren naar de openingstoespraken
van professor Van Gerven (voorzitter
van het Instituut voor Lichamelijke
Opvoeding, het ILO), UP-pastor Du-
mon, rektor Dillemans en professor
Persyn (verantwoordelijke van het
Aquatics-team, zie verder). Daarna
volgde een demonstratie van de - in
Leuven ontwikkelde - nieuwe zwem-
stijl (een soort schoolslag) en van de
kayakkers uit het keuzevak 'openlucht-
leven'. Ook de 'akt' van de 'Van West
boys en girls' was beslist de moeite

waard, al werkte hij soms wat op de
lachspieren. Een veertigtal gepensioneer-
den van de KU Leuven demonstreerden
hun kunnen na éénjaar watergewenning
en zweminitiatie.in de roeibak. Dit maar
om te bewijzen dat het zwembad ook
mogelijkheden zal bieden aan 'bijzon-
dere groepen'.

Het nieuwe zwembad zal trouwens
lang niet enkel ten dienste staan van de
ILO-student. De onderzoekseenheid
'Aquatics' van het ILO heeft reeds jaren
een speciaal evaluatie-systeem ontwik-
keld. In het nieuwe zwembad werd een
infrastruktuur ingebouwd die dit sys-
teem optimaal kan laten funktioneren.
In het kort komt het hierop neer: met
behulp van allerhande apparatuur kan
men informatie verzamelen die erg
nuttig kan zijn voor de zwemmer die zijn
zwemstijl wil perfektioneren. Met een
video kunnen de bewegingen van de
zwemmer nauwgezet worden gevolgd
en geëvalueerd. Rekening houdend met
de lichaamsbouw van de persoon in
kwestie kan men via een eenvoudig
komputerprogramma de bewegingen en
training van de zwemmer bijsturen.
Vroeger deden vooral buitenlandse
aanvragers beroep op het evaluatie-sys-
teem. Wetenschappelijke onderzoeks-
teams doorkruisten Europa in een mini-
bus met een 'mobiel labo'. Door het
nieuwe 'onderzoeksbad' kunnen buiten-
landse ploegen nu te Leuven zelf weten-
schappelijk geëvalueerd worden.

En tenslotte voor de individuele
zwemmer die zijn sportkaart meer wil
valoriseren: die zal nog eventjes op zijn
honger moeten blijven zitten. Het nieu-
we zwembad wordt pas vanaf 2 april
opengesteld voor het publiek.

Tine Van Heesvelde

In zijn volgende film, geregisseerd door
Nicholas Ray, werd die identifikatie nog
duidelijker. Jim Stark uitRebel witho~t a
cause was de direkte vertegenwoordiger
van de frustratie van die generatie en van
hun bedekte verwerping van de mate-
riële' waarden waarmee ze waren groot-
gebracht. Van Nicholas Ray kreeg Dean
de volledige vrijheid en verantwoorde-
lijkheid in zijn vertolking en karakterise-
ring van de rol. Misschien was daarom
zijn werk aan deze film het meest
zorgvuldige en ongetwijfeld het ==
suksesvolle van zijn korte filmkarrière.

Ook in George Stevens' rnammoet-
produktie Giam speelt Dean de rol va.n
de outcast, de knecht die een stukje
grond erft en daar een rijke oliebron
aanboort. Ook deze film past in de
trilogie van de jeugdige verschoppelin~:
het buitengesloten zijn en de daaruit
voortvloeiende verbittering worden
door Dean op een grootse manier
vertolkt. Nochtans is niet iedereen het
daarover eens: sommigen menen dat
Dean's portrettering van de oudere Jett
Rink zijn beperkingen aantoont als
akteur.

James Dean rou de première van
Rebel without a cause -en Giant nooit
meemaken. Op weg naar een autorace in
Salinas, waaraan hij zelf rou deelnemen,
reed hij zich te pletter in zijn nieuwe
Porsche Spyder. De legende was gebo-

Een tijd later trok James Dean naar ren. Een jaar na zijn dood schreef
New York. Hij slaagde erin les ~emogen François TrufIaut: "De hedendaagse
volgen bij de Actors Studio. ~ze jeugd herkent zichzelf in James Dean.
toneelschool werd in 1947 opgencht Minder om de redenen die gewoonlijk
door Elia Kazan en Cheril Crawford. naar voren worden gebracht - geweld,
Kazan was de belangrijkste sc~akel sadisme, hysterie, pessimisme, wreed-
tussen de eksperimen.tele teaters. ~t de heid en grof taalgebruik - dan om
jaren dertig en een nieuwe, realistische andere, veel eenvoudiger en alledaagse
wijze van akteren en toneel maken op redenen: eerbare gevoelens, een rijke
Broadway De manier van akteren ~e fantasie, morele zuiverheid die geen
men daar onderwees heet M~thod a~~ verband heeft met de moraliteit van het
en volgt de filosofie van S.tamslavski.Dit dagelijks bestaan, maar des te rigoereu-
houdt in dat de akt.~ur met,vert>et;ldt of zer is. De eeuwige liefde van de ad~les-
imiteert maar dat hiJ de rol wordt door cent om de dingen uit te testen en Uit te
de ~~ te le~en tussen de rol. en de proberen; dronkenschap, trots ~?spijt,
realiteit van eigen leven en en:t0tles. De omdat je buiten de maatschappij staat;
studio heeft een hele generatie akteurs weigeren en wensen te worden o~geno-
voortgebracht waaronder Marion .Bran- men. en de uiteindelijke aanvaarding, of
do, Paul Newman, Shelley Winters, afwijzing van de wereld zoals die is."
Montgomery Clift en Marilyn Monroe. .

Voor de eerste keer in zijn bestaan als Marc Dewit
. professional kreeg Dean een lange en De James Dean-cyclus gaat door in
serieuze rol in het toneelstuk See The Auditorium Vesalius, van maandag tot
Jaguar. Dit Broa~w~~-debu~t be~~- donderdag, telkens om 20.30 u, organi-
kende een keerpunt In ZIJnkarrière. ZIJn satie Politika.
vertolking had de aandacht getrokken. _
waardoor hij verschillende aanbiedin-
gen kreeg. Hij kon veel televisiewerk
doen en werd een van de topakteurs van
die tijd. Dean ontpopte zich als een
onderzoekend akteur, een eksperimen-
teel. Hij deed steeds minder toegevingen
aan de konventies. Voor kollega's en
regisseurs was het dan ook soms lastig
met hem samen te werken.
Tijdens één van zijn toneelstukken werd
Dean opgemerkt door Elia Kazan. Deze

Inmaart 1990 is het 35 jaar
geleden dat 'Bast of Eden'
werd uitgebracht, de eerste

speelfilm waarin James Dean de
hoofdrol vertolkte. Enkele maan-
den later, nog in datzelfde jaar,
stierfhij op 24-jarige leeftijd.Door
die ene film was hij reeds het idool
van' een generatie geworden. Zijn
dood droeg bij tot de legende-
vorming rond zijn persoon. Achter
die legende schuilt echter ook 'de
akteur die hard heeft gewroet om
zijn karrière van de grond te
krijgen.

James Byron Dean werd op 8 februari
1931 geboren in het industriestadje
Marion, zestig kilometer ten noorden
van Indianapolis. Zijn moederhad zich
voorgenomen haar zoon alle kansen te
bieden die zijzelf nooit gekregen had. De
familie vond dan ook dat James te
beschermd en te verwend opgroeide: hij
werd door zijn neefjes geplaagd en tegen
de tijd dat hij naar school ging, voelde hij
zich al een buitenbeentje. Het gevoel van
isolement rou hem tot zijn dood verge-
zellen. Toen hij negen jaar was overleed
zijn moeder aan borstkanker. In plaats
van dichter tot elkaar te komen, groeiden
vader en zoon verder uit elkaar. James
werd door zijn tante verder opgevoed.

Steinbeck
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Mark Deputter over de toekomst van het Stuc

"Kunstencentra zorgen
voor nieuw talent"
Het Stuc heeft zich als klein Leuvens kultuurcentrum tot nog toe

moeten tevreden stellen met een beperkt budget. Met de
subsidies die het krijgt van de overheid en de universiteit blijven

de mogelijkheden om kunstprodukties te steunen beperkt. Nochtans
werkt het centrum al jaren op een bijna professionele manier en is het
stilaan de studentenbeweging aan het ontgroeien. Met haar nationale
uitstraling komt het Stuc dan ook in aanmerking voor een grote hap uit
de subsidiekoek van 240 miljoen die minister van kultuur Dewael aan de
acht receptief-produktieve centra die Vlaanderen rijk is, wil besteden. De
grootte van dat bedrag - dit jaar gaat het nog om 39 miljoen - kan de
diskussie over het nieuwe teaterdekreet opnieuw op gang brengen. Over
hoe het was, hoe het is en hoe het rou moeten worden had Veto een
gesprek met de teaterprogrammator van het Stuc, Mark Deputter.

