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

Veto neemt het doorgaans op voor minderheden.
Meisjes, migranten, rechtsstudenten, homo's en lesbien-

nes - we houden van hen allen. Ook van gehandikapten:
blinden, doofstommen, rolstoelverpleetsers, krukkenlopers.
de laatste Leuvense leproos, allemaal krijgen ze een
welgemeend klopje op de schouder. De blinden moeten
dan raden van wie dat klopje was, op pagina 6.

N ondedzju! Willen wij nog eens aandacht besteden aan
dans, en protesteren de gehandikapten toch zeker niet.

De blinden vonden het te visueel, de rolstoelers niet
geschikt - zelfs ongezond - (om over de MS-patiënten nog
maar te zwijgen), de doven zagen de kombinatift met muziek
niet zitten. Unaniem stelden ze als alternatief voor onze
pagina 5 hun kursus body-building voor.

Ook gehandikapten willen vandaag voor hun rechten
opkomen. Niet doen! Ooit al Masschelein gehoord op

de RvS? Voor doven gaat het nog net, ja, maar alle andere
MS-patiënten weten niet waaraan ze beginnen. Hoewel, het
zou nog leuk kunnen worden: De Zevende Dag met Tony
Vandenbosch, een student, Coens en Dillemens. allen in
rolstoel met motor. In maar gas geven, op p. 3.

Neen, als wij voor één soort gehandikapten opkomen,
dan is het de burgerlijk ingenieur. Trap weg de lamme,

kijk niet naar de blinde, zwijg tegen de dove, maar omhels de
burgie. Die turen dagen naar hun komputer-schermpje,
spelen in het beste geval 'dirty games: maar slaan tilt als ze
een vrouw zien. Omhels dus teder een ingenieur, de
ge-komputer-kapte bij uitstek, op p. 4.
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Ghanese vluchtelingen in Leuven

Wapenstok tegen
schoolkinderen
InLeuven is beroering ontstaan rond de uitwijzing van Afrikaanse

vluchtelingen. De Ghanese Janet Sakyi was in 1986, samen met haar
man en zoontje Kwasi de ellende in Ghana ontvlucht om hier een

menswaardig bestaan op te bouwen. Ghana kent namelijk geen erg
stabiel regime, en nu kampt het land met een zware schuldenlast na de
ineenstorting van de kakaoprijzen. Welke ook de politieke mekanismen
zijn die het land in zo'n ekonomisch moeras hebben gesleurd, in het
Westen krijgen vluchtelingen zoals Janet doorgaans geen statuut van
politiek vluchteling. Men noemt hen ekonomische vluchtelingen. Ze
leven noodgedwongen in de illegaliteit en kunnen zonder meer op het
vliegtuig gezet worden. Enige menselijkheid is daarbij vaak ver te
zoeken. Dat blijkt nog maar eens uit de gebeurtenissen van de afgelopen
week.

Toen de familie Sakyi vier jaar geleden
aankwam, werd het statuut van politiek
vluchteling aangevraagd. Niet alleen
waren de Sakyi de ekonomische miserie
ontvlucht, bovendien was Janet ziek.
Hier ontdekte men dat ze lijdt aan
sikkelcelanemie, wat in Ghana nooit
korrekt gediagnosticeerd had. De voor-
tieningen om baar ter plaatse te verzor-
gen zijn ontoereikend. Janet had en heeft
gespecialiseerde gezondheidszorg nodig.

Uitdaging
Maar ook hier ging het de familie

Sakyi niet voor de wind. In 1987 werden
ze uitgewezen. De Sakyi gingen in
beroep en er begon een lijdensweg van
leven in de anonimiteit. Het kwam tot
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een breuk in het gezin Sakyi: de vader
keerde naar Afrika terug, Janet bleef
alleen met de toen zesjarige Kwasi. AI
snel stapelden de financiële problemen
zich op: Kwasi leed door een te eenzij-
dige voeding aan ondervoeding, het kind
kon niet naar school, en moeder en kind
leefden in voortdurende angst voor
politiekontroles.

Die situatie was niet langer houdbaar.
Janet moest op zoek naar een opvang-
gezin voor haar kind. Sinds Pasen 1988
verbleef Kwasi bij de familie Vanderley-
den. De bedoeling was Kwasi tijdelijk
op te vangen, in afwachting van een
betere materiële situatie voor Janet.
Ondertussen ging Kwasi met de kinde-
ren van de familie Vanderleyden mee
naar de Stedelijke Kleuter- en Lager
Onderwijsschool in Heverlee, later naar
het Stedelijk Bijzonder Lager Onder-
wijs.

Bij zijn terugkeer in België her-
trouwde Kwasi's vader met een Belgi-
sche. Over het hoederecht over het kind
is echter nooit een uitspraak gedaan. Het
reïntegratieproces van Kwasi in zijn
eigen gezin verliep door die scheiding
natuurlijk trager, maar sinds vorig jaar
verbleef Kwasi terug vaker en langer bij
Janet. Janet had ondertussen immers
een ruimere kamer gevonden, en ze had
meer zekerheid over haar gezondheids-
toestand. Toen in 1988 het laatste
beroep van Janet was afgewezen, liet
men haar dan ook eerst ongemoeid
dankzij een verzoekschrift dat verwees
naar haar medische toestand.

Matrak
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Janet werd op 24 september 1990
dan toch gearresteerd bij een paspoor-
tenkontrole op het perron van het
Antwerpse Centraal Station. Sindsdien
verbleef ze - tot haar repatriëring vorige
dinsdag - in de gevangenis van Vorst.

Vanaf dat moment zijn Rijkswacht en
BOB op zoek naar Kwasi. Het uitwij-
zingsbevel is immers opgesteld voor
J anet én Kwasi. Toch besloot de familie
Vanderleyden, die de zaak op zich
genomen heeft, eerst niet te veel rucht-
baarheid aan de zaak te geven. Volgens
de advokate van de Sakyi zou het met de
uitwijzing van Kwasi niet zo'n vaart
lopen, aangezien de vader van het kind
legaal in België verblijft. Op 9 oktober
kreeg men ten huize Vanderleyden
echter telefoon van het Ministerie van
Justitie. Men beweerde daar niet te
weten dat Kwasi's vader legaal in het
land is, en men zou het kind komen
oppikken om het op 23 oktober te
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Ontwerp Universitaire ekspansie

Als partijvoorzitters
onderwijsekspertje spelen
Er leeft weer wat in het

Vlaamse universitaire we-
reldje. Een nieuw dekreet

waarin de contouren van het uni-
versitaire onderwijs nu eens voor-
goed afgelijnd zullen worden, is in
voorbereiding. Een de!ikate kwes-
tie in heel het dossier is ongetwij-
feld de problematiek van de uni-
versitaire ekspansie. Iedereen in het
onderwijswereldje was benieuwd
of men dat probleem in het dekreet
zou durven opnemen, maar Daniël
durfde, en hoe.

Om deze netelige kwestie definitief te
regelen heeft Coens in het verleden een
beroep gedaan op de Vlir (Vlaamse
Interuniversitaire Raad), een orgaan
waarin alle Vlaamse rektoren zetelen.
Omdat het Vlir-advies inzake universi-
taire ekspansie hem niet voldeed (niet
konkreet genoeg), besloot Coens dan
maar om de raad van 'echte' onderwijs-
specialisten in te roepen: de voorzitters
van de meerderheidspartijen vergezeld
van enkele poulains uit de regio's waar
zich, toevallig of niet, kleine kampussen
bevinden.

Dommer
En jawel hoor, dat selekte komitee

bedacht een (politiek) aanvaardbare
oplossing voor het probleem. In Lim-
burg wordt de EHL (Ekonomische
Hogeschool Limburg) geïntegreerd in
het L.U.C. (Limburgs Universitair Cen-
trum). Kortrijk krijgt er kandidaturen
ekonomie bij onder auspiciën van de
Ufsia (Universitaire fakulteiten Sint Ig-
natius Antwerpen) maar moet wel haar
kandidaturen Klassieke filologie opge-
ven. In Antwerpen mag het RUCA
(RijksUniversitair Centrum Antwerpen)
kandidaturen in de landbouwweten-

schappen inrichten en krijgt datzelfde
Ruca 57 miljoen subsidies ekstra per jaar
om de tenminste de bodem van de
schuldenput terug zichtbaar te maken.
Formeel wordt de UiA. (Universiteit
Antwerpen) een feit, wat wil zeggen dat
er officieel maar één universiteit meer is
in Antwerpen. In alle universiteiten
wordt de richting informatika tenslotte
subsidieerbaar.

Pannekoeken

Ondanks het feit dat de Vlaamse
meerderheidspartijen het eens zijn met
de ekspansieplannen zoals die nu ter
tafel liggen, zijn daarbij toch wel enkele
bedenkingen te maken.

Een argument dat steeds weer aange-
haald wordt om regionale kampussen te
verdedigen komt erop neer dat het
onderwijs in kleine kam pussen beter is
omdat daar aan kleine groepen gedo-
ceerd wordt. Bovendien zijn de kontak-
ten tussen de studenten onderling en
tussen student en prof daar veel beter
wat bijdraagt tot een aangenamer kli-
maat om te studeren.

Vraag is natuurlijk of die faciliteiten
per definitie enkel aan kleine kampussen
mogelijk zijn. Het lijkt immers best
mogelijk om met minder investeringen
de bestaande grote uniefs fundamenteel
uit te bouwen en zo de voordelen van
kleinschalig onderwijs ook daar te reali-
seren. Een fundamentele uitbouw bete-
kent dan onder andere meer akademisch
en wetenschappelijk personeel aanne-
men zodat de mogelijkheid bestaat om
aan kleinere groepen les te geven. Dat
kan bijvoorbeeld via het principe van
ontdubbeling, dat inhoudt dat sommige
lesonderdelen meerdere malen aan ver-
schillende groepen van studenten gedo-
ceerd worden. Ook op het vlak van de
infrastruktuur moeten dan de nodige
inspanningen gedaan worden: het is
duidelijk dat de Aula Maxima slechts

een druppel op een hete plaat is (al zalje
Supercity waarschijnlijk niet horen kla-
gen).

Het voordeel van deze oplossing is dat
ze waarschijnlijk aanzienlijk minderkost
dan het oprichten van nieuwe fakulteiten
en dat de financiële middelen en het
wetenschappelijk onderzoek meer ge-
koncentreerd blijven, wat op zijn beurt
een efficiëntere aanwending van de
middelen mogelijk maakt.

Het belangrijkste argument bij de
oprichting van de regionale kampussen
was echter de demokratisering van het
onderwijs. Men stelde (en stelt nog
steeds) vast dat de participatie van lagere
sociale klassen aan het universitaire
onderwijs, zeker in bepaalde streken,
zeer laag was. Men dacht dat een
universiteit in de buurt de financiële en
socio-kulturele drempels voldoende zou
verlagen om ook jongeren van minder
begoede ouders te laten studeren. In deze
kontekst is het dan ook op z'n zachtst
uitgedrukt, bevreemdend te noemen dat
aan de beslissing van vorige maandag
geen onderzoek voorafging naar het
demokratiserende effekt van regionale
kam pussen. Een reden daarvoor is mis-
schien dat meer en meer mensen onder-
tussen twijfelen aan het demokratise-
rende effekt van kleine kampussen en
men kan zich dus terecht vragen stellen
bij dit politiek akkoord, vooral als men
weet dat er bijvoorbeeld absoluut geen
onderwijskundig noch enig wetenschap-
pelijk belang verbonden is aan de
oprichting van een bijkomende fakulteit
Landbouwwetenschappen in Antwer-
pen.

Vorig jaar al stelde Kringraad in haar
standpunt met betrekking tot universi-
taire ekspansie dat men eerst moet
onderzoekt, of de regionale kampussen
in voldoenoe mate bijdragen tot de
demokratisering van het onderwijs vóór
men overgaat tot een verdere uitbouw

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

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Doceren
Hoe scherper de pen, hoe precieser de
informatie. Ik heb de indruk dat het
artikel over "Grondige vakken" in Veto
nr. 5, het met het tweede zinsdeel
moeilijker heeft dan met het eerste.

Het ambt van advocaat-generaal bij
het Hof van de EG is niet een opdracht
die prof. Van Gerven "kennelijk belet
zijn leeropdracht nog waar te nemen".
Het faculteitsbureau heeft er mee inge-
stemd dat het keuzevak van prof. Van
Gerven niet wordt gegeven omdat deze
buitengewone hoogleraar - wiens
hoofdaktiviteit per definitie buiten de
universiteit ligt - voor het lopende
academiejaar werd aangesteld als titula-
ris van de binnenlandse Franqui-leer-
stoel aan de ULB Dit is iets anders dan
een "leeropdracht niet naar behoren
waarnemen, omwille van ekstra-akade-
mische schnabbels". Voor een dergelijke
kwalificatie van het optreden van prof.
Van Gerven heb ik geen woorden.

