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de eerste pagina blokletterden, allang
voorbij. Boel dreigt een stille dood te
sterven.

De hele problematiek van de Boel-
werf is vrij komplex en heeft al een
lange geschiedenis achter de rug. Het
Boelprobleem draait in wezen rond
een keiharde konkurrentieslag. In
West-Europa moet de scheepsbouw-
industrie opboksen tegen de moor-
dende konkurrentie uit de lageloon-
landen, voornamelijk dan die in AzIë.
West-Europa heeft echter één troef:
hoogtechnologische kennis. Terwijl de
Aziatische landen zich vooral richten
op het vervaardigen van seriepJOduk-
ten moet men voor de produktie van
specifieke, hoogtechnologische sche-
pen in Europa zijn. En dan met name
ook bij Boel in Temse. In vergelijking
met andere scheepswerven in de ons
omringende landen ligt de produktie-
prijs van een schip bij Boel echter vijf-
tien procent hogeI-. D&H JI; Et fWiW
omdat in de scheepswerf sedert de ja-
ren zeventig niet meer geïnvesteerd
werd. Boel is verouderd. Volgens pro-
fessor Chris Peeters van het Ruca wij-
zen studies echter uit dat na een op-
lapbeurt van 3,4 miljard de werf weer
op volle toeren kan draaien en dat ze
de konkurrentie met veel gemak aan-
kan.

Na een eerste faillissementvan Boel
in oktober 1992 kwamen de onder-
handelingen op gang. Op dat oqen-
blik lagen er nog zeven onafgewerkte
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(foto loris Docx)

Uitreiking eredoktoraten KU Leuven

Verscheidenheidtroef
Vorige donderdag, op lichtmis, kregen de teoloog Jdrgen Molt-
JDODD, de biochemicus Roger Tsien, de ekonoom Eugene Foma en
de schrijfster Hella S.Haasse een eredoktemat aan de KU Leuven.
Dat gebeurde zoals steeds met het nodige seremonieel: lofredes,ti ïiit ~!!lt~f~tly~lt;~!tchterofeen receptie. Een schare van? _ • ~~~ met"blJvoorbeeld kardinaal Dan-
neeIs, burgemeester Louis Tobback en minister Frank Vanden-
broucke, velVolledigde het spektakel. Vóór de akademische zitting
waren erookenkeleakties. Van het KVHV(zoals steeds),maar ook
van behoorlijk verbolgen medewerkers van het multikultureel
ontmoetingcentrum pangaea.
Na de traditionele mis vertrokken de
professoren richting Aula Pieter De
Somer waar de akademische zitting
plaatsvond. Ter hoogte van de Uni-
versiteitshallen stond traditiegetrouw
een delegatie KVHV-ers de stoet aca-
demià op te wachten. Deze keer had
hun demonstratie iets te maken met
'zendmasten'. Verder waren er ook
een twintigtal demonstranten van
Pangaea, het nieuwe multikultureel
ontmoetingcentrum voor studenten
van de KU Leuven. Zij klaagden het
universitaire beleid aan met betrek-
king tot dat centrum. Vanaf 1 februari
is dat namelijk enkel nog geopend tij-
dens aktiviteiten (zie ook vorige Veto).
Een 'doodsbrief vermeldde tussen de
'familieleden' van pangaea niet toe-
vallig de soàale sektor aan deze uni-
versiteit als stiefmoeder.

Kreatief
De akademische zitting in Aula

Pieterde Somer begon zoals steeds met
het welkomstwoord van rektor Dille-
mans. Daarin prees hij oudburge-
meester Alfred Vansina voor de goede
verstandhouding tussen stad en uni-
versiteit tijdens de afgelopen zes jaar.
Hij hoopte dat de samenwerking met
burgemeester Tobback even vlot zou
verlopen. Dillemans verwees ook
naar zijn 'projekt van hoop' voor de
universiteit. Daarmee legde hij de link
naar de eerste eredoctor, professor
Moltmann, wiens belangrijkste werk

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN

de 'teologie van de hoop' is.
Professor Delobel, dekaan van de

fakulteit Godgeleerdheid, begon zijn
lofrede voor Moltmann met een lang
sitaat uit de opdrachtsverklaring van
de KU Leuven over de universiteit als
"kritisch denkcentrum binnen de ka-
tolieke gemeenschap". Hij noemde
het sitaat de beste omschrijving van
het wetenschappelijk werk en maat-
schappelijk engagement van Molt-
mann. Volgens Delobel heeft Molt-
mann de hoop teruggeven aan de
teologie, en dat is een goede reden
voor een eredoktoraat.

Biochemicus Tsien werd de tweede
eredoktor. In zijn laudatio beklem-
toonde professor Casteels het baan-
brekende karakter van diens werk
voorde molekulaire biologie. Volgens
hem lauwert de universiteit met dit
eredoktoraat "één van de meest krea-
tieve persoonlijkheden uit de biologi-
sche wetenschappen". Een drukke
agenda heeft hij blijkbaar ook: hij was
slechts de avond voor de uitreiking in
Leuven aangekomen en alweer ver-
trokken vóór de traditionele feest-
maaltijd.

Lauwer
Tsien benadrukte in een korte le-

zing het belang van fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek. Niet al-
leen omwille van de "schoonheid"
van wetenschappelijke ontdekkin-
gen, maar ook omdat er volgens hem

een hechte band bestaat tussen fun-
damenteel en toegepast onderzoek.
Zo haalde hij bijvoorbeeld aan dat
inzichten uit fundamenteel moleku-
lalr onderzoek het mogelijk hebben
gemaakt uitdroging bij hevige diarree
effektief te behandelen. Men moet
dus, aldus Tsien, ook in tijden van
krisis geld blijven vrijmaken voorfun-
damenteel wetenschappelijk onder-
zoek. Dezelfde bekommernis was aan
het einde van de plechtigheid trou-
wens ook te horen in de slottoespraak
van de rektor waarin die stelde dat het
universitaire aandeel van tien pro-
cent in het onderwijsbudget "onbeta-
melijk laag is in vergelijking met de
ons omringende landen".

Het derde eredoktoraat was voor
professor Eugene Fama, een eko-
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Steun voor werknemers Boelwerf
vanuit .onverwachte hoek

Arbeiders en
studenten: éénfront?
Aktie tegen het faillissementsvonnis·van de Boel,daartoe besloten
onlangs de Werkgroepen en het Politiek en Filosofisch Konvent
(PFK), geledingen van de studentenbeweging in Gent. Vrijdag
jongstleden heeft ook de Sociale Raad van de Leuvense studenten-
beweging zich hierbij aangesloten.' Het 'verbond' doet spontaan
denken aan de naweeën van 68. Het studentenengagement lijkt
deze keer echter wel veel beperkter.

Op 20 december 1994 bepleitten de
advokaten Piet van Eeckhout en Rik
Torrekens voor de handelsrechtbank
in St-Niklaas het derdenverzet dat de
werknemers van de Boelwerf aante-
kenden tegen hun op 30 november
failliet verklaarde bedrijf. Steun voor
de akties van de arbeiders kwam van-
uit onverwachte hoek. Gentse studen-
ten besloten hun solidariteit te betui-
gen door een 'twintigfrankaktie' op
touw te zetten. uwerd twintigduizend
frank ingezameld en overhandigd
aan de Boelwerfbezetters. Het geld
werd gebruikt om de stakingskas te
spijzen. Dat extra geld kan men daar
zeker gebruiken, de aktievoerders be-
zetten de werfimmers al sinds 14 okto-
ber. Maar nog belangrijker dan die
luttele twintigduizend frank was toch
wel de morele steun.

Handelsrechtbank
In hun verzet tegen het faillisse-

ment komen de vroegere werknemers
immers meer en meer geïsoleerd te
staan. De kandidaat-overnemers van
de werf laten het één voor één afwe-
ten. De overheid is allang blij dat de
werf failliet is en is enkel nog bereid om
over rekonversie te praten. De steun
vanuit het vakbondsfront brokkelt
stilaan af en ook daar wordt rekon-
versie bespreekbaar, zoals blijkt uit de
persberichten die vorig weekend ver-
schenen. Bovendien is de tijd dat de
kranten de Boelwerfproblematiek op

Student Aid 1995 rond 'Universiteit &
ontwikkelingssamenwerking'

Deze week gaat de jaarli jkse kampag-
ne van Student Aid van start. Nadat
vorig jaar rond voedselveiligheid ge-
werkt werd, zijn er nu twee tema's:
'Grootsteden' en 'Universiteit en ont-
wikkelingsamenwerking'. Of het voor
het grootste deel van de Leuvense stu-
denten verder zal gaan dan een t-shirt
of de konserten van Slagerij Van Kam-
pen en Les Charmeurs, is natuurlijk
zeer de vraag. In hetwereldje zelfblijkt
er in elk geval al veel belangstelling te
zijn.

Twee jaar geleden slaagde Student
Aid erin een kleine bom te doen ont-
ploffen in de wereldvan de NGO's
(niet goevemementele organisaties).
Met het boek 'Het orkest van de Tita-
nic' werd de werking van de ontwikke-
lingsamenwerking toen grondig in
vraag gesteld. De stelling van het boek
was onder andere dat de NGO's te
imperialistisch werken en bijna geen
rekening houden met de echte noden
van de plaatselijke bevolking en met
de mogelijkheden van die bevolking.
Ontwikkelingsprojekten doen meer

INGENIEURS MET VISIE
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kwaad dan goed en de enige weg die er
zo voor de NGO's nog open ligt is die
van de sensibilisering en de vorming
in eigen land, zo heette het. Het we-
reldje was in beroering, de diskussie
was geopend en Student Aid was ge-
slaagd in haar opzet.

Voordien was Student Aid een beet-
je het toonvoorbeeld van de 'nefaste'
werking van vele organisaties. Mees-
tal ging men niet verder dan het orga-
niseren van een aantal aktiviteiten
om zoveel mogelijk geld binnen te rij-
ven. Dat werd dan gegeven aan een
bepaald projekt, zonder dat er verder
naar omgezien werd. Na de radikaIe
ommezwaai van twee jaar geleden
was Student Aid het aan zichzelf ver-
plicht om het aksent op vorming te
leggen. Vorig jaar gebeurde dat met
het tema van de voedselveiligheid, dit
jaar staan er twee tema's centraal:
universiteit en ontwikkelingsamen-
werking en het probleem van de groot-
steden in de derde wereld.

De grootsteden daar - beton- en
staalsteden gebouwd naar westers
model - oefenen nog steeds een gro-
te aantrekkingskracht uit op de plat-
telandsbevolking. Overal zijn deze
'centra van vooruitgang' eksplosief
gegroeid. De mite van moderniteit en
techniek wordt echter snel doorprikt.
De ekonomische toestand is zo slecht
dat jobs in een spoedtempo verdwij-
nen. Vele werkloze stadsbewoners
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Louvain 3
Naar het schijnt had Felipe Gon-
zalez watlast van zijn Gal. Dat krijg
je van teveel molotovcocktails te

,.drinken op de receptievan de UCL.
Ook aanwezig: Dehaene (die Baski-
sche muts stond hem beeldig) en Elie
Wiesel.
Historia 3
Historia is zestig jaar oud en wat
blijkt? Gaan ze een manifestatie
rond kunst en geschiedenis opzetten
om dat te vieren. Als de kring er vol-
gende keer ook nog de hele pro-
grammatie van VTM in betrekt, krij-
gen ze er ook nog Veto's Gouden
Bart bovenop.
Erasmus 6
Al wie volgend jaar op kosten van
de gemeenschap in het buitenland
wilgaan zuipen, aan de plaatselijke
schonen (m/v) frunnikken en dub-
bele A's wil verzamelen zonder een
klop uit te voeren: lezen die handel.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redalttiesekretariaat 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 bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prindpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Pangaea
Isol heeft dikwijls zwart van het volk
gezien. Misschien was dat juist het
probleem? Misschien moest het een
beetje 'witter' worden? Misschien wil-
den Jan Oe Vuyst, Hugo Cammoer, en
anderen het zo wel? Misschien. Als ex-
verantwoordelijke van Isol, als ex-
studente, alsex-Isollid heb ik daar wel
mijn vragen bij (en trouwens ook mijn
antwoorden op).
Eizijn immers een tweetal jaren ge ..

leden door de verschillende groepen
tal van voorstellen uitgewerkt om lsol
(nu Ponqceo en Portulaca) te doen
funktioneren naar zijn doelstellingen:
een multikultureel centrum waar niet
alleen het kulturele aspekt aan bod
komt, maar ook het politieke en so-
dale en waar verder de rechten en
plichten van een 'voorlopige' inwoner
van België aan buitenlandse studen-
ten worden geuit.

Op het kulturele vlak zal er van-
wege de akademische overheid - en

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
ti 016/22.44.38
~ 016/22.01.03
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15.00u

dat was ook zo in het verleden -geen
boycot zijn. Als het gaat over studen-
tenstakingen, de verdeling van ka-
mers in uniefgebouwen, de algemene
verrechtsing in onze maatschappij,
de debatten over de rechten (en niet
alleen de plichten) van een buitenlan-
der, dan wordt het wel even moeilijk.

Dat die overheid het ekskuus voor
haar langetermijnvisie alleen op Isol-
bar afschoof, dat ze de fouten ge-
bruikte (en niets liever had dan dat er
eksessen gebeurden) om haar visie
door te drukken, dat heb ik haar nooit
in dank afgenomen, en zij mij ander-
zijds mijn standpunt trouwens ook
niet.

Dat Min Dewachter haar ontslag
heeft ingediend, verbaast mij ook he-
lemaal niet. Zoals ik haar gekend heb
in Pangaea, zou ze anders haar ont-
slag gekregen hebben. Ze wilde im-
mers de oorspronkelijke doelstellin-
gen van het centrum naleven en niet
een speelbal zijn van de akademische
overheid.

Laatste nadenkertje, Ie Centre, de
voorloper van Isol - heel lang gele-
den - was zeer aktief op multikultu-
reel en sociaal vlak. In de loop van de
tijd zijn er heel veel studentenveront-
woordelijken gekomen en gegaan,
maar de verantwoordelijken van de
akademische overheid zijn altijd ge-
bleven. Vervanging aan die zijde mag
ook wel eens, maar veel belangrijker is
dat er een mentaliteitsvemndering
komt waarbij eindelijk eens de belan-
gen van de buitenlandse studenten
prioriteit krijgen boven de eigen agen-
davandeKU Leuven. Tot nu toe heeft
men dat steeds geweigerd. Isol of Pan-
gaea ofPortulaCQ waren en zijn daar-
bij steeds de zondebok, zonder dat zij
de mogelijkheid krijgen zich te verwe-
ren. Nochthans zouden zij dat gmag
willen.

BieOeroo

Bakkalaureus
Gmag reageer ik hierbij op de lezers-
briefvan Ryan Scheerlinek in Veto 18.
Men hoeft de beginselen van de psy-
choanalise niet eens gevreten te heb-
ben om in te zien dat deze niet van
enig vuurwerk ontdane brief ontspro-
ten is aan de diepe frustratie van de
schrijver ervan. Scheerlinek schreurt
zich de kleren van hetlijfen wrijft zijn
hoofd in met het as van de spijt.

Zijn centrale stelling is namelijk dat
de inzichten die Wagner in zijn de-
buutwerk naar voren brengt zonder-
meer vanzelfsprekend zijn en dat zijn
schrijfstijl niet verschilt van die van
een willekeurige andere student van
gelijke leeftijd. Dat zou echter beteke-
nen dat de uitgeverijen in Vlaanderen
alleen al jaarlijks overspoeld zouden
worden met duizenden, zoniet tien-
duizenden, gelijkaardige mcnuskrip-
ten. Quod non.