Veto: bi de voorbijedecennia is er nogal een podiumfunk:tie krijgt om nieuwe
wat veranderd in het Vlaamse teater. Er kultuurstof te geven aan het teaterland-
ontstonden een aantal kleine gezelschap- schap, dat je de mogelijkheid scbept dat
pen die eksperimenteel gingen werken, er nieuwe dingen bijkomen en dat er
los van de traditie van het tekstteater. Ze dingen afsterven. De bedoeling zou
hadden een podium nodig om hun moeten zijn dat men komt tot een
produkten bij het publiek te brengen, dekreet voor alle kunsten. Dat lijkt er
maar van overheidswege kwam er wei- "wel te 'komen, men spreekt in termen
nig steun. van een podiumkunstendekreet. In dat

dekreet zou er ook plaats moeten zijn
voor afwisseling. De kunstencentra zou-
den een soort voedingsbodem worden
voor het teaterlandscbap, zodanig dat je
een groot blok krijgt met alle podium-
kunsten en dat elk gezelschap daarin
voor een periode van vier of vijf jaar
gesubsidieerd wordt. Daarna kan beke-
ken worden of ze wegvallen of niet»

Deputter: «Er werden receptieve centra
opgericht. In Leuven kwam er het Stuc,
in Kortrijk de Limeligbt, in Gent de
Vooruit. De middelen van die centra
waren beperkt omdat er niet ecbt een
subsidiebeleid was. Ik beb het gevoel dat
bet nu de bedoeling is van bet ministerie
om aan de receptieve centra een duide-
lijke struktuur te geven, zodat ze een
zekere bestaansgrond krijgen. Men wil
ze, nu ze al zo'n vijftien jaar in de marge
werken, opnemen in een dekreet. Al die
jonge mensen die zoveel betekend heb-
ben voor bet Vlaamse teater, wals Jan
Decorte en Paul Peyskens, werden nooit
officieel betoelaagd. De gezelscbappen
die toelagen krijgen zijn het Fakkelteater,
bet gezelscbap Yvonne Lex, bet Ecbt
Antwerps teater. Al degenen die ervoor
gezorgd bebben dat bet teaterleven zo'n
boom gekend beeft, zitten dus allemaal
struktureel gezien in de marge. Dat is iets
wat absoluut niet meer kan»

Veto: In het Stuc krijgen een aantal
jonge kunstenaars traditioneel de kans
om een produktie voor te stellen. Hoe
zien jullie de relatie tussen de teater-
makers en de receptieve centra als de
voorstellen van Dewael erdoor komen?

Deputter: «De kunstencentra zouden
ervoor moeten zorgen dat er telkens
opnieuw nieuw talent kan naar boven
komen waaruit dan iemand kan gekozen
worden. Laat ons zeggen dat Bert Van
Gorp drie of vier produkties maakt en
dan een aanvraag doet om een dekreet-
gezelscbap te worden. Dan kan men de
beslissing nemen om bem op zijn eigen te
laten werken. Het is de bedoeling dat je

Mercedes
Veto: Een vanjullie bezwaren tegen het
teaterdekreet is dat de artiesten na drie
kreatieopdrachten op straat komen te
staan.

Deputter: «Door een beperking te
stellen aan bet aantal produkties waar-
aan iemand werkt, sluit je beel wat
dingen uit. Hoe kan je nu zeggen dat
iemand geen jong kunstenaar meer is na
drie produkties ? Er zijn mensen als Wim
Vandekeybus die na bun eerste produk-
tie internationaal doorbreken en je bebt
er die vijf jaar moeten werken om te
weten waar ze mee bezig zijn. Ik kan mij
bovendien voorstellen dat je beroeps-
akteurs laat samenwerken met mensen
die nog nooit iets gemaakt bebben. Je op
voorhand door een dergelijke regel laten
inperken slaat nergens op. Er is trouwens
in bet dekreet opgenomen dat de centra
om de vier jaar moeten geëvalueerd
worden. Daar heb je dus tocb die
kontrolefunktie, men beeft de macbt om
een aantal mensen te schrappen»

Veto: Daarmee werkt het voorstel in
feite het amateurisme op lange termijn
tegen, terwijl men in de jaren tachtig

steeds meer gaan werken is met ama-
teurs.
Deputter: «Het risiko zit er in dat de
centra een aantal vaste waarden zouden
aannemen en zicb daarmee zouden
profileren, dat er geen plaats meer zou
komen voor kleinere groepen. Ander-
zijds moet je een aantal mensen die
eigenlijk niet meer in de centra tbuisbo-
ren wel opnemen omdat ze geen plaats
hebben in bet teaterlandscbap. Waarom
zit Jan Decorte nog in de Beursschouw-
burg, waarom beeft Paul Peyskens nog
geen vast inkomen om teater te maken?
Die moeten ergens terecht kunnen, je
kan je verantwoordelijkheid niet af-
scbuiven als kunstencentrum. Daaren-
boven is bet ook wel belangrijk dat een
kunstcentrum niet alleen jonge produk-
ties maakt, maar ook kwaliteitswerk.
Het SbafIyteater beeft er onder geleden
dat ze te veeljong werk bracbten. Na een
tijd komt er niemand meer kijken omdat
bet allemaal eksperimenteel eri'"nieuw
werk is. Ook voor de jonge kunstenaars
zelf is bet beel interessant om zicb tegen
iets te kunnen afzetten, om niet naast
twintig andere beginners te moeten
werken»

Veto: Vandaar ook dat jullie benadruk-
ken dat er een vaste kern is die de
artistieke leiding heeft en die ook meer
financiële zekerheid krijgt, zodanig dat
·ze kunnen blijven en een venrekbasis
kunnen vormen voorjonge mensen.
Deputter: «Tot nu toe was er een
projektenpot. Het ministerie kreeg ze-
ventig aanvragen, maar daar weet nie-
mand waar bet over gaat. Het is ook bun
werk niet, ze kunnen niet-elke avond
naar een nieuwe voorstelling gaan kij-
ken, ze bebben daar geen tijd voor. Dus
was bet de bedoeling om die projekten-
pot af te scbaffen en bet werk te
delegeren naar mensen die ermee bezig
zijn, wiens beroep bet is om al die jonge
dingen te gaan zien en te beoordelen. Nu
is dat ook wel een strijdpunt omdat bet
risiko groot is.dat, als de verantwoorde-
lijkheid naar de centra gaat, er een soort
maffia kan ontstaan van zes, zeven
mensen die elkaar kennen en die beel
veel macbt krijgen, waar iedereen langs
moet om geld te krijgen. Dus zou het
beter zijn als er,wals in Nederland, naast
de centra een soort van uitweg zou
bestaan voor groepen die niet in de
centra terecht kunnen»

Veto: In het dekreetontwerp vanDewael
wordt voorgesteld om maksimum een
derde van de middelen aan te wenden
voordepersoneelsomkadering. De rest is

LIJF - Knijpen, mekaar aftasten of alleen maar kijken: Louis Ziegler zou het een onderzoek fUUlI" het lichaam noemen. In
eerste instantie is het doodgewoon een grappige dansvoorstelling die laat zien hoe het masfientje van de motoriek in
mekaar steekt Wat er nog meer achter steekt verklappen wij u nog niet Eerst gaan kijken naar "Nu et Cru" komende
donderdag eh vrijdag om 20.30 u in de Vlamingenstraat. en dan volgende week Jiéto lezen.

bestemd voor de realisatie van produk-
ties. Kunnen jullie daarmee akkoord
gaan?
Deputter: «Ik vind bet een beetje
vervelend omdat bet weer gaat om zo'n
cijfernorm. Het is veel beter om na vier
jaar een kontrole uit te oefenen op de
centra. Dan kunnen ze je schrappen als
ze met een Mercedes rondrijden. Om
alles fatsoenlijk te kunnen uitbouwen,
bebben wij zo'n 15 miljoen nodig voor
onze omkadering. Dat betekent dat we
zo'n 45 miljoen subsidies zouden moe-
ten krijgen. Andere kunstcentra bebben
minder of meer nodig voor bun omkade-
ring. Dat bangt van allerlei dingen af»

«Het is een moeilijk probleem omdat
je voor de samenstelling van de raad
moet kiezen tussen mensen die er niets
mee te maken bebben en er ook niets van
afweten en mensen uit bet vak die
bevooroordeeld zijn. De enige oplossing
is dat het ministerie van kultuur een
subsidie zou vrijmaken voor een raad
van de kunst en daar dan mensen voor
aanneemt. De raad van advies boudt
ook geen rekening met de filmcentra.
Dat is tevens een van dl! redenen
waarom ze in ruzie liggen met bet
kabinet. In de kunstencentra zou de film
zeker aan bod kunnen komen»

Klassiek

Veto: Jullie merken ook op dat gèen
enkel centrum beroep kan doen op
tussenkomst in de kosten voor verbou-
wingen, aangezien in het dekreetvoorstel
van Dewael gesteld wordt dat de centra
eigenaar moeten zijn van het pand dat ze
betrekken.

Veto: In het voorstel van de raad van
advies voor toneelkunst (RAT) staat dat
jullie vier miljoen krijgen, Limelight zou
er drieënhalf krijgen, Nieuwpoort krijgt
er zes. Hoe staan jullie tegenover de
raad?