Het profiel en de vereisten van het vak
van prof. Van Houtte "Grondige studie
v/h int. privaatrecht" zijn reeds door
hem beschreven in de Studiegids
(p.I1,39). Er is nooit sprake van geweest
dit vak af te voeren en de studenten
schrijven er ook effektief voor in. Niet
vermeld in het artikel, wel bedoeld is het
vak "Grondige studie van het volken-
recht". Na de overgang van prof. Van
Houtte van Volkenrecht naar IPR was er
onduidelijkheid of dit vak dat - anders
dan de overige leeropdrachten in het
vakgebied Volkenrecht - niet overgeno-
men wordt door prof. Suy, dit jaar nog
wel op het programma stond. Het komt

niet voor in de coUegeroosters en zal
normaal dit jaar formeel worden afge-
schaft. Prof. Van Houtte heeft van bij de
aanvang aanvaard om ook dit jaar
studenten te begeleiden voor dit vak.

De inkt waarin uw medewerker zijn
pen doopt, die kiest hij zelf. Daar kan
elke lezer zijn mening over vormen. Ik
dacht dat bovenstaande preciseringen
kunnen bijdragen tot een goed oordeel,
waar uw lezers en de genoemde profes-
soren recht op hebben.

R. Verstegen
Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid

n.v.d.r.: Wij staan er inderdaad op de
inkt wQi1rinwe onze pen dopen zelf te
kiezen. De betreffende passage was dan
ook niet ónze kwalifikatie van het
optreden van prof. Van Gerven. Het
artikel stelde duidelijk dat het om een
argument van de studentenfraktie op
fakulteiJsraad ging. Daarbij werd door
de studenten nietprof. VanGerven in het
bijzonder geviseerd, maar een toestand
in het algemeen aangeklaagd Prof. Van
Gerven heeft gevraagd om van zijn
leeropdracht ontheven te worden. de
fakulteitsraad heeft het vak afgeschaft.
Het is die houding die de studenten
verontrust.

Wat niet wegneemt dat onze informa-
tie omtrent de bezigheden van prof. Van
Gerven niet klopte of onvolledig was. We
vergisten ons ook van vak in het geval
van prof. Van Houtte. Sta ons toe te
vermelden dat alle informatie afkomstig
was vanstudenten vertegenwoordigers. U
zal toegeven dat de verwarring onder uw
studenten groot is.

Ekspansie
... vervolg van p. t
ervan. In dat onderzoek moet men onder
andere een kosten-batenanalyse opne-
men waarin men de kostprijs van
bijkomende fakulteiten afweegt tegen
een herverdeling van de beurzen gekop-
peld aan een uitbreiding van de be-
staande fakulteiten. In die studie moet
ook onderzocht worden of er een
verschil is wat betreft de sociale stratifi-
katie van de studenten populatie op grote
en kleine kampussen.

Achteraf moet men dan uiteraard de
politieke moed hebben om over de
muren van de verzuiling heen de logi-
sche besluiten uit een dergelijk onder-
zoek te trekken: als regionale kampussen
de demokratisering niet ten goede ko-
men, is het onverantwoord om het
weinige geld dat er nog is voor het
universitaire onderwijs verder te ver-
nipperen dpor kleine kampussen uit te

breiden. Indien het tegendeel bewezen
wordt, is een verdere uitbouw van de
kleine kampussen natuurlijk best te
verantwoorden. Het probleem daarbij is
wel dat zelfs het wetenschappelijk on-
derwijs in Vlaanderen geregeld wordt
langs de wet van zuil en regio waarbij er
dikwijls nauwelijks sprake kan zijn van
een rationeel en weloverwogen onder-
wijsbeleid.

Een prachtig staaltje van Vlaamse
onderwijspolitiek is bijvoorbeeld de idee
om Ufsia de afdeling ekonomie te laten
organiseren in KULAK (notabene de
KU Leuven afdeling Kortrijk). De offi-
ciële reden daarvoor is dat er nu al een
groot aantal Westvlamingen in de Ufsia
ekonomie studeert. Héél misschien heeft
die regeling ook wel iets te maken met
het feit dat elke instelling per ingeschre-
ven ekonomiestudent een aanzienlijke
toelage krijgt die de V.A. best kan
gebruiken. Die hypotese kan alleen maar
kracht bijgezet worden door het grote
aantal West vlaamse ekonomiestudenten
in ... Leuven.

Enigszins verontrustend is ook de
afschaffing van de kandidaturen Klas-
sieke filologie in Kortrijk. Wat daarbij
vooral tot nadenken stemt, is de manier
waarop dat gebeurd is: door koehandel
gestuurde willekeur. Het is hoog tijd dat
men het aanbod van universitaire rich-
tingen in Vlaanderen gaat rationaliseren,
maar dat moet dan wel op een berede-
neerde en verantwoorde manier gebeu-
ren. Men zou bijvoorbeeld de universi-
teiten via het komende dekreet tot
samenwerking kunnen dwingen zodat je
bepaalde specialisaties of zelfs richtingen
slechts op één plaats in Vlaanderen zou
kunnen studeren. Daarbij mag men wel
niet zo ver gaan om bepaalde richtingen
volledig af te schaffen in Vlaanderen (het
zou bijvoqrbeeld niet mogen zijn dat je
over 20 jaar nergens nog Klassieke kunt
gaan studeren). Anders bestaat de kans
dat de domeinen van het wetenschappe-
lijk onderzoek volledig bepaald worden
door de tijdelijke tendenzen in de
studiekeuze van een generatie studenten.
Ook dat zou niet getuigen van een
onderwijsbeleid. .

Off Side
En met dat onderwijsbeleid gaat het

op nog andere vlakken goed fout. In de
voorbereiding van het nieuwe universi-
taire dekreet heeft men de representa-
tieve studentenorganisaties systematisch
alle informatie geweigerd. Toch een
eigenaardige gang van zaken als de
grootste belangengroep in het onderwijs
niet eens betrokken wordt in het hele
overleg. Men schijnt in Vlaanderen nog
steeds niet te beseffen dat studenten
vanuit hun specifieke positie een waar-
devolle bijdrage kunnen leveren tot het
optimaliseren van het universitaire on-
derwijs. Een andere verklaring voor die
politiek is natuurlijk de mogelijkheid om
via een voldongen feiten politiek de
onwetende massa buiten spel te zetten.
Aan u het oordeel.

Peter Vanduffel

24 uur editie 1990

Vergeet 8arbara

De jongste editie van de 24 uur kan zeker geslaagd genoemd
worden. Het was wat koud 's nachts, maar voor de rest heeft bet
weer geen stokken in de wielen gestoken. Dat heeft uiteraard

zijn sporen nagelaten op bet sportieve vlak. Er sneuvelden twee rekords,
en een nieuwe ploeg, St Barbara - een uit de band gelopen grap van twee
ingenieursstudenten - liep zicb aardig in de kijker. Daarmee werd niet
alleen een einde gemaakt aan de VTK-begemonie, maar ook de
sportkotters van Apolloon moesten alle zeilen bijzetten om de eerste
plaats te veroveren. Ook op bet niet-sportieve vlak viel beel wat plezier te
beleven. Ambiance over de bele lijn dus.

Naar jaarlijkse traditie lokte dit evene-
ment heel wat volk. Vooral op dinsdag-
avond leek het wel alsof op het parkoers
en tussen de standjes een hele donder-
dagavondmeute rechtstreeks van de
Oude Markt was gedropt. Genoeg werk
dus voor de bewakingsdienst van Sport-
raad om alles in goede banen te leiden.
ALhoewel het overdag warm was voor
oktober, zorgde de open hemel 's nachts
wel voor een gevoelige afkoeling. De
koude nacht gaf dan ook veel kringen
niet alleen een tekort aan lopers maar
vooral aan warme wijn en andere
opwarmende attributen.

Het mocht ook dit jaar niet aan
'populaire' niet-studenten ontbreken.
Jean-Marie Pfaff, Willy Kuijpers en
enkele proffen liepen hun populariteits-
rondje, maar werden vrij vlug van het
507 meter lange parkoers gehaald om de
'serieuze' ploegen hun ding te laten doen.
En dat het serieus werd, bleek achteraf
uit de verpulvering van de 2 jaar oude
rekords: het totaal aantal ronden en het
maksimaal aantal ronden per uur. De
Apollonen liepen zomaar even 975
rondjes bijeen. Dat is 34 meer dan het
rekord van het vroegere A-team van
VTK.

Stunt
Toch heeft het er zeer lang naar

uitgezien dat niet Apolloon maar een
andere - een voor de meeste kijklustigen
onbekende - ploeg de 24-uren zou
winnen. Geen daad van protest tegen de
zogezegde aftakeling van het 'ludieke'
element in de 24-uren zoals verschei-
dene insiders meenden te weten, maar
een doodgewone studentenstunt ter pro-
motie van de pas opgerichte studenten-
klub Moeder Barbara. Dirk en Nicolas,
twee ingenieurs bouwkunde, kwamen
op het idee om zelf een ploeg op te
richten bestaande uit mensen uit hun
vriendenkring - veel ingenieurs - en met
mensen die ze aanspraken op het Sport-
kot. Vooraf namen ze hun idee niet al te
serieus maar al gaandeweg tijdens de
wedstrijd bleek er een realistische kans te
ontstaan de twee mastodonten, VTK en
Apolloon, te 'verslaan.

Pas woensdag tegen 17 uur slaagde
het speciale kickteam van Apolloon, er
in de bezeten löpers van St. Barbara in te
halen en zo de leiding over te nemen.

Apolloon winnaar dus en niet VTK, die
echter met het vrouwen uurtje tussen I1
uur 'en middernacht duidelijk maakte
niet mee te willen dingen naar de
overwinning. Wat ze de sympatie van
het publiek opleverde. Overigens deden
de burgies rond 4 uur 's nachts een
oproep aan hun lopers ter ondersteuning
van St. Barbara om zo alsnog Apolloon
van de overwinning af te houden.

Adam
Het zal de kleine ploegen worst

wezen. Zij kwamen immers gewoon
voor de ambiance die er rond het
plastieken voetbalplein hangt tijdens de
24 uur. Wanneer er iemand in Adams-
pakje voorbij je loopt, weet je dan ook
dat de neven klassementen volop aan de
gang zijn. Of wat dacht u van een
loempia van de Universitaire Parochie
gemaakt door echte Chinezen, het beste
gerecht op de 24-uur. Ook kon er aardig
genoten worden van de uitstekende
muziek. Die kwam niet alleen van
Studio Brussel, maar ook van enkele
mini-optredens. Eerst een te brave folk-
act van Greetje Vos. Maar omstreeks 4
uur 's nachts was er een zeer opwar-
mende set, gebracht door niemand
minder dan 'Les traductions du roi
Boudewin'. Zij brachten geslaagde co-
vers van bekende rocknummers in het
genre van 'Hugo Matthysen en de
Bomen'.

Meer naar het einde toe werd door
Studio Brussel uiteindelijk dan toch onze
honger naar bekende vlamingen gestild.
Als u niet teveel honger had tenminste,
want drie van de vijf zogezegd bekende
(?) vlamingen konden zowel voor mijn
buurvrouw als uwverzekeringsmakelaar
doorgaan. Miel Puttemans liep er z0-
waar een beetje verloren bij. Na de toch
wel plechtige afsluiting onder het ge-
dreun van 'Chariots of Fire', was het tijd
voor de prijsuitreiking.

Een van de vier lopers, die samen
voor Artsen Zonder Grenzen de volle 24
uur hebben gelopen, bleek met zijn 200
rondjes - meer dan 100 kilometer! - het
vorige rekord verbroken te hebben. Toen
hij het podium opkroop moest hij
geholpen worden. De opbrengst voor
AZG ligt wel beduidend lager dit jaar.
Maar als de doorgeefstok van' AZG na
een amusante opbod tussen Apolloon en

enkele toeschouwers voor 4000 fr. van
de hand gedaan wordt, is voor de
meesten hun geweten ook weer even
gesust en kan het feest verder gaan. Het
gros van het volk is al naar huis als Dirk
B1anchart voor een stel dronken lopers
van Apolloon en enkele volhouders met
een korte maar mooie set deze toch wel
geslaagde 24-urenloop afsluit.

Huib Huyse
Nicolaas Vernandel
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Naar het Waalse voorbeeld

Inspraak is
studentenrecht

Inhet nieuwe "Dekreet betreffende het wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek in de Vlaamse Gemeenschap", dat door Daniël Coens
wordt voorbereid, staat warempel ook een hoofdstukje specifiek

over de studenten. Daarin worden een aantal 'rechten' van de student
behandeld. In zijn memorie van toelichting geeft Coens aan welke
rechten hij belangrijk vindt: het algemeen recht op hoger onderwijs, het
recht op een fair-play behandeling gedurende het akademie jaar en de
eksamens, het recht om deel te nemen aan het bestuur van de instelling en
het recht op studiefinanciering en sociale voorzieningen. Dit laatste
maakt echter deel uit van een aparte wetgeving en komt bijgevolg niet ter
sprake in het nieuwe dekreet. Op het eerste zicht skoort Daniël dus goed,
maar toch schuilen er een aantal gevaarlijke adders onder het gras.