Maar de pijn van Scheerlinek vindt
vooral zijn oorsprong in zijn maar-ik-
kan-dat-eigenlijk-ook-gevoel. Wag-
ner werd inDe Standaard der Letteren
"de Leuvense Stendhal" genoemd en
Scheerlinek (vooralsnog) niet. Dat is
blijkbaar hard aangekomen bij de
eerstekanner die daarbij handig in-
speelt op de algemeen maatschappe-
lijke tendens tot viktimisering. Hij
roept eigenlijk op tot een gevoel van
medeleven met al die jonge, aanko-
mende goden van de Vlaamse lette-
ren die zich nu al - zonder enig pu-
blikatie - miskend voelen omdat
een ander het gms voor hun voeten
wegmaait.

De persoonlijke frustratie van
Scheerlinck mondt hierdoor - al-
licht onbedoeld - uit in een uni-
versele boodschap. Het is een oproep
tot al het nieuwe zaad op de Vlaamse
literaire akkers om duizendvoudig
vruchtte drogen. Geen reden tot wan-
hoop dus. You haven't seen anything
yet. Iedereen houdt de adem in voor
de eerste Grote Scheerlinek.

William Timmermans
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L industriestodje X gaat de zon
langzaam onder. Terwijl de
straatverlichting oorzelend een geel-
oranje gloed begint te verspreiden,
maok ik me kloor om een potrouiJle van
de gemeentepolitie één nacht lang
te vergezellen op hoor 1ouistocht tegen
burengerucht, k.afetruzie, diefstal,
overspel en openbare wanorde.
20.30 u: De agenten hebbtn nog niets
gegeten die avond en dus begeven we
ons naar de dichtstbijzijnde mtuur. We
kopen drie grote pakken met met
mayonaise en stoofVlees, die we in het
duister van de rijdende kombi noor
binnen werken. Na driehonderd meter
hobbelige kasseiweg houden we een
fietser zonder achterlicht tegen.
Wanneer we uitstappen begint deze te
grinniken. We bekijken elkaar en
merken dat we alledrie vol mayonaise
en stoofVlees hangen. Het begin van
een morsige nacht.
21.00 u: Terug in decentraJegaan
mijn begeleiders een ander
uniformhemdzoeken, ondertussen
probeer ik me aan het onthaal met
enkele papieren zakdoekjes zoveel
mogelijk te fatsoeneren. Achter de balie
zitten twee politiemensen die
overduidelijk een bum-out hebben van
hier tot in Kingston. Eén van de twee
herhaalt om de minuut vanachter zijn
krant, met veel nadruk: "Da hangt hie
allemoaI men kluuten oot", zelfs terwijl
de andere mensen opvangt die aangifte
komen doen. Dat verloopt ongeveer als
volgt:
slachtoffer. (nietsvermoedend): "Ik kom

aangifte doen van een autodief stal. "
Agent: (argwanend): "Woorwoont u?"
Slachtoffer: "InX. "
Agent: "Waarwerlctu?"
Slachtoffer: "InX."
Agent: ''Woor is die diefstal gebeurd?"
Slachtoffer: "InX."
Agent: "Woor bent u geboren?"
Slachtoffer: "InX."
Agent: "Waar woont uw vrouw?"
Slachtoffer: "InX."
Agent: "Woor is uw vrouw geboren?".
Slachtoffer. "In Leuven. "
Agent: "Ia leg, ga dan moor in Leuven
aangiftedoen!!"
(slachtofferverbauwereerd af)
Agent: (tegen zijn kollega): "Wat denkt
die wel. " '
Kollega: "Do hangt hie allemoaI men
kluuten oot. "
23.51 u: Weontvangen een oproep om
een poging tot inbraok in een fabriek te
gaan vaststellen. Daaraangekomen
worden we ontvangen door de direkteur
die daar (samen met zijnsekretaresse)
nog aan het werk is. Het blijkt een
simpele klus te zijn die zich in tien
minuten laat klaren en de zaakvoerder
nodigt ons uit om nog iets te nuttigen in
zijn buro. AarJgezien alkohol niet mag
tijdens de dienst en het koffieapparaat al
afstaat, krijgen we een koude sjokomelk
die we, als echte mannen, uit het flesje
willen drinken. Deze flesjes worden ons
aangereikt door de sekretaresse met het
reedsgewipte kroonkurkje er bovenop.
Eén van mijn bijziende kompagnons
denkt dat het ding nog gesloten is, keert
zijn konsumptie om en begint met veel

overtuiging te schudden, aldus al de
aanwezigen besproeiend met de
kleverige vloeistof. Enigszins gegeneerd
begeven we ons opnieuw naar de
centrale.
01.11 u:Opnieuwverschoondgaon
we de baan op. In het centrum vanX is
een k.afetruzie uitgebroken en er zijn al
gewonden gevallen. We moeten steun
verlenen aan de patrouiUe en de
Jiekenwagen die reeds ter plaatse zijn.
Eenweerbarstige VfChtersbaas wordt
doorenktle wetsdienaren vastgehouden
moor wanneer de schelm mijn
onhandige kollega in de gaten krijgt,
roept hij : "Gij hebt mij geslagen!". Dat
is blijkbaar teveel voor'sman' s
lenUwtn want hij begint direkt
ontkennend te huilen, gaat vervolgens
tegen de grond en krijgt een zware
astma-aanval. Gelukkig is er nog plaats
in de ziekenwagen.
01.30 u: De rest van de nacht verloopt
rustig.
07.30 u:Onzetaakziterop.Ikbedank
de overblijvende politieagent, mijmer
een weinig over de band die dit soort
dingen schept en begeef me naar de
poort. Door wordt net een wijkagent
binnengebracht door de rijkswacht. De
man heeft met zijn fiets een
geparkeerde wagen geramd. Een
afgenomen alkoholtest bijkt negatief te
zijn en na lang aandringen geeft hij
eindelijk toe dat hij in feite niet kan
fietsen. Tijd voor een ontbijt.

verschillende delen van de wereld)
een duidelijk bewijs van het feit dat
Erasmus's gedachte hier nog steeds
leeft.

Rektor Dillemans beëindigde met
een korte toespraak oe plechtigheid.
Hij pleitte zoals vermeld voor een gro-
ter onderwijs- en onderzoeksbudget.
Dat is nodig volgens de rektor om te
kunnen inspelen op de drie grote his-
torische evoluties die zich volgens de
rektor voltrekken. Er is ten eerste het
nieuwe Europese landschap waarin
de universiteit met de nodige zelfstan-
digheid moet kunnen funktioneren, er
is verder de eksplosieve groei van de
wetenschap die een nieuwe vorm van
universitair onderwijs vereist, en er is
ten slotte de steeds groeiender nood-
zaak de in "het Westen" gekonsen-
treerde kennis op internationaal vlak
te herverdelen. "Het worden boeiende
tijden. Oe KV Leuven wenst er niets
van te missen." besloot de rektor. In de
toespraak kwamen ook de aktuele
problemen in de katolieke Kerk aan
bod. Het centraal kerkinstituut is al-
dus de rektor aan vernieuwing toe "in
zijn opstelling en werkwijzen en de
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Haasse
vervolg van pag. 1
noom. Promotor professor Vanthie-
nen noemde hem in zijn inleiding "de
meest gezaghebbende academicus op
het gebied van de finandële ekono-
mie". De gelauwerde bewees onder-
meer dat het onmogelijk is prijsveran-
deringen van aandelenkoersen te
voorspellen. Fama zelf was in zijn toe-
spraak dan weer vol lof voor zijn Leu-
vense kollega's en de nauwe samen-
werkingsverbanden met hen.
De laatste eredoktor, schrijfster Hei-

la S. Haasse, komt niet uit het akade-
mische drcuit. In zijn lofrede roemde
professor Moreel Jansens haar voorol
omwille van het innoverende karak-
ter van haar historische romans. Haar
werk kan volgens hem beschouwd
worden als een voorloper van de hui-
dige "professionele historische meto-
fiktie". Dat is een trend in de heden-
daagse geschiedschrijving om niet
langer "de waarheid te rekonstru-
eren", maar om via historische ro-
mans een mogelijk denkbare weer-
gave van het verleden te schetsen.
Haasse doet dit aldus [anssens al ja-
ren op zo'n briljante manier dat ze
volgens hem "onze Margritte Your-
cenar" kan worden genoemd.

Metafiktie
Heila S. Haasse sprok na de lofrede

namens de viereredoktores een dank-
woord uit. Daarin verwees ze naar
Erasmus die eeuwen geleden al aan de
Leuvense universiteit pleitte voor tole-
rantie en openheid. Volgens haar was
de verscheidenheid van de ere-docto-
res (uit verschillende dissiplines en uit

Eindelijk ook in LEUVEN

JACKPOPROCK-sHOP
De speciaalzaak voor pop-rock-t-
shirts, steeds meer dan 300

groepen in stock.

leer aan evangelische herbronning."
Zoals gebruikelijk was er na de mid-

dag nog de zogenaamde akademi-
sche senaat, de jaarlijkse gelegenheid
voor het professorenkorps om hun
grieven aan het Gemeenschappelijk
Buro - zeg maar het dagelijkse be-
stuur van de KU Leuven - voor te
leggen. Daarin nam ondermeer pro-
fessor Dobbelaere (zie interview ach-
terpagina) hetwoord. Hij vroeg de rek-
tor dat de unief zou duidelijk maken
dat het pausbezoek niet opportuun is
en verder dat de KU Leuven de kerk-
vader niet offideel zou ontvangen.
Hoewel de rektor in zijn speech vrij
openlijk de partij van Monseigneur
Gaillot had gekozen, bleefhij nuopde
vlakte. "Persoonlijk zou ik zo'n stand-
punt niet innemen", heette het. En
verder stelde de rektor met Danneel-
siaanse diplomatie "dat hij niet weet
wat de universitaire gemeenschap
hierover denkt" en "dat het probleem
zich niet stelt omdat de paus er deze
keer niet speciaal op uit is de universi-
teit te bezoeken."

Koen Wauters

Vraag onze speciale voorwaarden voor

tegen afgifte van
het SCHILDMANNEKE
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Dehaene doctor honoris causa
aan UCL
Lessen in demokratie
Op dezelfde dag als de KU Leuven vierde de zusteruniversiteit in
Louvain-la-Neuve ook haar patroonsfeest. De universitaire over-
heid van de Université Catholique de Louvain (UCL)maakte van
die gelegenheid gebruik om haar politieke boodschap over haar
gehechtheid aan de demokratie de wereld in te sturen. Inaanwe-
zigheid van een hele rits personaliteiten uit de Franstalige poli-
tieke wereld en van het vorstenpaar, werd de graad van doctor
honoris causa verleend aan de Spaanse socialistische eerste minis-
ter FelipeGonzalez, aan onze premier Iean-Luc Dehaene en aan de
joodse Nobelprijswinnaar literatuur 1986ElieWiesel als eminente
verdedigers van de demokratie.

Felipe Gonzalez werd voorgedragen
door professor Philippe Van Parijs,
verantwoordelijke van de Hooverleer-
stoel voor ekonomische en sociale
etiek aan de VCL.Van Parijs, die be-
kend staat als een fervent verdediger
van een zo breed mogelijke solidariteit
door transfers via de sociale zeker-
heid, loofde Gonzalez voor zijn stre-
ven de vereisten van tolerantie en s0-
lidariteit te verzoenen in nieuwe de-
mokratische staatstrukturen na de
fascistische diktatuur van Franco.

In eigen land staan het prestige en
de demokratische verdiensten van
Gonzalez echter ter diskussie wegens
zijn vermeende verantwoordelijkheid
in het Gal-dossier. De Gal (Grupo
Antiterrorista de Uberacion) is een
paramilitaire eenheid die aanslagen
uitvoerde op vermeende leden van de
Baskische afscheidingsbeweging Eta.
De huidige kontroverse draait rond

het feit dat nu verschillende hoogge-
plaatste personen, ook uit de verschil-
lende regeringen van Gonzalez, weet
bleken te hebben van de aktiviteiten
van het Gal. Die aktiviteiten zouden
zelfs bekostigd zijn met overheids-
gelden. Over dat probleem en de Bas-
kische kwestie werd, door Bóti en
Miguel, twee vertegenwoordigers van
de Baskische politieke formatie Herri
Batasuna, een perskonferentie gege-
ven (zie ook vorige Veto). De aange-
kondigde protestaktie beperkte zich
echter tot het uitdelen van pamflet-
ten.

Haen
Het versterken van de autonomie

van de Spaanse regio's werd volgens
Van Parijs in elk geval gekombineerd
met een uitbreiding van de solidariteit

Toga

Penitentienenstraat 13
3000 LEUVEN
(zijstraat Mechelsestraat)
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tussen de gemeenschappen via een r---------------------------~
nationale sociale zekerheid. De bood-
schappen voor de Belgische politieke
wereld konden moeilijk duidelijker.

De tweede in de galerie der groten
van de demokratie volgens de VeL, is
de Belgische federale eerste minister
Iecn-Luc Dehaene. Hij werd voorge-
dragen door François Martou, profes-
sor aan de VCl en voorzitter van de
Mouvement Ouvriers Chrétiens. Deze
loofde, in een stijldie opvallend geleek
op die van Dehaene, het feit dat de
federalisering van dit land niets an-
ders heeft doen vloeien dan inkt. Er
werd dan ook niet geaarzeld om De-
haene op dezelfde hoogte te plaatsen
als Vaclav Havel wegens zijn vast-
beradenheid en hardnekkigheid als
bouwer van demokratie.

Een duidelijk bewijs van zijn erken-
ning werd gezien in de voordracht van
Dehaene door elf van de twaalf lid-
staten van de Europese Unie als voor-
zitter van de Kommissie. Als Europees
federalist, verdediger van de 'kon-
sertatie' en de sociale zekerheid, werd
Dehaene geëerd als man van de aktie . .._-------------------I
In zijn lofrede toonde Dehaene zich de Dehaene te mogen stemmen. Na weglating van alle plechtstatig-
handige redenaar die zich beperkte Als derde doctor honoris causa heid en verpakking in bloemrijke ter-
tot een zeer veilige uiteenzetting van droeg Vincent Engel, prof in Metz en men bevatten de lofredes van de drie
algemeenheden waarmee men het assistent Romaanse filologie aan de eredoctores duidelijke politieke signa-
moeilijk op redelijkewijzeoneens kon VCl, de joodse schrijver Elie Wiesellen. De Franstalige kristendemokra-
zijn. Hij kreeg hiervoor opmerkelijk voor. Wiesel werd erkend als getuige ten zijn erg tevreden met de staats-
veel bijval van een tot de nok gevulde van de shoah, profeet en stem van de hervorming en zeker met de nietfede-
aula. Ook tijdens het debat met een stemlozen die de dood vonden in de ralisering van de sociale zekerheid. De
RTBF-journalist en twee studenten- nazikampen. In zijn dankrede geen plechtigheid had dan ook als hoofd-
vertegenwoordigers heerste er een op- pletwalsstijl van een Dehaene maar bedoeling de banden met de politieke
vallend welwillende sfeer die soms de doorvoelde en bescheiden bezieling wereld aan te halen, vooral dan bin-
meer weg had van een politieke meet- van een intellektueel die zijn geloof nen de eigen kristelijke zuil. Dehae-
ing van de Franstalige kristersdemo- uitdrukte in een gemeenschappelijke ne's al dan niet vermeende verdien-
kraten met een vleugje Belgiàsme, geest die de mensen "malgré tout" sten voor de demokratie waren blijk-
dan van een kritisch debat. Men zou verenigt en in staat stelt samen een baar de uitgelezen bekledende toga
haast gaan denken dat al die frans- menswaardige maatschappij op te voor deze boodschap.
taligen het spijtig vinden nooit voor bouwen.

advertentie

DirkDe Bièvre.

Zestig jaar Historia
Deband
tusse~geschieden~enkun~

---:=:zeven februari 1995zestig kaarsjes uitblazen. Ter gelègénhe1d van
deltverjaardagsfeest organiseert de kring tal van aktiviteiten, met
als topper een kunstwedstrijd en bijhorende tentoonstelling. On-
der het motto 'Sporen uit het verleden', wil Historia bewijzen dat
het niet enkel kan skoren op amusementsvlak, maar dat het even-
eens in staat is een serieus en origineel kultureel projekt uit de
grond te stampen.