Deputter: «Ik snap het wel dat bij dat
scbrijft. Een verbuurder kan natuurlijk
altijd na vijf jaar zeggen dat hij bet pand
zelf nodig heeft, terwijl de staat dan voor
tacbtig procent is tussengekomen voor
verbouwingskosten. Je moet daar dus
wel een beveiliging inbouwen. Het is een
probleem en ik zie daar ook niet zo
direkt een oplossing voor, tenzij in die
infrastruktuurkosten ook de aankoop-
kosten zouden gerekend worden en die
ook voor tacbtig procent zouden gesub-
sidieerd worden. Dan mag hij zijn
budgetten nog eens een stuk boger
stellen. Als wij het Arenberginstituut
zouden willen kopen ...»

Koen Hendrickx
Paul Demets

Deputter: «De raad van advies is tegen
één dekreet voor alle podiumkunsten
omdat er in die raad beel wat mensen
zitten die uit bet tekstteater komen. Met
een podiumlrunstendekreet zouden ze
ruimte moeten afstaan aan De Keers-
maeker, Jan Fabre en Wim Vandekey-
bus. Dan komt er een konkurrent voor
bet vakje dat ze zicb toegeëigend beb-
ben. Het is een zeer konservatief orgaan.
De mensen die erin zitten spreken voor
hun eigen winkel. Je ziet de subsidies
van bet MMT, bet Raamtbeater en de
Internationale Nieuwe Scène allemaal
omboog gaan»

DE MENINGEN OVER SUBSIDIES
EEN KULTUURAANBOD
VOOR DEMOKRATISCHE PRUZEN
Van Eveostraat - Momenteel wordt bet Stuc nog beheerd door Kultuurraad, maar
daarin lijkt de komende jaren verandering te zullen komen. Als de voorstellen van
minister Dewael om de subsidies aan de receptief-produktieve centra fors te doen
stijgen erdoor komen, wordt bet Stuc immers een 'onafhankelijk' kunstencentrum.
Dat nieuws zou zeker niet als een bom inslaan. Reeds lang wordt gezegd dat bet Stuc
veel te professioneel geworden isom nog door studenten bebeerd te worden. Volgens
Mark Deputter van het Stuc is er nu al een soort scheiding tussen Kultuurraad en bet
Stuc. Op de Algemene Vergadering zitten volgens hem studenten "die pas op het
einde van bet jaar weten waar bet over gaat". Hij voegt eraan toe dat "de eigenlijke
beslissingen nu al genomen worden door de direktie van het Stuc". Vanuit het Stuc
werden er dan ook al enkele 'signalen' over een mogelijke splitsing naar de
universiteit gestuurd. Tot een scheiding is bet ecbter nooit gekomen. Het Stuc bleef
afhankelijk van Kultuurraad en van subsidies van de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen (RvS). Momenteel overtreffen de toelagen van de RVS die van de Vlaamse
Gemeenschap. Nu Dewael echter van plan is om de overheidssubsidies aan de
receptief-produktieve centra te verzesvoudigen lijkt een scbeiding mogelijk te
worden.
Vanuit de studentenbeweging zijn er weinig problemen over een mogelijke

splitsing te verwacbten. Voor Isabelle Rossaert, voorzitster van Kultuurraad. zou ze
het gevolg zijn van een "logische evolutie". Het zou volgens haar "dom zijn om als
studentengemeenschap bet kultuurcentrum klein te willen houden". De gevolgen
van een subsidiestijging vanwege de overbeid zijn voor haar duidelijk: "bet Stuc
aanvaardt een taak van de Vlaamse Gemeenscbap en moet zicb dan ook kunnen
losmaken van de unief'. Mark Deputter ziet dan wel een duidelijke taakwijziging tot
stand komen: "de verantwoordelijkheid van een kunstencentrum tegenover bet
teaterlandscbap wordt veel groter, vanuit het ministerie zal ook een scbeiding geëist
worden".
Met de mogelijke komst van een 'onafhankelijk' kunstencentrum zouden een

aantal studentvriendelijke aspekten van het buidige Stuc wel eens kunnen
verdwijnen. De demokratiscbe prijzen, de samenwerking met de kringen en de ter
beschikking stelling van infrastruktuur zijn immers niet meteen verzoenbaar met het
idee om van bet Stuc een 'teaterbedrijf te maken. Zowel vanuit het Stuc als vanuit
Kultuurraad maakt men zicb daaromtrent echter weinig zorgen. Mark Deputter
-beweert dat bet Stuc "er belemaal niet op uit is om zich los te trekken van de
studentenwereld en de universiteit". Hij wilt ecbter wel verdere subsidies van de RvS
"omdat bet Stuc aan de studenten voor demokratiscbe prijzen een kultuuraanbod
geeft". Veel lijkt dus af te hangen van wat de universiteit wil doen. Als het Stuc
binnen een aantal jaren meer subsidies krijgt van de overbeid en minder van de
universiteit, kunnen we onze kaartjes van minder dan tweebonderd frank
waarschijnlijk vergeten. Isabelle Rossaert verwacbt ecbter weinig problemen. "Ik
denk dat de situatie fundamenteel niet zou veranderen. De doelstellingen van het
Stuc zullen niet veranderen omdat het onafhankelijk wordt". En nog: "Al die dingen
zoals lage inkomprijzen en de samenwerking met kringen en studenten zullen niet
verdwijnen. Je kan de studentengemeenschap niet ontkennen."
Tot een strukturele breuk met de studenten lijkt bet wel nooit te zullen komen.

Isabelle Rossaert denkt dat "alles bijna betzelfde zal blijven", maar dat "bet Stuc niet
meer zo afhankelijk zal zijn van Loko". Konkreet zou Mark Deputter willen "dat bet
Stuc een aparte vzw wordt en dat die een met de Alma vergelijkbaar statuut krijgt,
dat er subsidies komen van bet ministerie voor de werking, en een subsidie van de
universiteit voor de infrastruktuur". Met dat laatste bedoelt hij bet Arenberginstituut
in de Naamsestraat, waarop bet Stuc reeds jaren geleden een oogje laten vallen beeft.
De plannen met dat gebouw dateren van jaren geleden, toen men vanuit de
studentenbeweging werkte aan modellen om het Stuc onafhankelijk te maken. Er
zou een universitair centrum komen in bet Arenberginstituut, waarvan bet Stuc een
deel zou uitmaken. Als er van de subsidies die Dewael aan bet Stuc wil toekennen
ooit iets terecht komt, kan er volgens Mark Deputter "een fantastisch kultureel
centrum waar geen enkele universiteit tegenop kan" in het Arenberginstituut
komen. (KR)
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AI t~ zware beïnvloeding

Hoe goed kent Spillebeen
Fuentes?
Toen in .1982 'Aeneas, of de' soort levensbalans opmaakt en de 'hij' is

levensreis van een man' van, het personage uit het verleden, dat al de
Willy Spillebeen verscheen' gebeurtenissen meegemaakt heeft. De

"d'was de Zuidamerikaanse roman 'La' n~.personen worden verder respektie-
muerte de Artemio Cruz' allang op velijk geko~peld ..aan de O~voltooid
d k

.. ITegenwoordige TIJd,de Voltooid Tegen-
e mar t, en was ZIJn auteur Carlos woordige Tijd (of Onvoltooid Tegen-

Fuentes over de hele wereld bekend. Iwoordige Tijd) en de Onvoltooid VerIe-
Het naast elkaar stellen van deze den Tijd.
twee werken kan op het eerste Het ligt niet in onze bedoeling een
gezicht onverwacht overkomen. Tot! ekshaustieve studie t.e brengen van de
voor kort riep de naam van Spille- aard en de hoeveelheid overeenkomsten
been niet noodzakelijk die van tussen de twee werken. Toch willen we
F bi .. stellen, aan de hand van een paar

uentes 1J ~~ op. Nu ZIJn ze echter illustraties, dat de gelijkenissen zowel
onherroepelijk met elkaar verbon- struktureel als tematisch zijn. Ze zijn niet
den. alleen op makro-nivo te bespeuren,
Naar aanleiding van een lezing door' maar komen ook tot in de kleinste
Willy Spillebeen over dit boek, zijn wij, gedeeltes voor, zodat gewone 'inter-

.samen met een kollega (V.Lagae) tot een tekstualiteit' (aldus Spillebeen) een te
interessante vondst gekomen: 'De le- milde term zou zijn om dit verschijnsel te
vensreis van een man' leek de Vlaamse beschrijven.
tegenhanger te zijn van het boek van Men zegt dikwijls dat het boek van
Fuentes. We zijn dus vol verwachtingen Spillebeen is opgebouwd rond het tema-
naar de lezing gaan luisteren. Deze was tische konflikt macht-liefde. Zijn hele
voor een groot deel een opsomming van leven lang moet Aeneas kiezen tussen
de klassieke literatuur die Spillebeen hadi plicht of liefde. Het hoogtepunt van het
geïnspireerd. Over Fuentes werd gezwe-' konflikt is als hij (onder druk van zijn
gen. Op onze herhaalde vragen ant- vader) zijn geliefde Dido moet achterla-
woordde Spillebeen dat hij het boek in ten, om een nieuw Troje op te bouwen.
de jaren zeventig wel gelezen had, maar j Elke keuze die hij maakt, geeft hem het
hij wees onmiddellijk enig bewust ge- gevoel dat hij gefaald heeft. Op zijn
bruik van de Spaanse tekst af sterfbed komt hij dan ook tot de