Sinds het begin van vorig akademiejaar
werkt onderwijsminister Coens aan een
herziening van de wetgeving over het
universitair onderwijs. De laatste maan-
den krijgen die plannen en meer kon-
krete vorm. Noch het ministerie, noch de
universitaire overheden zijn echter erg
scheutig met het doorspelen van precieze
informatie. Langs een aantal omwegen
hebben we dan toch een, op een aantal
punten waarschijnlijk reeds verouderde,
ontwerpversie gekregen (versie van 15
juni 1990). Hoofdstuk zes van deze
versie, dat zes artikels bevat, behandelt
de rechten van de student. In zijn
memorie van toelichting geeft Coens
nadere uitleg.

Kookschool
Alhoewel de minister in dit dekreet

groot belang hecht aan een verruiming
van de autonomie van de universiteiten,
is hij van oordeel dat juist op het vlak
van de rechtsbescherming van de student
de overheid de nodige wettelijke garan-
ties moet bieden. Als eerste denkt hij dan
aan het recht op toegang tot het
universitair onderwijs. Het recht op
onderwijs als sociaal grondrecht, ligt
sinds de laatste grondwetsherziening
formeel besloten in artikel 17, §3 van de
Grondwet. Het spreekt vanzelf dat het
toegangsrecht tot het hoger onderwijs
alleen bestaat voor wie hiervoor intellek-
tueel in staat is. Hieruit konkludeert

Coens dat de overheid, naast het behalen
van een diploma sekundair onderwijs,
ook bijkomende bekwaamheidsvereis-
ten moet kunnen stellen. In artikel 61
van het ontwerpdekreet vermeldt hij dan
ook ekspliciet de mogelijkheid tot het
invoeren van een ingangseksamen.

Infiltreren
Groot argument hiervoor is natuurlijk

het lage slaagpercentage in de eerste
kandidaturen. Alhoewel het huidige
systeem financieel gunstig is voor de
universiteiten, heeft het onderwijskundig
gezien belangrijke nadelen. Volgens de
minister betekent het immers een ener-
gieverspilling voor de docenten, worden
hierdoor onnodige kosten voor de ge-
meenschap gemaakt en leidt het tot een
kwaliteitsverlies van het geleverde on-
derwijs. Verder wordt er gevreesd voor
een toeloop van Europese studenten die
in hun eigen land voor hogere studies
zijn afgewezen. Steeds in dezelfde rede-
nering moet er "dan ook ernstig gedacht
worden aan een optimalisatie van de
overgang van het sekundair naar het
hoger onderwijs via een objectief
selectie- of verwijzingssysteem". Coens
heeft dan ook recent een advies hierom-
trent bij de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (Vlir) aangevraagd. Een numerus
clausus of numerus fixus acht de minister
echter uitgesloten.
De vraag kan echter gesteld worden in

welke mate een toelatingseksamen een
objektief oordeel kan vellen over de
slaagkansen van kandidaat eerste kan-
ners. Zo leidt het grote nivoverschil
tussen de sekundaire scholen tot een
ander opleidingsnivo en bijgevolg tot
ongelijke slaagkansen voor zo'n alge-
meen toelatingseksamen. Voor studie-
richtingen die een specifieke voorkennis
vereisen - wals burgerlijk ingenieur - is
een dergelijk systeem nog te verantwoor-
den, maar voor algemenere richtingen is
dit minder het geval. Bovendien wijzen
de lage slaagcijfers ook op een onvol-
doende studiebegeleiding en een gebrek-
kige onderwijsomkadering (ex cathedra-
lessen in grote groepen) tijdens die eerste
kandidatuur. Een verplichte toelatings-

inschrijving en de daaraan verbonder
rechten misbruik zal maken door in
ernstige mate afbreuk te doen aan de
eigen aard van de instelling." Eventueel
misbruik van dit uitwnderingsrecht
wordt wel tegengegaan door het ver-
plicht verhoor en de verplichte schrifte-
lijke motivering van de weigering tot
inschrijving.
Een tweede recht waaraan Coens

aandacht wil besteden is het recht op een
fair-play behandeling tijdens het akade-
miejaar en de eksamens. Zo is er het
recht om tijdig - dus vóór de aanvang
van het akademiejaar - te worden
ingelicht over het onderwijsaanbod en
de hoofdlijnen van de onderwijs- en
eksamenregelingen. Aldus kan de aan-

proef waaraan bindende konklusies
worden verbonden is dan ook uit den
boze.
Artikel 58 van het ontwerpdekreet

handelt over het recht van de student om
zich in te schrijven in de universiteit en
de fakulteit waar hij dit wenst. In
tegenstelling tot vroegere bepalingen
wordt dit nu als een positief recht voor
de student geformuleerd: "Iedere student
kiest vrij de universitaire instelling waar
hij zich wenst in te schrijven." Wel
wordt de reeds geldende mogelijkheid
overgenomen om niet-financierbare stu-
denten (wals trissers) te weigeren. Daar-
enboven krijgen de vrije universiteiten
de mogelijkheid om maatregelen te
treffen tegen studenten indien "gegronde
vrees bestaat dat de betrokkene van de

- .

staande student zich een goed oordeel
vormen over de inhoud en de organisatie
van het onderwijs en de eksamens
(artikel 56 en 57). Andere rechten, zoals
het recht om over behoorlijk kursusma-
teriaal te beschikken of het gebruiksrecht
van de voorzieningen, wenst de minister
aan de pedagogische en juridische vrij-
heid van de instellingen zelf over te
laten.
Tenslotte vindt Coens het vanzelfspre-

kend dat ook studenten recht hebben op
deelname aan het bestuur van hun
instelling. Nochtans beperkt hij de wet-
telijke regeling hiertoe enkel tot het door
de Vlaamse Gemeenschap georgani-
seerde onderwijs (de rijksuniversiteiten).
In die instellingen maken studenten bij
wet deel uit van de Raad van Beheer en

'de Akademische Raad. Bovendien ver-
wacht hij dat ook in alle andere organen
die omtrent studenten beslissingen ne-
men (fakulteitsraden, departementsra-
den) studentenvertegenwoordigers wor-
den opgenomen. Voor de autonome
openbare (LUC, UIA) en de vrije
instellingen (KUL, VUB, Ufsal en Ufsia)
geeft hij echteede volledige autonomie
aan die instellingen zelf. Dat is nogal
zwak, want andere rechten zoals het
recht op tijdige informatie over
onderwijs- en eksamenregelingen, durft
Coens wél in algemene termen in een
artikel opnemen. Op eenzelfde manier
zou ook het recht op medebeheer en
inspraak in de instellingen in algemene
termen kunnen opgenomen worden,
terwijl men de specifieke regeling aan de
autonomie van de instellingen overlaat.

Fair-play
Ook op een ander vlak ziet de

minister dit recht op inspraak te minima-
listisch. In zijn memorie van toelichting
bij het dekreet op de rijksuniversiteiten
beweert hij dat hij wenst dat de studen-
ten "hun bekommernissen inzake goede
onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen
kunnen vertolken", maar hij limiteert dit
recht wel tot de instellingen zelf. Dat
getuigt van een enggeestige visie: als er
een studentenrecht op inspraak in uni-
versitaire aangelegenheden bestaat, dan
kan en mag dit niet beperkt worden tot
je eigen universiteit. Het is immers
duidelijk dat het onderwijs of de hele
werking van een universiteit niet alleen
door die universiteit zelf bepaald wordt,
maar ook door de (wetgevende) initia-
tieven die door de Vlaamse Eksekutieve
genomen worden. Dit dekreet is daarvan
wel het beste bewijs. Er bestaan momen-
teel echter geen strukturele garanties
voor uitoefening van dit studentenrecht
op Vlaams nivo. Integendeel, de enige
studenteninspraak die er bestond (in de
Hoge Raad van Studietoelagen), is
enkele maanden geleden door Coens
afgeschaft.

De studentenorganisaties pikken dit
niet langer. Volgens hen ligt de oplossing
in een wijziging van de samenstelling
van de Vlir (Vlaamse Interuniversitaire
Raad, de vergadering -van rektoren ),
waardoor ook studentenvertegenwoor-
digers kunnen opgenomen worden. Op
die manier zijn ook de studenten betrok-
ken bij het opstellen van adviezen door
de Vlir aan de minister. Dit is geen
vreemde of onrechtmatige eis: de Waalse
tegenhanger van de Vlir, de CIUF, telt
onder haar leden wél studentenvertegen-
woordigers.

Piet Schreurs

o

Power- to the Student
Macintosh Classic

(2 Mb RAM, 1,44 Mb Dislç Drive, 40 Mb Hard Disk,
met toetsenbord, muis, HyperCard en RagTime 2)

56.500 BF BTWinbegrepen

(kan ook met afbetaling)

Apple Education Center Leuven
Naamsesteenweg 9
3052 Blanden
016/290.390
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Vrouwen in de kringen
(Foto Hielke Grootendorst)

Meisjes blijven op hun kot
Dat men aan deze universiteit de noodzaak voelt om een

denkgroep 'Vrouwen Universiteit' op te richten (zie vorige
Veto), bewijst voldoende dat de vrouwenemancipatie in België

nog een lange weg af te leggen heeft. Het loopt echter niet alleen mank
met de doorstroming van studentinnen naar het wetenschappelijk
personeel. Meisjesstudenten houden zich immers evengoed tijdens als na
hun studies op de vlakte. Terwijl voor de jongens de studententijd als een
periode van volledige zelfontplooiing gezien wordt, blijven meisjes
eigenaardig genoeg op verschillende gebieden passief. Vooral in de
kringwerking, bij uitstek de plaats om geëngageerd bezig te zijn, laat de
passiviteit van de meisjes te wensen over. De kringwerking was bij haar
ontstaan een mannenzaak, voor 'mannen met initiatief een gelegenheid
om kontaktvaardig te worden, om aktiviteiten te leren organiseren en
koördineren. Momenteel, met evenveel vrouwelijke als mannelijke
studenten, is er nog niet erg veel veranderd. De mannen koördineren en
de meisjes doen het 'softe' werk.

nemen, terwijl mannen instaan voor de
leiding en de organisatie. Een nogal
seksistische opmerking zo lijkt het, maar
dan één waar toch wat waarheid in
schuilt. Heel wat vrouwen komen inder-
daad in een presidium terecht als verant-
woordelijke voor het onthaal, het kring-
blad of de kursusdienst. Als het even
meezit worden ze sportverantwoorde-
lijke of kultuurraadafgevaardigde.

Het meest schrijnende voorbeeld van
deze wanverhouding is wel dat van
Farma. Farmacie bestaat voor driekwart
uit meisjes, maar de preses en de
vice-preses zijn mannelijk. De farmaceu-
ten maken er geen zaak van dat het kader
mannelijk is, er zitten toch tien meisjes in
het presidium. Volgens Piet Vanmeer-
beek, de preses van Farma, zijn de
meisjes wel geïnteresseerd, maar hebben
ze een moment nodig dat ze kunnen
zeggen: "Nu stoppen we ermee; we gaan
naar ons kot". Een volledig engagement
is volgens veel meisjes nog steeds moei-
lijk te kombineren met studie.

De verdeling van de presidiumfunkties
aan de meeste kringen volgt een ver-
trouwd patroon. De preses, zijn vice en
eventueel een vertegenwoordiger voor
kringraad zijn mannen. Bijgevolg zitten
er ook slechts drie vrouwen op Kring-
raad. Ook voor Sociale Raad geldt dat er
zich nog steeds erg weinig vrouwen
aandienen, hoewel men er vanuit haar
emancipatorische visie al aan het denken
is aan een 'werkgroep vrouwen Sora'.
De bedoeling zou moeten zijn om meer
vrouwen warm te maken voor Sora,
maar met het beperkt aantal vrouwen op
de raad komt het projekt niet van de
grond. Bij Kringraad doet zich een
gelijkaardig probleem voor. Voor de
afvaardiging naar de denkgroep 'Vrouw
en Universiteit' hebben ze tot nog toe
niemand gevonden.

Van de andere funkties zou je ver-
wachten dat ze verdeeld worden naar
gelang het aanbod: hoe meer vrouwen
op de fakulteit, hoe meer funkties in
vrouwelijke handen vallen. Dat valt bij
een aantal kringen echter zwaar tegen.
Bij Ekonornika en Medika, bijvoor-
beeld, werken slechts een paar vrouwen
aktief mee. De ekonomisten verkozen
vrouwen voor het praktische werk, voor
de financies en de bar, terwijl bij medika
wel een aantal vrouwen meewerken,
maar slechts één een verantwoordelijke
funktie (kultuur) heeft. Nochtans stude-
ren bij Geneeskunde en Ekonomie
evenveel vrouwen als mannen.

