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Achter de schermen van Students for Development

" OPUS Dei hebben wij niets te maken"einds enkele jaren rekruteert
Students tor lkvdopment ook
aan de KU Leuven studenten

voor on,wikkdi"gsamenwerki"gspro·
jekten. Studmts for Dcvelopment (SFD)

is ulf een onderdeel van de niet-goev-
ernemmtelL organisatie (NGO) Acte,.
Zowel de NGO als haar studenten tak
presenteren zich als een ideologisch en
politiek ongebomkn organisatie. Op-

pervlakkig be~ken valt daar weinig
tegen in te brengen, maar wie de
moeite neemt om iets dieper te graven,
stuit op een hele hoop toevalligheden.
Zo blijken zowel Actec als SFD ge-

KUL trekt zich terug

Geen kond ooms in Kortrijk
De Belgische media is op de besltsstng van
dl': KU Leuven om kondoornautomaten te
plaatsen - een besllsslng die overigens nog
niet hekmaal rond is - gesprongen als een
Md emoestaste honden. Rektor Nachtergae-
Ie van de Kulak goot vorige week nog eens
olie op het vuur met een paar opmerkelijke
uitspraken. In Leuven worden de uitspra-
ken daarentegen met de dag voorzichtiger.

Niet het feit dat de Kortrijkse rektor
kondoomautomaten niet direkt nodig vond
op de West-Vlaamse kampus, maar wel de
redenen die hij daarvoor gaf hebben bij een
aantal mensen kwaad bloed gezet. In een
amket in Ik Morgen verklaarde xacmer-
gade onder andere dat hij kondoemauto-
rnaren niet zag zitten omdat hem nog geen
gevallen van seropostüeven aan de Kulak
bekend waren en omdat er slechts twee Af-
rikaanse studenten aan de Kulak Studeerden.

Een anonieme getuige aan de Kulak.

noemde de uitspraken runduit ractsûsch,
'Het enige wat nog ontbrak. is dat hij nog
zou verklaren dat hij geen weet had van
homoseksuelen op de kampus. Er lopen
hier nog veel mensen rond die deze opmer-
kingen niet slikken. De rektor krabbelt nu
wel terug en beween dat zijn woorden
verdraaid Zijn. maar op de radio heetr hij
net hetzelfde gezegd.'

Ook bij het lpac; het Vlaams aldskoör-
dmaat, heeft men serreuze problemen met
de uhspraak. woerdvoerster chnsuee
Caals: 'Op deze manier worden Afrikanen
gewoon gestigmatiseerd. Je bn büvocr-
beeld niet eens weten of een zwane In Afr1-
ka of in België geboren is,' Ook de uitleg
van Nachtergaele als zouden er hem geen
seroposhteven bekend zijn, vindt Caals beo
lachelijk. 'Ten eerste kan hij dat niet weten
en als het zo zou zijn. wil dat nog niet zeg-
gen dat je kunt wachten op het eerste ge-

val. Dat is juist de kern van preventie,'
Bovendien vindt men bij het Ipac dat

het onjuist is voor te stellen dal kondooms
enkel als aidspreventie dienen. Bij studen-
ten komen er heel veel andere vormen van
seksueel overdraagbare aandoeningen
(soa's) voor, zoals bijvoorbeeld herpes. Deze
kunnen ook heel gevaarlijk zijn en verho-
gen tegelijk het ris:iko op besmeulng mei
het aidsvirus.

Rektor Nachtergaele zelf verklaarde
tegen Veto dat hij zich dtnenneert van het
anlkelln De Morgen. 'Ik heb ~I over be-
paalde tema's gesproken. maar mijn wocr-
den zijn totaal uit hun kontekst gerukt en
op een verkeerde manier gesneerd. De
Journalist in kwestie heeft gewoon zijn aan-
halingstekens op een route manier ge-
bruikt.' Op de vraag of hij begreep dat zijn
uitspraken kwaad bloed gezet hadden.
antwoordde hij: 'Ze hebben in de eerste
plaats bij mij kwaad bloed gezet, Ik weet
dus ook niel waarover de mensen rn kwes-
tie kwaad kunnen zijn.'

In een gesprek met Jona dat deze week
verschijnt neemt ook rektor oosterftnek gas
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koördineerd te worl{Pt..door mensen
met een achtergrond l:iijOpus Dei, un
kerJulijke vereniging van etatreem-
konservotieve signatuur.

SFD doet niet aan akrfeve omwikkellngs-
hulp. De bedoeling van dl: organisatÎt" is
mensen in komaki te brengen met onrwik-
keUngsamenwerking door hen ter plekke
een stage te laten volgen. SFD hoopt zo Stu-
denten bewust te maken van de specifieke
noden, zodat zij in een volgende Iaze het
beleid - dat zij, luidens SFD. a15entverst-
ratren dan mee zullen bepalen - in een
andere richting kunnen sturen. Ik enige
konkrere bijdrage van de studenten is het
verslag aan het eind van de stage.

De nadruk op vurmlng en op kornak-
ten met ho()gwaardight"idst~kiederS in het
land zelf is een eerste summiere aanduldlng-
dat SFD tdcnlogfsch misschien toch nter
volledig neutraal staat, maar is uitera ..rrd \ •nog geen bewl.Js voor bIndingen mei Opus '_
Dei. Wel Is het zo dat In alle projekfen
waannee Opus Dei gelieerd wordt ideolo-
gische vermtng veel belangrijker wordt ge-

vervols op p. )

terug: 'Het Gemeenschappelijk Bun> ht:dt
niet beslist om 'aan de untversnen kon-
doomautomaten te plaatsen'. WIJ hebben
beslist t:r ons niet men tegen te verzenen
dat op enkele plaarscn [ ... ) op een diskrele
manier kondoomautomaten worden ge-
plaatst: tegenever Veto wenste de rektor
geen kommentaar Ie verschaffen op de
vraag (It de universiteit zich nu niet bloot-
stelt aan zware kritiek met het afzwakken
van het eerdere srandpum dal alum werd
toegejuicht.

(hd/M)

IijIiliB1il lil
Revnebeau r!Bil
enert ti misschien hel hirt sneuer klollll~n en
uw karml verareten wanneer de sraamse
le~uw nogmaalS zorgt 'OOt ~enmemruchie
passage In de annalen van haar sreeee volk.
Dan bent ti een Hetlutste Nieuws-Ielende.
naltle VTM-ldIOOI. nneen lIJ IIle de Vlaólmse
leeuw hesehOuwen als een nmbool dal
dIchIer slaal bJI Suske en Wiske dan bij de
reenreu Indien u na het lezen van neuraer-
view met Rlynebeau nOIlsteens zo bent. dan
kan ti wel hel voorwerp vormen van het
medelIJden van uere laatste.

Tuchlreglemenl liItJ
TlllenWoorllJII moet te al heel wal doen om
wan onle eerbledwurdtge unnersnett
geschoPI te worden. tn 1%7 moesl Je alleen
mailt hooldredakleur zijn wan hel kaloliek!.
St/bYerSlne blad 'üns teven'. Wie dus 0011
wenst te pronken met een diploma. teest beIer
niet meer 'Ons reeen'. wem nlel alleen de
slaalSleJitghelllleeSl mee. maar ook de
aaaeemucne overheId IS klaar om aan Ie
sauen U ben! gewOtarschuwd.
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De Legende in de Blauwe Kater

Nederlandstalig cult-hop-
chanson met rode verf
ee muziek zoals De ugende die

maakt. is moeilijk Ie omschrij-
ven. Je zou het alternatitve

kleinkunst kunnen noemen, met een
eerder ongezonde injektie duistert
romantiek. Of misschien eerder
"nederlandstIJlig chanson met hul
wat rock-elementen ", zoals El"is
Peeters. bezieler-tekstschrijver-zanger
van de groep. het \lorig jaar nog in
een Veto-interview zei. Maar aan-
gezien we in een stad leven die vrije
meHi"gsu;t;"g hoog in het vaan
drlUlgt kan je woensdagavond
gewoon ui! iets verzinnen. De
ugtnde speeltdan ten dans in de
Blauwe Kater.