In oktober 1994 werd door Historia
een wedstrijd uitgeschreven voor he-
dendaagse beeldende kunstenaars.
Aan potentiële kandidaten werd ge-
vraagd een persoonlijke interpretatie
van de wederzijdse beïnvloeding van
geschiedenis en kunst in hun werk
naar voor te brengen. Op dezemanier
wil de kring uiteindelijk een band
scheppen tussen de historicus en de
kunstenaar. De ene is een weten-
schapper, die het verleden ais zodanig
analiseert, de ander benadert het-
zelfde verleden op een kreatieve ma-
nier. VolgensHistoria kan samenwer-
king voor beide partijen een verrijking
betekenen.

Vanachter
Reaktie uit het artistieke wereldje

bleef niet uit. De interesse voor het
projekt was zo groot dat aan de hand
van fotomateriaal een selektie door-
gevoerd moest worden tussen de inge-
zonden werken. Twee-entwintig kun-
stenaars werden uitgekozen. Zo is er
bijvoorbeeld Wladimir Moszowski,
een kunstenaar die dit jaar ook aan
Ithaka, het jaarlijks projekt voor beel-
dende kunst van Kultuurraad-Stuc,
zal meewerken. Een andere naam die
bij sommigen van u misschien een
belletje zal doen rinkelen is Eran
Schaerf. Hij is een jonge, Brusselse,
joodse kunstenaar die vaak met taal
werkt. Albij al geeft de deelnemerslijst
de indruk dat de wedstrijd vooral jon-
ge, relatief onbekende kunstenaars
heeft aangesproken. 'Sporen uit het
verleden' is voor die mensen dan ook
een kans om een groter publiek te be-
reiken.

Redenen voor de grote respons uit
de artistieke wereld zijn niet ver te zoe-

ken. Zo wordt aan de uiteindelijke
winnaar de mooie som van vijftig-
duizend Belgischefrank overhandigd.
Dat bedrag is afkomstig van de
Vlaamse Gemeenschap, meer be-
paald van de afdeling Volksentwikke-
ling en Biblioteken. Het hoofd van die
afdeling, Willy Vankeirsbilck, maakt
dan ook deel uit van de jury. Het
kunstwerk van de gelukkige winnaar
mag bovendien na de tentoonstelling
een poging wagen om de grijze gan-
gen van het Erasmushuis op te fleu-
ren. Daarbij komt nog dat de tentoon-
stelling die uit dewedstrijd volgt vanaf
6 februari op Internet te vinden zal
zijn. De catalogus van de ekspositie
wordt namelijk niet alleen in boek-
vorm uitgebracht, maar ook op dit
wereldwijde computernetwerk inge-
voerd.

Deskulpturen, schilderijen, ruimte-
voorstellingen en voorwerpen werden
voorgelegd aan een geleerd gezel-
schap. Historia wou voor deze speciale
gelegenheid een gedegen jury samen-
stellen. Bovendien was het de bedoe-
ling zowel het aspekt kunst ais het
aspekt geschiedenis aan bod te laten
komen. Uit de kunstwereld komen
Daan Rau, die ondermeer hoofdre-
dakteur van het kunsttijdschrift De
Witte Raaf is, en Johan Swinnen, di-
rekteur van de Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten Antwerpen en
van het nationaal Hoger Instituut
voor Schone Kunsten. Professor Lut-
garde Pil, docente aan de afdeling
Kunstgeschiedenis van de KV Leu-
ven, is voorzitster van de jury. Een
tweede historicus is professor leon
Van Buyten, voorzitter van de Perma-
nente Onderwijskommissie van Ge-
schiedenis aan de KV leuven. Ten-
slotte is er nog de voornoemde Willy
Vankeirsbilck, diensthoofd van de af-

{I!>.u.IJ.$l.. y<?l]csontwikkelingen Biblio-
- ------- ...\",.._Dit is troUWeD»-wet het enige ten-

toonstellingsprofekt dat Historia voor
ogen heeft. Op stapel staat nog een
kleinere ekspositie over de geschiede-
nis van de kring. De enige hindernis
die daarvoor nog genomen moet Wor-
den, is het verzamelen van het nodige
materiaal. Ook een repro-uitgave van
alle jaargangen van kringblad His-
teria is een droom die Historia graag
verwezenlijkt zou zien. Misschien is
dat teveel hooi op de vork van de
kring, want bij deze droom staan nog
vele vraagtekens.

Mysterie
Historia wilmet dit projekt duidelijk

enkele grenzen verleggen, en een
nieuwe impuls geven aan haar wer-
king, vooral op kultureel vlak. Hoewel
'Sporen uit het verleden' het belang-
rijkste en meest prestigieuze onder-
deel vormt van haar verjaardags-
week, besteedt de kring ook aandacht
aan de ludieke kant van de zaak. Door
een min ofmeer gelukkig 'toeval' valt
de jaarlijkse feestweek van Historia
vlak na de verjaardagsweek, zodat
het geheel opgevat is als een veer-
tiendaagse. Alles begint op dinsdag,
zeven februari, de dag waarop het
predes zestig jaar geleden is dat His-
toria het licht zag. Tijdens een reuze-
kwis, 'Het grote Bibspel', moeten stu-
denten geschiedenis in groepjes van
vier of vijf, zestig vragen oplossen.
Aan elk jaar sinds 1935 is een vraag
verbonden. Ook overdag wordt in de
lessen voor een verrassing gezorgd, die
volgens mysterieus lachende presi-
diumleden 'zeer lekker' zal zijn. Wie
het allemaal niet vertrouwt, ofwie het
net wel vertrouwde en bedrogen is uit-
gekomen, kan zijn ellende 's avonds
doorspoelen op de obligate verjaar-
dagsfuif met gratis vat bier én cola.

Begrafenis
Als je dan net in stemming komt om

te feesten, zal je toch even moeten
wachten. Historia heeft namelijk een
adempauze van enkele dagen inge-
last. De daaropvolgende feestweek is
zoals gezegd een vlag die ook de jubi-

leumlading dekt. Deaktiviteiten gaan
zoweldoor onder de noemer van zestig
jaar Historia, als in de sfeer van de
tradtionele feestweek. Met een ge-
boorte van de week op zondagavond
en een heuse begrafenis van het fees-
ten op vrijdagnamiddag (waarschijn-
lijkvoorgegaan door professorDeKey-
zer), wordt het geheel in een origineel
kleedje gestoken. Hiermee was blijk-
baar alle inspiratiekruid verschoten,
'Wnnt tie andere dagen worden gevuld
metondelDleer...-lîiIiSlIl..,ccu .'lSIeu
nacht, een sportdag, een piamafuif en
een gokspelenavond. De bekende in-
grediënten dus, die allemaal samen
toch een gevulde feestcocktail vor-
men. Dit feest zal bij de geschiedenis-

studenten in ieder geval zijn sporen
nalaten.

KristienMichiels

De plechtige opening en vernissage van
'Sporen uit het verleden. Een artistiek
projekt met hedendaagse kunstenaars'
vindt plaats op maandag 6 februari om
19.00 u in de leeszaal van de Centrale
Biblioteek. De tentoonstelling in de eks-
pondmie van diezelfde biblioteek is van-
af dinsdag 7 tot en met zaterdag 18 fe-
b'dWI'yeopelldopffM:o werAdagvan 8.30
tot 19.00 u en op zaterdag tot 12.00 u.
De digitale versie van de tentoonstelling
is vanaf 6 februari beschikbaar onder
http://www.arts.kuleuven.ac.be/spo_
ren.html.

L'art pour l'histoire (foto Nixon BBN)
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StudentAid
vervolg van pag. 1
moeten zich behelpen met klusjes om
het hoofd boven water te kunnen hou-
den. Maar het kapitalistisch stad-
centrum blijft zich uitbreiden. Het
plaatsgebrek werkt geweld en armoe-
de in de hand en voor velen isde situa-
tie uitzichtloos.
In deze zieke ekonomie wordt tradi-

tionele solidariteit terug belangrijk.
Door eigen produktie en ruilhandel
worden soms de oude samenlevings-
vormen hersteld. Toch blijft ook deze
nieuwe stadstruktuur bedreigd door
het westerse moderniteitsideaal. De
grote media houden de stadsbevol-
king een ideaalbeeld van het rijke
westen voor. Dat beeld van welvaart,
vooruitgang en konsumptie gaat in
tegen de traditionele waarden die aan
de basis liggen van de nieuwe 'soli-
dariteitsekonomie'. De laatste jaren
hebben de NGO's bij ons gewerkt aan
een positieve beeldvorming over het
zuiden.

Water
Volgens Student Aid is het nu echter

belangrijker in het zuiden iets te ver-
andèren aan het beeld van het welva-
rende westen. Nog steeds primeren
westerse kapitalistische waarden er
dikwijls op de eigen kultuur. De ont-
wikkelingsamenwerking zou bij het
opstarten van projekten genoeg res-
pekt moeten tonen voor de eigen kul-
tuur van het zuiden. Onze waarden,
gewoonten en ideeën mogen niet lan-
ger zonder meer opgedrongen wor-
den, aldus Student Aid.
Rond deze problematiek zijn er deze

week twee vormingskursussen.
Woensdag is er een die het zal hebben
over het belang van water in de groot-
stad. Water blijkt namelijk een enorm
machts- en drukkingsmiddel te zijn in
vele steden, waarbij het vaak de krot-
tenwijken zijn die de strijd erom verlie-
zen. Donderdag gaat het over de fun-
damentele verschillen tussen de tradi-
tionele Afrikaanse samenleving met
een sterke gezinstruktuur en de indivi-
dualistische westerse kultuur. Vol-
gende week dinsdag is er een collo-
quium over Afrikaanse grootsteden,
met onder andere aandacht voor al-
terno.tieve pouwvisies en o.fvo.lproble-
matiek.
Met het tema 'Universiteit en ont-

wikkelingsamenwerking' wordt een
andere richting ingeslagen. Net zoals
twee jaar geleden de werking van de
NGO's grondig bekeken werd, is het
nu de bedoeling om door te lichten hoe
het met de universiteiten zit. Er wordt
door de staat veel geld, bijna evenveel
als voor de NGO's, uitgetrokken voor
universitaire ontwikkelingsamenwer-
king. Student Aid wou nagaan wat er
precies met dat geld gebeurt, stelt zich
vragen bij de visie waarmee dat geld
wordt besteed en of er uberhaupt wel
iets als een visie is.
Dat moest ook deze keer gebeuren

aan de hand van een boek, maar dat

komt er waarschijnlijk volgend jaar
pas. Voorlopig is er al een reader uit
met een bundeling van verschillende
teksten rond de problematiek. Binnen
de Vlaamse Interuniversitaire Raad
(Vlir), de overkoepelende organisatie
van de Vlaamse universi tei ten die een
belangrijke verantwoordelijkheid
rond ontwikkelingsamenwerking
draagt, is er in elk geval al veel belang-
stelling voor de reader en de aange-
haalde problematiek. Vroeger was
een algemene visie bij de Vlir ver te
zoeken, en onder impuls van Student
Aid lijkt het erop dat van een visietekst
werk gemaakt zal worden.
Het tema heeft dus wel al impakt,

maar de problematiek is misschien
wel te kemplex en te specialistisch
voorgesteld om in studentenmilieus
veel teweeg te brengen. Vele van de
problemen rond universiteit en ont-
wikkelingsamenwerking draaien na-
melijk rond de interne organisatie van
de universitaire instellingen en een
aantal teksten van de reader zijn wel-
licht te zwaar om zonder enige achter-
grondkennis te kunnen vatten. Op
deze manier zou Student Aid dan wel
aan sensibilisering doen, maar dan
enkel in het professionele wereldje.
Dat kan natuurlijk heel nuttig zijn,
maar naar de grootste doelgroep toe,
de studenten zelf, zou er zo weinig
gesensibiliseerd worden. En dat laat-
ste zou voor een organisatie als Stu-
dent Aid toch de hoofdbedoeling moe-
ten zijn.

Beleid
Het debat op woensdagavond wil

daar iets aan doen en zou de proble-
matiek voor het studentenpubliek
moeten verduidelijken. Er komen ver-
schillende sprekers aan bod in vijf
gespreksrondes die telkens een ander
aspekt van de problematiek zullen
belichten. Aan de moderators werd
alvast gevraagd om de diskussie be-
grijpbaar te houden voor iedereen. In
een eerste ronde (met als spreker on-
der andere staatsekretaris voor Ont-
wikkeling samenwerking Erik Dery-
cke) wordt een algemeen kader ge-
schetst waarbij de verschillende orga-
nisclties voorae.s.teld w~en ij
verannvooräelijl(flêiä êQën ~
de problematiek. De tweede ronde
heeft het over beurzen beleid, buiten-
landse studenten en het probleem
van 'brain drain' (het wegvloeien van
intellektueel potentieel uit een land,
ondermeer omdat de beste studenten
aan westerse universiteiten gaan stu-
deren).
Daarna gaat men meer algemeen

in op de vraag of en hoe er nieuwe
pistes in het ontwikkelingsdenken
moeten komen. In de vierde ronde
heeft men het over het beleidsvoor-
bereidend onderzoek. De universitei-
ten kunnen namelijk een grote rol spe-
len in de ontwikkelingsamenwerking
door via wetenschappelijk onderzoek

advies te geven over het te volgen be-
leid. In de laatste gespreksronde wordt
de ontwikkelingsamenwerking van
de KU Leuven zelf onder de loep geno-
men.
Voor de organisatoren is het wel een

grote tegenvaller dat de Europakring
dezelfde avond een debat houdt met
klappers als [ean-Luc Dehaene en
Karel Van Miert. Naast de reader is het
debat namelijk de enige mogelijkheid
om de problematiek in Leuven aan te
kaarten. Het zal zeker niet gemakke-
lijk worden een goed evenwicht te vin-
den tussen inhoudelijke diepgang en
de nood om het voor iedereen ver-
staanbaar te houden.

Minderheid
Naast deze twee tema's, probeert

Student Aid nog op andere manieren
de studenten aan te spreken. In Hever-
lee wordt er bijvoorbeeld een 24-uren-
lessenmaraton georganiseerd door
Wina, VTK en LBK. Een etrnaallang
worden lessen rond ontwikkelings-
problematiek afgewisseld met sessies
over onderwerpen als sterrekijken of
cyberpunk. Het is de bedoeling dat de
studenten zich laten sponsoren per les
die ze volgen. Met een aktiviteit als
deze probeert Student Aid ook de min-
der geïnteresseerde studenten in de
aktiviteiten te betrekken. In dezelfde
lijn liggen de kursus wereldm uziek, de
schevetafelmaaltijd in Alma 2 -
waarbij de maaltijden verdeeld wor-
den volgens de verhoudingen van ar-
moede en rijkdom in de wereld -, en
de Metis-lessen (zie kader'Metis: alter-
natieve lessen').
Student Aid hecht veel belang aan

deze aktiviteiten omdat ze in zekere
zin de schakel kunnen zijn tussen de
studenten die enkel Student Aid ken-
nen van de fuif en de optredens en zij
die ook naar het debat komen. Die
laatste groep blijft een hele kleine
minderheid, niettegenstaande dat er
heel veel werk gemaakt wordt van de
publiciteit. Het grootste deel van de
opbrengst van dit jaar wordt dan ook
besteed aan die publidteit en de in-
terne werking van Student Aid. Met de
rest wordt dit jaar opnieuw een prijs,
de Student-Aid-Award, geschonken
aan een organisatie die zich nuttig
heeft gemaakt op het vlak van be-
wustmaking en ontwikkelingsproble-
matiek. -

Ddt 5tûderlt Äld een vast gegeven
geworden is in de media, lijdt geen
twijfel. Maar publiciteit en sensibi-
lisering zijn nog altijd twee verschil-
lende zaken. Student Aid zal in de toe-
komst moeten blijven zoeken naar
manieren waarop verder kan gewerkt
worden in de richting van een bredere
bewustmaking. Een niet te onder-
schatten taak in elk geval.