Politie-inspekteur
Daarbij komt nog dat de vrouwelijke

studenten, zelfs degenen die zich engage-
ren, volgens Van meerbeek zeer gehecht
zijn aan hun thuis. Hij geeft het voor-
beeld van een studentin die men thuis
afgeraden had om een funktie in het
presidium uit te oefenen. De jongens
vinden het meestal niet nodig om de
toelating te vragen aan hun ouders. Ook
in die zin blijken ze dus zelfstandiger en
minder gebonden te zijn aan een aange-

Een veelgehoord klichee is dat vrou-
wen de zogenaamde 'softe' taken op zich

lLAJBYRJINlr
Dé beste zaal voor al uw fuiven.

Zeer goede voorwaarden!
Centraal gelegen.

Vraag inlichtingen en oordeel zelf.
Tel. 016/20.76.41 of 25.55.67.

leerde houding. Het voorbeeld van
Mecenas, een bijna volledig vrouwelijke
kring met een vrouw als preses, die een
man naar Kringraad stuurt, is niet
minder frappant. Voor Mecenas-preses
Kristien Opstaele is het praktischer om
iemand anders naar Kringraad te sturen,
"omdat ze in tweede lic zit en dus aan
haar tesis moet denken". Dat ze als
vrouw op Kringraad wat aan de wanver-
houding man-vrouw kan verhelpen,
vindt ze niet relevant.

Ondanks die aanhoudende wanver-
houding in de verdeling van de presi-
diumfunkties, is het toch wel hoop-
gevend dat er dit jaar reeds zes van de
negenentwintig Leuvense kringen door
een vrouwelijke pres is geleid worden.
Naast het reeds vermelde Mecenas zijn
dat Politika, Historia, Leuvense Logope-
dische Kring (LLK), Geologische Kring
en Dali (aanvullende licentie informa-
tika). Behalve Politika bestaan die krin-
gen voornamelijk uit vrouwen. Alleen
Els Van Weert van Politika staat voor de
ongewone taak als vrouw een bijna

VROUWEN, WAT TE DOEN?
De problematiek van de vrouwelijke
vertegenwoordiging in de kringwer-
king beroert niet enkel Veto. Vorige
vrijdag kwamen een aantal bewustge-
worden studentinnen samen om te
praten over de ondervertegenwoordi-
ging van vrouwen in de studentenbe-
weging en over de manier waarop
drempels kunnen weggewerkt wor-
den.

De bijeenkomst, die georganiseerd
werd onder impuls van Kringraadster
Antonique Koning, verliep vrij infor-
meel en was bedoeld als eerste
oriëntatie. Antonique stelde vast hoe
weinig meisjes er in de studenten-
beweging zaten en dat er in Leuven
zich daar blijkbaar niemand zorgen
over maakte. Vandaaruit groeide de
interesse naar wat hier eigenlijk bij
meisjesstudenten leeft. 'Als er niets
leeft, moetje dat helpen opleven. Het
is niet mogelijk dat studentinnen
blijven berusten'. Dat er een denk-
groep 'Vrouwen Universiteit' bestaat
en dat de vrouwen nu ook bij Veto in
de belangstelling staan, maakte met-
een dat het juiste ogenblik gekomen
was om te starten met een soort
werkgroep onder studentinnen.

Er wordt ondermeer een onder-
zoek gepland over de participatie van
meisjes in de studentenbeweging.
Daartoe werd naar alle kringen een
brief gestuurd met vragen over het
aandeel van meisjesstudenten in de

kringwerking en de aard van de
funkties die zij bekleden. In de loop
van het jaar zou er een enquete
worden gehouden onder studentin-
nen over de mogelijke oorzaken van
de ondervertegenwoordiging. Het is
de bedoeling dat beide onderzoeken
zullen gebeuren in samenwerking met
een sociologe. Het probleem is na-
tuurlijk van financiering los te krijgen
en een geschikte infrastruktuur te
vinden. De denkgroep 'Vrouwen
Universiteit' zit momenteel in de
laatste faze van haar onderzoekingen
en voorziet tegen december een stu-
diedag waar de problematiek van de
vrouwelijke studenten zal behandeld
worden. Tegen die tijd zouden de
onderzoeken en de bevindingen van
de studenten moeten klaar liggen om
op de studiedag naar voor te brengen.
Een eigen inbreng van studenten in de
Denkgroep Vrouwen Universiteit
kan het universitair beleid naar stu-
dentinnen toe alleen maar ten goede
komen ..

De nieuwe werkgroep zoekt stu-
dentinnen, met een beetje kennis van
zaken, die begaan zijn met deze
problematiek en bereid zijn mee te
zoeken naar 'konstruktieve' oplossin-
gen naar de vrouwelijke studenten
toe. De volgende bijeenkomst zal
plaatsvinden op dinsdag 6 november
om 16.30 u. in de bar van Ekono-
rnika. (KDM)

'Mannenzaken' wals kantussen worden
niet meer georganiseerd.

Het hindert mannen blijkbaar niet
meer om ondergeschikt te zijn aan een
vrouw. Maar spontaan worden verant-
woordelijkheidsfunkties nog meer aan
mannen dan aan meisjes toegeschreven.
Van mensen die in de studentenbewe-
ging zitten wordt wel eens gezegd dat ze
zichzelf graag horen. Het rollenpatroon
dikteert nu eenmaal dat mannen streven
naar zelfbevestiging en dat vrouwen
door anderen willen bevestigd worden.
Meisjes zouden van aard minder geneigd
zijn van zich te manifesteren in een
studentenbeweging. De traditie van het
eeuwig vrouwelijk zwijgen zal er ook
wel alles mee te maken hebben.

Krista De Mey
Koen Hendrickx

Komputer-netwerk aan de KUL

volledig mannelijk presidium te koördi-
neren. Daarbij zegt ze echter weinig
tegenstand te ondervinden, "omdat Poli-
tika traditioneel niet erg hiërarchisch
gestruktureerd is".

Het feit dat ze zich als presis dadelijk
geïnteresserd heeft voor het initiatief van
Antonique Koning (zie kader), toont wel
aan hoe belangrijk het is om vrouwen
met verantwoordelijke funkties in het
presidium te hebben. De studentenorga-
nisaties kunnen immers pas meer op
vrouwen afgestemd worden als er vrou-
wen in werkzaam zijn die iets struktureel
kunnen veranderen. De vrouwen heb-
ben immers de traditie van een manne-
lijke studentenbeweging tegen.

Bij geschiedenis is Nathalie Hombie
zowat de derde vrouwelijke presis in 60
jaar. De kringaktiviteiten worden zowel
op mannen als op vrouwen afgestemd.

100 Mb/seconde
onderzoekers vereenvoudigd en aange-
moedigd. Ten tweede wordt de positio-
nering van de KUL verbeterd: zowel de
toegang voor derden tot onze KUL-
faciliteiten, als onze toegang tot eksterne
faciliteiten (eksterne komputernetwer-
ken zoals EARN, afstandsonderwijs) zal
verbeteren. Tenslotte zal het net een
efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk ma-
ken: verbeteren van interne kommunika-
tie (bijvoorbeeld elektronische post),
distributie en verwerking van informatie
(bijvoorbeeld biblioteekinformatie -
DOBIS/LIBIS), realisatie van schaal-
effekten door standaardisatie (wals be-
heer en doorspelen van software), ...
Deze voordelen kunnen natuurlijk slechts
worden gerealiseerd naarmate de fakul-
teiten de nodige kreativiteit aan de dag
zullen leggen. De technologie is dus een
noodzakelijke maar niet voldoende
voorwaarde.

Bij het ontwerp van een dergelijk
netwerksysteem moet gelet worden op
een aantal belangrijke faktoren. Zo zijn
snelle antwoordtijden vereist om te
vermijden dat het goedkopere netwerk
een knelpunt vormt in de keten van
antwoordtijden ten opzichte van de
duurdere komputers die op het netwerk
zijn aangesloten. Vermits het netwerk
letterlijk de ruggegraat in de informatie-
uitwisseling wordt, moet er gekozen
worden voor een ringstruktuur . of ge-
mäasdnetwerk, zodàtééc fysieke onder-
breking niet volstaat, om een netwerk-

segment uit te schakelen. Een netwerk
wordt ook niet voor de eeuwigheid
opgezet en moet bijgev'olg voldoende
fleksibel zijn om zich aan nieuwe
ontwikkelingen te kunnen aanpassen.

De komputersystemen die binnen de
universiteit staan opgesteld zijn erg
heterogeen van aard, zowel wat betreft
apparatuur (systemen van IBM, DEC,
HP, ...) als programmatuur (UNIX, VMS,
DOS, ...). De hoofdreden hiervoor is het
streven naar aangepaste 'state-of-the-art'
hard- en software in de diverse onder-
zoeksgroepen. Men kiest bijgevolg voor
een samenwerking tussen deze systemen
volgens het 'open-systeem'-model (OSI),
waarbij internationaal aanvaarde proto-
kols gebruikt worden. De konstrukteur-
onafhankelijke protokolset TCP liP kent
een zeer ruime verspreiding en werd als
enig valabel alternatief weerhouden.

Busdienst
Zoals reeds gezegd geeft men de

voorkeur aan een verbinding van lokale
netwerken - zoiets wordt een internet of
backbone netwerk genoemd - boven het
installeren van één enkel netwerk naast
de bestaande netwerken.

De ervaring leert dat het gebruik van
netwerken zeer snel toeneemt van zodra
netwerk-faciliteiten beschikbaar zijn. De
unief beschikt over een superkomputer
en transport van data van of naar deze
superkomputer vereist een krachtig net-
werk dat zo hoog mogelijke transmis-
siesnelheden toelaat. Voor een dergelijke
toepassing is glasvezel de juiste keuze
(bijvoorbeeld een FDDI-ring van glas-
vezel met lengte van 100 km en met 500
aansluitingspunten heeft een snelheid
van 100 Mb/sec). Een installatie van
glasvezelkabels vergt een belangrijke
investering. Daarom zal men zoveel
mogelijk samenwerken met andere or-
g~ties. •~ ','.

'. . . . _.-,.:~Piet Schreurs

Op de Akademische Raad
van september is de prin-
cipiële beslissing geno-

men tot realisatie van een groot
komputernetwerk voor de KUL.
De totale investeringskost wordt
geschat op 90 miljoen fr. In een
eerste schijf is al 15 miljoen voor-
zien voor het opzetten van een
prototype. Dit netwerk, KULnet
genoemd, moet de vele lokale
komputernetwerken die reeds aan
onze unief bestaan, verbinden. Als
geleidingsmedium wordt gekozen
voor glasvezel.

In een aantal fakulteiten en diensten van
onze unief zijn er reeds lokale netwerken
(LANs). Het doel van het KULnet is een
ruggegraat aan te bieden, zodat de
verschillende komputersystemen, LANs,
centrale komputers, werkposten en de
buitenwereld op een geïntegreerde wijze
met elkaar worden verbonden. Zo'n
netwerk-infrastruktuur biedt strategi-
sche voordelen.

Aankoopbonnen
Een eerste .is de stimulering van

multidisciplinair onderzoek. Via het net-
werk kan dure komputerapparatuur
gezamenlijk gebruikt worden en wordt
de uitwisseling-van algoritmes, oplossin-
gen I en -cndertoéksgegevens tussen' de,
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Sherman en de zwijnen

Dichter bij
de dieren
Toen de van het Kaaiteater

bekende Stuart Sherman
door het Nieuwpoortteater

gevraagd werd een produktie op te
zetten, gaf hij meteen te kennen dat
hij een lokaal tema als uitgangs-
punt wou. Het werd Tijl Uilenspie-
gel, omdat Sherman geboeid raak-
te door de schelm die door taalspel-
letjes en leugens iedereen te kakken
zet. 'Taal Uilenspiegel' had als
bedoeling de taal zodanig te redu-
ceren dat de mensen op dieren
gaan lijken, en dat resulteerde in
een vaak komische, maar te strakke
en voorspelbare voorstelling.

ruiten en vormen elkaars komplement:
de witte ruiten van het ene pak zijn bij
het andere zwart en omgekeerd. De
akteurs laten in hun bewegingen zien
hoe de spotter en de taalvirtuoos Uilen-
spiegel voortdurend op elkaar inwerken.
We krijgen dia's van straten te zien, en
als de akteurs moe zijn worden drollen,
geld en eten getoond: het reduktieproces
door de obsessie met taal, voedsel en
uitwerpselen.

De reduktie wordt nog veel sterker
getoond door de twee akteurs die, in
sportkledij en met varkensmaskers over
de scène huppelen. Wie zo kan rondlo-
pen heeft natuurlijk weinig last van de
beschaving. Toch hoeven we die verdier-
lijking niet als negatief te beschouwen,
want zij staat voor de bevrijding van de
mens. Dat wordt duidelijk gemaakt door
de ovale vorm van de spiegels die in de
vorm een strop terugkeert. De persona-
ges kunnen alleen aan die strop ontko-
men door dierlijke geluiden uit te stoten.
Ze proberen, nu met een uilenmasker op,
nog wat zinnigs te vertellen, maar alles
wordt meteen ontluisterd tot loos gebab-
bel. De varkens snuiten uitgebreid hun
neuzen, kibbelen over hun staarten en
proberen hun tekst die niets meer is dan
het geluid dat we bij varkens wel vaker
horen.