Ben je al wat ouder. dan ken je Elv\s
Peerers waarschijnlijk nog als voorman van
de anv postwavegroep Aroma di Amore. In
de lijd van dl: antlrakeuenbetogtngen De.
relkre de hand ook internationaal een een-
status met de duistere, gei:'ngageerde rek-
sten van Peeters en de repeuueve gitaar.
riedels van Fred Angst. Maar teksten als "de
soldaten zijn gekomen I ourlog is hun
broodl ze Sterven voor de oorlog' ze leven
voor de dood" hebben er nooh voor kun-
nen zorgen dat de groep het alternatieve
circuit kon ontgroeien. De groep stierf een
stille dood na het verschijnen van de verza-
mel-CD 'Radikal' in 1992, Peeters en Angst
hadden nog wel voldoende nieuwe Aroma-
nummers in gedachte, maar hadden geen
zin om nog maar eens met demo's bij
ongerrneresseerde platenfirma's te gaan

leuren,
En die platenfirma's liepen ook nier

meteen wild toen Peeters in 1992 met een
andere groep begon. In De Legende werkt
hij samen met een klassiek geschoolde
pianist. en dat zorgde ervoor dat de groep
bij de muzjekbtzz wel eens hel deksel op de
neus kreeg: 'Dil Is kunst, dus onverkoop-
baar," Uiteindelijk bracht hel kleine Donor-
labeltje in 1992 de schitterende mini-CD
'Ten dam' uit, waaruit het titelchanson biJ
tijd en stond wel eens uw radio heelt ge-
haaid. Piano. viool en mandoline zorgden
voor een soms folkyen soms chanson-
gericht geluid, maar Peerers's donkere
teksten zorgden ervoor dat de groep toch
oversteeg wal er doorgaans In hel Neder-
lands in deze genres wordt gepresteerd. HIJ
ontmantelt er svsternaüsch cltchë's in de
taal door optimaal gebruik te maken van
woordspelletjes en metaforen, Zo legt hij
onvermoede betekenislagen bloot.

Radio

Als schrijver van konverhalen. toneel-
stukken en luisterspelen heeft Elvis Peerers
ondertussen al enkele pubJikaties op zijn
naam staan. in 1992 debuteerde hij met
'Ht'1 uur van de aap', vorig Jaar verscheen
het welluidende 'Wij dolen rond in de
nacht en worden veneere door het vuur.
De bundels getuigen van Peerers's 'tin voor
poêzle en urajdesrrukûcve humor.

Bij De Legende lijkt Pceters's interesse-
veld zich wat te hebben verlegd. Hel enga-
gement van de jaren tachtig lijkt op de
achtergrond verzend. tegenwoordig trekt de
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dubbelzinnige ervaring van de IIdde In al
zijn reeenen de aandacht naar zich roe.
Maar wie daaruit de konklusie maakt dal
Elvis oud en bezadigd Is geworden, maakt
volgens Peeters loch een fout. HIJ is neg
altijd aktief betrokken bij de vredesbewe-
ging. Jaarlijks probeen die bijvoorbeeld een
Intematlonale wapenbeurs In Brussel te
verijdelen. Peerers. °Hct eerste Jaar dat wc
dat deden liepen we gewoon met z'n allen
het gebouw binnen, zetten de computers af
en namen de brochures mee. Het jaar
daarop waren er natuurlijk verstrengde
veiligheidsmaatregelen. We hebben dan
allemaal een sjiek maatpak aangetrokken
en toen konden we toch naar binnen. Wt'
zeilen alle COmputers af en stopren de bro-
chures In de aktentas die we bij ons had-
den. Het derde jaar waren de voorzorgs-
maarregelen zo uitgebreid, dat zelfs mensen
die op die beurs moesten zijn. niet binnen-
konden, WIJ meesten daar toen eens goed
mee lachen."

Beek

·DIt jaar zijn we erin geslaagd de ope-
ningseremonie met een uur te vertragen. Er
was veel politie, maar we hebben de ingang
geblokkeerd met mensen waar de rode verf
vanaf droop. 't Was ludiek maar effektief,
De maatpakken hadden geen zin om zich
vuil Ie maken, en de politie was ook niet
echt gemotiveerd om in te grijpen, De
beurs is wel doorgegaan, maar hel feil dat
ze er ,Jfas httft al meer weerklank gekre-
gen. TOl in de senaat zelfs.-

In 1993 gaf De Legende de opvolger
'Gouden landen' aan de wereld prijs, een

plaat die minder nieuws te bieden had dan
zijn voorganger, ondanks het feil dat de
groep haar instrumentarium had uitgebreid
met een saksofoon. Hel Is aan de andere
kant wel zo dal de nummers van deze plaat
live veel meer tot hun reent komen dan
zoals ze op de cd Ie horen zijn,

En terwijl je dit leest, werkt de groep
druk aan de nieuwe plaat, die waa rschjjn-
lijk In het voo~aar gaat uitkomen. Hel is
mogelljk dat de groep nu wel met Iers
nieuws voor de dag gaal komen. Er zullen
hiphoptontanden op te herkennen zijn, en
een staande bas zal de heupen doen schud-
den. Peerers: -We wilden iets anders doen,
omdat de mensen zeiden dat de laatste
platen w hard op elkaar leken. Op dl!
nieuwe plaat zal je nog altijd De Legende
herkennen. omdat de teksten en dl' muziek
zo goed zlJn,:'b'1aar er zal bijvoorbeeld maar
één wals op staan. Een aantal andere num-
mers zullen in het verlengde liggen van
Beek, Beas1ie Boys en Tom wens. We zou-
den er uou~ns graag een full·CD van
maken, maar de onderhandelingen met de
platenffrma zijn daarover nog niel rond.-

Joris senssens

Het optredrn van lH LI'!Jtndl' vindt pteets in zaal
dt Blall~ KaltT (tl'gmowr dt uniwrsill'ilshal-
len}, op wotnsdas 10 d«nnhl'r om 1 1.00 u.
Kaarten in WXJrvnkoop kontn 100 frank en nïn
tr koop blï CampU11'I'Idl' Psycho/cJischt Kn·nJ.
Aan dt Julssa ~taal ~ 150. Htt !JI'hul wordt!Jl'-
vo/gd dOM"" sptNl'rmdt ollunotÎrve kultuur-
fuif

Alle lezemeal,.tks kunnen bezorgd worden QJ) bet redakli~riaal in de -s
Mriersstraat 5, 3000 Leuven,

De brieven moeten betrekking hebben op in veio behandelde onderweepee of op
Leuvense (studemen-jaktualheh. Anonieme brteven komen nooh in aanmerking; de
~hrijver moet steeds naam, Studiejaar en adres bekendmaken. srecne ui17.<'Ildt.'-r1ljk.
~ na uJtdrukk~ijjk en ~otlvee:rd vereoee. kunnen U' w'e~elaten worden tn veto.
Blieven die langer Zijn dan '\5 regels van 68 aanslagen (spaties Inbegrepen. wat

cvereen komt met j: L5 getikte h\.1dzljdt met dubhtelclntcrllniel worden In prtncpe
Ingekurt. De redakde behoudt zlch hel recht voor brieven nler te plaatsen.

Medica
In de eerste plaats wil Ik de heren Ver-
meulen un Schouten danken voor hun
leerrijke uucenzentng over de werking van
demokratie en Ml'dica. Ze zullen het dan
unk mei me eens zijn wanneer ik zeg dat
de Centrale Raad een heel demokratisch
urgaan is, zo demokratisch zelfs dat ledere
geneeskundestudera zijn mening mag
uiten, maar dal hij, wanneer er gestemd
wordt. niet mag meedoen,

In hun basisregels van de demokratie
slaat waarschijnlijk ook dat de meerderheid
alle middelen mag gebruiken om haar
mening IC verkondigen !oJllt· dringen?).
Wanneer andersdenkenden echter van zich
laten horen, worden ze al gauw bestempeld
als onoemokranscne gcesu-sverwenten dit'
hun mening wensen opre dringen,

wel, Jullie hebben me overtuigd:
"Medica is inderdaad demokrartsch". Nog-
maals bedankt voor de extra les en infur-
malle. Ik vond ze wel boetend, maar Is h.·\
nlet dl' bedoeling dat jullie reageren op hel
onderwerp van mijn brief. namelijk het
hardhandig optreden van Medica? In dat
geval ZIlU één van jullie !ilillSte zinnen al
~t'not'~ geweest zjjn om jullie srandpum
duidelijk It' maken, namdijk dil! duwen,
trekken. stampen en unschelden niet hard,
handig 15.

Aan dl' hand van mijn vorige brief vcr-
der EUssen naar mijn mening over sruden-
tenbeperking is nnaal naast de kwestie. Of
gaan jullie uit deze brle! ook ant'idt'n dat ik
voor Anderlecht supporter?