Henk Dheedene

Elders in dit nummer geven wij een over-
zicht van de aktiviteiten in het kader van
Student Aid. Volgende week gaat Veto
verder in op 'Universiteit en ontwik-
kelingsamenwerking' en op de kursus
wereldmuziek.

Metis: alternatieve lessen
In het kader van Student Aid worden deze en volgende week een tiental alternatieve lessen gegeven door buitenlandse
doktoraatstudenten. Dit Metis-projekt is een initiatief dat overgewaaid is uit Louvain-la-Neuve en dat dit jaar ook
voor het eerst in Leuven georganiseerd wordt. Een Metis-les is een les waarin de normale materie van de kursus vanuit
een originele invalshoek aan bod komt. Een doktoraatstudent uit het zuiden wordt uitgenodigd om een andere blik
te werpen op de onderwezen materie en vanuit dit ander perspektief een diskussie op gang te brengen tussen de
studenten, de prof en de gastspreker. Meestal wordt geprobeerd niet in te gaan op technische details en vaktaal te
vermijden, zodat de lessen toegankelijk zijn voor iedereen, zowel binnen als buiten de betrokken fakulteit.
In de Van Dale vindt men onder 'métis' de verklaring 'halfbloed, mulat'. In het Frans betekent het woord meer

algemeen 'gemengd'. Het projekt wil in feite een toenadering tussen verschillende kul turen stimuleren. De bedoeling
is niet zozeer het bekritiseren van het westers wetenschappelijk systeem maar wel duidelijk te maken dat dit systeem
niet absoluut is. Door de konfrontatie met een andere kontekst wordt de manier waarop kennis tot stand komt en
doorgegeven wordt aan onze universiteiten kritischer geëvalueerd.
Het grootste en wellicht ook interessantste aanbod is er in de fakulteit Sociale Wetenschappen. Op vrijdag 10

februari komt de sociologie van de stad in Zuid-Amerika aan bod, met daarbij een fokus op het fenomeen van de
krottenwijken en een alternatieve visie op bouwen. Woensdag 15 februari gaat het over een Senegalese organisatie
die ontwikkelingsprojekten in harmonie met de plaatselijke kultuur opzet. De volgende dag gaat het onder andere
over de privatisering van overheidsbedrijven in Indonesië en de ekologische gevolgen van de houteksport voor het
land.
Nog over Indonesië wordt dinsdag 14 februari bekeken hoe de sociale zekerheid in het land nog hoofdzakelijk

gebeurt via de dorpsgemeenschap, dit keer in de fakulteit Ekonomie. Op 17 februari is het daar de beurt aan 'Coffee
smuggling in Ethiopia', over de wijze waarop de plaatselijke uitvoertaksen omzeild worden. In de Rechtsfakulteit is
er op dinsdag 7 februari een les waarin besproken wordt hoe politieke en ekonomische misdadigers van het vroegere
regime met terugwerkende kracht toch bestraft kunnen worden.
De rest van de lessen komt vooral uit de hoek van de toegepaste wetenschappen en is waarschijnlijk te vakspecifiek

om mensen van buiten de fakulteit aan te kunnen trekken. Het gaat over de automatisatie in de studie van
bodemmaterialen, het gebruik van aangepaste alternatieve bouwmaterialen in Brazilië en de bewerkingsproblemen
van de kleibodem in Zambia. In de fakulteit Godgeleerdheid is er een les over de sakramentologie in de Indische
kultuur, maar ook deze zou heel vakspecifiek zijn.
Dat is nu juist het zwakke punt van Metis in Leuven. Er zijn niet echt veel lessen die studenten uit andere

studierichtingen zullen aantrekken, wat toch wel de bedoeling van Metis is. Het is niet denkbeeldig dat zelfs de meer
algemene lessen uit de reeks hun doel voor een stuk zullen voorbijschieten. Dat er niet méér lessen zijn, heeft dan weer
grotendeels te maken met het feit dat veel geïnteresseerde doktoraatstudenten geen prof vonden in wiens les hun
onderwerp kon opgenomen worden en omgekeerd ook proffen geen doktoraatstudenten vonden. In elk geval ishet
positief dat een aantal studenten hun eigen vak eens in een andere kontekst te zien krijgen en misschien een paar
westerse evidenties in vraag kunnen stellen. Maar hopelijk blijft het hier niet bij en zijn deze tien lessen de eerste stap
naar een echte Metis-traditie zoals in Louvain-la-Neuve aan onze universiteit.
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Alfa, de studentenkring van Archeologie en Kunstgeschiedenis pakt tijdens
haar feestveertiendaagse uit met een toneelstuk op maat gesneden. 'De
wellust bij de staart gevat' is een satire van Picasso. Deze teatertekst is
geschreven in Parijs tijdens de tweede wereldoorlog. Even absurd als veel
van zijn schilderijen overigens, zodat tot voor kort niemand het aandurfde
het stuk te ensceneren. Het Antwerpse Katharsis Teater bracht hier veran-
dering in. Achttien jongeren zetten een spektakelvoorstelling op de plan-
ken. Ofdat amateurtoneel de zaal in kulturele ekstasezal weten te brengen
valt nog afte wachten. Aula Pieter De Somer kan misschien niet diezelfde
intimiteit waarborgen als een kafee, waar het stuk oorspronkelijk werd
opgevoerd. Het strekt in ieder geval wel tot de eer van dezejongeren en hun
regisseur dat zij als eersten de drempel naar Picasso's teaterteksten durven
overschrijden. 'De wellust bij de staart gevat', door Katharsis Teater,
woensdag 8 februari, 20.00 u, in Aula Pieter De Somer. Kaarten kosten

l-JTanken zijn-te verkrijgen op het sekretariaat van Politika en in de
fak van Letteren. (km)

Programma Student Aid, III
Student Aid

Maandag 6/2
12.00 u INLEEFREIZENBEURSOver reizen naar het Zuiden, Alma 2.
13.00 u KROTIEN-GETIOGrote Markt, Tiensestraat, Kampus Heverlee, Alma 2, Gasthuisbl
20.00 u NVDEWERELDPeterSuetens over beeldvorming, Pangaea (Vesaliusstraat 34).
21.00 u FAKBARAVONDIn zuiderse sferen, Shrink, Politika·kafee, Dulci, FakLetteren, De
Sportzak, HdR,Doc's Bar(+optreden), Gnorgl (+optreden).

Dinsdag 9/2
13.00 u INLEEFREIZENBEURSOver reizen naar het zuiden, Almà 3.
14.00 u STARTLESSENMARATONI.s.m.Wina,VTK,LBK,met o.a. voordrachtenvan
buitenlandse studenten en proffen uit eigen fakulteit, Celestijnen laan 200, Auditorium M,I
Heverlee (vanaf 18.00 u in C200G).
21.00 u OPTREDENSlagerij Van Kampen, Aula P.DeSomer (250/300), deuren: 20.00 u.
Woensdag 10/2
13.00 u UURKULTUUROtkun Dostaj Trio uit Tuva (Klein·Azië), in Kadee-kapel,
Vlamingenstraat 39.
14.00 u VORMINGSKURSUS'Flows of Power:water in de grootstad', 1. Scheers over
machtsverhoudingen, Pangaea.
18.00 u SCHEVE·TAFEL·MAALTIJDTot 20.00 u, Alma 2.
18.50 u EUCHARISTIEVIERINGUniversitaire Parochie.
20.30 u DEBAT'Universiteit en ontwikkelingsamenwerking: een les voor de 21ste eeuw', nr
o.a. rektor Dillemans, vertegenwoordigers van Vlir, kabinet Derijcke, IRO,UP,Nederlandse
visie, tehuis buitenlandse studenten, e.a., moderator Geert laporte (ECDPM),Alma 2.
Donderdag 11/2

14.00 u VORMINGSKURSUS'MamyWata: rijkdom is hekserij', prof. Deboeck over de
fundamentele verschillen tussen de traditioneleAfrikaanse samenleving en de westerse
kulturen en hoe die botsen in de stad, Pangaea.
20.00 uWERELDMUZIEKKURSUSPionier ondersteunt pletdooi voortraditionele volksmuzie
met eigen opnames uit de hele wereld (Herman Vuylsteke), Kultureel Centrum (Brusselsestl
63).
21.00 uWERELDHAPPENINGmet optreden van LesCharmeurs (200/240), feest na optrede
(100), met M.Demeyere, Alma 2.
Dinsdag 14/2
20.00 u: COLLOQUIUMOver de Afrikaanse grootsteden met prof. H.Verschuere, gastprof.1
Agevi (Kenya),K.Mengeli (Zaïre).
Doorlopend

[!] Studenten overleven één week lang in een krot voor Alma 3.
[!] T-shirtverkoop in de meeste studentenresto's.
[!] Voorverkoop van toegangskaarten voor avondaktiviteiten in Standaard Boekhandel, Camp
cd-winkel, DeSpuye, Ekonomlka-bar, studentenresto's, bijVTK,VRG.
[!] Metislessen (zie verder).
[!] KursusWereldmuziek.
[!] Lees-en diskussiegroepen over universiteit en ontwikkelingssamenwerking, info: Studen
Aidsekretariaat (016/32.45.81).
[!] Videoclips: Alma's en aula's.
[!] Ruimaanbod van geselekteerde boeken in Standaard Boekhandel, Centrale Biblioteek en
stadsbiblioteek.
[!] Zuiderse maaltijden in Alma, zoals testeli in sjtsi uit Moskou en rejala kip uit Bombay.

Metis
Dinsdag 7/2: 9.()()'11.00u: Kakengijean-Pierre Kilenda (Zaïre): 'Les poursuites pénales par
actions rétro-actives. Unegestion de laConférence Nationale Souveraine du Zaïre' (fak.Rechl
prof. Dupont), DeValk02.56.
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Bekroonde video van David Blair in het Stuc

Cult voor imkers

eigen middelen in. De rest werd dan
geleend bij de NMKN, de federale
overheidsbank die werkt onder ge-
west- en/of staatswaarborg. Maats,
een klein Brits studiebureau, kon het
voorschot van twee keer vijftien pro-
cent niet betalen en bracht slechts
twee procent in. Bij de bestelling van
Maats werden echter vragen gesteld
omdat het hier niet ging om een be-
stelling van een reder m~r om één
van een studieburo. Het lijkt erop dat
het bij deze bestelling ging om de
bouw van een schip in eigen beheer.
Dat betekent konkreet dat men een
schip bouwt in de hoop het later te
kunnen verkopen of verhuren. Indien
men echter geen afnemers vindt,
moet het schip op de werf blijven lig-.
gen en de onderhoudskosten kunnen
dan hoog oplopen. De Vlaamse rege-
ring weigerde zich barg te stellen voor
deze risikobelegging, waarbij de in-
breng van Maats te klein was. Boven-
dien viel een ander gepland order -
van Exmar, een ex-aandeelhouder
van de (oude) Boelwerf - weg. Zij
besloten hun schip te laten bouwen in
het Japanse Kawasaki.

• Voor Boel bmken barre tijden aan.r Metis-lessen en lessenmaraton I Er werd ~ onderhandeld, allerlei
voorstellen sirkuleerden. maar op 15
november 1994 viel het beslissende
woord van Vlaams minister-president
Luc Van den Brande: "De scheeps-
bouw is een sektor die niet langer meer
door de overheid kan gesteund wor-
den. De Vlaamse regering vindt het
beter het geld voor de grote scheeps-
bouw te besteden aan de rekonversie
van de regio Temse. "Op 17 november
1994 legde Boelwerf Vlaanderen de
boeken neer bij de griffie van de recht-
bank van Koophandel van Sint-Ni-
klaas.

Deze week wordt in het Stuc de video 'Wax or The Discovery of
Television among the 8ees' vertoond, een intrigerende naam voor
een kwasi ondoorgrondelijke film. Dat vonden wij althans. De
internationale filmkritiek is niettemin vrij lovend over dit projekt
van de eksperimentele Amerikaanse filmer David 81air.Wijwagen
ons niet aan interpretaties, maar geven u de naakte feiten.

1914, [omes 'hive' Maker vertrekt met
een ekspeditie naar de Zuidpool, om
daar geesten van overledenen te gaan
fotogmferen. Een paar jaar daarna
woont hij in de buurt van Londen, en
houdt Mesopotamische bijen. Die
worden namelijk minder vlug ziek.
Ondertussen trouwt zijn paranormale
halfzus Elia met Zoltan Abbassid, een
Hongaars-Egyptische vriend van
haar broer. De twee gaan op huwe-
lijksreis naar New Mexico, maar dat
volledig terzijde.

Een slordige zeventig jaar later wer-
ken Jacob, de kleinzoon van Maker,
en Melissa, de kleindochter van Elia,
allebei voor Nasa. Ze zijn ook ge-
trouwd en ze houden bijen. Nog steeds
Mesopotamische. lccob houdt van
zijn bijen, en begint ook steeds meer in
ruimte en tijd te reizen. Hij raakt meer
en meer vervreemd van de normale
wereld, en geleidelijk laat hij alle logi-
sche denkpatronen ver achter zich. De
scheiding tussen lichaam en machine
vervaagt ook zienderogen, en [ocob

Studenten en Boel
ven'olg van pag. 1

gekeurd door de handelsrechtbank en
vanaf 5 april 1993 werd er opnieuw
gewerkt op de werf.

De nieuwe eigenaars van de werf,
de Vlaamse investeringsmaatschap-
pij Gimvindusen de Begemann-groep
waren elk goed voor vijftig procent
van de aandelen. Ze splitsten het oor-
spronkelijke bedrijf op in twee ven-
nootschappen: Werfinvest en Boel-
werf Vlaanderen. In Werfinvest wer-
den de onroerende goederen van de
scheepswerf onderqebrqcht, terwijl
Boelwerf Vlaanderen de werf zou eks-
ploiteren.

schepen op de werf. Voor die schepen
had de overheid waarborgen gegeven
ter waarde van 5,7 miljard). Er werd
gezocht naar kandidaat-overnemers,
maar er kon geen enkele serieuze in-
dustriële partner gevonden worden.
Reuzen in de scheepsbouw, zoals
Kvaimerin Noorwegen of Bremer Vul-
kan in Duitsland, waren niet geïnte-
resseerd. De overheid besloot dan
maar om scheep te gaan met de Ne-
derlandse groep Begemann, die zich
tot dan toe gespeáaliseerd had in het
overnemen en saneren van noodlij-
dende bedrijven. Om de schuldenlast
bij de overname van de werf te beper-
ken, waren de werknemers van Boel
bereid om hun schuldvordering, ach-
terstallige lonen en opzegvergoedin-
gen voor een bedrag van zevenhon-
derd miljoen frank in te trekken. De
overname van de Boelwerrwerd goed-

Schip
In december 1993 bestelde de groep

Maats twee tankers bij Boel. Normaal
bracht de reder toen vijftien procent

Vrijdag 10/2: 10.00-11.30u: PabloVegaCenteno (Lat.·Amerika): 'L'habitat populaire: les
problèmes de culture et de développement' (fak.SocialeWetenschappen. prof Martens), Kasteel
Arenberg 00.29
Dinsdag 14/2: 11.00-13.00u: MiryamWijaya(Indonesië) 'Social Security in RuralAreas of
Developing Countries' (fak. ETEW,prof. Moesen),VHI00.28.
Woensdag 15/2: 8.30·1 0.30 u:Temba Mausare (Afrika),'Lesorganisations agricoles et la
coopération à la petite échelle' (fak.SocialeWetenschappen, profMartens), Soc.Wet,blokA
01.5 I.
Woensdag 15/2: 14.00-16.00u:Tony M.Poovathanikunnel (India), 'Sacramentology in the Indian
Culture' (fak.Godgeleerdheid, prof. Leijssen).MTC01.15.
Donderdag 16/2: 11.30-13.00u:jonas DeCarvallo (Brazilië),'Computer Integrated Design of
Composites (materiais)' (fak.Toegepaste Wetenschappen, prof.Verpoest), Metaalkunde 02.20.
Donderdag 16/2: 14.00·16.00 u:AlexiusYemadu (tndcnestë), 'Intergovernemental and Pubtic-
Private Relations, the Case ofTimber Exploitation and its EcologicalDimension in East-
Kalimantan (Indonesia)' ,Sanerya Hendrawan (Indonesië), 'State Enterprises Reformand
Privatization, The Case oflndonesia' (fak.Politieke Wetenschappen: prof. Maes),AV04.17.
Vrijdag 17/2: 11.00-13.00u: LulsegedAyalew(Ethiopie), 'Coffee Smuggling in Ethiopia' (fak.
ETEW:prof. DeGrauwe), MTC00.14.
Dinsdag 21/2: 8.30-10.00u: Pablo F.Penas (Ecuador), 'Building in LatinAmerica' (fak.
Toegepaste. Wetenschappen. prof. DeRoeck),Bouwkunde03.04.
Vrijdag 3/2: 9.00-10.00 u:Willie Mulonga(2ambia): 'SoilWater Balanceon a HeavyClaySoil in
Zambi', (fak. Landbouw: prof. Vlassak).Celestijnenlaan, auditorium E.