In 1979 was Stuart Sherman op het
Kaaiteaterfestival een opvallende gast.
Zo portretteerde hij in minder dan één
uur zeventien steden, snel opeenvol-
gende beelden die de toeschouwer met
verwarring achterlieten. In 'Tbe Erotic'
werden op drie kwartier een twintigtal
scènes opgezet rond een jongetje dat met
zijn speelgoed uitdrukt God te willen
zijn. Stuart Sherman toonde zich een
meesterlijk danser op het koord tussen
teater en beeldende kunst.

Sherman heeft geen schrik ~m de
dingen te vereenvoudigen: de tekst, zette
hij om tot zeer eenvoudige, grafische
beelden. De hele voorstelling drijft op
het spiegelbeeld: twee spiegels die je
bespieden en waarin af en toe dia's
worden getoond, met erboven twee
uilen drukken letterlijk het komposiet
van de naam Uilenspiegel uit. In Uilen-
spiegel worden de toeschouwers te
kijken gezet, letterlijk en heel komisch in
de beginscène: de vier akteurs spelen vier
opgejaagde toeschouwers en laten horen
hoe zij op de hielen gezeten worden door
de tijd.

Schema
Ook wanneer de klowns terugkeren,

kunnen zij alleen nog gebries, gehinnik
en gekakel produceren. Uilenspiegel kan
het met de taal niet langer redden, en
krijgt de strop om de nek. Taal is niets.
Alles wordt verdierlijkt, en dat wordt
duidelijk gemaakt door de dia's: een hoef
trappelt op de plattegrond van Gent, een
apepoot drukt op Europa, een hanepoot
omspant het westelijk halfrond en de
voet van Tijl trapt de wereld weg. Ook
de voet verdwijnt uiteindelijk, en de
sterrenhemel verdicht zich tot een spot-
ziek 'haha'.

Bij het binnenkomen krijgt de toe-
schouwer een papiertje met het 'schema'
van de voorstelling. Daarin wordt aan-
gegeven hoe de ene helft van de
voorstelling het spiegelbeeld is van de

Voorspel
Na dit 'voorstuk je' krijgen we een hele

hoop taalklichees, repetitief en vaak
surrealistisch in de spiegels van de
voorstelling geplaatst. De akteurs lopen
rond in pakken met zwarte en witte

r WófI;: ._~ __

BELANG Stan; vier afgestudeerde akteurs van het Antwerps konservatorium; die uitgegroeid zijn tot een eigen
gezelschap in de traditie van Discordia, brengen deze week vier voorstellingen van ...Van geen belang een bewerking
van A woman of no importance een stuk van de legendarische, Viktoriaanse schrijver Oscar Wilde. Het is een stuk
bezet met gesofistikeerde koffie-drinkende roddeltantes en dandies die met veel 'humor' holle praat verkopen over
politiek, de 'ideale man' en ",~t huwelijk.
Stan brengt het stuk zonder veel pretenties, want alleen de tekst is van belang. Het dekor werd beperkt tot een oude

gestoffeerde bank en de mannelijke akteurs zijn, net zoals de vrouwelijke, in rode jurken aangekleed, een niet
onbelangrijk detail waar Oscar Wilde ongetwijfeld op zou kicken. Meer dan de tekst brengt deze korte, inspiratieloze
voorstelling niet, want Stan wil; zoals ze zelf in een interview met Wim Van Gansbeke toegeven, eigenlijk alleen het
publiek vertellen dat, als de tekst hadden gelezen, ze ook de voorstelling hadden gezien. De afwezigen hebben dus
eigenlijk niet helemaal ongelijk. (SM)

andere. Het maakt het kijken eenvoudi-
ger, maar meteen ook te voorspelbaar.
Sherman wil teveel plaatjes maken
waarin strip-achtige beelden de akteurs
op een ekspressionistische, weliswaar
komische manier, spel vreugde laten zien.
Maar als gevolg daarvan blijven ze
gevangen in de tekeningen, en daardoor
krijgen ze te weinig speelruimte.

Sherman vraagt veel van de toeschou-
wer: hij moet zijn 'traditionele verwach-
tingspatroon opbergen en zich uitleveren
aan een spel waarin hij, door de spiegels,
ook te lachen wordt gezet. Misschien ligt
het probleem in het gebrek aan onbevan-
genheid van wie geregeld naar voorstel-
lingen gaat kijken, zodat het idiogram-
achtige van 'Taal Uilenspiegel' moeilijk
kan beklijven. Zo wordt de voorstelling
niet alleen een taalgrimas voor de
spiegel, maar haalt Sherman ons ook een
zelfgesponnen strop om de nek.

PaulDemets

nie.vwt. .,\-ode.n\- Rên
s: wese.t"l oir ••..

• Kollokwium Vereniging Danshistorici

P'!g~rlçJÇ[!!Belgisch Congo De wereld een dansfeest
AU FIN DE SIECLE•••
MORE THAN ONLY DANCING
OP DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG VANAF 22 UUR
DE BETEREDANSMUZIEK... ('11

...........~.r&.D~
Te reserveren voor fuiven, concerten e.d., W (J)l::
telefoneer 016/239005 0 t· BI· h ,,-ance ena e glsc wnoo

1november KLOOT
Vrii 9 november .&J
Do 15 november ~ THEDAFFODILS
Do 22 november KITCHENOF INSANITY
Do 29 november ~.®JI PITTY POLAK
Do 6 december THEROMANS
Vr 7 december BEATLESNIGHT
Do 13 december JACKOF HEARTS(ni)
Do 20 december .tV THESCENE
Vr 28 december ~ STONESPARTY
Do 11 ianuari MUDGANG & EXESSIVES
CONCERTS 23 UUR

olgend weekend organiseert de Europese Vereniging van
Danshistorici (EVDH) in het Erasmushuis en in het Stuc een
:ollokwium rond het tema 'Man en vrouw in de dans'. Een bont en

internationaal gezelschap van musikologen, sociologen, historici,
filosofen en kenners uit de praktijk zal zich twee dagen lang buigen over
oude dansvormen vanaf de vijftiende tot de twintigste eeuw. Het geheel
wordt opgefleurd met video-voorstellingen, een film en drie unieke
'dansrekonstrukties'. Op het einde is er nog een ronde-tafelgesprek over
de historische waarde van dergelijke rekonstrukties. De toegang tot dit
uitzonderlijke symposium is bovendien volledig gratis.

zeer populair was in de jaren dertig,
opnieuw gerekonstrueerd. En tenslotte is
er de Brugse groep 'Ostinato' die ekspe-
rimenteert met vroeg-Renaissancistische
dansfiguren. De vraag die op het eind
van het kollokwium in een ronde-tafel-
gesprek gesteld zal worden is welke de
waarde is van dergelijke dansrekonstruk-
ties. Zijn het perfekte, nauwkeurige
imitaties of nieuwe en kontroversiële
kreaties? En als het niet de bedoeling is
om eigen, eksperimentele kreaties te
brengen, welke is dan hun historische
waarde?De Europese Vereniging voor Danshis-

torici is vorig jaar ontstaan uit de
samenwerking van een vijftal studenten
die aan de Sorbonne les volgden aan de
dansfakulteit. Uit onvrede met de droge
en saaie teorie en uit drang naar een
meer kreatieve en levende vorm van
geschiedenisbeoefening stichtten de stu-
denten een eigen vereniging voor dans-
historici. De vereniging bestaat op dit
ogenblik uit een zestigtal Europese leden
uit diverse wetenschappelijke discipli-
nes. Ze leggen zich toe op alle mogelijke
aspekten en verschijningsvormen van
dans over de gehele wereld.

Het eerste kollokwium vond vorig
jaar in Parijs plaats en stond in teken van
de revolutie(s) in de dansgeschiedenis.
Dit jaar werd aan de lektoren gevraagd
om hun lezingen toe te spitsen op de
manier waarop man en vrouw dansend

met elkaar zijn omgegaan doorheen de
geschiedenis. Zo is er zaterdagvoormid-
dag een trits lezingen over de specifieke
rollen die man en vrouw in de Italiaanse
dans van de 15de en 16de eeuw
toebedeeld kregen. Zondagvoormiddag
zijn er twee lezingen over de Indische
dans.

Aandacht gaat ook uit naar het
probleem van de noteerbaarheid van
dansvoorstellingen en -koreografieën
zoals zich dat in het 'pre-video-tijdperk'
stelde. Zondagnamiddag is er een korte
dokumentaire over drie verschillende
Franse dansschriften uit de 16de eeuw.

De bedoeling van de Europese Vere-
niging voor Danshistorici is om op een
wetenschappelijke en kreatieve manier
een nog vrijwel onontgonnen onder-
zoeksgebied in kaart te brengen en open
te trekken naar een breed publiek. En
voor wat dat laatste betreft is dit
kollokwinm een zeer geschikt medium.

(SM/MJ)

Strijkijzer

Bedrijfsleven
Erg uniek zijn de dansrekonstrukties

Iie 's avonds in het Stuc worden ver-
toond. Ze zijn alle gebaseerd op auten-
tiek, historisch bronnenmateriaal: proza-
geschriften, oude koreografische aante-

keningen •... Zo brengt een Engels koppel
een rekonstruktie van Spaanse dansen
uit de 17de eeuw. De Belgische indologe
Roels heeft een oud Indisch .l>all.et,dat
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Gehandikaptensport in Leuven

UU vraagt, wij draaien"
Sinds mei vorig akademie jaar wordt er ook in Leuvense

studentenmiddens aan gehandikaptensport gedaan. Daar is tot nog
toe niet veel van te merken geweest, maar daar zou wel eens snel

verandering in kunnen komen. De initiatiefnemers streven immers naar
'infiltratie', gezamenlijke sportbeoefening. Donderdag 18 oktober vond
een informatievergadering plaats. Veto had er een gesprek met de twee
initiatiefnemers: Yves Vanlandewijck en Peter Van de Vliet. Zij behoren
tot het APA-team, wat staat voor Adapted Physical Activity. Hun
kernidee luidt: "Al wie studeert in Leuven moet aan die sport kunnen
doen, die hij of zij liefst beoefent". Zoals gezegd, willen ze bovendien de
gehandikaptensport integreren in het globale systeem van studenten-
sport.

Veto: Is er dan geen fysieke barrière
voor gehandikapten?

over 'validen' of 'niet-gehandikapten',
maar over 'weinig gehandikapten'. Ge-
handikaptensport betekent er niet spor-
ten mét, maar ondanks een handikap.
Maar daar staat de openheid ook veel
verder dan in dit landje.»

Veto: Welke sporten staan open voor
gehandikapte studenten?

Vanlandewijck: <Ja, maar die wordt
mits een zekere aanpassing bijzonder
klein. Er is niet alleen het APA-tealP zelf,
dat bestaat uit specialiserende licentiaten
kine en lichamelijke opvoeding, mensen
die op z'n zachtst gezegd iets weten over
beweging. Daarnaast worden een aantal
gehandikapte atleten uitgenodigd, die
uiteraard eksperts zijn in hun sporttak.»

Van de Vliet: «Alles. U vraagt, wij
draaien. Niet alleen de typische gehandi-
kaptensporten zoals torbal of rolstoel-
basket (we coachen trouwens samen de
Leuvense rolstoelbasketploeg) maar ook
volleybal, atletiek, gevechtssporten, ... of
wat dacht u van kajakken, diepzeedui-
ken of parachute-springen? Je moet
maar eens de Sportkrant inkijken, daar
staat het volledige aanbod in vermeld. Al

.. .. die sporten kûnnen.»
VanlandewlJck: «In Noorwegen, bIJ-
voorbeeld, spreekt men trouwens zelden Veto: Kunnen al die dingen dan ook op

Van de Vliet: «Hoewel iedereen eerst
aan de fysieke barrière denkt, is een
handikap vooral een sociale hindernis.
Men is gehandikapt wanneer men be-
paalde eigenschappen heeft die niet in
het gangbare maatschappijbeeld pas-
sen,»

een veilige manier?

Van de Vliet: «Zeker en vast, veiligheid
komt voor alles. We stoppen niemand
ronder meer in een kajak, zodat die bij
het eerste golfje omslaat. Dat zou zeer
ontmoedigend zijn voor de betrokkene.
En dat is het laatste wat we willen! Het is
juist de bedoeling dat iedereen al zijn
mogelijkheden ten volle rou benutten,»

Vanlandewijck: «We streven naar opti-
male veiligheid zonder het eigene van de
sport, de uitdaging, teniet te doen»

De mogelijkheden kunnen sterk ver-
schillen van persoon tot persoon (van-
daar ook het grote aantal klassen en
medailles in de Olympische Spelen voor
gehandikapten). Daarom heeft het plan
twee fazen: een verkenningsfaze en een
infiltratiefaze.
De verkenning gebeurt tijdens het

eerste semester, en gaat in twee richtin-
gen. Het APA-team verkent bij iedereen
de mogelijkheden, en zoekt uit welke-
aanpassing elkeen nodig heeft. Tegelijk
verkennen de deelnemers het sportaan-
bod door alles minstens ,~n keer te
proberen.