Narongsack Phouthmalack
derde kan geneeskunde

Monballyu
Als oud Kulak-studenr meen ik me te
herinneren dal wij voor de kursus Rechts-
geschiedenis van professor Monballyu 450.-
BF moessen beiaren. De kursus zeil was 1)0
btadzjjden dik en bevatte nog enkele bijla-
gen Ook hier was "eigen beheer" hO;'I
rnono en diende de kursus kontant betaald
te worden op het buro van Monballvu. AJn
de Kulak waar alles kletn en tamtttatr is,
zijn mtsbrulken Inderdaad moeilijker te
vermijden. Bescherming via VRG en derge-
lijke is er niet.

Deze handelwijze tipeen de man
d~eniijk wd. Uiterlijk smdenrvnendelfjk.
doch een wol! in schapenvacht. Ook dl'
argumenten die Monh.lllyu aanhaalt om
zijn handelswijze ti:' rechrvaardtgen (mijn
kursus h de gocdkoopsu-. ... ) liperen hem
nogmaals. Trouwens. hier Steekl een dilem-
ma dl' kop op: een ietwat duurdere. dege-
lijke kursus, waarvan de winst naaf ctlck-
tieve kosten ~aal <'I een goedkopere kursus.
waarvan een ~r')t>1deel in de elgeu zak van
dl- prot verdwijnt. Her doet mij denkeu aan
dl' wereldwinkels: .....n 'eerlijke prijs·.

De voorbccldlunkttc dit- proffen sowte-
S() reen bel'ljl'l hel-ben. werd hier niet of IC
netjes ingevuld. En hl'l b des te schrijnen-
der dal hel hier gaat om een prof rechten,
Iemand dus die niet kan beweren dat hij
niet weel dat der).:l'lijkl' praktijken niet t'rjoC
zuiver lijn. Pcrsoonlfjk hoop ik dil! illk '10-
frisse dingen aan hl'! licht komen. En daar
Z')lI de rest van dl" jaargang van veto ~...rust
mee gevuld kunnen \...orden Ik wacht met
spanning.

Gianni Lambrectu,
äde lic. rechten.
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OPUS
vervolg ven p. I
acht dan konkrete aki ie. Opus Dei omschrij-
ven is een komplexe zaak. 'Hel Priesterlijk
Genootschap van hel Heilig Kruis en Opus
Dei' werd opgertctu door de Spaanse pnes-
ter Josemané Escrivá de Balaguer )' AJbas
in 1929. Opus Dei, dal h.UT geesteljjke va-
der al zeventien jaar na zijn dood zalig zag
verklaard worden - mede dankt.ij de on-
verholen steunbetuiging van de huidige
paus, word I over het algemeen beschouwd
als een onodoxe en uhra-kcnservaneve in-
su:lling met heel W.JI lmpakt binnen Kerk
en maatschappij. Hoe ver die impakt precies
reikt kan moeilijk worden ingeschat. De
vereniging maakt van diskreuc haar hoofd-
kenmerk en beweegt zich bij voorkeur in
hel schemerdonker. Een rdatltf groot deel
van haar leden blijken echter Ie verkeren In
de invloedrijke anstokrausche salons.

Eert van hen is alleszins Stepharte de
Levintosse. voormier van de NGO Actt.'C
(zie kader]. De tovrntosse rnaakte van zijn
lidmaatschap nooi! een geheim. Ook de
meeste andere leden van de raad van
beheer van de ngo hebben bindingen met
'Hel Werk'. De bewering dal Actec ideolo-
gisch ongebonden Is, Is dan uok moeilijk
volle houden. Woordvoerders van Opus
Del leggen er de nadruk op dat de organi-
satie louter op hel spiriluele vlak aktie! is
en geen vertakkingen heeft in andere maal-
schappijgeledingen. Toch vinden we zelf-
verklaarde Opus Dei-aanhangers up ver-
schillende sleutelposities in de samenleving.
Gelien de urtoduxle van de OJluS Dei-ideo-
logie en de ekspilctcre cis om de kristellJke
spiritualiteit konsckwem na te leven. lijkt
het ook ondenkbaar dat de ideolugie geen
rol speelt in hel perspeklid van waaruit btj-
voorbeeld onrwlkkellngsamenwerklng
benaderd wordt.

Aan de KU Leuven uit Opus Dei zich
het mee-st zichtbaar in de organlsauc van de
peda's Steenberg tVIKJrml'Ïsjes) en Aren-
berg tvocr jengenst. En hier hegint het
schoentje van SFD n- I..nijl'~:11Van de zeven
'[illUwoordebjken zmen er hel~l VIJfup

een dergelijke peda. PikanI detail: bij geen
enkele verantwoordelijke- SIJJI een
kOnlJktadtt ... en bij enkelen i~..uI.. het
reletoonnummer van de peda niet
opgegeven maar vervangen dIJ....r hel
nummer van thuis. Verblijf op Steenberg of
Arenberg vereist weliswaar geen
lidm ..atsch a p van Opus Dei. maar vergt
toch op zijn minst een zekere voeling voor
de pauselijke dogrnanek.

Slaapzaal

Eens Ie meer steh zich de vraag in wel-
ke male deze r..dfkale !,tl:'hI(Jfsbt-kving mee-
speen in de manier waarop het konsept
omwikkelingsamenwerking wordt Ingevuld.
SFD wil naar eigen zeggen "Belgische SIU-
deOien een kritiSChe kijk op de maJlschJp·
pij bijbr~·ngen." Als men de werking VJn de
organisalie bekijkt. dan is dolt (lP het eersle
gezichl Inderdaad h~'t gl·val. Zu tijn er op
hun rdzen kUniaklen jo:l'wet'St mei vredes·
aktiviSten en drugsveflolaafden. Ook in
Belgir' lijken een aantal initialieven hed
nubel. Zo hebben menSl:'n van SFD ml·t
migrantenjl)Ogerell !ll'I\'erkl in de Brusselse
Marollen en werken Ze (luk VUUT het leu-
vense buunhuiÇI Lampcke·. Verder !-te\lel1
ze info· en diaSt.'Sslt.'5in scholen en proht'·
ren ze verbrnederingt:n tussen scholen in
België en een ontwikkdingsland op J'Olen
Ic' ze1ten.

In een gesprek mei Veln hleel Benoil
Beuselinck van SFD t'rop hJmt'ft'n dat de
organisatie pluralistisch was en niel geb-on-
den aan een pulitieke ol religieuze strek·
king. "Er ziUelL bij (Ins zuwel mensen van
de VLD als van Agakv." Alle aanwijzingen
die Studenl5 for Developml;'nI als ..-en man-
telorganisatie van Opus Dei konden doen
doorgaan. ontkende Beuselinck formeel.
"Dal jongens en meisjes in apane program·
ma's ondergebracht wurden. gebeun enkel
om prakti:;che redenen. De mensen in dil'
landen zijn soms een stuk konservatiever
en zouden hel niet apprecieren dal we bij·

Ac'ec
ecec is een nier-goevemememeie urganl-
salie (NGO) die officieel erkend Is en dus
ook gespcm.·,(m:l wordt door de overheid.
Binnen het wereldje van de BelgISche om-
wikkelin~ganisaties is aJ)temeffi geweten
dat Actec van rechrs-karclleke strekktng is
en banden beert met Opus Dei. De' VOOrrlI-
ter v.n Aaec, srëphane de tovtntesse is
een openlijke aanhanger van de beweging.
Onmiddellijk Sielt zlch dJO de vraag hoe
het komt dal Actec subsldles van de over-
held ontvangt.

De erkenning van projekten van
NGO's gebeurt via het Abos. Daar zegt
men dat er geen enkele wetgeving is die
toelaar NCO's €lp hun Inhoudelijke mek-
king te beoordeten. Hugo nogneen van
het Abos geeft toe dat hij weet heelt van
de banden van ecec me Opvs Dei. 'IJl
hel KOninklijk Brllult rond de medetlnan-
ciertng van projekten Is er geen enkel crt-
terturn dat leIS dergelijks rou verbieden, Ik
zou u ook een NGO kunnen opnoemen
van eksrrecrn-Hnkse strekking. 115hel wa-
re de laatste stal van Belgische scaltnfsren,
die ook door ons erkend wordt. Wij moe-
ten kijken naar wal projekren Inhouden
eo welke resoüateo NGO's kunne-n voer-
leggen. .