Lessenmaraton
Dinsdag 7/2 U.m. woensdag 8/2. Startplaats: Kampus Arenberg 3. Celestijnenlaan
200.M.00.06.
14.00u: Plantenteelt (in tegenstelling tot de volgende drie-entwintig uren nog een echte les),
Dhr. DeProft.
15.00u:Bouworde. hoeje vakantie vullen met het bouwen aan een toekomst voor Roemeense
weesjes. Mevr.Verfaille
16.00u: Multimedia, je zal je ogen niet geloven ...een blitse les. Dhr.Olivié.
17.00u:Universitaire ontwikkelingsamenwerking. naast de grootstedenproblematiek het
tweede tema van Student Aid 95, Dhr. Dumon.
18.00 u:Grote verhuis naar C200.G.00.01.
18.30u:Zelf tropische planten kweken, met op het einde voor iedereen een aangename
verrassing. Mevr.Maesschalck.
20.00 u:Bevochtigingsverschijnselen. over natte tongen en droge kelen, Dhr.Indekeu.
21.00 u: Milieuen gezondheid, resultaten en gevolgen van de Uno-milieukonferentie in Riode
janetro, Dhr. Magnus.
22.00 u: Dewereld is mijn stad, het idee van de GlobalVillagewordt ondermijnd. Dhr. Goris.
23.00 u:Waarzijn we toch mee bezig?, Student Aidverduidelijkt.
23.30 u: Pati Patioeen koor vol wereldmuziek.
00.00 u: 'The Mission' ,schitterend aktie-drama over het ontstaan van de kolonisatie. met o.a.
Robert de Niro enjeremy Irons, en met muziek van EnnioMorricone.
02.00 u:Sterren kijken. teleskopen worden voorzien, Dhr.VanWinckel.
03.00 u:Virtual Reality (wat is nog werkelijkheid na twaalf uren lesn, Dhr. Willems.
04.00 u:Gym.opgewarmd door de cyberseks van daarnet gaan we nog even door met enkele
onts pannende turnoefeningen.
05.00 u:Optische computers (wiekan zijn ogen nu nog open houdenö, Dhr.janssen.
06.00 u:Knopenteorie. voor de frisse geesten. raadseltjes om te ontwarren, Dhr.VanOaeie.
07.00 u: Elndelijk...ontbijt. meteen revolutionair recept voor maniokbrood, mevr. Def1oor.
08.00 u: Deandere kant van de wereld, prachtige beelden uit de tropen, Dhr. Swennen.
09.00 u:Wonen in de vierde wereld. WelZijnszorg.
10.00u: Recht op wonen, wat geeft ons het recht Indianen van hun land te drijven, Dhr. Hubeau.
11.00 u: Duurzame ontwikkeling (dat het duurt is dUidelijk!).Dhr. Paredis.
12.00 u:Ongevallenanalise in België,over in slaap vallen achter het stuur en zo...• Dhr. Beiriant.
13.00u:Sterke magneetvelden (om nog een uurtje te blijven plakken). Dhr. Herlach.

voelt zich bij wijlen net een super-
sonische afweermket. De televisie van
de bijen vertelt hem tussendoor pre-
cies wat er in de toekomst nog te ge-
beuren staat.

Plutoniumbom
Zo overtuigen de bijen hem ervan

datdodè mensen naar de maan gaan,
en daar uit wraakoverwegingen aan-
slagen beramen op wie hier op aarde
nog rondloopt. De materiële wereld is
erg slecht, maar de ideale samenle-
ving bestaat gelukkig ook: in een grot
ergens ver weg hebben de bijen name-
lijk een abstmkt rijk opgebouwd. Al-
len daarheen dus. Op zijn tocht naar
de grot in kwestie, doorheen een uitge-
strekte woestijn, komt [ocob toevallig
langs Trinity Site, de plaats waar de
eerste proeven met de plutoniumbom
gedaan zijn, precies op de dag dat hij

Borg

geboren werd. Op die duistere plaats
krijgt hij nog een telefoontje van op de
maan, en vol goede moed zet hij zijn
kweeste naar het bijenparadijs voort.
Onnodig te vermelden is allicht dat hij
op hetzelfde moment nog in minstens
één andere dimensie, en bovendien
op een handvol tegenstrijdige bete-
kenislagen rondwandelt.

Wat later in de grot blijken de bijen
de taal van de bijbelse figuur Kaïn te
spreken. De woorden van hun taal
worden tastbaar, en zijn opgebouwd
uit de lichamen van de overledenen.
lacob wordt daar een gedicht in de
taal van de doden, en hij krijgt einde-
lijk te horen welke taak de bijen voor
hem bedacht hebben. Hij moet twee
Imkese soldaten en hun tank gaan
opblazen, tijdens de Golfoorlog. Voor
zijn afgesplitste mketidentiteit is dat
natuurlijk geen enkel probleem. Alles
wordt echter vloeibaar, en iedereen
raakt zijn identiteit kwijt. [acob ver-
andert dan maar in twee islamitische ~
vrouwen die aan genetisch onderzoek
doen, en tegelijk in twee heren die met
de doden proberen te pmten. De ken-
nelijk alwetende verteller blijft echter
gewoon doorpraten.
U heeft het intussen al wel begre-

De schulden waren te hoog en boven-
dien was Boelwerf Vlaanderen een
lege doos. De waardevolle gronden
van de werf werden immers onderge-
bracht in de patrimoniumvennoot-
schap Werfinvest. En hier zagen de
werknemers nieuwe mogelijkheden.
Volgens hen moest het immers toch
mogelijk zijn de onroerende goederen
te integreren in de exploitatiemaat-
schappij BoelwerfVlaanderen. Precies
daarom tekenden ze op 9 december
1994 derdenverzet aan tegen het fail-
lissementsvonnis. De werknemers ver-
langden de inlossing van hun schuld-
vordering van het vorige faillisse-
ment, betaling van de achterstallige
vergoeding ter waarde van vierhon-
derd miljoen frank en nog 1,1 miljard
frank vergoeding voor geleverde in-
spanningen. Om hun eisen kracht
bij te zetten en niet alles uit handen te
geven bezetten de werknemers de werf
en de twee onafgewerkte schepen,
waarvoor de overheid zich borg had
gesteld ter waarde van 4,8 miljard
frank.

Omdat de schulden van Boelwerf
Vlaanderen zo groot waren, besloot de
rechtbank op 30 november 1994
ambtshalve het faillissement uit te
spreken. Volgens de rechtbank kon er
geen sproke zijn van een vereffening.

Netfuel, een konstruktiebedrijfvoor
dubbelwandige tanks, heeft enkele
weken geleden een voorstel gedaan
voor een rekonversieprojekt op de
gronden van de werf. Volgens Luc
Heirwegh van Netfuel is een snelle
start mogelijk waarbij aanvankelijk
honderd werknemers aangeworven
zouden worden. Tegen het einde van
dit jaar zouden ervijthonderd mensen
aan de slag kunnen en het projekt zou
de kern kunnen worden van nieuwe
aktiviteiten op de site van de Boelwerf.
Dat zou op termijn tweeduizend ar-
beidsplaatsen kunnen opleveren. Een
bijzonder optimistische kijk op de
zaak? De redenering van Heirwegh is
de volgende: als de overheid de in Vla-
rem gestelde milieunormen voor on-
dergrondse tanks aanpast, betekent
dit dat 1,7 miljoen ondergrondse
tanks van partikulieren niet meer zul-
len voldoen aan de gestelde norm en
dus aan vervanging toe zullen zijn.

CHAOS
café pool snooker

inhet hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat 1 (boven Lunapark)
Tel.: 016/23.33.18
open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat en zon. van 15.00 tot 02.00 uur

Annemie Deckx
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pen: fragmentatie, schizofrenie en
chaos alom. De 85 minuten durende
prent van Blair is enkele jaren geleden
wel uitbundig bekroond op het video-
festival in Montbéliard, en schijnt ook
te verwijzen naar Thomas Pynchon,
Salman Rushdie en William Bur-
roughs.

Golfoorlog
Bovendien is het de eerste film die

via Internet op computerschermen
over de hele aardbol bekeken kan
worden. David Blair zal dinsdag-
avond zelf demonstreren hoe dat in
zijn werk gaat. Dan wordt ook wat al
klaar is van zijn nieuwste projekt,
'lews in Space', vertoond. Ongetwij-
feld ook zeer betekenisvol en ondoor-
zichtig. Zeg achtemf niet dat we u niet
gewaarschuwd hebben.

4

Martijn Graumans

'Wax or the Discovery of Television
among the Bees' van David Blair wordt
vertoond op dinsdag 7 februari om
20.00 u in het Stuc. Kaarten kosten 100/
150 frank_

Een enorme markt dus.
Volgens vakbondsleider Stroobant

van het ABW, leider van de bezetters
van Boelwerf, is dat echter niet realis-
tisch: "De konkurrentiestrijd binnen
dit marktsegment is enorm, en si-
tueert zich niet alleen in België. Bo-
vendien is het aantal door Heirwegh
vooropgestelde nieuwe banen volko-
men uit de lucht gegrepen. Deze firma
is enkel geïnteresseerd in de hoog-
gespecialiseerde lassers van Boel.
Daarnaast is de ligging van de werf,
vlakbij het water, ideaal voor Netfuel.
Grote tanks zou men immers niet via
de weg kunnen vervoeren, enkel'per
schip. Als wij hiermee instemmen be-
tekent dat konkreet dat zij hun bedrijf
neerpoten vlak bij het water. Het ge-
volg is dan dat de overige gronden van
de Boelwerf niets meer waard zijn. "

Studenten
In een uiting van solidariteit die

meteen doet terugdenken aan de kon-
testatie van de jaren zestig, heeft nu
ook de Sociale Raad (Sora) van de
Leuvense studentenbeweging Loko
zich solidair verklaard met de arbei-
ders van de bezette Boelwerf. De hele
problematiek van Boel, zo leek de re-
denering op Som, staat als het ware
symbool voor een tendens die zich in
onze maatschappij steeds meer afte-
kent. Over de hoofden van de werkne-
mers heen, wordt de toekomst van
hun bedrijf en hun leven bedisseld. In
eerste instantie willen de Leuvense
studenten en de Gentse voortrekkers
van de aktie zich solidair verklaren
met de arbeiders, bedienden en kaders
van de Boelwerfvlaanderen in Temse.
Niet minder dan 1097 mensen drei-
gen hun broodwinning te verliezen,
met allerlei ingrijpende gevolgen voor
hun ekonomische en familiale situa-
tie. Ook bij de toeleveringsbedrijven
zijn vele banen bedreigd. Een sociaal
onrecht, waarbij de studenten zich
niet zonder meer willen neerleggen.

Kroon
De Gentse studenten hebben beslo-

ten akties te voeren en hebben hier-
voor steun gevraagd. De Leuvense stu-
denten hebben in elk geval toegezegd.
De Vereniging van Vlaamse Studen-
ten (VVS) beslist deze week of ook zij
zich scharen achter de aktie. Omdat
op 16 februari het hoger beroep op de
Gentse rechtbank ingeleid wordt,
wordt op 14 februari te Gent een beto-
ging georganiseerd dievertrektvanop
de Blandynberg. Eindpunt is de Voor- ""ï.,;
uit, waar het standpunt van de stu-
denten uiteengezet wordt. Een groots
opgezette fuif daarna wordt de kroon
op de studentensolidariteitsaktie.

Ten voordele van de arbeiders van
Boel verkopen de Gentse studenten
badges aan zestig frank per stuk. Die
badges hebben het bijkomende voor-
deel dat ze gratis toegang verschaffen
op de fuif van 14 februari. Bij het ter
perse gaan van dit artikel was er nog
weinig bekend over de konkrete orga-
nisatie en koördinatie van de akties
vanuit Leuven. Ongetwijfeld meer
hierover in de volgende Veto.



Achtste editie van het Europees
Salon van de Student

Socrates inBrussel
Van woensdag 8, tot zaterdag 11 februari vindt in het tentoon-
stellingspark op de Heizel in Brussel voorde achtste maal het Euro-
pees Salon van de Student plaats. Deze gigantische beurs wil infor-
matie bieden over studiemogelijkheden in België en Europa. Maar
ook de Verenigde Staten en Canada zullen vertegenwoordigd zijn.
Naar aanleiding van het Salon boog Veto zich over het onlangs
goedgekeurde Socratesprojekt. Dat betekent een uitbreiding en
aanvulling van het oude Erasmusprogramma.

Meer dan vierhonderd universiteiten
en hogescholen zullen op het Salon
inlichtingen verschaffen over hun op-
leidingen en programma's. Daar-
naast wil het Salon jongeren ook aan-
moedigen bij het solliciteren en hen
inlichten over de arbeidsmarkt. Daar-
toe worden er elke dag bezoekers-
konferenties georganiseerd. De ont-
wikkelingsamenwerkingsektor, het
zelfstandigenstatuut, internationale
carrieres, ontdekkingsreizigers, en de

VDABzullen er aan de beurt komen.
Niet voor studenten, maar voor de

professoren vindt bovendien nog de
Euromeeting plaats. Deze jaarlijkse
bijeenkomst van akademische profes-
sionelen over Europese onderwijs- en
beleidskwesties wordt dit jaar geïnte-
greerd in het Salon van de Student. Er
zal informatie verschaft worden over
het onlangs goedgekeurde Socrates-
programma. Dat dit nodig is, bleek al
bij de voorstelling ervan door Edith

Cresson, nieuw Eurokommissaris van
Onderwijs. Toen bleek dat zelfs zij
moeilijkheden ondervond om dat pro-
gromma in zijn predeze betekenis en
toepassing uiteen te zetten. In mei
hoopt men een gids te publiceren die
een en ander verduidelijkt. Op de ope-
ning van de Euromeeting zullen Edith
Cresson en de Belgische onderwijs-
ministers Mahoux en Van den Bos-
sche alvast uitwijden over enkele as-
pekten van het Socratesprojekt. Dat
projekt belangt echter niet alleen pro-
fessoren, maar ook studenten aan.