Onlangs zijn er trouwens diskussies , konklusie dat zijn hele leven een misluk-
gevoerd omtrent Spillebeens publikaties , king is, en dat hij voortdurend de
van vertalingen van Spaanse schrijvers verkeerde keuze heeft gemaakt.
(zoals Garcia Lorca). Verschillende bis- Artemio Cruz maakt in de loop van
panisten hebben kunnen bewijzen dat zijn bewogen leven ook een aantal
Spillebeen de al bestaande Franse en keuzes: om te kunnen overleven vlucht
Engelse vertalingen van Lorca had hij tijdens de Mexikaanse revolutie en
gebruikt, en zelfs de fouten ervan had laat hij een stervende strijdgenoot achter.
overgenomen. Hier mogen we dus reeds Eens gevangen kan hij slechts dankzij
Spillebeens akkuratesse in twijfel trek- een list aan een gewisse dood ontsnap-
ken. pen. De twee soldaten die met hem

Elke lezer enigszins vertrouwd met gevangenen werden, worden echter wel
'La muerte de Artemio Cruz' hoeft het doodgeschoten. Hij trouwt later met de
Vlaamse boek zelfsniet open te slaan om zus van Gonzalo Bemal, een van de twee
het opvallende parallellisme tussen de soldaten.
twee romans te merken. De samenvat- Zowel Artemio Cruz als Aeneas zijn
ting op de kaft kondigt het verhaal aan er zich van bewust dat hun leven één
van Aeneas die, op zijn sterfbed, de grote dilemma is geweest, waarbij ze
laatste twaalf uren van zijn leven door- steeds tussen twee uitersten hebben
brengt. In gedachten rekonstrueert hij moesten kiezen: "Je weet dat elk uiterste
zijn hele leven. ook zijn tegenstelling bevat: wreedheid-

Hierbij maakt Spillebeen, evenals tederheid, moed-lafheid, leven-dood. Je
Fuentes, gebruik van verschillende ver- weet dit op de ene of de andere wijze
telperspektieven : de 'ik' is de lueiede onbewust, eenvoudig door te zijn wie je
geest van de stervende persoon, de ~ij' is bent en waar je bent en de manier
de onderbewuste Aeneas/Cruz die een waarop je hebt geleefd, en daardoor kun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3
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5
6
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8
9

10

Horizontaal - 1. Straaldiertjes 2. Syntetische rubber 3. Lichaams-
deel - billen 4. Scheiding van een samengesteld woord 5. Lichtbron-
paradijs 6. Familielid - deelteken 7. Krachtig handelend 8. Schuine
of scherpe kant - maanstand - prijze 9. Naast, in kontakt met 10. Een
zekere - maakt een lichte groef.

Vertikaal - 1. Hulpvergelijking 2. Zangstem - ongescheiden elkan-
der opvolgend 3. Werpspel - landbouwwerktuig 4. Chemische
verbinding met een verschil in struktuur 5. Marterachtig roofdier -
plaats in Limburg 6. Vlaams dorpje - gevlochten mandje (Indisch)
7. Dinge naar - water in Antwerpen 8. Plaids 9. Olm - emeritus
10. Werkplaatsen bij de spoorwegen.

je' nooit zijn als zij die dat niet weten"
(Fuentes: p. 31); "Mijn leven bestaat uit
moed en lafheid, verstand en lafheid,
haat en liefde, doodslag, verdriet en wat
nog allemaal, wat nog, ik raak er niet
wijs. uit, uit mijn leven" (Spillebeen:
p.79).

Deze konstante mislukkingen om ooit
een van de beide mogelijkheden te
benutten die hen voor een keuze plaat-
sten, geeft aanleiding tot een gevoel van
gespletenheid. Dat keert telkens terug bij I
de twee protagonisten. Gelijkaardige
uitspraken in dit verband zijn legio.
Terwijl dit voor Fuentes door het
spiegelmotief uitgewerkt wordt, maakt
Spillebeen hier gebruik van het dubbel-
gangersmotief - dat laatste komt ook op
een meer sporadische wijze voor bij
Fuentes.

Deze gespletenheid brengt de twee
(anti- ?) helden in een situatie van
vervreemding tegenover zichzelf en de
anderen, waarbij ze niet meer weten wie
ze zijn of zijn geweest. Dit evolueert
trouwens tot een klimaks op de voorlaat-
ste bladzijde (in beide ~ken) waar de
verwarring tussen ik/je/hij een hoogte-
punt bereikt. De gelijkenissen tussen de
twee volgende zinnen zijn merkwaardig:
"Ik weet niet... weet niet... of ik hij ben of
jij ... of dat ik alle drie ben ...jij ... ik draag
jou in je mee en je zult met mij sterven...
God ... Hij... ik draag hem in me mee en
hij zal met mij sterven... de drie... die
spraken ... ik... ik zal hem in mijn hart
meedragen en hij zal met me sterven...
alleen..." (Fuentes: p. 299) -"ik of ben
jij het, jij een vreemdeling of ik, Aeneas,
of hij, die andere, ik weet het niet, ik
weet niet wie ik ben, wie jij bent, wie
hij... Hij, Aeneas, hij de legende, de
leugens... Ik weet dat ze in de maak is,
zijn, waren, zullen zijn..." (Spillebeen:
p.253).

Slechts één keer in hun leven hebben
ze dat gevoel van vervreemding niet
gehad: toen ze bij de vrouw waren die ze
boven alles hebben liefgehad (Dido in
het geval van Aeneas en Regina bij
Cruz). Weliswaar hebben ze geprobeerd
hun leven zinvol te maken, hebben ze
ernaar verlangd het "uiteinde te zoeken
van de door (hen) afgebroken draad"
(Fuentes: p. 230). Aeneas en Cruz
hebben ooit hun zoon, die ze enorm
liefhadden, gezien als een herhaling van
hun eigen jeugd. Ze hebben immers hun
levensverlangens op hem geprojekteerd,
maar in beide gevallen is hij te vroeg
gestorven - waarbij het niet zeker is of de

ZUIVERE KOFFIE - 11.11.11en Oxfam-Wereldwinkel Leuven hebben al
een tijdje hun krachten gebundeld om de KUL te overhalen haar koffie voortaan
af te nemen van Oxfam- Wereldwinkel Met deze aktie willen ze aandacht vragen
voor de onrechtvaardige grondstoffenprijzen waar vooral de Derde Wereld het
slachtoffer van is. Derde Wereld-koffie is iets duurder dan 'gewone' (zo'n. tien
centiem per kopje), maar daar staat tegenover dat de producenten meer geld voor
hun waar krijgen.

De eerste bestellingen worden één week voor de Paasvakantie verwacht
11.11.11 vraagt van elke fakulteit vrijwilligers voor de sensibiliseringskampagne
en de eerste levering. Voor de geïnteresseerden gaat er dinsdag 3 april om
JO.OO u een vergadering door in het Stuc.

vader hieraan al dan niet gedeeltelijk
schuld heeft.
In dit verband moet trouwens opge-

merkt worden, dat Spillebeen weer eens
gebruik maakt van een al door Fuentes
gehanteerde techniek om zijn tematiek
te illustreren. We hebben het over het
invoeren van een leitmotiv, dat verba-
zend veel op dat van de Zuidameri-
kaanse schrijver lijkt. De ijlende Aeneas
zegt herhaaldelijk: "We hebben afscheid
genomen bij de rivier" (waarbij hij naar
het laatste gesprek met zijn zoon ver-
wijst), terwijl Cruz voortdurend zegt:
"We zijn te paard de rivier overgesto-
ken" (hier wijst de "we" ook op Cruz en
zijn zoon). De plaats die de zoon in het
leven van zijn vader ingenomen heeft en
het gevoel nooit een zuivere, bevredi-
gende relatie gehad te hebben, verklaren
het gebruik van dit leitmotiv. Dit komt
over als een zelfverwijt, en versterkt het
mislukkingsgevoel nog ekstra.

Om die redenen is de stervende
Aeneas/Cruz nog niet met zichzelf in het
reine gekomen, en voelt hij dat hij verder
moet leven om zijn bestaan zinvol te
maken en af te ronden: ("Ik heb nog
dingen te doen" (Fuentes: p. 157);"wiJ
weer spreken ... doorgaan met het leven
waar het ander heeft afgesneden... op-
nieuw geboren worden... teruggaan en
opnieuw beginnen ... herleven ... opnieuw
beslissen..." {Fuentes, p. 259); "Ik wil

niet doodgaan, verdomd, ik wil nog lang
niet doodgaan. Er is nog zoveel te doen"
(Spillebeen, p. 189).