COprogram is de organisatie die de er-
kende vlaamse NGO's bendeh, kontroleen
en venegenwoordlgr. Mlek RQglers van hel
Coprogram get'1t IOC dal er mei de huidige
o!fidëlc criteria n!etS aan de erkenning van
een dergelijkl' NGO te doen valt. 'D(' kon-
trole op de NGO's gebeurt soms heel for-
meel. Soms is er ook sprake van slordig'
beid afligt de verantwoordelijkheid bij

mensen die nagenoeg geen ervarîng op hct
terrein hebben.' volgens Rogiers zijn er
wel slemmen die zeggen dal het Abos
meer op inhoud zou moeten korureleren.
mnr die zaak ligt bed delikaat. 'Zo zou-
den meer be\'rljdlngs- of emansipartepro-
jekten moelen gesteund worden, maar het
ligt heel gcvoelig om op basis van ïdectc-
gieén besllssmgen te maken.'

Vraag is nu of de proje'kten die A<1CC
opzet goed funktioneren en terecht ge-sub-
sidleerd worden. Hugo Bognaert .• ACI~ ts
een kleinere urganlsatle die: niet ZO veel
projekren oplet, ma .. r als je de pmjekldos,
sfers bekijkt. dan zijn die helemaal niet ne-
gatiet vaak zelfs heel posttief." TcgeliJk
geeft Bognacrt een aantal m<M:ilijkhcdc:n
toe. Zo zou Ancc geweigerd hebben mee
Ie werken aan een aldsprevenüekampague
rund kUlldoonJg.:bruik ln Afrika.' We heb-
ben elk jaar zo'n 1200 projekt ..n te komro-
leren. Dat is te veel om cûes grondig na te
kunnen kijken. Bij het opstellen van pro-
jektdossiers spelen ook de ambassades een
hele grote rol. Je zou je nafUuriijk kunnen
afvragen ot een organtsatle als Opus Del
nier veel Invloed heeft In die jetogen en
hel opstellen van dergclijke dosskrs kan
bernvloeden. Dal doe ik Jrever niet. omdat
Ik dan gewoon aan het gissen ben.". aldus
nog Bogneert.

Het enige inskient waarbij Actec be-
trokken 8,twee5l Î5. dateert van een aantal
jaren geleden toen bij een otücteet bezoek
van prins Filip aan L'en Actec-prcjekr bleek
dat dat projekt geleid werd door mensen
uil Opus Del.

(bdlbe.)

voorbeeld in een zelfde slaapzaal zouden
slapen." Dal er vroeger helemaal geen
meisjes mee mochten. heelt volgens Beuse-
Ilnck ook riters te betekenen. "We waren in
het begin gewoon met veel minder. Om
dezelfde praktische redenen neren we dan
geen meisjes toe. -

Een student dir vorig jaar meeging met
SFD geruigt: "Zeil hen ik nogal Iel antikleri-
kaal. TIjdens hel projekt werd daar wel
eens over gediskussleerd en dJI zorgde
soms VIKJTwrijvingen. Maar roch had ik de
indruk dal voor die mensen ontwlkkeltngs-
hulp op de eerste plaats kwam en niet het
everbrengen van hun gdool." Opvallend:
onze bron bevestigt dat enkele van zijn Ia.
rmlieleden bij Opus Dei huren.

Hel was heel opmerkelijk dal ook
l1enoit Beusennek toegJI dal hij zelf lid was
VJn Opus Del. Een van de belangrijkste
kenmerken van d~ nrganlsatle is zoals
gezegd de gehetmhoudlng. Opus Del Is een
erg gesloten gemeenschap. Leden mogen
geen nolmen noemen van andere leden. er
mogen geen puhltkatles in naam van het
Opus verschijnen en bovenal. leden mogen
zich niet bekendmaken zonder uitdrukke-
lijke toe$lemming van hogerhand. Benolt
Beuselinde "Ik ben dl' eerSle die l'r belang
bij heellom de zaken duidelijk 11:'stellen. Ik
wil tonen dal cr nkts IIKJSh mei (lnz~' (lTga-
nisalie."

Volgens BeuseJinck zijn er builen hem
slechts Iwee mensen van Stude:nts for
Devclopment lid van Opus Dei. "Als ik sup-
puner van Club Brugge zuu IJjn. zou dat
toch ook niets mei onze urganisatie te ma-
ken hebben." Iedereen van Students for
Deve[opment is volgens Beuselinek trou·
wens op de hlKJgte van hel lidmaatschap
van e:nkele van de jungt'ren. cn niemand
heel! daar prohtemt'n me:e. Op de opmer·
king dolt het tnch geen t<leval kan zijn dat
er plots drie leden Viln Het Werk in dezelfde
organisatie lillen. blijlt Hl'u~elinck de bl1<JI
afhouden. -Ik kJn niet genoeg henadruk·
ken dal Opus Dd hkr niets mee Ie maken
heelt. Hel zou trouwens absurd zijn als
Opus Dei aan OnTwikkeJingsamenwerking
zou doen, dat is haar laJk niel."

Naïviteit

Nag een asp-c-kt dal wel een beetje
vreemd lijkt voor een Ontwikkelingsorgani-
satie is haar verknooplheid met het he-
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drljfsleven. Om de reis te kunnen betalen.
moelen de deelnemers naar sponsors zoe-
ken. onder andere in de bedrjjtsweretë.
SFD lijkT dan ook, Zeker war vorig jaar beo
treft. in LOCTSleinstantie Ie appelleren aan
studenten uit gegoede families ol op zijn
minst mei konnektie-s in dl' hogere bedrljfs-
regionen. Hel spunsorgeld - ondermeer
van bouwpc4rijf Desimpel en Agfa-Gevaen
- kwam er via "persoonlijke relaties". Op
een toto- vergadering viel zelfs de naam van
Coca-Cola. een mutunauonat dk toch niel
al te propere handen heelt. Beusellnck, ge-
tuigend van een gezonde natvnen: "Dat
was enkel een voorbeeld. Bovendien wisren
we zelfs niet dal coca-cola een slechte re-
putatie had. En zouden we er in slagen van
dergelijk bednjl uendujzend frank binnen
te krijgen. da n zouden \'IIe toch trots moe-
ten zjjn dat wij ze toch nog tot ven goede
daad hebben kunnen brengen -

Henk nhcedene
Ban Eeckhout

-Dagschotels
in Alma
"à la carte" ?

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vraag ze liluW oonkagentsehap in Lzun'TJ,
Ile"erlee ofKes'>l'I-Lu.

V;lIuf nu ook tn I krc:1lIen \,(~Isek.

.. redaktioneel
Vluchtelingen

"Em "luchtt/infJ is tik persoon die zidt

bUllm vj" lo"d van herkomst bn-indt Ol die
dt b~htrmmg va" dat fond nitt mur /m" of

Wil mrotpt" omdat hij vreest voer 1/tn-olg;"g
ten gtwlgt .'an :Ijn ras. 'tijn rtligk :djn

no/iona/it,;l, zijn bthorm tot ern btpaaldt

Mma/t grotp afZIjn polltitke 0~'trtui9in_g."
(KOnvtnllt van Gtlrrw. 1951) ~r de helt

wereld zijn er onfjn-ttr 27 mi/jam mtmm op

dt "lucht. Bn hun aantal blijft stijgtn door dt

totntmmdt ;mpak} van konfliktm op de,
btvOlking van 1'01 !fmd

Ovtraftu ~rtld worden miJjardtn

uitgtgtvtn aan Stier/ri netwerken.
Gtavansurot kommun}katirsystl'mm als inter-

net m supersonucht tran'i(!a,!midddtn wordm
ontwikktld om menun dichrtr bij tlkaar tt

brtngtn. En Ir.-wijl dit
inltrnOI;anallStringsprocn zich op allt vlakJcvl

verdtr doent'. mtrkt men ttgtlijkertijd ee-n
tonttmtndt Itndem /OlprolrktiOniSme I",

aan:!!m van vluchttlingffl Ook aan het' Fort

Europa' wordt hard grwtrkt. De tendens lol

w"'trtnging van de ~I op vlucJlltlingtn UI

zich immt'" nia ",1«1door i..IHlgif_ Ook in

het bui/m!and wordt htl
"Iuchu/ingtnprob/um rtprtuitf aan!Jl'pakt·

ren vluchulin!J is een verdachte. MaaT in dt ,
p0!Jm!Jl'nom het aan/al asielaenvroqen lintair

It doen dalen. ITI'{Imm niel t11k~/ de
"abusil'\/tlijke~ v/uchttlin!Jtll maar ook die!Jt-

nen voor wil' de tituatie in hun land van

hukomsl ondragtlijk is En wat te denken Win

dt dubbtlzinn(lIt houding van de wf1!Jl'Wr ten
aanzi,.. van asitl::oektt"S ,,,iu asitlaanvraa!J