Vanlandewijck: «Vanaf februari infiltre-
ren we in het 'gewone' cirkuit, met
andere woorden kiest iedereen een
sporttak en doet gewoon mee met de

Vanlandewijck: «Dat kan behoorlijk
meevallen, op voorwaarde dat er enige
openheid is van de kant van de niet- of
weinig-gehandikapten. Het is eigenlijk
zo simpel, .de gehandikapte heeft zijn
hulp mee, dus ook zijn begeleider. Voor
de rest moet er naar hem of haar
geluisterd worden. Hij/zij weet het best
wat er nodig is. En ik denk dat als er
ergens in ons landje enige openheid
bestaat, dat het in Leuven moet zijn,»

rest,» Veto: Dus het is de bedoeling om tot
Veto: Hoe ziet u dat praktisch gebeu- geza,;enlijke sportbeoefening te ko-
ren? men.

Vanlandewijck: «Eigenlijk is dit slechts
de start. Het is onze droom, overbodig te
worden. Dat zijn we pas wanneer die
apartheid in de sportwereld verdwijnt,
wanneer gehandikapte atleten algemeenSTICHTING ONS ERFDEEL

1970 11990
De Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel bestaat 20 jaar. Zij werd
opgericht in 1970 en wil de culturele samenwerking tussen de Nederlands-
sprekenden bevorderen en de cultuur van Nederland en Vlaanderen in het
buitenland bekendmaken. Dat doet zij ondermeer door de uitgave van de
tijdschriften Ons Erfdeel en Septentrion, revue de culture néerlandaise.
Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de Stichting worden twee
bloemlezingen gepubliceerd.

STAALKAART VAN ARTIKELEN UIT

ONS ERFDEEL

•,-l;,I",~,.",,,,,,,,,\,,,,,,,,,,,,", ........\,,,..._l"',L_,, ....

VAN NU & TOEN,
STAALKAART VAN ARTIKELEN
UIT ONS ERFDEEL

bevat een keuze van veertig
artikelen uit 32 jaargangen van
Ons Erfdeel. Het boek
telt 360 bladzijden en is rijk
geïllus treerd .
Prijs: 950 BF / f 55,-

SEPTENTRION.
LEDIAWGUE
-PERMANENT

Cboix de lextespubliés dans
SEPTENTRJON,

• ,!,:.,:!.~:::!I'!:!_~~~ise

SEPTENTRION ,
LE DIALOGUE PERMANENT

bevat een keuze van tweeëndertig
artikelen uit 18 jaargangen van
Septentrion. Het boek
telt 208 bladzijden en is rijk
geïllustreerd.
Prijs: 750 BF / f 43,-

Bestellingen en inlichtingen: Stichting Ons Erfdeel vzw,
Murissonstraat 260, B-8931 Rekkem. Tel. (056) 41.12.01.

(Foto Hielke Grootendorst)

beschouwd worden als volwaardige
atleten, wanneer de typische gehandi-
kaptensporten volwaardige sporten wor-
den, wanneer elk 'sportkarnp' simpel-
weg geacht wordt toegankelijk voor
iedereen te zijn en voldoende openstaat
voor de suggesties van gehandikapte
sporters»

Pieter Ghijsels

APA gaat maandag om /9.00 u. van
start in de inkomhal van de sporthal De
Nayer (nieuw gebouw). Er is een gratis
busdiepst voorzien, die om /8.00 u. met
zijn ronde begint en de deelnemers aan
huis afhaalt. Een gewone sportkaart
(500 fr.) volstaat om deel te nemen. Wie
nu niet kan komen, kan ook later
aansluiten.

•wasi

/

~ vervolg van p.l

repatriëren.
Sindsdien is de zaak dan toch in de

publiciteit gebracht en er ontstond een
spontane protestbeweging. Kwasi is im-
mers graag gezien op school, en hij heeft
veel vooruitgang gemaakt sinds hij
regelmatig onderwijs volgt. Vorige dins-
dag - de dag waarop de repatriëring
voorzien was - waren er dan ook akties
gepland. 's Morgens verzamelden een
aantal jongeren en sympatisanten bij de
familie, op het moment dat twee leden
van de BOB zouden langskomen om
Kwasi mee te nemen. Kwasi was er niet.
De BOB sommeerde de Vanderleydens
hen het kind mee te geven. Volgens de
dokumenten van de BOB - die ze
weigerden te tonen - hadden de Vander-
leydens immers de voogdij over het
kind. Dat bleek niet te kloppen: Kwasi
verblijft slechts bij de familie. De ge-
rechtsdienaars moesten onverrichter-
zake terugkeren.

In de loop van de middagpauze was er
ook een aktie voorzien op de speelplaats
van de SKLO-school in Heverlee. Voor
die aktie was toestemming verleend
door Mevr. Hamels, de Leuvense Sche-
pen voor Onderwijs, en door burge-
meester Vansina. De kinderen hadden
tekeningen en een brief van één van de
schoolkinderen opgespeld, om te protes-
teren tegen de uitwijzing van hun
schoolkameraadje. Èr was een spandoek
aangebracht, en de aktie werd bijge-
woond door een aantal ouders en
sympatisanten. Direkteur Willy Offer-
mans was zelfs bereid om indien nodig
de pers te woord te staan.
Zover is het echter niet gekomen. Op

een bepaald moment betraden een
drietal politieagenten, die eerst bij de
poort waren opgesteld, de speelplaats en
begonnen de tekeningen en brieven van
de kinderen af te pakken. De proteste-
rende Peter Vanderleyden werd- vast-
gegrepen. Veel rinderen begonnen ver-
schrikt te huilen, anderen jouwden de
politie uit, sommigen probeerden angstig
hun tekeningen weg te moffelen, de
paniek was algemeen bij de kinderen,
die zich niet aan een dergelijke agressie
hadden verwacht. Op dat moment had
de bevelvoerende agent - de adjunkt-
kommissaris - kennelijk de indruk dat

hij de toestand niet meer onder kontrole
had, en riep hij versterking op. Even later
werd hij dan ook bijgestaan door een
zestal (volgens sommige ooggetuigen
tien) agenten met de lange wapenstok.
Op dat moment is direkteur Offermans
in allerijl tussenbeiden gekomen. Toen
bleek dat de aktie toegelaten was, heeft
de politie zich teruggetrokken. Met het
spandoek en tekeningen als bewijsmate-
riaal natuurlijk.
Kommissaris Leenders doet het hele

geval ondertussen af als een kornmuni-
katiestoornis. Geen erg overtuigend ar-
gument om een dergelijk brutaal optre-
den tegen lagere-schoolkinderen te ver- .
antwoorden. Dat de politie misleid zou
zijn door "klein-linkse agitatoren",
klinkt zelfs cynisch. De eigen fouten
worden geminimaliseerd, de aktievoer-
ders gemarginaliseerd. Een petitie die
intussen door de leerlingen van SB is
opgezet bewijst dat het protest algemeen
is en dat het niet opgaat de geloofwaar-
digheid van de aktievoerders met derge-
lijke dooddoeners te ondergraven. Ie-
mand draagt toch de verantwoordelijk-
heid voor het gebeurde in de school.

Janet werd dinsdag, ronder Kwasi,
onder eskorte van twee rijkswachters op
het vliegtuig naar Lagos gezet. Het
ondertussen opgerichte aktiekomitee
"Janet en Kwasi moeten blijven" is van
plan hiertegen in beroep te gaan. Zij
baseren zich daarvoor op artikel acht
van het Europese Verdrag voor de
Rechten van de Mens dat het "Recht op
Gezinsleven" moet garanderen. Toch
heeft men de indruk dat het moeilijk zal
zijn een argument als de Mensenrechten
bij de bevoegde instanties kracht bij te
zetten. Zo kreeg Janets eigen advokate
pas vierentwintig uur ná de repatriëring
te horen dat haar k1iënte weggevoerd
was. In de uitzonderingsrechtspraak die
in ons land geldt ten aanzien van
vluchtelingen, hoeft men de raadsman
daan,,»-nzelfs niet op de hoogte te stellen.
Net zomin werkt beroep tegen een
uitwijzingsbevel opschortend, wals dat
in de normale rechtspraak wél het geval
is. Uitwijzing wordt immers als een
administratieve maatregel beschouwd.
Op die manier heeft zich inzake vluchte-
lingen een gewoonterecht ontwikkeld
dat haaks staat op de normale rechtsre-
gels. Over mensenrechten gesproken.

Stef Wauters
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op donderdag in de Naamsestr. Heeft gaan met een frisse Katrien? Afspraak
iemand ze toevallig gevonden en meege- Gnorgl. Dinsdag.
n~men? Marc Innegraeve, Parijsstr. 78 • De Shrink is elke vrijdag en zaterdag

• Bus naar de Sisters gaat door! Voor (hnkse venster), 'W 055/42.32.53. te huur voor privee-fuiven. Soepele en
definitieve reservering liefst komen beta- • St. Barbara dankt uit de grond van gunstige voorwaarden. Info in de
len (ca. 250 fr.) tussen 19.00 - 22.00 u. haar verkrampte kuiten al haar lopers en Shrink, Tiensestr. 115A of om 28.60.78.
Er zijn nog plaatsen vrij! P.J., Parijs- sympatisanten voor het vertrouwen in en ('s avonds) 20.21.50.
straat 78/13. de ploeg en hun ongelooflijke inzet. See • Te koop: Apple III 128K + soft-ware;
• Gevechtkunst Jujutsu voor iedereen you next year! 2 disk-drives (+ monit.) Philippe, Le-
aan studentenprijs. Gratis proeflessen. • Student geeft gitaarles (akoestisch en pelstr. 61.
Info: 'W 29.32.95. elektrisch). Johan Luyckx, Bogaarden- • Ik heb een tekst van ca. 2 p. in
• Duitse les gegeven door Duitse aan straat 44, na 19.00 u. Kerklatijn waar ik kop noch staart aan
schappelijke prijs. Info: 'W 29.32.95. • Met wie kan ik elke vr.-zo. kostende- krijg. Philippe, Lepelstr. 61.
• Sorrie hoor, maar datgene achter de C lend meerijden Leuven-Lommel? Ben • Wie heeft do. 11/ I0 een groene vest
op 14 mei, was gewoon het resultaat van Breeur, St. Maartensstr. 31 'W 23.40.12. met blauwe mouwen en op de achter-
mijn 'geweldig' opzoekingswerk. Het (week) of 011/54.49.~4 (weekend). zijde de letters 'RC Golf gevonden?
kwam wel leuk uit! Toevallig! Ririe, • Ik ga dinsdag 1000 fr. verliezen op de Verloren tijdens Medica-TD! Gr. bel,
waar zit je? Kassiopea. Nacht van de Gnorgl. Terugbezorgen bij Bart, Ridderstr. 254.
• Help! Ik ben mijn trombone + kist Yasser op 't fakhuis. • Roze Aktiefront & De Janet: nieuw
kwijtgeraakt in de nacht van woensdag • Welke stoere Tom wil eens van grond adres. Congresstr. 43, 2060 Antwerpen.

om 03/236.50.76.

tesissen, laserprinter, inbinden en verta-
lingen.
• Te k.: gaskachel Etna en gasfornuis
Paragaz (beide op stadsgas). samen
1000 fr. Thuis bezorgd. 'W 29.30.67.
• Wie wil kostendelend meerijden tus-
sen Hamont, Peer, Genk op zo.lma. en
vr.? Leeuwerikenstr. 25 Heverlee.

• Gezocht: Geert Depuyseleer. Neem
kontakt op met Bert, Giraudstraat 21.
• Bijna gratis typwerk, vanaf 40 fr.l
blad. Wouter, Cité 8/0 'W 23.12.14.
Vezorgd werk!
• Wij zoeken entoesiaste mensen om
samen met ons rockgroepen in een
kleine klub (Belgisch Congo) life een
kans te geven (The Romans, the Scene,
the Kitchen of Insanity en Pitty Pollak
staan reeds vast). ~ 23.90.05. vragen
naar Erik.