Deze wens om opnieuw te béslissen,
om opnieuw te beginnen, valt dus samen
met een terugkeer naar de kindertijd en
zelfs de geboorte van het hoofdperso-
nage. Het strukturele parallellisme is
opvallend. In de laatste pagina's wordt
de kindertijd van Aeneas en Cruz
opnieuw verteld: de tijd waarop alles in
feite begon, en de twee boeken eindigen
met een herleving van de geboorte van
de kleine Aeneas/Cruz: ..... vandaag, nu
de dood identiek is met het begin en het
einde en tussen die twee ondanks alles
nog altijd de draad van de vrijheid is
gespannen" (Fuentes, p. 267); "ik weet
dat in mijn einde mijn aanvang zal
liggen, zoals in mijn aanvang mijn einde
al lag, ligt, zal liggen, hier of elders, om
het even waar of hoe of wanneer of
waarom" (Spillebeen, p. 12).

Terwijl Spillebeens roman een opti-
mistisch einde heeft - Aeneas duidt
Silvius, de geliefde van zijn dochter, als
zijn opvolger die het nieuwe Troje
verder zal bouwen - wordt het Zuid-
amerikaanse boek niet afgesloten met
een gelijkaardige symbolische dood van
Artemio Cruz~dit geeft trouwens aande
roman een scherpe kritische toon tegen-
over de toenmalige maatschappij.

Annick Capelle

Eksamens
... vervolg van p.1 ,

van eksamenspreiding over het jaar
aanvaard wordt, wat neerkomt op een
verzwaring van de studiedruk. En daar is

, Kringraad altijd al tegen geweest.
Een aantal belangrijke artikelen zijn

om verschillende redenen nog niet defi-
nitief aangenomen. Zo hebben de stu-
dentenvertegenwoordigers van Akade-
mische Raad er op aangedrongen voor
aanwezigheden bij beraadslagingen van
I de eksamenkommissie een kworum-

vereiste van de helft plus één in te
i voeren. Ook de Raad van State eist zo'n
kworum, maar de proffen hebben het
voorstel teruggestuurd naar de werk-
groep die het eksamenreglement voorbe-
reidt. Ze zouden graag zien dat het
reglement niets vermeldt over een aan-
wezigheidsvereiste. De studenten zullen
dan minder gauw op het idee komen om
die reden een procedure tegen de KUL te
beginnen.
Om de Raad van State tevreden te
stellen, wordt er door de proffen dan ook
I ijverig gezocht naar omwegen om ener-
I zijds te voldoen aan het vereiste kworum
en tegelijk de huidige situatie ongewij-
I zigd te laten. Zo is er zelfs voorgesteld
om toe te laten bij volmacht te stemmen,
maar dat voorstel is gelukkig snel
ingetrokken. Dan maar geprobeerd het

I'aantal stemgerechtigden uit te breiden.
Als assistenten ook stemrecht krijgen,

, zou het kworum gemakkelijk bereikt
'-- --' I worden. Een ander voorstel bestaat erin

-
om de 'wettig verhinderden' uit het
kworum te halen. Het is dus verre van
zeker of het kworumvereiste, die toch
essentieel is voor een behoorlijke delibe-
ratie, er zal komen.

Een ander belangrijk knelpunt is de
wijziging van de formule van het tesis-
jaar. In het huidige systeem komt het nog
voor - tegen het reglement in - dat
laatstejaarsstudenten hun eksamens af-
leggen in juni enllun tesis afleveren in
september. Als de tesis dan nog niet af is,
zit de student met een tesisjaar opgeza-
deld, wat gelijkgesteld kan worden met
een jaar bissen In feite komt het huidige
systeem neer op een spreiding van de
eksamens. Dat kan wel aantrekkelijk
lijken voor wie tijdens het akademiejaar
niet veel aan zijn tesis wil doen, maar het
leidt wel degelijk tot een verzwaring van
de studiedruk. De tesissen dreigen er
alleen maar zwaarder op te worden,
omdat de promotoren er geen rekening
meer mee moeten houden dat je nog wel
wat anders te doen hebt dan aan je tesis
te werken.

Die praktijk wordt nu onmogelijk
gemaakt. Wie zijn tesis niet op tijd af
heeft, voldoet niet aan de voorwaarden
om eksamens af te leggen. In de meeste
fakulteiten is dat systeem al ingevoerd.
Sommige fakulteiten hebben om uitstel
gevraagd. Dillemans heeft daarop geant-
woord dat die fakulteiten al twee jaar
hebben gekregen om overgangsmaatre-
gelen uit te voeren en in die tijd niets
hebben gedaan. Maar omdat het hier om
een ingrijpende maatregel gaat, isook dit
_voorstel teruggestuurd naar de Kommis-

sie Eksamenreglement.
Waar ook veel om te doen is,

tenslotte, is de regeling van vrijstellingen
voor Erasmusstudenten. Om het aantal
studenten dat een deel van september-
zittijd in het buitenland moet doorbren-
gen beperkt te houden, werd voorgesteld
om een vrijstelling te verlenen voor de
vakken die in het buitenland afgelegd
zijn en waar men een tien op behaald
heeft. Het voorstel werd op hevige
kritiek onthaald, omdat velen er terecht
een diskriminatie in zien van de studen-
ten die 'thuis' blijven. Het is echter
onduidelijk waarom het dan terug-
gestuurd is naar de Kommissie: het al of
niet diskrimineren is immers een pure
beleidsbeslissing, waar niet veel aan
bestudeerd moet worden. Kringraad
stelt voor dat de studenten die gebuisd
zijn voor vakken die ze in het buitenland
afgelegd hebben hun eksamen per brief-
wisseling afleggen. Een andere mogelijk-
heid zou zijn dat de fakulteit in het begin
van het jaar ekwivalente vakken voor
elk 'buitenlands' vak gaat zoeken. De
niet-geslaagde student kan dan in. de
tweede zittijd het ekwivalente vak afleg-
gen. Als hij dan vanuit het buitenland
komt met de zekerheid van een zware
buis, weet hij tenminste meteen voor
welk vak hij notities kan beginnen
bedelen.

Luc Janssens

Jura Falconis organiseert woensdag een
kongres over recht op onderwijs en de
rechten van de student. Zie onze voor-
treffelijke agenda.
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• Verloren dinsdag 13 februari: trui
(grijs-bordeaux met jacquard-motief).
Lepelstraat 9.
• A21 groet de lieve poesjes van All,
en hoopt dat onderlinge relaties nog lang
mogen duren.
• Op 23 maart verloor ik zilveren
eendje (oorbel) in de buurt van Gast-
huisberg Delhaize. Beloning. Van de
Vel I., P. Lebrunstr. 45.
• Aan de knappe historikus met een-
orige bril: mag ik het tweede eraan
kleven? Tracy.
• Hallo, was jij op 1 maart in de 'Drie
Schepen' en viel je toevallig in slaap op
mijn groene jas, dan zit je goed want ik
zoek kontakt. Cat.
• Have I told you lately that ik twee
kaarten voor Van Morrison (22 april)
verkoop! Info: Wim, Pius X-kollege,
kamer 129). Gloria!
• Te koop: HP-41CX + kaartlezer +
adaptor + batterijen + boeken: 11.000 fr.
HP-;2.85+ boeken: 7000 fr. Groenveld-
straat 8 Heverlee. Drie maal lang bellen.
• Moskou Vlaams! Nu! Bier hier en
geen gezever! Van genever krijgt ge het
aan uwe lever. Casio wel, zeg ik u. Den
Dok alias mister Spok (mmm ... spons-
jes! voor mij 2 graag).
• Kamer te huur: rustig gelegen, uit-
zicht op tuin, onmiddellijk beschikbaar,
4600 fr. per maand. Prinses Lydialn. 9.
Mevr. Vandemeersche ~ 22.84.35.
• Vijf fietsen werden op Kampus Aren-
berg IV gestolen verleden woensdag-
avond. Terug te verkrijgen via de
kampusbeheerder Kiesegom.
• Gezocht wegens verloren in les op
laserprinter tegen betaling in roze auto-
met-ster. Lang, blond, niet onknap,
stijlvolle das. Herst. noodzakelijk. Al uw
typwerk om mee te rijden te koop
wegens tof meisje van gezien in natura.
Onnodig te reageren indien niet ernstig
(92 keer lang bellen). GroenveldIn. 5/
1/7 en 5/1/11, Heverlee.
• Kasio Nooit! Viktor Nooit! le-
ve 92!
• Werelwinkelkringlooppapier: 64 fr.
per A4-blok (naast Acco).
• Drie ruime kamers te huur. Lage prijs.
Dringend. BI. Inkomststr. 54,22.70.75.
Liefst 's avonds.

20.00 u FILM Salaam Bombay (debuutfilm van Mira Nair) over de moed,
waardigheid en de vindingrijkheid van de straa~ongerendie opgroeien in
een wereld waarin geen onschuld meer bestaat,in Vlaamse Leergangen,
achter het stadhuis, ink. 120,org. UP.