!Jewel!Jtrd ....'tro maar, da, btstfi dl' owrhtid

wel. niet lerug!Jl"Stuurd kunnen worden naar
hun land van herkomst omdat dt situatie daar

bijzondtr onslobitl is, Wal mol'! er I'an deze

me ..stn ttrultlkom,..? ZI) hl'bbt .. !Jren mktl

statuur; !Jun onderdak. !Jun mkomen. !Jtt>1
recht op finanritlt Sleun noch het r«hl om

arbl'ld Uil Ie ol'fmtn &",~ndim is het n09

steeds zo dalll'huÎZm waar m~" illeg<1lm
opvon_gt. slrajb<1or::ijn voer de wt't. Van
m~nstfijkhfJd !Jtspr<1kl'l1,

En I,n lijkt ~I llisofdt btllOlkind tifh

btsl kan vmden 11/ dal beleId Nvr" in Belgir.
noch in het bUr/enland lijken de inwollers zich

Ir vertrnrn. mll'.<Jrndrel In Dunstand bijWliJT'

buld is brol/dslichlil/!J m opl'all.'l,d/U;;:m lIOor
vluchll'lm!len 9un nlrUI\l meer Eli opkomen

voor vluchll'lin.qtn 1't1 Osif!:t)(krrs riskur jl'
trouwens If bekoprn meI Jr tigtn INtn_ /11

OflSll'Imjk on"_'on!JtP1ad"okaftn dil' hu opnl'_

men "oor dt::t mtnsm blJI·oorbuld

bo",bflt'l'm In BtI!Jll' IS JUl9~/ukkt!J /log mtl
Zo\'tr Maar htt II)kl wel alsof btpaaldt

Bel!J,sche polwer. Uit dt :wrialistischt famllit

bovenditn. tr tvtnmin !JrllUn m Zll'n om mtl

fks/rum·rechts mrr Ir hrulen én 1.'t17ethitnl"

,111'11komt sInhts Iroa!Jap ga1lg 5mds ~r yucht·

baarhl'id .Ile../l'wn wtrd aan htl hUldi9~

wtlsOtllwtrp mzake asielbtltid fn "Iurh'din·

.'!~n zijn dt rm.lI!'>tdie uhr kordaat 1'11

ondubbdziml(if !Jerra.9I'trd h~bbtn dt Bdgischf
bisschoppl'H, En 011geru'ljfdd i" navo(qin.'1l1ia-
van. I'm oa1lwJ CIIJ'-politiri Celukkig maar.

Ik r<'S1vOn dt bl'volkillg lom hl'( blijkbaar

Sib~risch koud war fr m dt lotkomst dreig' Ie
gl'bturl'n m,,' vlu,ltulillg~n. HN IljkJ wtl alsof

ze \/trilt/m zijn dot tr o,hlu dl' htll'

probltmatitk mtnstn schuil !Jaan die. in uil~r'
su wanhoop. dt onmenstlljkt 5irwatit in hun
land onrvlufhll'n

•
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Vetodronk geen koffie met Marc Reynebeau

"Alben is de echie koning
niet, hel is zijn broer"

~De V/I1QnlSl'bnwSins ii rl/tUd marginaal ~blel'en ~

(jj)el 'Hel klauwen va" de leeuw'
heeft Kneck-journalist Marc
Reynebeau een belangrijk boek

gc.w;hrevetl. Het moet zowat de eerste
keer zijn dat er een geschiedenis van
de Vlaamse beweging wordt geschre-
ven, waarbij de auteur zelf 'liet deel
uitmaakt van die ideologische strek-
king. Mer zijt! boek probeert Reym:-
beau de Vlaamse beweging Ie karak-
teriseren als tipeveorbeeld van het
algemene verschijnsel nationalisme,
een fiktie die steeds geschraagd moel
worden door mystifikaties Ctl valse
vooronderstellingen. Hij bekijkt hoe
het flamingantisme vanuit een kul-
turele en uolitieke kontekst is kunnen
o"t~'taa",en hoe het een aanla/hard-
nekkige mites omtrent de Vlaamse
identiteit, geschiedenis 1'11 volksaard
Ileeft voortgebracht: Waarop Irij die
mites met verve ontmaskert.

Maar Revuebeau gJJI vcrder dan dal. Hel
fenomeen nanonaltsme. en dus ook de
Vlaamse beweging, blijkt uiteindelijk te
stoelen "11 een aantal twijlelachtige basis-
premissen, die de krutsche toetssteen der
wetenschap niet kunnen doorstaan. paar-
door moeten we hier spreken van een
vorm van geh~ot. enkel aanvaardbaar voor
dl' weinigen die de Inkoherentie ervan niet
willen 7.ien:Het ktauwen V.1n de leeuw' is

4

(foto Kristal Braeke/eire)

zo een bock dat vnoral treft dOdr zfjn
volledigheid van teoretisch kolder en
tocpassmg daarvan, en door dl' get"st van
gezond verstand en postmodern relativisme
dal erachter schuilt. VI.'IOdronk geen kultie
IIIl't Marc Rcyncbcau. want de perkolatut
van de Knack-redaktle was kapot. w,.. Iaaf·
den ons den maar aan zijn woorden.
veto: U ~{hrijft dal de ge"hrrdrnis van de
vlaamse }Je1Wgingenkl/ door ten nii!l-f!a,.,ill'
gam kan glschrl!w:" worden. Is dil' nin-flamin-
.'I'JnI ook m"er bM-'(IOrOiJrdrl'fd"'
Reynebeau: ~Hel nationalisme beschouw
ik als een fiktie. En dat is voor sommige
mensen een beetje kwetsend. maar jv kan
dal ook positief bezien: hu-ratuur is ren-
sknte ouk verzinsel. Het nationalisme
verondersten dJt ie een aantal dingen VOllr
waar aanneerru. BijvllUrbedd dal er al
zoters bestaat als toen -naue De basis-
premissen van het nationalisme aanvaard
ik niet. en ik tracht (lok Uil re leggen
waarom.»

Blasfemisch

"Ik ben in Zekere zin wel bevoer-
oordeeld. aangezien ik niet geloof in hel
bestaan van een SOOrtabsolute obje-kuvhcit.
Maar de demarche is in die zin essenneet.
dat ik ~IST~pvan hel geloof. Er zijn HOU,

wens heel veel dingen in her ueneneusme
dk Pilrallel zijn mei religie. Ik hen vanuil
een zo wetenschappelijk mogelijk uitgangs-
punt aan dil boek begonnen. Maar hel Idt

dat Ik ervan uitga dat her nenonausme een
liktie Is, is naruurlijk al een STandpunt.
waar sommigen problemen zullen mee
hebben.,
Veto: Hot word/uw boek 9~appr~riurd in
Vlaamsgezindr krin9ffl?
Reyrtebeau: -ne modale Ilamlngam heeft
er alleszins problemen mee. Ik heb dat
gezien in een recensie in 'WIr, hel blad van
de Volksunie, Ze vonden het boek heel
interessant. schreven ze, maar dan zie je
daar iemand met kilo's zout aan het werk
om dal toch maar op een slak Ie kunnen
leggen. Men zocht voortdurend dingen die
"toch niet helemaal waar" waren, ze heb-
ben hel er moeilijk mee. Maar goed, in de
meer verlichte kringen van de vu is er wel
openheid voor.»

"Elk nationalisme is een
vorm van travestie, een
vertaling van heel specifieke
sociale ambities en frustra-
ties"

~Dat men het er moeilijk mee heeft, is
vooral bewezen door mijn wedervaren bij
de Stal1tt.l.lrd. Dil dagblad is er ondanks dl'
bewering een kwalheuskrant te lijn. toch
niel in geslaagd hel boek Ie recenseren. Een
eerste Idee was kennelijk om het duod te
zwijgen. maar dal vonden Ze mtssch.en
toch war overdreven. Ultelndelljk beeü

Manu Ruys dan il\ zijn column daar een
5IUk over gemaakt, en het eigenaardjge
daaraan was, dat hij. nel zoals in 'Wij',
twijfel begon te zaaien urndat er op de
actnerûep Slaal dat ik historicus ben.
•Jameer. historicus," zegt men dan. "eigen-
lijk is Reynebeau een journalist." Het
volstaat dus blijkbaar niet licentiaat in de
geschiedenis Ie zijn om je een historicus Ie
mogen noemen. Die hele diskussie die Ruys
en de VU voeren. vind ik heel ûptsch ... n
het Flatteert mij nok wel. Ah ze geen beter
argument vinden, is dal een kompliment
voor mij. Ik heb mijn boek nochtans voor
l'en stuk geschreven voor vtaems-neuonet-
tsien. Maar ze ervaren hel loch als blas-
femisch ...