• Gezocht: kamer te huur voor novem-
ber. 'fE 02/356.36.48. Jo v. V.
• Zijn er nog groentjes in Leuven? Beste
Agalev-studenten, laat iets van je horen
via Veto!
• Met wie uit de streek Gent-Wetteren
kan ik vanaf 12/ II gedurende 4 à 6
weken meerijden van en naar Leuven?
Karin Braeckman, van Evenstr. I, tel.
091/67.61.74. (weekend)?
• Pieter Coutereelstichting vzw, homo
en lesbiennecentrum. Vaartstraat l6
'W 23.63.27. Onthaal: ma.: 18.00 -
20.00 u. za.: 15.00 - 18.00 u. of na
afspraak. Club: elke dag 21.00 -
02.00 u. Elke dinsdag fuif, jongerenka-
fee: Wb. 19.00 - 24.00 u.
• Labyrint. Zaal te huur voor fuiven.
Zeer gunstige voorwaarden, De eerste
vijf krijgen gratis een bak bier. Info:
'fE 25.55.67. of 20.76.41.

ZOEKERTJES

• Labyrint: vrouwenkafee. Open wo- _
do: 20 - 02 u. Fuifvr. 22.00 - 04.00 u. ~ KAFEETEORIEEN ~
Vissertstr. 2, eerste verd. m 20.76.41. - -
• Wie rijdt zo. avond 4/11 van 'Jazz-
mecca' te Maastricht naar Leuven? Mag
ik mee? Mattias L., Vandentypmle-
straat 53, m 056/41.25.59.
• Bescherm en eksploiteer zelf uw
ideeën. Onze kursus, uw gids. Eureka
Foundation Benelux, Postbus 214, 8400
Oostende (2 postzegels insl.).
• Te h.: discobar + lichtinstall. 4000-
7000 fr. vervoer + plaatsing inbegrepen.
Vragen naar Johan. Met of zonder DJ.
• Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130,
3001 Heverlee. om 20.70.77. Typen van

• Homo- en lesbiennecentrum 'De
Roze Drempel' onthaalt ma. en do.
20.00 - 23.00 u. Amerikain. 3 (JAC).

22.85.82. Kafee elke wo. 21.00 -
01.00 u. Craenendonck 27.
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DREMPEL
De Roze Drempel is een homo- en
lesbiennebeweging die haar wer-
king overwegend toespitst op st,,-
denten. Als emancipatiebeweging
stelt zij zich tot doel homoseksue-
len uit hun sociaal geïsoleerde
positie te halen, voornamelijk via
informatie- en gespreksavonden.
De nadruk ligt op het naar buiten
durven treden als homoseksueel.
Op maandag en dinsdagavonden
verleent de Roze Drempel de
mogelijkheid tot een individueel
gesprek in het JAC, vanaf 20 uur.
Voor het wekelijkse woensdag-
avondkafee kan je terecht in jeugd-
huis de Scbrabbel, Craenendonck
27 (zijstraat Vismarkt). Jaarlijks
organiseert de Roze Drempel een
aantal debatten, filmvoorstellingen
en fuiven. Voor hen die nog niet
met de beweging vertrouwd zijn,
start de Roze Drempel vanaf
maandag 22 oktober met een reeks
informatieavonden. Meer gegevens
over de aktiviteiten van de Roze
Drempel en haar jongerengroep
Het Goede Spoor kan je verkrijgen
op het JAC, Amerikalaan 3, tussen
lO en l8 uur.

Engels
Wie zijn parate kennis van het Engels
bevestigd wil zien - zeer handig en nuttig
bij het solliciteren - boekt voor een
interview met een native speaker over
een onderwerp naar keuze. Wie geen kat
in de zak wil kopen spoedt zich eerst
naar de infosessie op 7 november om
20.30 u. (Auditorium Gaston Eyskens,
Dekenstraat) met video-opnamen van
reële interviews.

Horizontaal - 1. Hogere bedienden 2. Man aan het roer
3. Jongensnaam - hetzelfde 4. Papegaai - mest - pers.
voornaamwoord 5. Tandletter 6. Spook - halt 7. Anagram
voor troefkaart - instrumentaal begin van een liedje 8. Werke-
lijke - slot 9. Keizer 10. Niet graag - belerende toespraak.

Vertikaal - 1 Regelen 2. Zwart paard - een zekere 3. Scha-
dend 4. Open plek in het bos - boom - deel van het lichaam
5. Rozelaar 6. Na verloop van - voorzetsel 7. Meisjesnaam -
verbond 8. Vrouwelijke onruststoker 9. Help - wedde 10. Se-
nior - pers. voornaamwoord - herstellingspiaats voor
schepen.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtinstallaties
voor fuiven en TD's

BARCOVISION: 5000 fr.

tel. 016/201.301

.-------------0.0---------:----,22.45 u TEATER 'Van geen Belang· door hettoneelspelersgezelschap STAN,
in Vlamingen straat 83, ink. 90/120, org. Stuc.

23.00 u FILM Warhol : Lonesome Cowboys (1967, 110 min.), de geschiedenis
van een vrouw, Viva, in een wereld van homoseksuele coyboys, een
hysterische film en een parodie op het western- genre, in 't Stuc, ink.
120/150, org. Stuc.

EKONOMIKA 00 Di 30/10: Doodleuk TD, aan de Zoete
Waters, gratis busdienst. 00 Ma 5/11 : Uitreiking doopcertifikaten met
vaten, in de Dulci. 00 Elke avond Dulci-avond en op woensdag: jenever
aan 40 fr.

DONDERDAG GERMANIA 00 Wo 31/10 van 14 tot 17.00 u: laatste keer
boeken- en kursusverkoop, in de permanentie. 00 Ma 5/11 om 20.00 u:
Presidiumvergadering, in de permanentie. .19.30 u TEATER 'Van geen Belang' door hettoneelspelersgezelschap STAN,

in Vlamingen straat 83, ink. 90/120, org. Stuc.
20.15 u TEATER 'Van geen Belang' door hettoneelspelersgezelschap STAN,

in Vlamingenstraat83, ink. 90/120, org. Stuc.
20.30 u FILM Andy Warhol : Blow Job (1963, 35 min.), een portretfilm, zonder

duidelijke handeling - al probeert de titel wel een pijpscène te suggereren,
en Vynil (1965, 64 min.), een vroege filmische bewerking van 'A Clockwork
Orange', gedraaid met akteurs van de straat, in 't Stuc, ink. 120/150, org.
Stuc.

23.00 u KONCERT Optreden van Kloot per W, in Danceteria Belgisch Congo,
ink. gratis.

HISTORIA 00 Ma 29/10 om 20.00 u: Videoavond op de
permanentie. 00 Di 6/11 om 20.00 u: Presidiumvergadering, in de
permanentie.

MAANDAG
20.00 u LEZING Oorlogstoestanden in Leuven: prof Luc De Vos over aspekten

van het militair geweld en oorlogsbezetting in het algemeen en de weerslag
daarvan op de burgers en soldaten, met voorbeelden uit Leuven, in CC. De
Romaanse Poort, Brusselsestr. 10k. 4, org. Leuvense Gidsen Bond.

21.00 u FILM 'The Pink Panther' van Blake Edwards met Peter Sellers, in Stuc,
org. Stuc.

KLI0 00 Di 30/10 om 20.00 u: Ontmoetingsavond voor studenten
en proffen oude geschiedenis, in het Meisjescentrum. 00 Di 6/11 om
20.00 u: Presidiumvergadering, in 's Meiersstraat 5.

LBK 00 Di 30/10: De Langste Nacht van de Gnorgl met O.m.
-Breugelavond, optreden van Future Primitive, Middernachtverrassing,
en een ontbijt met erotische film, doorlopende prijsvermindering tot vijf
frank per pint, in de Gnorgi.

VRIJDAGDINSDAG
20.30 u FILM Warhol : een fragment uit Sleep (1963, 42 min.), een film met een

integrale duur van 6 uur waarin we de dichter John Giorno zien slapen en
My Hustler (1965, 67 min.), een sleutelfilm voor Warhol, waarin hij voor het
eerst openlijk zijn sympatie betoond voor homoseksualiteit, in 't Stuc, ink.
120/150, org. Stuc.

19.00 u AKTIE De Studenten tegen Oorlogsgeweld in de Golf organiseren een
open vergadering, met een inhoudelijke diskussie en een aktieprogramme-
ring, voor alle vredelievende en geweldloze studenten, in 's Meiersstr. 5.

20.30 u FILM Warhol : The Chelsea Girls (1966, 21 0 min.), met muziek van The
Velvet Underground, vertoond in 'dubbelprojektie' (twee beelden - hoe
weinig ze ook met elkaar te maken hebben - worden naast elkaar getoond),
in Stuc, ink. 120/150, org. Stuc.

24 u FILM Warhol : Eat (1963, 39 min.), een portretfilm opnieuw, waarin Robert
Indiana, aan een tergend langzaam tempo een paddestoel eet, en Nude
Restaurant (1967, 95 min.), de eerste film waarin Andy's superster Viva in
optreedt, in 't Stuc, ink. 120/150, org. Stuc.

LLK 00 Ma 29/10 om 22.30 u: Logo-fuif, in zaal Eagles, Vismarl~t.

MEDIKA 00 Zo 4/11 om 21.00 u: Alle presidia uitgenodigd, in
Doc's Bar.

ZATERDAG POLlTIKA 00 Di6/11 om 20.30 u: Prof op de koffie: deze keer
prof. B.J. Declercq, in Politika-kafee.20.30 u FILM Warhol : een fragment uit Empire (1964, 48 min.), een film met een

integrale duur van 8 uur, met slechts één beeld: de Empire State Building,
meteen ook weer tot kunstwerk verheven en The Life of Juanito Castro
(1965,65 min.), gebaseerd op de dagboeken van Fidel Castro's zuster, in 't
Stuc, ink. 120/150, org. Stuc.

PSYCHOLOGISCHE KRING 00 Di 30/10 om
21.00 u: Ghost-party (Duvel aan 30 fr), in Shrink, ink. gratis. 00 Do 1/11
om 21.00 u: IIlegal Bootleg Avond, in Shrink, ink. gratis. 00 Ma 5/11 om
21.00 u: Raad van beheer vzw Psychologie, in Kringlokaal, alle leden
welkom.

WOENSDAG
MAANDAG

13.00 u FILM 'La chasse' van M. de Aliveira, in Studio 1, Brabonconnes-
traat.

19.00 u FILM Lezing door W De Greef over de cinema van Warhol, in Stuc, org.
Stuc.

20.00 u ONTMOETING Ontmoeting met Norman a.h.V. dia-reportage, in Jan
Stasstr. 2, ink. gratis, org. 11.11.11-studenten.

20.30 u FILM Warhol: 'Special' met films van Ron Rice en Jonas Mekas, in
Stuc, ink. 120/150, org. Stuc.

22.00 u TEATER 'Van geen Belang' werd gekreëerd voor het Bruzzle-festival
door hettoneelspelersgezelschap STAN, het werd een lievelingsvoorstel-
ling van het festival, Er werden stukken gespeeld uit 'A Woman of no
Importance' van Oscar Wilde, in Vlamingenstraat 83, Houten zaal, ink.
90/120, org. Stuc.

ROMAN IA 00 Di 6/11 : Doop en TD in de Lido.21.00 u FILM 'Playtime' is het meest ambitieuze project van Jacques Tati, in
Stuc, ink. 100/130, org. Stuc.

VRG 00 Ma 29/10 om 17.00 u: Doop, in de Lido. Om 23.00 u:
après-Doop-TD.OO Ma 5/11 om 20.00 u: Kantus, in de Lido, inschrijven
op het VRG-sekretariaat.

VTK 00 Ma 5/11 om 20.00 u: VTK-Externe TK (Technische
Kring)raad.

WINA 00 di 30/10 om 22.00 u: Vogel-TD: kolibri's zowel als
arenden uitgenodigd, in Thier Brau.

Aktiekomitee "Janet en Kwasi moeten blijven" ~016/22.89.44.
Dinsdag 30 oktober:
.10.30 u: klasgenoot jes van SKLO-Heverlee en kinderen van Jeugd-
atelier Pionnierke brengen een bezoek aan Koning Boudewijn, om hem
een brief en tekeningen te overhandigen. Vertrek om 9.30 u aan de
school, Leo Dartelaan 11, Heverlee.
• 20.00 u: Bijeenkomst in het Stuc. ~11esympatisanten en geïnteres-
seerden zijn welkom.



Norman Moyo, ontwikkelingswerker

"Sommige landen hebben
geen ernstige problemen"
Norman komt! schreeuwen affi-

ches op de invalswegen rond
Leuven je toe. Het klinkt ver-

vaarlijk, maar het is bedoeld als een kreet
van entoesiasme die uitgaat van het
Leuvense ll.ll.ll-komitee. Dat komi-
tee biedt aan Norman Moyo, een Zim-
babwese ontwikkelingswerker, en met
hem aan heel Afrika een forum om een
eigen stem te laten horen in het ontwik-
kelingsdebat. De initiatiefnemers probe-
ren hiermee eveneens de hele Derde
Wereldproblematiek op een direkte ma-
nier tot bij het Leuvense publiek te
brengen. Ook heel wat Leuvense studen-
ten zullen hem nader kunnen leren
kennen dankzij gastkolleges die hij deze
week zal geven in de verschillende
fakulteiten of op andere aktiviteiten
tijdens de eigenlijke 1l.ll.ll-aktieweek
volgende week.