Budget
Op woensdag 25 januari bereikten

de Raad, de kommissie en het parle-
ment van de Europese Unie eindelijk
een compromis over het Socrotespro-
gromma. Dat moest volgens de plan-
ning al sinds 1 januari in werking ge-
treden zijn. Voornaamste diskussie-
punt was het budget. De kommissie
vroeg één miljard ecu, het parlement
wilde nog meer. De Raad daarentegen
pleitte voor 760 miljoen ecu als een
realistisch bedrog. Hetvoorwaardelijk
akkoord dat bereikt werd, bepaalt dat
de middelen voor Socrates 850 mil-
joen ecu, ongeveer 32 miljard frank
zullen bedrogen. Het parlement be-

Leuven mijn aanvraag aanvaard
had, kon ik vertrekken." Martin be-
hield zijn studielening van de Noorse
overheid. Dat is één van de troeven
van het Erasmusrecept: studenten die
een beurs of lening van de nationale
overheid genieten behouden die. Ems-
musbeurzen zijn echter niet kombi-
neerbaar met andere mobiliteitsbeur-
zen. De Erasmusmobiliteitsbeurzen
zijn dan ook geen beurzen in de ge-
bruikelijke betekenis van het woord.
Zezijn bedoeld om de meerkosten van
het verblijf in het buitenland te dek-
ken: reiskosten, een verschil in levens-
standaard, taalkursussen en derge-
lijke kunnen op die manier gefinan-
cierd worden.
Vanaf 1993-94 worden de beurzen

uitgerekend op basis van het inkomen
taalkursus voor Erasmusstudenten van de ouders. Daarbij wordt ook re-
georganiseerd", vervolgt Peter. Hij kening gehouden met het kadastraal
volgde in Bielefeld een seminarie en inkomen en het aantal personen ten
legde er twee mondelinge eksornens laste. Vorig akademiejaar zou het ge-
af. In Duitsland is dat eerder uitzon- middeld uitgekeerd beursbedrog zo'n
derll\k:destudenan_"~ 99QApd"jzend flQnk,.,p8I'.~ be-
lijk gekwoteerd op hun seminarie- dragen hebben. Van Grunderbeek:
werken. "De financiële toestand van de ouders

speelt nooit een rol bij de selektie.
Wanneer er meerdere kandidaten zijn
worden die geselekteerd op basis van
hun akademische prestaties, talen-
kennis en motivatie. Alleen bij het
bepalen van het beursbedrag wordt
rekening gehouden met het inkomen
van de ouders."

Erasmus in Leuven

Ishet daar koud?
Het Erasmusprogramma (European Action Scheme for the Mobi-
lity ofUniversity Students) werd in 1987 goedgekeurd door de Raad
van de Europese Gemeenschap. Doel was de mobiliteit en samen-
werking van studenten en docenten binnen de unie te bevorderen.
Naar aanleiding van het Europees Salon van de Student en de
goedkeuring van het nieuwe Socrates-programma ging Veto op
zoek naar Eresmuservnrinqen in Leuven, zowel van hen die gin-
gen als van degenen die kwamen.

Om dat mobiliteitsdoel te bereiken
werden door de EGfinanciële midde-
len ter beschikking gesteld. Het groot-
ste deel van de projekten zijn stu-
dentenuitwisselingen. Voor een pe-
riode van drie maanden tot een \aar
kunnen studenten langs deze weg
hun moederland en -universiteit in-
ruilen voor een min ofmeer eksotische
bestemming.
Het in het buitenland afgelegde pro-
gromma dient in de studies te passen
en wordt door de thuisuniversiteit dan
ook als volwaardig, oftoch als equiva-
lent gekwoteerd. Naast studenten-
uitwisselingen wil Emsmus ook de ont-
wikkeling van gemeenschappelijke
studiecycli en intensieve kursussen
voor universiteiten van verschillende
lidstaten bevorderen. In 1992-93 wer-
den de (toenmalige) landen van de
Europese vrijhandelsassociatie (Oos-
tenrijk, Finland, Ijsland, Liechten-
stein, Noorwegen, Zweden en Zwitser-
land) in de akkoorden opgenomen.
De KU Leuven heeft van bij het be-

gin een grote interesse voor het projekt
getoond. In het afgelopen akademie-
jaar vertrokken 633 Leuvense studen-
ten met een Erasmusbeurs naar het
buitenland. De meeste van hen waren
Rechtstudenten (166) of Letterenstu-
denten(111). Daamakwamendestu-
denten van Toegepaste Wetenschap-
pen (43) en Sociale Wetenschappen
(38). De overige fakulteiten hadden
een klein tot zeer klein aantal Eros-
musstudenten. Farmaceutische We-
tenschappen bijvoorbeeld had er
twee en Kerkelijk Recht geen enkele.

Peter
De organisatie van het verblijf moet

in principe door de student zelf gere-
geld worden. Daarbij kan hij hulp krij-
gen van de betrokken fakulteit. Peter,
student geschiedenis, studeerde vorig
jaar voor zes maanden in Bielefeld,
Duitsland. "Bij mijn aankomst werd
ik geholpen door de professor die ver-
antwoordelijk was voor het projekt.
Die hielp me ook bij het zoeken van
een karner. " Ietswat andere Emsmus-
studenten vaak zelfmoeten doen. Het
onthaal van de studenten wordt im-
mers volledig georganiseerd door de
verantwoordelijke voor het projekt op
de fakulteit. Veelhangt dus afvan zijn
inzet. "Op de Dienst Internationale
Relaties van de universiteit in Bielefeld
hielp men met het in orde brengen
van de formaliteiten. Erwerd ook een

Voorwaarde
Ook Leuven is een bestemming

voor vele Emsmusstudenten. Het afge-
lopen jaar studeerden 421 buiten-
landse studenten in Leuven in het ka-
der van een Erasmusprogramma. Dit
jaar zouden dat er volgens Frie Van
Grunderbeek van de Dienst Interna-
tionale Relaties 370 zijn. De meeste
van hen zijn Nederlanders, Spanjaar-
den, Italianen, Duitsers of Britten en
zij studeren Rechten, Ekonomie of Let-
teren. Dikwijls volgen ze les in het En-
gels. In Leuven kunnen zij terecht op
de Dienst Internationale Relaties en
op de Sociale Dienst voor Buitenland-
se Studenten. Verdere invulling van
onthaal en aktiviteiten hangen ook
hierafvan de fakulteit. In iedere kring
is er een verantwoordelijke voor Eros-
mus. Stefan Vandaele is Erosmus-
verantwoordelijke van de studenten
van de Landbouwfakulteit: "Dit jaar
studeren er maar zeven van onze stu-
denten in het buitenland in het kader
van een Emsmusprogmmma, en er is
maar één buitenlandse Emsmusstu-
dent aan onze fakulteit. Voor onze
studierichting is het nog steeds erg
moeilijk lessen te volgen in een ander
land. Wel trekken vele studenten later
naar het buitenland bij het maken
van hun tesis, maar dat is dan meest-
al buiten de EUen buiten het Emsmus-
programma. " Iedere student kan in
aanmerking komen voor een Eros-
musbeurs. indien hij er niet al eerder
één heeft gekregen. Voorwaarde iswel
dat de thuisuniversiteit de studie-
periode in de andere lidstaat akade-
misch volledig erkent.

Martin
Martin is Erasmus-'freemover' uit

Noorwegen: "Freemovers zijn studen-
ten die buiten bestaande overeen-
komsten tussen universiteiten een
beurs toegewezen krijgen. Ik kon zelf
dan ook mijn programma regelen. Ik
wou Socialeen Kulturele Antropologie
studeren, en nadat de fakulteit hier in
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Jan
Studeren in het buitenland wordt

door de meeste studenten als een inte-
ressante, verrijkende ervaring aange-
voeld. lan studeerde ekonomie in De-
nemarken: "Ik voel me echt veren-
derd. Meer open voor andere mensen
en andere kul turen. Ikkreeg de smaak
van het reizen te pakken. In januari
vertrek ikopnieuw met een beurs. Dit-
maal in het kader van een MBA-pro-
gramma in Californië." Boeiend,
soms ook moeilijk. Martin: "Ik dacht
dat men in Leuven Frons sprok. Ge-
lukkig spreekt bijna iedereen hier En-
gels. Ik denk dat buitenlanders in
Leuven de tipische moeilijkheden
hebben. Mensen stellen je steeds de-
zelfde vragen, zoals 'Waar kom je
vandaan, is het daar niet koud, hoe
lang blijf je?' Soms word je daar wel
moe van. Om vrienden te maken heb
jegewoon veel tijd nodig. Ie komt hier
in Leuven aan en je kent niemand.
Maar na een tijdje vind jewel mensen
die je liggen, en voel je je steeds meer
thuis." Veel Erasmusstudenten zullen
dat gevoel herkennen. Vooral buiten-
landers leren ze snel kennen. Demen-
sen van het land zelf zijn moeilijker te
bereiken. Zij hebben hun eigen leven
daar en zitten niet op die vreemdelin-
gen te wachten. Erasmusstudenten
houden er in vele gevallen vrienden
uit heel Europa op na. De echte uitda-
ging ligt er dan ook in uit dat besloten
internationale klubje te breken en de
'mensen van ginder' te leren kennen.

Barbaro Van Hoestenberghe

Erasmusaanvragen kunnen nog tot eind
februari bij de promotor van het projekt
binnen ieders fakulteit ingediend wor-
den.

kwam wel dat de mogelijkheid tot ver-
anderingen in dat budget open werd
gehouden door de inlassing van een
evalutie na twee jaar.

Erasmusagentschap in Brussel: "Voor
een interuniversitaire samenwerking
in het kader van Emsmus bestond wel
al een vorm van centmal beleid, maar
veelal was het voldoende dat een pro-
fessor een akkoord bereikte met een
kollega in het buitenland en daarbij
de goedkeuring van de rektor kon ver-
krijgen. Toch bracht dit werken op
twee nivo's soms verwarring met zich
mee. Nu zal er echter een instelling
met een internationaal profiel gekre-
eerd worden die instaat voor het ver-
loop van die kontokten. Een doorge-
dreven centralisatie dus. Persoonlijk
denk ik dat dat de kontakten zal be-
moeilijken."

Kontakt
Betekent dit nu het einde van het

Emsmustijdperk? Neen, Emsmus blijft
bestaan, maar wordt een onderdeel
van Socrates. Dat projekt bevat nog
twee andere luiken, ten eerste Come-
nius dat zich richt op uitwisselings-
projekten in het secundair onderwijs,
en ten tweede de meer horizontale
programma's, zoals Lingua. Voorol
dat Comeniusprogramma is nieuw.
Het breidt de voordelen van Emsmus
uit naar de scholen. Opmerkelijk is
dat daarbij speciale aandacht wordt
besteed aan kinderen van migronten,
reizende mensen en zigeuners.
Ook wat de organisatie van de uit-

wisselingen betreft zal het een en an-
der veranderen. FreddyEvensvan het

Barbaro Van Hoestenberghe

Het Europees Salon van de Student vindt
plaats van 8 tot 11 februari in het ten-
toonstellingsparlc van de Heizel in Brus-
sel. Het is open van 10.00 tot 19.00 uen
!ie t~angsprijs voor studenten is
200 fT ...

(foto Frank Viaene)Erasmus opgeslokt. Dan nog liever de gifbeker.
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Zoekertjes
o Bruine envel.p met diploma zoek. Indien
gevonden: Stefan Busato, Eikstraat 11,
23.69.55.
o Chris B, laat het me nog eens overdoen. De
eerste keer kan nooit perfekt zijn, maar nooit
opgeven!!
o Binnen drie weken zijn we d'er weer.
11 Records.
oDehomojongens van het GoedeSpoor praten
vrijuit over seksualiteitsbeleving, maandag
13/2 om 20.00 u, Maria-Theresiastraat 114,
voor info: het Goede Spoor, Pb 113, 3000
Leuven 3.
o Wie laat mij kennis maken met de wereld van
de elektronische kommunikatie (Internet,
enz.)? Gunter Hendrickx, Burgemeesterstraat
29 (weekend: 011/64 72 Sn.
o KVK: eindelijk een zoekertje.
o Wim Langbeen (schaap) en Klaas (mannelijk
schaap) zoeken herder. Dringend. Zich meI-
den aan Fonteinstraat 39.
o Leen, je bent helemaal niet te slik.
o Birgit, je geeft Rudolf toch echt genoeg te
eten?
o Gezocht twee kamers voor een gezin met
twee kinderen in nood; bellen naar 0 16/ 23 11
62 (vragen naar Bart) of naar 016/ 2373 03.
o Voor zadels allerhande, wendt u tot Bart.
o Wie heeft er dinsdagnacht in de Shrink een

zak meegenomen met een t-shirt (wereld-
solidariteit) en een trainingsboek 'Chiro
Splinter'? De vinder mag hem afgeven en een
beloning in ontvangst nemen op volgend
adres: Stefaan, F.Untstraat 89, ofgewoon aan
den toog. Doe uw best want ik was eraan ge-
hecht. Knipoog!
o Sarah B, lees de zoekertjes van volgende
week op dinsdag en hou alvast je avond vrij.
o Hallo meisjes, de volgende meisjesaktiviteit
van het GoedeSpoor komt eraan. Naeen video
praten we over wat lesbisch- of bi-zijn bete-
kent. Maandag 13/12, 20.00 u, Maria There-
siastraat 114.
o Ik tik uw tesis op pc. Schrijf briefje naar
L. Verlinden, Schapenstraat 58.
o Gudrun en Suiter! En toch vind ik dat...
o Annelies, geef niet op. We hebben je liever
hier. Van een enige kanner.
o Konkurrentie, konkurrentie. Welke konkur-
rentie? De BRTheeft geen konkurrentie (to-
neeI 1-2 april '95)!
o Pasop, ElkeThoelen! Deze week gaje eraan!
Jemoordenaar van pedagogie.
o Ik heb 'met hárt en ziel' gezongen.
o Maanlanding, satellieten, kernraketten of
een zwevende Frimout. Allemaal bedrog, zegt
Mark Peeters. Elke maandag op het Ladeuze-
plein vanaf 19.44 u.
o Annelies, bel je ofbelje niet? Dat is de vraag!
o We gaan naar Canada met een mobilhome.
Joepie. Levede beren, de bossen en de meren.
o SarahB,voor het geval datje de editie van de

I~~6~Het "groene" copy-center van Leuven_
- Gerecycleerd en 100% chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
• .... Formaat A5 tot A2C(. ~ ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt
TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23_70_30
fax: 016 - 23_34_31

CANON Kleurkopie 50 Fr_en mInder_
van 9 u_tot 22 u_doorlopend_

zat_ 10 u_tot 17 u_ OdwI1"tf;e

vorige week hebt gemist: de B staat niet in
Bellinkx, Barbé, Benochou, Boudrez, Buelens,
Brouwers of Boni.Alleen de echte SarahBblijft
nu nog over.
o Jolé-avond op dinsdag 7/2; alle chiro-
leid(st)ers zijn van harte welkom (da spreekt
vanzelf); JPMinckelerstraat 17.
o Jef en Kris P,de kwis was fantastisch. Carpe-
diem'er.
o Fré,wanneer slaje je slag? Maatschappelijk
accident.
o Elke Thoelen beter nat dan heet. Jack the
Ripper.
o Zeg, valiumlikker, 's nachts wat stiller of ik
zal eens afkomen. Je bovenste buurman.
o Orfee, sorry voor het vergeten van die zoe-
kertjes van vorige week. Als kompensatie
staatje naam er deze week in: Orfee.

TIkkantoor

Devano
016/490.890

o Staat die Mark Peeters nu weer in Veto? Dat
hij naar de Ladeuzemaan pleintl
o Fré: 7 februari is het Hollebergfuif! Dus the
time has come. Of wacht je liever tot 13 fe-
bruari? Maatschappelijk accident.
o ElkeThoelen beter dood dan levend.Jackthe
Ripper.
o K: 'Take' a chance and have a bali!
o Sarah B, proficiat met je verjaardag woens-
dag!

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TD's,
cantussen en revues.

DISCOBAR IT A n
GROOTSCHERMTV.~ ~~Sportura~

CAMERA t : ~la§JfJ§Jll
1iif 016/201.301

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng

Boeken, tijdschriften, cursussen,
thesissen, ...