Parvenu

veto: BtgrlÏpthjk. U weer!tgl dt irasispremisten
van hun wtrtldbeschouwing.
Reynebeau: "Tja, de ultieme konsekwen-
tie van mijn belOog zou zijn' "Hou nu op
met Vlaams-nationalist te zijn". En die
mensen het-ben daar hun hele leven in
geloofd. Maar het is een aanbod om er eens
over na te denken. Ze moelen beseffen dal
ze leven met hlsrortsche leugens. en met
politiek gevaarlijke ideeën. Als je de none
van de volksaard konsekwent doordenkt,
kom je in autoruaire systemen terecht. Wat
mij bet reh is hel boek een uitnodiging lUI
geSprek. onder dernekraten. Onder Vlaams-
nationalisten anten ook serieuze mensen.e
Veto: U ondermijnt de hele nauonallsusche
gedachte. Waar bcnt c eigenlijk beginnen
graven?
Revrrebeau: ~Hel plan voor dil boek is al
heel oud. Ik wist. als historicus, van een
aantal dingen uil de Ilarmngannsche mlto-
logÎC dal ze niet waar \...'eren. Het probleem
was, als je dat systematisch wou doen. dan
zn je met een Soort van -afbraakgeschtede-
nis'. Ik wou daar eigenlijk een kader voor
ontwerpen. Ten eerste urn het onderzoek te
voeren. ren tweede om een ortëmertng te
geven. Ik tracht Ie onderzoeken wat de
komeksr is waarin nationalisme kan om-
Slaan. Zn blijkt hijvoorbeeld dal een dik
boek over de Vlaamse beweging hel flamin-
garuivnu- als 'belangrijk' doel uitschijnen.
Maar als je als kader bijvoorbeeld de ge-
schlcdcnts van Bdgii.' neemt. dan zie je dal
hel toch maar een marginaal verschljn sel
was, zeker in de negentiende eeuw.
Niemand die cr zich druk om maakt. de

rnaebt in dltland weel niet eens dal het
bestaar.»

Travestie

Veto: Det zau kunnen veranderen met d~op·
n'ch/in9 nln het Vlaamse parlement. Misschil!n
kamt er ren ot'er!Jan9 "an het romsntitrhr vona-
netionahsme. naar het staatsnauonahsme I'ar!

een nieu_ struktuur dir zichuJf willesitimatn.
Reynebeau: «Er zijn wel kleine indikalles
dat er zotets a an hel rmtstaan is, De BRTN·
mensen tnoeten naar het schijn! nu de
'Vlaamse' kust zeggen in plaats van de
'Belgische'. Dat kan in elke Slaat voorko-
men, bij ons is het nog vrij beperkt. Toen
de Vlaamse gemeenschap werd opgericht.
had die een cksckuueve. Dat was niet goed
genoeg. je moist Zeggen: 'regering'. Die had•een 'voorztncrvook niet goed genoeg, en
dat werd dan de -mlntsrcr-presidem'. Ik
reken dal all;maallOl de 'kosmetica'. uit er-
lijkheden: mln",-wlllich groter voordoen
dan men is. Hugo schmz noemt dal de
parvenufaze van de nieuwe staat. De men-~-sen die macht krijgen. dt-nkl:"n dan dal die
geen leguimiu-it heeft, en met dil SOOrt

trukcn wil men dat dan oppeppen. Ik vind
dal heel kitscherig allemaal. Dal korm wel
vaker VOOf.Kijk naar al die nieuwe stalen
tn Afrika; de eerste aankoop die ze daar
deden was een vllegtulg om hun vlag erop
te kunnen schilderen en daar dan mee rond
te vüegen.»
Velo: IX I'raag is dan IXJk "'al dl! loekiJmS/ is
van 111'1 nationalisme. Wal zal dl' Vlaamsl! natie
n09 te betd~"I''' hebben binnen hel internario-
naai grrichtr 'werelddorp : dal OI1S dl' It'I/gtnde
I'rult' Ie wachten Slaat?
g evnebeau: -De angst die sommige men._:-
sen voor die ontwikkeling hebben leidt hen
tot narlonalisme. Wat mij erg boeit. zijn dl"
psychische mechanismen waardoor mensen
zich nanonaususch gaan opstellen. Bij hel,
kiespubliek van hel vlaams Blok kan je bij
uitstek zien waarom mensen zich tol het
nauonaltsme bekeren, Elk nationalisme is
een vorm van travestie, een vertaling van
heel srecûeke sociale ambrues en trusrre-
ties. De vleems-nlokktezers zijn mensen die
zlch niet geïntegreerd voelen in de samen-
leving. omdat ze slecht gchulvvcst cl werk-
loos zijn bijvoorbeeld. Het zijn mensen die
angst hebben voor de toekomst. Wanneer
je uitgesloten bent. dan wil je ergens bij-
horen. Je kan niet meer bij je straat horen,
want die zit vol vreemdelingen. Je kan niet
meer bij de kerk horen, want daar geen ze
niet meer neertee. Je kan nter bij de art'er-
ders horen, want de unitaire term 'prcle-
tartaar' is ook een fiktie. wat ze nog heb-
ben, dat is de natie. IOnu: he-rkennen elkaar
aan hel lelt dat ze Wil zijn. Daar schuilt de
racistische trek, En dat racisme wordt dan
de motor die mensen voor hel Blok doel
kiezen, Jn tweede instantie nemen ze dan
o()k hel nationalisme over, omdat dat el:"n
kader vormt waarin hun problemen
kunnen worden gegeten. Maar ze zijn nit'l
flamingant van neturc.»

:!
\~".

Eenheidsworst

veto: Hl't nationalisme i.ç ptr definitie bchoud.~·
9ai"d, H(X geloo!w,JardiS zijn prO!JrI'.lsil'l'l'
nationalisten Z(.la/r Cappieters of Ku}'pt'T$ dan
1l0!J?
Reynebeau: «Er zijn momenten geweest
waarop het Vlaamse narfunafisme heel
progressief was. Onmiddellijk na de Eerste
Wl'rduo(lfl(!~ waren er zelfs jolTO pen die
zichzelf kommunistisch ncemd n. In dl:'
Vlaamse beweging zagen zelfs anarchisten
en trotskisten een middel om zich politiek
Ie anfkuleren. Maar dat heeft hooguit drie
jaar geduurd. onlangs las ik een krant van
d... Frontpartij uit 1920, en daar zie Je rek-
sten van Cyrlel verschaeve riaast een Volste
rubriek dil: 'Bolsjevisme" heette. waarin

regelmatig berichten uit dl' arbeiderstrijd
verschenen. Er was een osmose met de
nadruk (lP prcgresstvnen. Toen de Front-
partij zich begon Ie srrukmreren, zie je dal
die steeds konservatiever wordt. In de loop
van d...jaren dertig zie je dal de vtaamse
beweging vIIIledig naar rechts draait, met
de bekende gevolgen in de Tweede wereld-
t1<)rlog. Naast hel feit dal het VNV met het
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fascisme ideologlscbe affiniteiten had, bood
de oorlog een nJ1lossing voor hun probleem.
Dat bleef elektoraal een klein partijtje, en
tegdijkertijd poneerde ze dat ze de almacht
wilde. De spanning tussen werkelijkheid en
hun aanspraken werd zo groot dat ze alleen
door de kollaboratie konden gered worden.
Ze hadden dan een instrument om diktato-
ria Ie macht uit te oefenen.e
Veto: Dal is een g«d \YMrlN~ld van Jul.ftit dat
d~ t~rm 'votlanëtionalisme: ttn contradiaiö in
Itrminis is.H~tllCllk Slaat daar met achter, htl is
een fikr~ 'van een klemt rtuenr !Jroep. d~ liJn
\4-'lopltgt.
Reynebeau: ..Mei dil verschil dat die
groep er ideologisch en zelfs bijna biolo-
gisch vanuil ging dal een volk geleid moet
worden door een elite. of zens door één
persoon. Dan heb je eigenlijk geen demo-
krat ie nodig. Je kan de term dus enkel als
een komradjkrortsche opvautng beschou-
wen als je premissen demokratisch zijn. En
die van hun waren dat nfei.»