20.00 u LEZING Leven over de dood heen, een uitdaging aan de mens
vandaagdoor G.Maertens(CampusKortrijk),in het kadervan de leerstoel
A. Dondeyne,in Promotiezaal in de universiteitshal,Naamsestraat22.

20.15 u TEATER Kabaretmonoloog, SUL, het strandfenomeen door Peter
Vermersch,Vlaanderens nieuwste teatertalent,tekst en regie zijn van de
hand van Bart Van Herck, een aanrader!, in Stadsschouwburg, ink.
200/150.

20.30 u FILM Gardens of stone (Francis FordCoppola),om 19.00 u ingeleid
door Gert-JanZuilhof (RedakteurSkrien),in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

20.30 u SAMENKOMST Het Goeie Spoor, jongerengroep van de roze
drempel,heefteenvideovoorstelling'FramedYouth',inJAC,Amerikalaan3,
org. RozeDrempel.

23.00 u FILM Gardens of stone (Francis FordCoppola),in Stuc, ink. 80/100,
org. Stuc.

DINSDAG
09.00 u AKTIE Grote boekenverkoop uit de dubbelen van de centrale
bibliotheek,tot 18.00 u, in CentraleBibliotheek,Ladeuzeplein.

20.00 u FILM The bad and the beautiful (Vincente Minnelli), in Vlaamse
Leergangen,org. DAF.

20.00 u LEZING "Op eenenberghsoo veer van huis.Overklassiekedichters
uit de 17de eeuw", door Karel Porteman, in Ontvangstzaal BBL,
Bondgenotenin.31, org. Afd. NederlandseLiteratuuren Volkskunde.

20.00 u LEZING Marcel Janssens (Letteren en Wijsbegeerte)spreekt over,
een taal voor het hiernamaals in de literatuur, in Promotiezaal van de
universiteitshal,Naamsestr.22.

22.00 u FILM The bad and the beautiful (Vincente Minnelli), in Vlaamse
Leergangen,org. DAF.

23.00 u BARKONCERTD.A.M.N.[Don't Accept Mass Notion) is een hiphop-
groep met internationaleallures, deze groep trad reeds op met o.a. Cash
Money,DigitalUnderground,in Stuc-bar, ink. gratis,org. Stuc.

WOENSDAG
09.00 u AKTIE Grote boekenverkoop uit de dubbelen van de centrale
bibliotheek,tot 18.00 u, in CentraleBibliotheek,Ladeuzeplein.

09.00 u KOLLOaUIUM Rechtoponderwijsende rechtenvandestudent,met
o.a.profSenaeve,VanOrshoven,Craenen,Lemmens,VerstegenenDaniêl
Coens,inAudZegervanHee,DeValk,ink.50 (voorafinschrijven),org.Jura
Falconis.

13.00 u FILMUnepartiede campagne(JeanRenoir),naardenovellevanGuy
de Maupassant,in 't Stuc, ink. gratis,org. Kultuurkommissie.

20.00 u FILM Plaff! (Juan Carlos Tabio), een film uit Zuid Amerika en een
avant-premièrevoor Belgiê, in 't Studioke,org. DAF.

20.00 u LEZINGH.E.Mertens(Godgeleerdheid)spreektoverGegrondehoop,
de boodschapvan Evangelieen Kerk,in PromotiezaalvandeUniversiteits-
hal, Naamsestr.22.

20.30 u FILM Gele aarde (HuangTudi),De verleiding van de zang, over een
jonge kommunistdie het plattelandopzoekt om er liederen te verzamelen
waaruit de stem van het volk tevoorschijn komt, in Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc.

23.00 u FILM King of the Children (Chen Kaige) over de rijkdom van een
kultureel erfgoed tegenover de lasten van het verleden en de verstarring
van de kultuur,in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

24.00 u FILM Plaff! (JuanCarlos Tabio),in 't Studioke,org. DAF.

• Happy Birthday, Panter; nu wordt je
pas echt groot. Liefs vanwege je kat.
• Laatstejaars TEW-kotstudent rou
graag nog andere homo-of bist udenten
leren kennen. Wie schrijft mij? Altijd
antwoord. Postbus 573, Groenplaats,
Antwerpen.
• Voor Wim: slipping into madness is
good for the sake of comparison.
• Konijn aan tijger: ten overstaan van
23.000 studenten wil ik je graag een
allermafste tweeëntwintigste verjaardag
wensen. Gefeliciteerd!
• Jummy, jummy, jummy ... Kouwbil,
ik zei da 'k sssjot werd van u, maar ik
vrees dat 't al te laat is! Ik ben helemaal
ssssotgeworden. Vandaar ... Love in my
tummy. Machoman.
• Dringend gezocht: kamer. Onmid-
dellijk te huur. Bel tijdens weekend naar
Els. ~ 059/26.66.97.

ZOEKERTJES
• Verloren: bruine lederen (motor)vest
+ zwarte jeansvest. Terug te bezorgen:
Brouwersstr. 27 (Iet).
• Gezocht: gemeubelde kamer, van 1
april tot 1 juli. ~ 011/34.47.72.
• Wie wil kostendelend meerijden?
Leuven-Leopoldsburg, vrijdag- en zon-
dagavond. Luc De Vrindt, Naamsestraat
29 K 4.
• Zin in zon, zee en avontuur (minibus
+ tent), min. 22 jr, m/v, vrij injuli? Wij
zijn met twee en zoeken er n~ zes.
Samenkomen aan standbeeld Kotma-
dam, Oude Markt, donderdag 29 maart,
22.00 u.
• Gevonden: portemonnee van Griet
de Haes. Afhalen op Brabançonnestr. 9,
bellen bij Peter.
• Jij ook zo? Wij ook zie! Homo- en
lesbijongeren 'Het Goeie Spoor', elke
maandag, 20.30 u., Jac, Amerikaln. 3.
• Gezocht: vijf ruime koten, liefst
Leuven centrum, douche, ruime keuken.
Tot 5500 fr. Vijf wanhopige vriendin-
nen. Hilde, F. Lintstr. 7.
• Wie kan voor ons Visawrite omzetten
naar Wordperfect? Betreft hoofdstuk-
ken van tesis en is eigenlijk zeer drin-
gend. Veerle + Wiel, Groot Begijn-
hof 78.

• Te koop: paar Bikkenbergs. Eenvou-
dig, puur, zwart model, nauwelijks
gedragen. 3000 fr. Kristiaan, O.L. V.'
straat 9.
• Verloren in de omgeving van Al-
ma 2: pas en rijbewijs. Terug te bezor-
gen: Parkstr. 82, Hermans Ellen.
• Pieter Coutereelstichting, homo- en
lesbiennecentrum, Vaartstr. 16,23.63.27
Club: elke dag van 21.00 u. tot...
Woensdag 19.00-24.00 u.: Jongereoka-
fee. Elke dinsdag fuif.
• Typen van tesissen en allerhande
teksten. ~ 23.54.76. (liefst na 17 u.).
• Ik tik je tesis. Snel, verzorgd. Tekst-
verwerker mogelijk. Russisch lettertype
geen probleem. Jan, '1m' 47.63.63., op
weekavonden.
• Voor typen van je tesis: ~ 052/
30.37.14. (na 18.00 u.). Typwerk met
tekstverwerker.
• Werkgroep Biseksualiteit Vlaanderen
organiseert op zaterdag 31 maart een
filmnamiddag in Gent om 16.30 u. met
videofilm 'The Berlin Affair' + nabespre-
king. Restaurant 'Vier Tafels' (eerste
verdieping), Plotersgracht 6, Gent (Pa-
tershol). ~ 091/25.05.25.
• Elke vrijdag en zaterdag is de Shrink
te huur voor privee-fuiven tot 150
personen. Soepele en voordelige voor-
waarden. Info ter plaatse, Tiensestraat
115A, of 28.60.78 ('S avonds 20.21.50).
• Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteenweg
130, Heverlee. ~ 20.70.77.
• Luma, typen van tesissen, verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg. ~ 02/380.12.80.
• Homo, lesbi enjong? Mag steedsop 't
Goeie Spoor, elke maandag, 20.30 u.,
Amerikain. 3.
• Gratis: woestijnrat je. Britt. Peniten-
tienenstr. 17. Te koop: fototoestel RI-
COH Reflex KRI0 super en Honda
Camino snorfiets. ~ 58.05.68.

• Waarom ben ik verleden week vijf
keer rot verklaard? 't Is lente, zulle!
Homo Poëticus.
• Studenteokoppel zoekt appartement
te huur voor volgend jaar in de buurt van
de Centrale Biblioteek. 050/33.94.07.
of 052/35.76.67. (weekend).