Gespecialiseerd in
wetenschappelijke materies

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

.~ T. & K. Van Nooten-Dehaes
~ Lodewijk van Velthemstraat 31
~ 3020 Herent (Veltem-Beisem)

Vorig nummer

DIGISTORE
Studenten-ski reizen .~
vànaf 8.700 fr. 1
Tel. 0"1·6/40_69.79 ~

.~

~ Weggevoerdenstraat 155
3012 Leuven

Tel: 44 36 43 Fax: 58 07 01
Verwerking van gegevens.
Thesis, databestanden, e.a.
Wij kunnen uw thesis ook op

CD-ROM zetten.
Prof. opmaak en print.

TEKSTVERWERKING
VERTALING
TELEFOON 016 / 26 06 S8

AGENDA &.VALVAS
....6....
MAANDAG
19.30 u LEZING 'Energie in de eenentwintigste eeuw' door prof. P. DeMeester
en 'Alternatieve energie' door prof. 1. Nys, in het kader van 'Lessen voor de
eenentwintigste eeuw', in Grote Aula, org. KU Leuven.

20.00 u KONSERT Girls against Boys, grootsteeds hardcore met een geil
randje, voorprogramma Rund, met leden van 5Les, Paranoid Paradise en
Iunkflsh, deuren: 19.00 u, in jeugd huis Sojo, Eenmeilaan (Kessel-Lo), org.
Kerosene.

20.00 u KONSERT Demusical 'Hair', door de Broadway Musical Cie., NewYork,
in Stadsschouwburg, org. KC Leuven.

20.00 u LEZING Tema-avond rond seropositiviteit: een seropositieve en een
budóy vertellen, in UP,Jan Stasstraat 2, toeg. gratis, org. De Roze Drempel.

20.00 y_fILM Cassavetes: 'The Killing of aChinese Bookie', in Stuc, toeg. 100/
1SO,org. Stuc.

20.30 u DANS 'Blauw' van Alexander Baervoets, met Enid Gill, Rosalie Her-
mans en Natalie McDonnell, en muziek van Paul Panhuysen and The Canary
Grand Band, in Vlamingenstraat B3, toeg. 200/300, org. Stuc.

21.00 u VERGADERING AV van Milieuraad, in Vlamingenstraat 116, org. Mira.
21.00 u OPTREDEN Cracked Spirits, in Kelder Clockwork, org. vzw Pluto.
21.15 u FILM 'Senso', van L. Visconti (1953), in Vlaams Filmmuseum en -Ar-
chief, toeg. 100, org. KC Leuven.

22.45 u FILM Cassavetes: 'The Killing of aChinese Bookie', in Stuc, toeg. 100/
ISO, org. Stuc.

DINSDAG
18.00 u KONSERT Universiteitsbeiaard, klaviermuziek uit de baroktijd, D.
Buxtehude, j.P, Sweelinck, j.S. Bach, luisterplaats: tuin Letteren.

20.00 u TEATER 'Revue' door De Nieuwe Snaar,uniek avondvullend spektakel
voor jonge en oude fans, voor liefhebbers van het eerste uur en voor de
ontdekkers van vandaag, in Stadschouwburg, toeg. 200/400/600, org.
KC Leuven.

20.00 u KONSERT 'Salon Parisien' door Piacevole, intimistisch konsert dat de
muziek van het eind van de vorige eeuw weer in zijn juiste fln-de-slède-
kontekst tracht te plaatsen, in Kapel Romaanse Poort, toeg. 300/350, org.
KC Leuven.

20.00 u VIDEO 'Wax orthe Oiscovery ofTelevision Among the Bees'en 'Jewsin
Space': dekonstruktionistische video's van David Blair, die zelf aanwezig zal
zijn, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.30 u VERGADERINGjolé·avond voor alle chiroleid(st)ers, inj.P. Minckeler-
straat 17, org. jolé.

20.30 u DANS 'Blauw' van Alexander Baervoets, met EnidGill, RosalieHermans
en Natalie McDonneli. en muziek van Paul Panhuysen and The Canary Grand
Band, in Stuc Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

WOENSDAG
14.00 u DEBAT 'Propaganda tijdens repressie en epuratie', met L. Wils, C.
Hoflack en P.Lagrou, in het kadervan 'Dag van de propaganda', in MSI 00.08,
org. Isha Leuven.

16.00 u LEZING 'Propaganda in de ptolemeïsche tijd' door prof. dr. H. Hauben,
'Dag van de Propaganda'. in MSI00.08, org. Isha Leuven.

18.00 u LEZING 'Sinemaen propaganda' door drs. C. DeBrabanter, 'Dag van de
propaganda', in MSI00.08, org. Isha Leuven.

20.00 u FILM 'De eeuwige jood' van Wochenschaus, in MSI 00.08, org. lsha
Leuven.

20.00 u KONSERTjazzafdelingen Koninklijke Conservatoria Anwerpen, Brus-
sel, Gent en Lemmensinstituut o.l.v. Stefaan De Bevere, Chris Defoort, Bert
lorls en Wilfried Van Beveren, in Konsertzaal Lemmensinstituut, org.
Konsertvereniging Lemmensinstituut.

20.00 u FILM 'Lessen in bescheidenheid': video van Stefaan Decostere, over
lichaam en technologie in dejaren 'gO, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u TEATER Herman Brusselmans, Hugo Matthyssen en Luc De Vos in
'Geletterde mensen', uitverkocht, maar extra voorstelling op maandag 20
februari om 20.00 u in Stadschouwburg, in Auditorium Minnepoort, toeg.
350/400, org. KC Leuven.

20.30 u VERGADERING Bijeenkomst aktiekommitee tegen uitwijzingen, in
Vlamingen straat 116, eerste verdieping.

20.30 u DANS 'Blauw' van Alexander Baervoets, met EnidGill, Rosalie Hermans
en Natalie McDonnell, en muziek van Paul Panhuysen and The Canary Grand
Band, in Stuc, Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.00 u TEATER Didi de Paris brengt 'Crux', een literair eksperiment dat het
midden houdt tussen vertellen, lezen en de intimiteit van een walkman, in
Villa Obscura, Vlamingenstraat 116.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Singer·songwriteravond met Tom Berlijn, Koen Renders
(lvan's Land) en Carl Soetewey, met vrienden, in Pangaea, toeg. 100.

DOOR. 1MAR.'TIJN GR.A~S
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

20.00 u DEBAT 'Werken in de gezondheidsektor ... niet altijd even gezond!',
vier syndikalisten diskussiëren over de sektor en over hun syndikaal werk, in
zaal ACOD, Achturenhuis, toeg. gratis, org. ABVVLeuven. •

. 20.00 u KONSERT Symfonisch Orkest Lemmensinstituut, clv Edmond Save-
niers, Koen Vanderreydt (piano), met werk van L. Van Beethoven, R. Schu-
mann en P. Steegmans, in Konsertzaal Lemmensinstituut, toeg. 150/200,
org. Konsertvereniging Lemmensinstituut.

20.00 u TEATER 'JeAnne' door Koninklijk Ballet van Vlaanderen, het bekende
dagboek van Anne Frank bewerkt tot muziekteater, in Stadschouwburg, toeg.
200/300/400/500/600, org. KC Leuven.

22.00 u FUIFScorpiofuif, vanaf heden gevuld met de nieuwste dansprodukten,
in Lido, org. Radio Scorpio.

VRIJDAG
18.00 u KONSERT Universiteitsbeiaard, gevarieerd programma, luister-
plaats: tuin tetteren.

20.00 u TEATER 'JeAnne' door Koninklijk Ballet van Vlaanderen, het bekende
dagboek van Anne Frank bewerkt tot muziekteater, in Stadschouwburg, toeg.
200/300/400/500/600, org. KC Leuven.

20.00 u TEATER 'Erik of het kleine insektenboek' door het Mater-Dei-insti-
tuut, in Auditorium Minnepoort, org. KC Leuven.

ZATERDAG
11.30 u VORMINGSTRIP Dagtrip naar Huy met bezoek aande sitadel (interne·
ringskamp in WO 11 voor ongeveer zevenduizend politieke gevangenen) en
vorming in Coupe de Rouge vzw, onafhankelijk opvangcentrum voor poli-
tieke vluchtelingen, samenkomst aan Los Buenos, Parkstraat 14, org. Los
Buenos.

CRIMEN
!!I 09/02 om 21.00 u: Fakbaravond , in io«:aal vzw Pluto (onder JH CIoek·

I • work). toeg.. gratis. .

EKONOMIKA
!!I 06/02 om 20 00 u; Beachparty in kader van Student AId, in Duld. S 09/
02 Rlskavond, In Duki. IiVanaf l3102 Half-titrreweek.

EOOS
lil 06/02 om 20.30 u: Kantus, in Patapouff. !!I 07/02 om 20.00 u: Film
'Beauty and !he Seast', in Justus·UpsiuszaaJ. achtste verdieping Erasmus-
huis. I!I 07/02 om 22.00 u; Film 'Ace Ventum: Pet Dettct:ive', In justus-
Upsluszaa1. achtste verdieping Erasmushuls. S 08/02 om 00.00 u: Film
'Arachnophobia', in perma.1il 08/02 om 02 .00 u: Film 'CaligtJla', lnperma.
S 08/02 om 22.00 u: td, in Blauwe SclnUt: f!( 09/02 om 1-4.00 u: House-
pany, in fak. I!I 09/Q2 om 21.30 u; Eoosavond. in Pfaatkamer fak.

I HISTORIA'·· ....
Ii00/02 om 19,00 ti:V~mlss:agt en prijSUitreiking t~ntoons.telUng 'Sportn
Uit htt verleden', 111Centrale Biblioteek. ladeunplein. lil07/02 om·
10.00 u: Bibspel{inschrtjven in de perma}. in &asmusgebotlw.1!I 07j02 om
14.00 u: permanentie (o.m. verk.oop kursussen), tot 17.00 IJ, in perma.
lil 07/02 om 21.00 ti: Vtrjaardagsfuif, in fak. I!l 08/(~2om 20.00 u:

. Krlllgvergaderlll9, In perma. Iit G9/02 om 14.00 ti: Permanentie, tot
17.00 11, in perma, S 12102 om 00;00 u; Plechtige opening feestweek
Historia. 'in Fale..

KATEaIETJKA
IiQ6!02 om 20.00 11:Werkgroep Politieke Vorming : ekstremisme, in
Mandetaloba.l. I!l 06/Q2 om ;caoo ti: WG P.otItiek~ Vorming, ~n Maodeta-

.. Jofc;aatl!l~7IO-2(1tn·2~.()O u~SflOW~ilr$tekan, inMTÇKlelneAuta.l!l 08102
Omlg.oo u:VoetbaliiIatÇI kandidaturertlkenties, in Sportirot. !!I 09/02

....stLtdjer~is !laar. Lond~;r Ollford; tot 13/Q2:

KIJO
SOa/02om 19,OOtt:f-téSj(jitimvèfgarleflfl9, in's MeifrsWà~S:1!I09/02

. ®tJ9,0() IJ: UtWilre;~ood,Jn aud,.MSlo.O,28, l!lOO!Ol atn2:2.00 u:ç~iljUJfit.~d. iO .Pl!rm~, /, .
•...11BK............ ..

•••!!IAl6102SerieuzeWeeiÇ~ enmetv.n~lO/02. 811/02 Galabal 81l!
0.2 'l)eeste'-week,tot 17/02. . .

20.00 u TEATER 'Erik of het kleine insektenboek' door het Mater-Dei-insti-
tuut, in Auditorium De Minnepoort, org. KC Leuven.

20.00 u TEATER 'De schone Helena' door Muziekteater Brasschaat, in Stad-
schouwburg, org. KCLeuven.

ZONDAG
11.00 u KONSERTZondagmiddagkonsert door Oxalys Ensemble, in Romaanse
Poort, org. KC Leuven.

11.00 u KONSERT 'Oraclassics', Harmke Brouwer (harp) en Sonja Van Beek
(viool) vertolken C. Saint-Saëns, M. Ravel en l Ibert, in Oratoriënhof, org.
KC Oratoriënhof.

15.00 u TEATER 'Koning B', een tragikomedie over een vergeetachtige ko-
ning, naar een toneelstuk van lonescu, door Teater 42, in de reeks 'Bink', in
Auditorium Minnepoort, org. KC Leuven.

21.00 u OPTREDEN Feather Broom, in DeKroeg, Oude Markt, toeq. gratis, org.
DeKroeg.

MAANDAG
19.30 u LEZING 'De pedagogisering voorbij? Lessen uit de geschiedenis van
opvoeding en onderwijs voor de eenentwintigste eeuw' door prof. M.
Oepaepe, in het kader van 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw', in MTC,
Grote Aula, org. KU Leuven.

20.00 u TEATER 'Drie mannen in Tirol' door Echt Antwaarps Teater, in
Stadschouwburg, org. KCLeuven.

20.00 u FILM Cassavetes: 'Opening Night', in Stuc, toeg. 100/1 SO,org. Stuc.
21.15 u FILM 'Det Sjunde Insegmet' van Ingmar Bergman (1956), in Vlaams
Filmmuseum en ·Archief, toeg. 100, org. Kultureel Centrum.

22.45 u Cassavetes: 'Opening Night', in Stuc, toeg. 100/1 SO,org. Stuc.

NFK
I!I 09/02 om 21.00 u: Fakbaravond, in lokw vzw Pluto (onder jeugdhui~
CIockwork)

POlITIKA
Ii06102.Zaalvoetbaltornooi, in zaal De MoHn Korbeelt-to, totl 1/02. 1806/
G2om 21.00 u: Eetstekanfuif, InAlbatros.1il 07/02 om 19.00 u: Evaluatie.KV,
boven kafee, I!! 09/02 Voetbal tegen VTK.

21.00 u:Jakbaravond Student AId, met optreden, inDoc's Bar. !!I 07i02 Hero ,'.
QtJest-l<aalt-RiSk-Monopoly-Pictionary-Triviai Pursutt, in ooc's Bar lil 07/02
om 20.00 u: Centrale Raad, in Zabo. li07/fJ2 om 21.00 u: Centrale Raad.
I!I 08/02 Acid-Jazz-avond, in Jokodocu's Bar. I!J G8/02 Add-jazzavond, in
Do('s Bar. I!! 08/02 om 20.00 u: WGKortenberg: Psycholog~ in psychiatrie,
in labo. li09/02 om 13.00 u: Onderwijsraad, in Minderbroedersstraat.
I!I 09/02 om 19.00 u: WGMO Gezondheldsl~g, in labo. 1!113/02 Grote cd·
verkoop, in Doc's Bar.

PSYOIOLOGISCHE KRING
li fJ7102 om 21.30 u: Kring'Shrinkvoetballi 08102 om 09.00 u: SOK.-dag:
jazz-ontbijt, in 5hrink_18 08/02 om 12.00 u: SOK-dag; frisbee-Initiatle en
trWurklimmen. $ 08/02 om 22.00 u: SOK-dig:fuif, in Udo.

ROMANIA
ilG7/fJ2 om 12.00 u:Amnesty-ln.temationaJschrijfr!amiddag, tilt 17.00 u,in .
hal Lettmm. !i08102 om 20.00 u: Film: 'Oernière tango à Paris' en daarna
<Delik.atessell', in MS1OO.28.

VRG
I!l 07/02 om 20.00 U~Mrikadebat, In De Valk_ g 03/02 tnformatitavond
Erasmus, in De Vaii:. ...

VI'K
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Als de Kerk de jongste tijd het nieuws haalt, is het
zelden in positieve zin. Uit enkele op zijn minst
merkwaardige uitspraken en handelingen van
haar leiders getuigt de moeite die zij hebben om
de Kerk een plaats te geven in de postmoderne
tijd. Zo kon de Kerk op niet veel bijval rekenen
VOQf haar standpunten op het wereldbevol-
kingskongres in Kaïro. Ook haar houding in de
Haïtikrisis, waarbij Rome de demokratisch ver-
kozen priesterpresident Aristide afviel, zette
kwaad bloed. In ons land was het Vatikaan het
afgelopen halfjaar tweemaal het middelpunt
van een storm van protest. Na de polemiek rond
vrouwelijk priesterschap, kwam in België ook
forse kritiek op de afzetting van Monseigneur
Caillot. Een beetje ongerust trok Veto naar pro-
fessor Dobbelaere met slechts één vraag op de
vrome lippen.