Kitsch
.OOk vandaag leeft dat nler onder hel

volk. maar nationalisten gaan er altijd van
uil dat het volk ofwel nier beseft wat zijn
belangen zijn, otwel dat het een natuurlijke
staat is dat die elite er is. Nlet omdat ze een
demokratisch mandaat heelt. maar gewoon
omdat ze zkhlelf heel! aangewezcn.»
Veto: Hf[ ntmona/ismt sluil ptr definitie multt.
kul/urali/eit Uil. Wa/ dotn Zf dan mrt 1't'f5chl/ltn
bmnt11 dl' tljtn kul/uur}
Reynebeilu: .Ze negeren dat. Maar je hebt
ccntrtpetaal en renrrtfugaal nauonaüsrne.
De ene groep wil dingen in l'en groter ver-
band samenbrengen. de andere wil stukken
uil dil! verband losrukken. Tot de eerste
behoren die internationaal gerichte flamin-
ganten van na de Eerste Wereldoorlog. In
de derde wereld heb je een mengeling van
beide soonen. De Vlaamse beweging is een
tipevoorbeeld van cernrttugaal nationalis-
me. Daar heb je namelijk de idee dat een
bepaalde groep van mensen zeer specifieke
eigen kenmerken hebben. dil' hen onder-
scheiden van andere groepen. Bijvoorbeeld
Walen of Brusselaars of MawJ.J..anen. Ze
an dan dk ~e!1l<..:o,:nschaPI)dijk,-,kenmer-

ken zozeer overdrijven. dat alle Interne
verscbtuen. bijvoorbeeld in klasse of ideolo-
gie wordt'n w.,.ggewhl. D.l.lrdollr outwik-
kelt zich een cenhejdsworsrvornung,-
tendens. Dat krijf.:t dan uitdndelijk cm
totalitaire trek: men Jlaat opleggen hoe de
mensen moeten zijn De kwesue van de
identiteit gaat daar ook over: een vlaming
is dil en dit en dal. Terwijl je een toenuren
neon kan opleggen. enkel vastsreuen .•
Veto: Daarmu ondtr:u:htldt hef vlaams.natia-
nal!smt zich van ZIJn 8tlsische pmdanf. Dit
!aamr lijkt vaak trtkt! een jrom$ch-tnlellektut/e
rrak/lf op dat l'!aam$·na/iC'rta/imschl' gedrerm
over de idm/i/ti/
Revnebeeu: .Je hebt ocee soorten Bel-
gisch nationalisme. De mensen menen dal
heel serieus als-ze op 21 juli de driekleur
uit het venster hangen. Maar je hebt ook
een SOOrtmodern Belgis.ch natlunalisme.
dat eigenlijk geen nationalisme is. Dat is net
het omgekeerde. een soort sclldarirettsver-
klaring. Ik vind het heel interessant. dat we
in Belgi .. bijna gedwongen mulnkuuureel
samenhokken. Of dat dan natuurlijk is,
vind ik niet zo relevant. Het kan verrijkend
zijn. En dit alles is natuurlijk een goed
wapen tegen die kitsch en het sérieux van
het Vlaams-nationalisme. Daar wordt niet
gelachen. hé. bij die kerels. Belgisch nalio·
nahsme serieus nemen Zou pas helemaal
lachwekkend zijn .•

Conscience

Veto: Toen BOl-/dt\\1"jn s/irrf. hetS jt t(}(h pion
em opstoot ven &/gfsche gtWJtlrns.
Reynebeau: .Perwonlijk had ik de indruk
dat het bij die mensen om een toeristisch
uustapje ging. Die mensen Lollen daar te
lachen. in short en mei de kinderen en de
frigobox. Dat waren geen rouwende men-
sen. Maar toch zat er ook iets meer in dan
de sensene van het gebeuren. Veel mensen
identificeerden Boudewijn met een vorm
van stabiliteit. in tijden waarin hel bestuur

van Vlaanderen en België Zo ingewikkeld is
geworden. dat enkel specialisten daar nog
zicht up hebben. Er komt ook het gewen-
ningsaspekt bij. Buudewijn is meer dan
veertig Jur koning geweest. ik heb er nooit
een andere gekend. Ik vind Alben ook
maar een aansteller, dat is geen echte
koning. Dat is de broer van de koning .•
Veto: Rismrt u Irou_1U rtU:1dal u mtr dit
boek wor de kat van de lNl!JidHm "'(Irdl
!Jespanllen?
Reynebeau: .Ik tracht dal op te vengen
door te stellen dat er aan Waalse zijde ook
een heel sterk natlunalisme bestaar. en het
vreemde is dat ze dat daar altijd omkennen.
Maar Je moet bijvoorbeeld maar eens in
Vlaamse en Waalse geschtedenlshand-
boeken het relaas van de Boerenkrijg en de
Franse bezetting nakjjken. Dat verschilt dag
en nacht. En noch het een noch her ander
is waar,«
Veto: Je l'7"aa!J1je soms af of al dit falsifilawt$
btwus/ rijrt onalaan.
Reynebeau: _Aan Vlaamse kant konten
vele rnltes van bIJ Hendrik Consclenoe.
Sommige houden nng tot up vandaag
stand, Maar het had zeker te maken met de
kontekst van de romantiek. Men las toen
veel geschfedents, en men ging ook de
dingen zoeken die in het eigen kraam
pasten. Bijvoorbeeld de schreeuw "Voor
outer en hccrd" uit de BOerenkrijg. kan je
interpreteren als: "Dal waren vrOt:lo\enatio-
nalisten", maar je kan daar (Jok andere ver-
klaringen voor geven. Iets van "Vroeger
was het beter".»

"Nationalisme is hetzelfde
als de liefde van de ezel voor
zijn stal"

.Er zijn ook een heel aantal witte
plekken Jn de geschiedenis. waar geen
mnes OVer bestaan. Voor hel Ilamlngan-
nsme is dilt de zestiende eeuw. Gewoon
omdat de geuzen wen okt alleen tegen
Spanje. maar ook legen de karoüeke kerk
vochten. En dan hadden de muebocwers
een probleem, want er klopte tets nleL_
veto: Maar in hoeverre WQ1 h~ll1ari(ma/ismt
van die mtnstl'l O1"i'rtUljd? Ze welen tentiotte dal
ze dl! mI/es bouwtn watur Senll huft lOwt/ dl!
Scho/st als de Engeist hlstorit c{JBehemeld
gevnebeau. _En Conscience heef zowel
de Vlaamse als de Belglsche geschiedenis
verheerlijkt. Wij kunnen dat nu wel vast-
stellen. maar zijn optie was dal het Vlaamse
element een essentieel onderdeel was van
het Belgische. Er zijn nog vele koruradlkues
waarvan je je kan afvragen of zij dal zeU
niet merkten En het antwoord is dan neen.
want dan zit je in een denkrichting waarin
je het nationalisme serieus neem\. Het gaar
eerder om sodale en politieke asptraues en
frustraties. Er was bijvoorbeeld een opstoot
van Belgisch nationalisme rond 1848. om-
dat dan de dreiging van een Franse inval
akuur was."

Inna

«Ook de literaire kontekst is van be-
lang. wam het gaar hier voornamelijk om
schrijvers. TOen ze moesren kiezen voor
Nederlands of Frans. kezen ze VUUf hel
Nederlands. gewoon omdat het makkelijker
was um daarin de beste Ie zijn. In die
romantische literaire opvatringen bestaat et
geen waarheid. De waarheid moe-st verzon.
nen worden.«
Veto: Literatuur draaide om waardin. eerder
dan om waarhtdtn
Revnebeau: "Ja De Vlaming moest dit
zijn en dat zijn. Ze projekteerden ztchzelt
natuurlijk op het verleden. wam ze zeiden
natuurlijk dal ze hun volk liefhadden. maar
ze hadden naruurlijk op de eerste plaats
zkhzeltllef.»

_De schoonste definitie van het natie-
neüsme kerm van de Zwitserse Verllchtings·
denker Zimmerman. Ok zei dal het neuo-
nahsme hetzelfde is als de liefde van een

"Nationa/lSme is zoals rtligie"

ezel voor lijn eigen Stal. Er is daar eten,
warmte en het regent niet binnen. OCJk
mensen verlangen daarnaar. De ~tal h<;"eh
een aantal spectltcke Iu nktles. heel pragma-
usch soms. En dan krijf! je het etfekt waar-
bij mensen dat ideologisch gaan omkade-
ren. Die liefde is louter eigenlietde. die dan
politiek korrekt moel worden voorgesteld.
Dat is het basismechanisme van het natton-
ansme. Aangezien je de waarheid niet mag
vertellen. moet je natuurlijk andere dingen
als waar voorstellen. En in de rumantiek
kon dat nog. maar nu meer je al je toe-
vlucht nemen tot dingen als 'de Vlaamse
kust' ._

Veto: Maar et!J1'1U is dat /tKh hetllm·/Mdnjk.
Hoe de mtnstn dl' wf!fkelljkhtid weernemen. dar
is loch via dt woorden di~ lt daanwr nebben.
Reynebeau: _Zeker. Alsje het woord
'omwonellng' gebruikt. dan impliceer je
dat een mens een soon van woncts heeft.
die hem rechthouden en voeden zoals een
hoorn. Wanneer je dit woord metaforisch
gebruikt. spelen ook de lettcrhjke beteke-
nissen mee. En dat gaat dan de persepue
bepalen .•

«Maar dat is ook iets wat ruimer IK"
lang heeft. De werkelijkheid als zodanig
bestaat niet, enkel onze waarneming ervan.
Er zijn vreemdelingenin om land. en je
kan die als gevaarlijk u! niet beschouwen.
En als je dan voor het Blok gaat Stemmen.
is dat nier omdat vreemdelingen w talrijk
en gevaarlijk zijn. maar gewoon omdat je
ze lU bekijk!..