• Ernstig gezocht: buikdanseres voor
demonstratie (hoeft niet professioneel).
Z.w. Postbus 573, Groenplaats, 2000
Antwerpen.
• Is er nog ergens in Leuven een
meisjeskamer, waar ik rustig mag komen
kletsen, en waarvan het eigenaresje geen
kusjes in ruil hoeft? IVD.
• Lang ist die Zeit, esereignet sich aber
das Wahre; na twintig jaar is het dan
zover: eindelijk groot? ! ? Soit, van harte
toch!
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DONDERDAG
09.00 u AKTIE Grote boekenverkoop uit de dubbelen van de centrale
bibliotheek,tot 18.00 u, in Centrale Bibliotheek,Ladeuzeplein.

20.00 u KONCERTUniversitairSymfonischOrkest,in GroteAula.
20.15u KONCERTOptredenvanhetLeuvensUniversitairKoor(LUK),jaarlijks
Aulakoncert, olv. Johan Dejans, in Aula Maxima, ink. 180/100 (voor
studenten),org. LeuvensUniversitairKoor.

20.30 u DANSHetThéatre ImpopulairedanstNuet cru, een voorstellingover
lichamen,in hunkwetsbaarheidenaantrekkelijkheid,ineen koreografievan
LouisZiegier, in Vlamingenstraat83, ink. 150/200, org. Stuc.

20.30 u FILM Videodrome(DavidCronenberg,1982)waarbij Cronenberghet
horrorgenregebruikt om een analyse te maken van de niette kontroleren
aftakelingvan ons bestel, in Stuc,org. Pedagogiek/Stuc.

20.30 uVASTENKONFERENTIE L'Homme et ses blessures door Jean
Vanier,de stichter en bezieler van "1'Arche",kleine gemeenschapshuizen
voor volwassenmentaalgehandikapten,gebaseerd op wederzijdse liefde
enhetbelevenvande Evangelischeboodschap,inAud.ZegerVanHee,De
Valk,org. Universitaire Parochie.

20.30 u VIDEO Videovoorstelling'Caravaggio' (1986)van Derek Jarman, in
Vaartstr.66, ink. gratis,org. PieterCoutereelstichting.

23.00 u FILM Gele aarde (HuangTudi),De verleiding van de zang, over een
jonge kommunistdie het plattelandopzoekt om er liederen te verzamelen
waaruit de stem van het volk tevoorschijn komt, in Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc.

VRIJDAG

19.00 u KONCERT 'Matthêus-Passion' van J.S. Bach, door de vocale en
instumentaleensembles van het Lemmensinstituut,in Koncertzaal Lem-
mensinstituut,Herestr.51.

20.00 u KONCERT Jonge komponisten, in Aud. Minnepoort, org. Stedelijk
Konservatorium.

20.30 u DANSHetThéatre ImpopulairedanstNuet cru, een voorstellingover
lichamen,in hunkwetsbaarheidenaantrekkelijkheid,ineenkoreografievan
LouisZiegier, in Vlamingenstraat83, ink. 150/200, org. Stuc.

20.30 u FILM King of the Children (Chen Kaige) over de rijkdom van een
kultureel erfgoed tegenover de lasten van het verleden en de verstarring
van de kultuur,in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

21.00 u FUIF Lenteparty,ink. gratis,org. PieterCoutereelstichting.
23.00 u FILM King of the Children (Chen Kaige) over de rijkdom van een
kultureel erfgoed tegenover de lasten van het verleden en de verstarring
van de kultuur,in Stuc, ink. 80/100, otg. Stuc.

ZATERDAG

10.00 u FILMSpiritualiteitin de hedendaagsefilmkunst,een kijk-en studiedag
gewijd aan het filmreuvre van Tarkovskij; de filmsworden vertoontop een
groot scherm en de bespreking en diskussie vinden plaats in de
UniversitaireParochie,Jan Stasstraat,in Vlaamse Leergangen,achter het
stadhuis,org. Stuc/UP.

20.30 u FILM King of the Children (Chen Kaige) over de rijkdom van een
kultureel erfgoed tegenover de lasten van het verleden en de verstarring
van de kultuur,in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

MAANDAG
20.30 u FILM Full metal jacket (StanleyKubrick)over de Vietnamoorlog,om
19.00ingeleid door P.Virilio, in Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

20.30 u SAMENKOMST Het Goeie Spoor, jongerengroep van de Roze
Drempel, heeft een babbelavond, in JAC, Amerikalaan 3, org. Roze
Drempel.

23.00 u FILM Full metal jacket (Stanley Kubrick), in Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc.

r------------O. 0----------_,
APOLLOON
l!l Wo 28/3: SportkoI boekenbeursin de SpoIthaI P.P.De Nayer.

GERMANIA
l!l Ma 26/3 om20.00u: presidiumvergaderingop de perma l!l Vr 30/3:
1e kan pyamafuit in de FalLDoe je pyama aan.

HISTORIA
l!l Di 27/3 om 20.00: Presidiumvergadering op de permanenlie.1ïI Wo
28/3: Bezoek "En toch was ze zond" van Ufsal, ver1rek om 15.30u aan
de permanentie, 100 frank alles inbegrepen. Om 22.00: Halve finale
Volley. IJ Do 29/3 om20.30:Video van de revue voor geïnteresseerden,
in MSI 00.28.

LBK
l!l Do 29/3: TD in zaal Thter,Tervuurseveat, tegenover Stade Leuven.

MEDIKA
l!l Do 29/3 tussen 10.00en 14.00u: BIoedinzameling,ln de Hall gebouw
voor Onderwijs en Navorsing.

POLlTIKA
I!l Van ma 26/3 tol do 29/3: filmfestival rond James Dea", telkensom
20.30u in aud. Vesalius.

VRG
I!J Wo 28/3 om 09.00 u: Recht op ondInwijs en de rechten van de
student. met O.L prof Senaeve, Van Orshoven, Craenen, Lemmens,
Verslagen en DaniII Coens, in Aud leger VII'I Hee. De Valk. iok..5O
(vooraf inIctwIjvenl, .

PSYCHOLOGISCHE KRING
11 Di 27/3 om 22.30 u: OpIreden DaubeIt (uit FUIisc:h Georgiê). in de
Shrink, 1Nt.1JIIiI.. Do 29/3 om21.00u: 'Pump UpdeSMok' (disho),in
de Shrir*, lnk. .... Ma 214om20.00: RvB VIII de vzw PsychologIe,
in KringIok.IIL

_" -----
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Hans Achterhuis in Leuven

'Onze ekonomie kreëert schaarste en honger'

Achterhuis brengt zijn ideeën over de gebreken
van onze maatschappij naar voor aan de hand
van een wandeling doorheen de geschiedenis
van de filosofie. Zoals het een goed filosoof
betaamt, besteedt hij dus meer aandacht aan de
ideeën dan aan de feitelijke geschiedenis.
Hobbes draagt daarbij zijn grote voorliefde
weg. In zijn inleiding citeert hij Hannah
Arendt:'Er is nauwelijks één burgerlijke norm
die door de ongeëvenaarde kracht van Hobbes' I r iS
logika al niet is voorzien.' Vooral Hobbes'
revolutionaire opvatting over de gelijkheid van
alle mensen inspireerde hem.
In de Middeleeuwen en de Oudheid bestond

er een hiërarchische maatschappij. Wie deze
maatschappijen met een moderne bril op
beoordeelt, vergrijpt zich algauw aan ongefun-
deerde negatieve oordelen. Binnen de grenzen
van de eigen sociale groep kon iedereen zich
ontplooien, ook al lag de funktie van die groep
vast binnen het hiërarchisch geheel. De mo-
derne maatschappij wil veeleer eenzelfde maat-
schappelijke norm aan iedereen opleggen en
leidt aldus tot de totale macht van die ene norm.
Iedereen wordt dan ook gemeten aan hetzelfde
voorbeeld. De norm bepaalt wat normaal en
abnormaal is. Zonder dergelijke absolute norm
zou een maatschappij van gelijke individuen
uitmonden in een oorlog van allen tegen
allen.

'S chaf de ontwikkelings-
hulp maar af, dat is één
van de vele kontroversiële
uitspraken waarmee de

Nederlandse filosoof Hans Achter-
huis furore maakte. Zijn weinig lo-
vende opvattingen over de ontwikke-
lingshulp kaderen in een bredere
filosofische analyse van ons maat-
schappelijke bestel. Daarmee is Ach-
terhuis al een kleine tien jaar bezig. In
'80 lanceerde hij de stelling dat de
Westerse welzijnsmaatschappij de
mensen ongelukkiger maakt dan
voorheen. In zijn recentste boek ('Het
Rijk van de Schaarste', 1988) breidt
Achterhuis de idee over het kontra-
produktief karakter van de welzijns-
maatschappij uit tot alles wat gepro-
duceerd wordt. Hoe meer er geprodu-
ceerd wordt, hoe afgunstiger de men-
sen worden. Onze maatschappij kre-
eert schaarste.