Veto: Is de Kerk in krisis?
Karel Dobbelaere: "Sociologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat mensen op geloofsvlak
aan 'bricolage' doen. Ik noem dat 'religie à la
carte': men stelt zijn eigen menu samen met ele-
menten uit zijn eigen en andere godsdiensten,
de wetenschap ofhet bijgeloof. De bisschop van
Gent, Monseigneur Luystermans heeft gezegd
dat zoiets voor de Kerk onaanvaardbaar is, om-
dat het alleen aan het Magisterium toekomt te
bepalen wat men hoort te geloven. Andere Ker-
ken hebben het daar niet zo moeilijk mee. In de
protestantse Kerk staat het individu centraal
tegenover zijn god, en kan de gelovige met de
hulp van de gemeenschap als het ware zelf zijn
kredo samenstellen. In de katolieke Kerk staat er
tussen individu en God een institutie die bepaalt
wat er gedaan moet worden."

Monopolie

---

Veto: Zit in die religie à la carte een antwoord van
het geloof op de modemiteit?
Dobbelaere: "In onze maatschappij is een
struktuur ontstaan waarbij het individu vrij ge-
laten wordt in zijn keuze, bijvoorbeeld op ekono-
misch vlak of in het onderwijs. Wij zijn geneigd
die vrijheid vanuit andere gebieden over te dra-
gen op de Kerk, maar de roomse Kerk kan niet
leven met een mondig en vrij individu, ook al zit
ze vast in een moderne samenleving."

Veto: Frans Verleren stelt in Knack dat de Kerk een
historische instelling is die zich helemaal niet hoeft
te konformeren aan de moderne samenleving. Is dat
een geldige redenering?
Dobbelaere: "Het is zo dat al die nieuwe sub-
systemen zoals ekonomie, onderwijs of kunst
pas vaste vorm hebben gekregen in de moderni-
teit, terwijl de Kerk een instituut is dat haar
struktuur kreeg in de oudheid en de middeleeu-
wen. Dat is het probleem vandetroditie. DeKerk
staat op drie benen. Ten eerste is er het evange-
lie. Daaruit worden bepaalde elementen be-
klemtoond en andere niet, dat vormt dan de
traditie. Tenslotte is er het Magisterium dat
claimt dat zij alleen de traditie kan bepalen en
de basisdokumenten interpreteren. Kardinaal
Danneels zei over de problematiek rond vrou-
wenpriesters dat de Kerk onmachtig is. Ik noem
dat de macht van de onmacht. De Kerk heeft
eigenmachtig haar struktuur uitgebouwd. Ze
heeft zelf bepaald wat tot de traditie behoort en
wat niet en behoudt zichzelf het monopolie voor
over die traditie.»
Veto: Wordt het belang van traditie overschat of
onderschat?
Dobbelaere: «Wat de Kerk traditie noemt, is al-
leen maar de traditie zoals zij ze leest. Neem de
kwestie van het priesterambt. Rome zegt dat het
priesterschap teruggaat op de apostolische suk-
sessie. Maar het priesterambt is er pas na vier
eeuwen kristendom gekomen, na een herinter-
pretatie van de agape, en het begrip apostoli-
sche suksessie stamt pas uit de tweede eeuw!
Daarvoor kende de Kerk alleen presbiters. 'ou-
derlingen' zeg maar, en diakens. Er is dus altijd
een ontwikkeling geweest onder invloed van de
omgeving, maar alleen die ontwikkeling die het
Magisterium stuurt, is toegestaan. Men negeert
de rijkdom aan ambten uit het verleden.»

Veto: De definitieve uitsluiting van vrouwen voor
het priesterambt in de katolieke Kerk was voor u de
aanleiding om over te stappen naar de anglikaanse
Kerk. Was die kwestie dan zo fundamenteel voor u?
Dobbelaere: «Het priesterschap voor vrouwen
was slechts een aanleiding. Waar ik mij in het
bijzonder aan gestoord heb, is het definitieve
von de uitspraak. Ik heb al meermaals moeilijk-
heden gehad met de standpunten van de kato-
lieke Kerk, bijvoorbeeld over geboorteregeling,
invitrofertilisatie, en ook met het priesterambt
voor vrouwen ben ik allang bezig. Maar tot dan
toe bleef de diskussie altijd open. Nu niet meer.
Dat kan ik niet aanvaarden. Had de paus op een
dergelijke wijze een andere diskussie beslecht,
dan had ik predes hetzelfde gedaan. Een kerk is
voor mij maar een levende kerk als er een
konfrontatie van ideeën, diskussie mogelijk is."

Veto: Waarom de anglikaanse Kerk?
Dobbelaere: "Als je gelovig bent, kun je je geloof
alleen maar in een geloofsgemeenschap verder-
zetten. De Kerk die het dichtst staat bij de Kerk
waarin ik ben opgegroeid, is de anglikaanse. Die
geeft bovendien een antwoord op mijn proble-
men: eris diskussiemogelijkheid, geen monopo-
lie van het Magisterium en er is inspraak van
leken. Daarbij biedt de anglikaanse Kerk een
grote variatie: van de High Church die heel dicht
bij de katolieke Kerk staat, over de meer liberale
Brood Church tot de meer evangelische Low
Church.»

Professor Dobbelaere klapt uit de biecht
IIHet is niet opportuun dat de
paus thans naar België komt"
Er is iets aan het rotten inVatikaanstad. Enkele recente standpunten worden de
Heilige Vader allerminst in dank afgenomen. Een van de proteststemmen is die
van Karel Dobbelaere, professor godsdienstsociologie en prodekaan van de fakul-
teit Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven. In juni vorig jaar besloot hij zelfs
over te stappen naar de anglikaanse Kerk uit protest tegen de definitieve uitslui-
ting van vrouwen voor het priesterambt. De laatste weken kwam de katolieke
Kerk opnieuw onder vuur, nadat de populaire Franse bisschop Monseigneur

Gaillot door Rome 'naar een onbestaand bisdom werd getransfereerd'. Een mooie
aanleiding voor een gesprek met prof Dobbelaere 'babbelaere'.

Veto: Is uw overstap een daad van verzet of toch een
bekering?
Dobbelaere: "Ongetwijfeld een daad van ver-
zet. Ikwil niet langer blijven in een kerk die geen
rekening houdt met het individu. Erwas ook nog
een tweede punt. Wij hebben hier al vele studies
gemaakt over kerkelijk leven, maar nooit kre-
gen wij daar enige reaktie op of erkenning voor.
Noch als leek noch als professioneel word je er-
kend in de Kerk als gesprekspartner. Daarom
wou ik mijn nek uitsteken. In de sodologie be-
staat de teorie van de implidete konsensus. zwij-
gen is toestemmen. Wij aan de unief zijn erg vrij
om te zeggen wat we willen want men kan ons
professioneel nauwelijks raken. Anderen heb-
ben die luxe niet. De universiteit moet die vrij-
heid van spreken durven gebruiken. Wij zijn
verplicht om onze mond open te doen."

Veto: Hoe heeft men aan de unief gereageerd op uw
overgang?
Dobbelaere: «Erg positief. De rektor en kollega's
toonden veel begrip. Ook alle studentenbewe-
gingen stuurden mij een steunbetuiging. Er zul-
len wel kollega's zijn die problemen hadden met
de stellingen van Blanpain, Torfs of mezelf,
maar niemand heeft me daar ooit over aange-
sproken.» .
Veto: Had u op voorhand overleg gepleegd?
Dobbelaere: «Ik heb onmiddellijk naar de rek-
tor gebeld om mijn besluit bekend te maken. Hij
zei me mijn geweten te volgen. Ik heb ook naar
de woordvoerder van de kardinaal gebeld om
hem te verwittigen dat ik mijn overgang publiek
ging maken. Maar toen is de pers er opgespron-
gen. Het is die overdreven media-aandacht bui-
ten mijn wil om die kwaad bloed)leeft gezet bij
de bisschoppen.»

Burgerlijk
Veto: Blijkbaar heeft de Kerk moeite met de media-
tiserinq van elk debat want ook aan Monseigneur
Gaillot wordt verweten dat hij de media gebruikt om
zijn mening te verkondigen.
Dobbelaere: "Dat is een geheel andere zaak. In
mijn geval zijn het de media die er een eventvan
hebben gemaakt, iets wat ik verkeerd heb inge-
schat. Niet dat ik er spijt van heb: 'non, je ne
regrette rien' (lacht). Nu is er tenminste een
diskussie gaande. Wat Gaillot en de media be-
treft, het is toch wel flauw dat Gaillot niet mag
wat de paus voortdurend doet. Waar anders dan
in de media moet je je boodschap verkondigen?
Toch niet in bijna lege kerken! Als die bisschop
goed overkomt en hij heeft een boodschap, laat
hem dan toch spreken."

Veto: Staat u achter Gaillot?
Dobbelaere: «Hij heeft wat geloof betreft nooit
iets verkeerds gezegd. Men verwijt hem alleen
dat hij met betrekking tot puur kerkelijke en
kerkrechtelijke aangelegenheden andere stand-
punten inneemt dan de paus en dat hij een po-
litieke rol speelt door zich niet akkoord te verkla-
ren met bepaalde beslissingen van de Franse
minister van Binnenlandse Zaken Pasqua.
Maar kan men hem aanwrijven dat hij oog
heeft voor de marginalen? Dan moeten ze niet
meer zeggen dat Kristus ook onder de margi-
nalen kwam, dan moeten ze dat ook maar uit de
traditie schrappen."

Veto: Het protest tegen de uitsluiting van vrouwe-
lijke priesters en de afzetting van Gai/lot blijft gro-
tendeels wel beperkt tot ons land.
Dobbelaere: «In Nederland hebben ze dertig
jaar gè1'eden al gevochten en ze hebben alleen
maar klappen teruggekregen. Ze zijn de strijd
moe. Diegenen die nu nog in het lijntje lopen,
zijn zij die altijd ja zeggen. Als het zo verder gaat,
houden ze alleen maar gedweeë schapen over.
Nu met Gaillot merk je dat er zich een hele hoop
mensen engageren die al aan de rand van de
Kerk staan of anderen die stevig verankerd zit-
ten in de Kerk maar zich in de steek gelaten
voelen door hun bisschop."

Veto: Worstelt de Kerk niet met de tegenstelling tus-
sen noord en zuid in geloofskwesties? Vrouwelijke
priesters zouden in Aliika momenteel toch niet aan-
vaard worden?
Dobbelaere: «Zeker. De grote fout die Rome
maakt is dat ze een uniform patroon wil opleg-
gen in de gehele Kerk. Afrikaanse bisschoppen
zouden graag zien datgehuwdenlannenpries-
ter kunnen gewijd worden. Een man moet daar
immers de lijn van de familie voortzetten en een
priester breekt met die familielijn. Bovendien is
het huwelijk in Afrika van groot belang voor het
sociaal statuut in de gemeenschap. Daarom stel
ik een soort partikularisme voor waarbij men
rekening houdt met de verschillen in kultuur en
waarbij men open staat voor andere vormen
van priesterschap. Waarom moet alles in de
Kerk uniform zijn als de gehele kultuurverschilt?
Hoewel het toch ook het Europees burgerlijk pa-
troon is dat vorm heeft gegeven aan de katolieke
Kerk,»

Veto: Volgt u Gaillot ook in zijn standpunten over
bijvoorbeeld antikonseptie?
Dobbelaere: "Uiteraard. Net zoals ekonomie en
onderwijs zich aan de Kerk hebben onttrokken,
wensen ook ouders autonoom te kunnen beslis-
sen over gezinsplanning. Maar zouden er nog
tien procent onder de gelovigen zijn die zich sto-

ren aan dat verbod van de paus?"
Veto: Gaat u dan zover als de minister van
Volksgezondheid Magda de Galan die de paus
een moordenaar noemde omdat hij vele doden
in Afrika op zijn geweten zou hebben met zijn
standpunten over antikonseptie en kondoorn-
gebruik?,.
Dobbelaere: "De uitspraken van de paus in
Ruanda en in andere 'ontwikkelingslanden' zijn
op zijn minst onverantwoord, misschien zelfs
immoreel, omdat hij geen enkele rekening
houdt met het probleem van de overbevolking.
Hij moet beseffen dat door zijn toedoen mensen
op de wereld worden geworpen in een mensont-
erende situatie. Als hij zo'n dingen zegt zou men
hem resoluut de mikrofoon moeten weigeren."

Veto: Zou men hem in Leuven ook niet de mikro-
foon moeten weigeren?
Dobbelaere: "Het MOC, de franstalige tegen-
hanger van het ACW, heeft gezegd dat het niet
opportuun is datde paus nu naar België komt. Ik
sta daarvolledi~ achter, en men moet dat open-
lijk en duldelijk~gen. Ik hoop dat als hij komt
men hem duidelijk zal maken dat men het on-
eens is met hem."

Autoritair
Veto: Moet de univers;teit hem ontvangen?
Dobbelaere: "Als de rektor de paus publiek ont-
vangt, zal ik hem een brief sturen om mijn on-
vrede daarover kenbaar te maken. Ik vind dat
de KU Leuven moet duidelijk maken dat zij niet
akkoord gaat met vele van zijn standpunten.
Misschien moet de rektor hem wel privaat ont-
vangen om hem dat namens de universiteit te
zeggen (de rektor sprak zich enkele dagen na dit
interview hierover uit, zie artikel over de uitrei-
king van de eredoktoraten op pagina I, nvdr).
Dat katolieke wil toch niet zeggen dat wij achter
de autoritaire en onverantwoorde uitspraken
van de paus moeten stoon.»

Veto: Maarals erzo'n groot kontrast bestaat tussen
de ideeën van de paus en die van de unief, wat is er
dan nog katoliek aan de ](U Leuven?
Dobbelaere: "Het is toch niet alleen dat wat de
paus zegt dat katoliek is. We moeten niet zo-
maar meegaan met hun definitie van katoli-
dsme. Ik beschouw mezelf als behorend tot de
universele katolieke Kerk. Er zijn ook veel posi-
tieve dingen uit de katolieke Kerk voortgeko-
men. Denk aan Monseigneur Gaillot, abbé
Pierre of pater Damiaan en aan zovele naam-
loze geëngageerde kristenen.»
Veto: U zegt dat het de plicht van de universiteit is
om de mond open te doen. Maar wordt er niet te
weinig gesproken aan de unief?
Dobbelaere: «Inderdaad, dat is een terechte kri-
tlelC"Er ïlt een fout in het universitaire beleid.
Men beoordeelt proffen verkeerd. Hun pedago-
gische kwaliteiten worden weinig of niet geëva-
lueerd. Alleen de wetenschappelijke produktie
telt. Wanneer een prof vijf artikels publiceert,
waarvan slechts één in een vakblad en de an-
dere in breedmaatschappelijke tijdschriften,
dan zal men hem niet hoog waarderen. Als wij
de pretentie hebben een denktank te willen zijn
voor de maatschappij van morgen dan moeten
we onze ideeën en bevindingen kenbaar maken
aan die maatschappij. De unief moet voeling
houden met de samenleving en er haar kritische
funktie in vervullen. Nu leven we nog teveel op
een eiland. Dat wil ik ter overweging meegeven
aan de vier kandidaatrektoren die al min of
meer gekend zijn. Men moet een middel vinden
om ook de diensten aan de samenleving te ho-
noreren.»

Bart Eeckhout
Peter van Rompaey

«Ie ne regrette tien" (foto Katrin Vandenbosch)