Veto: Het is niet de eerste keer dat het Leuvense
studentenpubliek gekonfronteerd wordt met een
Afrikaanse ontwikkelingswerker. Denk je dat
deze formule enige zin heeft?

Moyo: «Het Derde Wereldkomitee van Leuven
is bezig met een bewustmakingskampagne.
Daarom bezoek ik scholen en fakulteiten en
ontmoet ik mensen uit verscheidene verenigin-
gen die zich om de Derde Wereldproblematiek
bekommeren. Op die manier worden de
mensen in België bewust gemaakt van de
problemen van de Derde Wereld. Samen gaan
we na wat we beide kunnen doen, in Afrika en
hier.»
«Ik denk dat het een belangrijke stap is om

onze problemen begrijpelijk te maken. Vandaag
bijvoorbeeld was ik op een school waar de
kinderen voor de eerste keer met een zwarte
spraken. Ze hadden zo'n ontmoeting al op
televisie meegemaakt, maar ze hadden nog
nooit echte kontakten met een zwarte gehad.
Mijn werk voorkomt hier de opbouw van
vooroordelen bij de mensen»
«Ik denk dat het nuttig is de mensen te

sensibiliseren. Dat blijkt onder andere uit het
feit dat heel wat mensen me gevraagd hebben
voor kontakten te zorgen met Afrikaanse
scholen of verenigingen»

Veto: Met welke ideeën over Afrika werdje hier
zoal gekonfronteerd?
Moyo: «Sommige mensen waren zich niet
bewust dat er heel wat goede dingen gebeuren
in Zimbabwe. Zij dachten dat Zimbabwe een
heel arm land is. We moeten ons er echter van
bewust zijn dat heel wat Afrikaanse landen
weliswaar met serieuze problemen te kampen
hebben, maar dat het niet overal zo is. Sommige
landen hebben geen serieuze problemen»

Veto: Wat is dan het nut van de ontwikkelings-
projekten die Leuven in het kader van I I. 11.11
steunt?

Moyo: «De projekten die 11.11.11 steunt,
lossen konkrete problemen van de landbouwers
op. Ze geven ook heel wat informatie rond de
oude problemen waar we in de Derde Wereld
mee te kampen hebben»
«Silveira House, de organisatie waar ik voor

werk, is een Zimbabwese niet-goevernementele
organisatie die met partners in Europa samen-
werkt. Het grootste deel van het werk wordt
verzet door zwarte Zimbabwezen. Ikzelf zorg
,bijvoorbeeld voor kontakten met groepen
mensen in een bepaalde regio met de bedoeling
met die groepen vormingsprogramma's op te
starten. Meestal gaat het dan om groepen
landbouwers die we dan opleiden»
«Ik denk ook dat er nog veel moet gebeuren

voor we het over echte ontwikkeling voor
iedereen mogen hebben. Daar zijn radikale
veranderingen voor nodig, met name tussen het
Noorden en het Zuiden. Als de konsumenten
bereid zouden zijn eerlijke en stabiele prijzen te
betalen voor de grondstoffen uit de Derde
Wereld, dan zou men de mogelijkheid hebben
om tot echte ontwikkeling te komen»

Veto: Deze visie leunt dicht aan bij de visie van Als er veranderingen moeten komen dan moet
het NCOS. de organisatoren van 11.11.1I, iedereen erin geloven»
maar wat denken de mensen in Afrika hier- «Ongetwijfeld is het bewustmakingswerk in
van? het Noorden belangrijker. Mijn werk hier in

. . Leuven is trouwens enkel een versteviging van
Moyo: «Silveira House tracht de mensen het werk dat hier in België al gedaan wordt door
bewust te maken van de redenen van hun D d W Idk 'tees 'T' h i h t d. er e ere orm . IOC IS e een goe e
armoede. A~ mensen Zich vragen gaan stel~~n, zaak dat ze iemand hebben uitgenodigd die de
w~.rden ~e Zich ?Ok bewust van de onee~hJke situatie in Afrika kent. Dit maakt het publiek en
pnjzen die ze krijgen voor d~ g~eren die .ze de regering bewust van de echte aard van het
produceren. Maar ook als Silveira House met probleem omdat heel wat mensen denken dat
zou bestaan, zouden ze er nog achter komen. '
Zek ls d ituati Ib .. liik d de problemen kunnen opgelost worden meter a e SI uaue voe aar pIJn IJ er wor t. '.. .
AI'k t .. t on de i druk . financiële steun. Maar we kunnen alleen Uit des I me miJn voe op e Jouwe en Je ..
t kt' t ni d . I h i problemen geraken als we eerlijke handelsver-
re J~ v~ met weg,. an zou Je tens otte toe Je houdin en bekomen»
voet Uit eigen beweging wegtrekken omdat het H gka I I d dat. .. .« et n we nog ang uren voor we
Je pIJn doet. Op dezelfde manier zouden de k .. W t dat bet ft k hit
mensen zonder Silveira House ook iets doen ver njgen, a re unn~n we ee wa

d k h bi D geduld opbrengen, maar we blijven toch ook
aan e oorza en van un pro emen. at . bi d kk . W bi"
. . I idd . d be iidi iid i met IJ e pa en zitten. e IJven eroverprtncipe el e ons tn e vnj mgsstnj m . .

Zimbabwe die weliswaar lang duurde, maar praten om de situaue bekend te maken»
tenslotte toch vruchten afwierp» Veto: Tot hiertoe hebje veelmensen ontmoet die
«Maar toch is de samenwerking met de met de Derde Wereldproblematiek begaan zijn,

Europese partnerorganisaties essentieel. Als we maar de algemene publieke opinie hier in het
ontwikkeling willen bewerkstelligen, kunnen Noordè"n staat misschien nog ver af van jou
'we dat best doen met alle betrokken partijen. visies. Op een geplande ontmoeting met het
Als we het bijvoorbeeld over de krisis op de Leuvense gemeenteraad bijvoorbeeld kwam er
koffiemarkt hebben, kunnen we er niet omheen maar een enkel gemeenteraadslid af
dat heel wat mensen in Europa koffie drinken,
terwijl in Zimbabwe veel minder het geval is.
Wij produceren dus koffie voor de mensen die
hem hier nodig hebben. Als wij in Zimbabwe
dit probleem proberen op te lossen zonder de
mensen uit het Noorden die onze produkten
kopen erbij te betrekken, dan staan we nog
nergens»

Moyo: (twijfelt even) «Voor mij is daar niets
verkeerds aan. Die gemeenteraadsleden moes-
ten waarschijnlijk op andere belangrijke verga-
deringen aanwezig zijn, maar ik denk dat de
Derde Wereldbeweging inderdaad voor be-
langrijke uitdagingen staat. De mensen zijn zich
namelijk niet bewust van de echte problemen:
ze zijn eerder bereid geld te geven dan het
probleem effektief door te lichten. Vooral met
de jongeren valt dat echter mee. Als ik hen de
dia's toon op school ervaar ik hun bezorgdheid
om de Derde Wereld. Met de volwassenen ligt
dat heel anders. Zij zijn al zo vaak met Afrika
gekonfronteerd geweest dat ze het stilaan beu
worden. Voor de jonge generatie is diskussie een
heel belangrijke aanzet om te weten wat ze later
moeten doen. Ze moeten ten minste weten wat
er in Afrika leeft en wat de jonge Afrikaanse
generatie over de problematiek denkt»

Veto: Hoe denk je kan dit probleem van de
grondstoffenprijzen dan wel opgelost kan wor-
den?
Moyo: «De konsumenten van die produkten
moeten hun gemakkelijke leven opgeven en
.bereid zijn meer te betalen zodat de producen-
ten ook rijk worden. Wij proberen daarbij de
rijken niet arm te maken, maar wij willen
gewoon eerlijke prijzen. Wij geloven in de strijd
om mensen bewust te maken zoals we ook
geloofden in de vrijheidsstrijd van Zimbabwe.

(Foto Hielke Grootendorst)

SOLIDAIR
ll.ll.ll, dat dit jaar haar vijfentwintigjarig
bestaan viert, organiseert op 3 november in zaal
'Ons Huis' in de Goudbloemstraat 28 een
'Solidariteitsdag' rond Zimbabwe. De situatie in
het land wordt er uitgelegd door middel van een
tentoonstelling, dia's en video-beelden. Naast een
algemeen beeld van Zimbabwe worden topics
behandeld als de Il.ll.ll-projekten die in dat
land gaande zijn, de landhervorming en de
problematiek van de frontlijnstaten (lees: de
konflikten met Zuid-Afrika).
Om 14.30 uur begint er een praatkafee. Eerst

praten vertegenwoordigers van onder meer Akza
samen met Norman over Zimbabwe als frontlijn-
staat. Om 16.30 uur komt de situatie van de
vrouw in de Derde Wereld aan bod. Spreeksters
zijn onder andere onze eigen Helène Passtoors en
vrouwen uit Zimbabwe en Sri Lanka. Het derde
debat (om 20.00 u.) is gewijd aan het grondstof-
fenprobleem, met Rudy Doom (auteur van het
Derde Wereld-handboek), Bert Cleymans
(NCOS), Mark Heirman (Wereldwijd) en Bog-
dan Van Doninck (Zimbabwe-België vriend-
schapsbeweging).
Wie vreest dat het een heel zware zaterdag zal

worden, kunnen we geruststellen. Er is niet alleen
voor kinder-animatie gezorgd (een 'workshop'
Derde Wereld-speelgoed), maar er zal ook een
strijdkoor optreden. Het Bolteater brengt een stuk
over het grondstoffenprobleem. En wie honger
heeft gekregen, kan zich te goed doen aan
Indonesische waterzooi en Columbiaanse stoof-
pot. Vanaf 22.00 u. wordt er gefeest op een
'spetterende' fuif.

«Die jongere generatie vindt dat er iets moet
veranderen omdat zij ervaren dat zij niet zoveel
voordelen genieten als hun generatiegenoten in
het Noorden. Zij willen die situatie zien
veranderen.»
Veto: Heel wat mensen in het Noorden wijten de
problemen waar Afrika mee te kampen heeft
aan heel andere faktoren dan oneerlijke han-
delsverhoudingen, bijvoorbeeld aan korruptie of
onbekwaamheid. De aktualiteit konfronteert
ons ook met etnische tegenstellingen in
Afrika.
Moyo: «Ik zeg altijd dat er in Afrika op dat
gebied wel wat verschillen bestaan, maar dat
mensen er hier in het Noorden zo over denken
heeft ook heel wat te maken met vooroordelen
en daarom zijn kontakten tussen Noord en Zuid
zeer belangrijk.»
«Ik denk dat de zaken hier in Europa meestal

te eenvoudig worden voorgesteld. De tegenstel-
lingen in Zimbabwe tussen de politieke groepe-
ringen Zanu en Zapu werden herleid tot
stammentwisten tussen Shona en Ndebele. In
feite zaten in beide politieke bewegingen zowel
Shona als Ndebele. Nu hebben beide politieke
groeperingen zich verzoend in een eeçheids-
struktuur»

Veto: Zimbabwe had tot 1980 een apartheids-
regime. Hoe heeft het land de overgang van een
apartheidsregime naar een zwart meerderheids-
regime doorgemaakt?
Moyo: «Ik denk dat Zimbabwe een mooi
voorbeeld is voor alle landen die nog een
apartheidsregime hebben omdat we, toen we
onze onafhankelijkheid verworven hadden, een
politiek van verzoening hebben gevoerd. De
blanken die vroeger tegen de zwarten waren
gekeerd, mochten al hun bezittingen behouden.
Zo ontstond er een verstandhouding tussen
blanken en zwarten»
«De blanken bewaren ook na een in de

grondwet voorziene overgangsperiode van 10
jaar bepaalde privileges. De regering ziet de
herverdeling van de gronden nu zo dat een
persoon niet meer gronden mag bezitten dan hij
effektief kan bewerken. Op die manier wordt
vermeden dat waardevolle landbouwgrond
verloren gaat. Deze politiek wordt echter niet
met dwang doorgevoerd: wie grond braak laat
liggen wordt gevraagd zijn grond te verkopen of
te bewerken. Het is zinloos landbouwgrond te
bezitten zonder er iets op te verbouwen»
«De meeste mensen hebben de kapaciteiten

nog niet om de problemen aan te kunnen die het
beheer van eigen middelen meebrengen. Zim-
babwe werkt nu intensief aan de vorming van
de bevolking, toch is het moment nog niet
aangebroken om al te durven zeggen dat de
zwarte bevolking het zonder de blanken kan
stellen. Zo is er bijvoorbeeld nog een belangrijk
tekort aan technisch geschoolde mensen. Tien
jaar is een zeer korte periode om een landbouw-
ekonomie die welvaart brengt voor de hele
bevolking uit te bouwen»

Freddy De Preter
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