-

Leviathan
Als iedereen gelijk is, kan men ook gelijke hoop
koesteren. "Daarom worden mensen elkaars
vijanden als zij dezelfde zaak begeren, waarvan
zij niet beiden tegelijk kunnen genieten. Steeds
kan de mens verwachten dat zodra hij plant,
zaait, bouwt of een gunstig gelegen plek in bezit
neemt, er anderen zullen komen om hem niet
alleen te beroven van de vruchten van zijn
arbeid, maar ook van zijn leven of vrijheid. Als
mensen niet door een gemeenschappelijke
macht die boven hen staat in toom worden
gehouden, verkeren zij dus in een toestand die
we oorlog noemen." Om deze oorlog te
vermijden staat iedere mens zijn aanspraken af
aan een soevereine macht, de Leviathan, het
bijbelse monster waarmee Hobbes de staat
aanschouwelijk maakt. Hobbes blijkt de basis-
principes van deze mechanismen driehonderd
jaar geleden al blootgelegd te hebben.
Onze maatschappij is op macht gebaseerd.

Hoe deze macht in onze maatschappij tot uiting
komt, vormt een andere teoretische peiler van
Achterhuis' opvatting over de schaarste. De
macht is eigenlijk het principe van de verdeling
van de rijkdom in onze maatschappij. Alles wat
ik te pakken krijg, gaat ten koste van een ander.
Macht is bijgevolg een relationeel begrip. Het is
niet zozeer het bezit van iets, maar veeleer
macht over anderen. Ik heb niet meer macht
omdat ik genoeg geld heb om eten te kopen,
maar omdat ik meer kan kopen dan de andere,
en ten koste van de andere. Wat ik koop, is
onherroepelijk verloren voor de andere. Hij
heeft tekort. "De Leviathan is fundamenteel het
rijk van de schaarste."

Wie dacht dat het zomaar om wat gratuite
gedachtenspelletjes te doen was bij Achterhuis,
heeft het mis. Aan zijn teoretische analyse

met de filosofische reflekties gelegd. In verband
met deze problematiek citeert Achterhuis gere-
geld de voedseldeskundige Susan Georges. Zij

i Ir' acht 'psychologische veranderingen' van het
grootste belang voor de arme landen. Zij
moeten het modemiseringssyndroom , dat
ervan uitgaat dat 'west best is', afzweren. Zelfs
de voedselhulp die het westen met de beste
bedoelingen verstrekt, blijkt meer kwaad dan
goed te doen. Volgens de regels van de

Afrikaanse ekonomie wordt aan de gever van
grote giften een enorm prestige toegekend. Hij
gaat als na te volgen model funktioneren en de
eigen gebruiken verdwijnen. De nieuwe regels
zijn de basis van het onderscheid tussen een op
traditionele vormen van wederkerigheid geba-
seerde gift-ekonomie en de Westerse, op
schaarste gebaseerde ekonomie. Vanuit de
meest humanitaire motieven zorgen de hulpver-
leningsorganisaties voor een massale 'etnocide'
en 'ekonomicide' in de derde wereld.

Van de zijde van de ontwikkelingssarpenwer-
king wordt hierop gereageerd door te stellen dat
het onze taak is de mensen in de derde wereld
een vergroting van de keuzemogelijkheden aan
te bieden, zonder onze eigen voorkeur op te
dringen. Maar zelfs deze 'hulp tot zelfhulp'
blijkt in de praktijk tot afhankelijkheid en
imitatie te leiden. In de Sahel proberen
ontwikkelingswerkers de bevolking ervan te
overtuigen dat de traditionele voedselproduk-
ten meestal meer voedingswaarde hebben dan
het westers wit brood. Door de westerse
gemeenschappen in de Sahel wordt er, net als de
eigen elites, wel brood gegeten. Is het dan te
verbazen dat de broodkultuur in de Sahel onder
de bevolking toeneemt?
Achterhuis pleit onomwonden voor het

afschaffen van de ontwikkelingshulp, omdat die
enkel nog meer honger en schaarste in de derde
wereld kreëert. Hij vreest dat de weerstand
tegen dit voorstel erg diep ligt: "De fundamen-
ten van ons wereldbeeld dat op schaarste berust,
zouden aan het wankelen worden gebracht als
via de hulp de superioriteit ervan niet meer
verspreid zou kunnen worden." Het is echter
weinig waarschijnlijk dat het afschaffen van de
ontwikkelingshulp een einde zal maken aan de
import van de westerse schaarste-ekonomie in
de derde wereld. Daarvoor zijn de belangen van
de Westerse multinationals in de derde wereld
te groot. De Filippijnse vakbonden eisen deze
multinationals om zo snel mogelijk hun land te
verlaten, omdat ze de problemen alleen maar
vergroten. Maar deze multinationals maken
helemaal geen aanstalten om daarmee te
beginnen. En dat heeft minder te m,aken met de
'mimetische begeerte' van de derde wereld-
bevolking, dan met eigenbelang.

koppelt hij ook enige overwegingen over de
inefficiëntie van de huidige gezondheidszorg.
En ook de oorzaken van het hongerprobleem
begrijpt Acbterhuis vanuit zijn schaarste-teorie.
De hongersnood ligt Achterbuis overigens
nauw aan het hart. Het is het 'grootste
schandaal van bet eind van de twintigste eeuw'.
Juist daarom trekt hij stevig van leer tegen de
Westerse teoretici die met hun groeitheorieën
een oplossing voor het probleem pretenderen te
hebben. Wie hun ideeën in praktijk omzet,
kreëert honger.
Je moet maar naar de kolonisatieperiode te

kijken om je daar van te overtuigen. Zo was de
invoering van de hutbelasting door de Duits-
Oost-Mrika-maatschappij een staaltje van
kreatie van schaarste. Aangezien er vóór de
kolonisatie ruimschoots voldoende voedsel
geproduceerd werd voor en door de Mrikanen
zelf viel het de Duitse kolonisatoren niet mee de
autochtone bevolking op bun katoenplantages
te doen werken. In de prille kolonisatieperiode
werd de autochtone bevolking gewoon als
slaven gedwongen te werken op de plantages.
Later werden subtielere onderdrukkingssyste-
men ingevoerd: de Westerse loon- en geld-
ekonomie. Om de Afrikaanse bevolking te
verplichten zich in deze loon- en geldekonomie
te integreren voerde men een belasting op
hutten in. Voor bet betalen van deze belasting
moesten de Afrikanen geld verwerven, iets wat
ze in hun gift-ekonomie niet kenden. Zo werden
ze gedwongen in loondienst te gaan op de
blanke katoenplantages. Ondertussen werd de
eigen voedselproduktie verwaarloosd.
Ook heel wat van de ontwikkelingshulp lijdt
aan hetzelfde leed. Het 'Participant Trading
Program', een Amerikaans ontwikkelingspro-
gramma voor de opleiding van jonge intellek-
tuelen uit de derde wereld, 'leert de jongeren
veeleer Amerikaans te denken, de waarden van
onze samenleving te beleven'. Alsof de derde
wereldbevolking zelf niet in staat zou zijn om
haar problemen op te lossen. In Ethiopië werd
er vroeger bijvoorbeeld als verzekering tegen
plagen driemaal zoveel geproduceerd als strikt
nodig. Overschotten werden opgespaard. Om
deze spaarneiging te verzekeren, bestond er een
regel dat enkel produkten die drie jaar in de
voorraadschuren hebben gelegen, gekonsu-
meerd worden. In Ethiopië was geen schaarste.
Een Frans koloniaal inspekteur merkte reeds in
1932, tijdens een missie naar het door bonger
getroffen Opper-Volta (het huidige Burkina
Faso), op dat: 'een politiek die prioriteit heeft
gegeven aan industriële produkten, samen blijkt
te gaan met een toename in de frekwentie van
voedseltekorten.'
Zelfs nu nog is onze houding tegenover de

ontwikkelingslanden nefast. Het 'Food for
Peace' programma (vanaf WO 2) van de VS
maakt veel duidelijk. Tarwe-overschotten van
de Amerikaanse agro-industrie, waar men niets
meer kon mee doen, werden naar de 'arme
negertjes' gestuurd. In Nigeria, dat in de jaren
zestig op voedselgebied nagenoeg zelfvoorzie-
nend was en zelfs veel landbouwprodukten
eksporteerde, raakte de bevolking op enkele
jaren tijd verslaafd aan wit brood. Deze
ommezwaai in bet voedselpakket van de
bevolking kon niet gekompenseerd worden
door eigen produktie om de massale invoer van
tarwe te financieren. Het gevolg is een bekend
verbaaltje : leningen, scbuldenbergen en een
totale afhankelijkheid van het land van ons
Westers systeem. Toen de invoer van tarwe te
duur werd, staakte Nigeria deze import, wat de
bonger alleen nog verergerde.

Nieuw is Achterhuis' analyse van de oorzaken
van dit systeem. Hij legt deze niet zozeer bij het
eigenbelang van de Westerse multinationals,
maar bij de 'mimetische begeerte', bet onberroe-
pelijke verlangen om bet Westen als grote
voorbeeld te volgen. Daarmee wordt de band

Bart Capéau
Kurt Sannen

Hans Achterhuis zal op woensdagavond 28
maart om 20.00 u in AV samen met RJ. De
Clercq een debat inleiden over politieke partijen
tussen Mieke Vogels (Agalev), Frank Vanden-
broeke (SP) en Luc Martens (CVP).
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