Strategie

Veto: Wit htl,'andaag O\~t dt V/aamst M'
""tging huil. kan niel voorbij de zaak trma
Lap/asse.
Reynebeau: «Het belangrijkste eraan vind
ik dat de zaak een groot pleidooi is tegen de
dcodstref. Wat er ook mis is gegaan, kan
niet meer hersteld worden want hel mens
Is dood. joumaftsnek gezien merk ik
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hovendien dat er van verzoening nog ..een
sprake kan zijn. De tq.:enstelling duurt nog
altijd voon. Wat in principe een zaak van
gerechti}:ht'\ti 1.011 moeten lijn. is evn zaak
van politiek .•

Delikaat
.Wat de zaak zeil be-treft. zie je meteen

dal het "nderzot_'k heel gebrekkig rs JoIe-
voerd. De bewijsvoering was hel'} uruoercl-
kendo Vuoral de krij}o:sauditeur heef! onnoc- .
mclijke tonten begaan. Ondanks dat "p het
eerste gczlcfu al Zl'er gehrekkige dossier
hebben allerlei instanties. tot d._. regerlng
toe. de doodsITa! roegepest. Ol het in die
zaak nu verklikking was. waarbij je een
oorzakelijk verband hebt tussen hel mee-
delen van de Informatie en dc eksekutlcs.
betwljfe! ik. Maar het was waarschijnlijk
wel verraad, het vertellen van vertrouwe-
lijke inlormatie aan de vijand."

«Het r="liliekc: gebruik van de zaak is
zeer delikaat. Sommigen trekken meteen al
het Ien dat er repressie gevoerd is in twijfel.
en trekken daaruit de konklusie dal koüa-
boretie het goeie I'rint:ipr Wits. En dat lijkt
me nogal vergaand en vcrdacht. Waarom
vindt men het nog altijd nudjjotom kpllabp·
ratle te vergoelijken? Ik zte daar een stratl'-
gte achter om bepaalde ldcologieen weer
burgerrecht tc geven.«
Veto; UlY d, rtpublitk.

•

Ban ëeckhout
Joris .ranssens

'Het klauwen \'an de luuw' IS urt!ll'gnqn biJ
Van Halt\\'IJck. LtU\'/:"Hen kost 798 frank Marc
Rrynebeau kom/ liJn boá \"(>(Jwellen 1/1 ntt S/U(
op woensdog 20 deumber om 20.30 1/. }l1) zal '''i
dit gelefJenh(ld In dtbat treden meI
nationalismr-ktnlfef~ Ml'rt Denrz ~n KriS Van
den Broekr. Dt tMfjan.'1 IS !lfQ/IS
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DOSSI ER: T'"CHT M"doo' eenMm 0".;

Tucht aan de KU Leuven

"De Onder-Reclor begeert U Ie spreken
OP zijn bureel in de Universileilshalle"

([0/0 S/I'[afl De Pauw)

Met hel verdwijnen valt tiet roem-
ruclue artikel dal hijna twee eeuwen
de 'intergesladllelijke' tucht aan
haf/den hield - wgeen personen va"
hel andere geslocl!r op de kamer" -,
lijkt het tuchtreglement "alt de KV
Leuven ook elke relevantie verloren Ie
hebben. Nochtans vertelfen de ver-
schiltende stadia die het dokument
heelt doorgemaakt, eelt rijke en bij-
wijlen verrassende gescl,iedenis. Toe-
voegingen, wt'9'a,i"yen of aanpassin-
geil erin \'ormen een mooie weer-
spiegeling vall wat de universitaire
gemeenschap jarenianq in of uil haar
slaap heeft gehouden.

handhaven dal de menselijke en gelovige
omptocnng van de leden van de untversi-

tetre gemeenschap beverden-
Wanneer her tuchrreglemem In haar

formele vorm preeles is ontstaan, is nkl erg
duidelijk. De vroegste versie die veru In het
archief van de centrale blblloreek vond, was
die in her jaarverslag van de universtten
van 1837. Hel gaal om een vullcdiJo: trans-
talige versie van drie bladzijden die waar-
schijnlijk de eerste is sinds de herinrichling
van de karolleke urnverstten in Leuven in
1835, nadat die door de overheersende
Fransen in 1797 was opgeheven.

Het hutdlge ruciureglcrnem moel hel
zeker niet hebben van een overvloed aan
klaarheid. Ht.""1eerste artikel dat een bc-
schnjvlng wil geven van de mogelijke
tuchtdellkten, heeft het zeer abstraherend
over die "handelingen die unvcrenlgbaar
zijn met de hoge zending van de urnverst-
teit ( ... ) en met de beginselen. die aan deze
unlverslteit ten grondstag Ii~gcn-. In al zijn
vaagheid i. dit artikel doorheen dl' jaren
nochtans zeer ctfekticf gebteken. preefes
doordat hCI 20 anesomveucnd is en hel do:
umversuatrc auterheiren dc gelegenheid
bood om hel geheel van in aanmerking ko-
mende unspanrngen zccr ruim te zien.

•

Als oudste katnliekc unrversneurcr wereld
(bouwjaar 1425f hedl de Leuvense Alma
Maler sre e>d~gemeend dat haar verent-
woordchjkhetd verder reikl dan de puur
nnderwljskundlge en wetenschappeljjke
aangelegenheden. Zo Nijkt ten minstë uil
haar opdrachtverklaring waarin ze zegt zich
10:bezinnen over "aksiulogische. eusche en
religieuze problemen -, Een maatschap-
pelijke taak dus. Eén van de lnstrurneruen
die haar daarhij unalschcidelijk van dienst
is geweest. is het ruchrrcglement dat nog
steeds de wacht optrekt up pagina 66 van
de cotlegeroosu-rs. Aldus slaagt het er reeds
eeuwenlang in hel "( ... ) geesteskllmam Ie Om een idee te krijgen van wat nu uuumu U /1 1111 nnu 11I!!1111I

Monokini

6

predes valbaar wordt voor een tuduutr-
spraak volstaar het een blik Ie werpen op
een reeks precedenten. Studenten die in
dronken toestand in de aula verschenen.
het rektoraat bezeilen, brand stichtten. of
- lOl in de jaren zestig - ongewenlgd
alwezig bleven uil de lessen waren er hel
voorwerp van Ook aanwending van rnater-
iele middelen VJn de urnversneu om tot

geweld aansporende publlkaües uil Ie ge-
ven heelt in hel verleden aanleiding gege-
ven lOl sankues. In hel geval van fraude bij
eksamens kan. naast maatregelen opgelegd
vanuil hel eksame-nreglemeru. eveneens
het tuchtreglement van kracht worden. Zo
werd in september 1987 ontdekt dat een
Leuvens student aan hel Ufsia volgens een
georganiseerd systeem plaatsvervangend
schriftelijke eksamees ging afleggen voor
Antwerpse medestudenten. Aangezien hij
zelf aan de KU Leuven studeerde. werd hij
hiervoor volgens de hier geldende normen
gtsl~ft mei een tijdelijke wegzending ge-
durende één maand. Dal was meteen ook
de laatste ruchtsanktie die in LeuvenIs
uitgesproken.

ook benadeling van medestudenten
wordt door de akademtsche overheid
gezien als een inbreuk op hel ruchrregle-
ment. Twee recente gevallen Illustreren dil.
In 1982 hadden een aantal studenten de
sublieme ingeving gekregen om een foto Ie
Sleien van een studente in monokini en
deze onder de vorm van een kalendertje Ie
verspreiden. De ouders konden met dele
variatie op de beroemde Pirclli-ultgaven
niet lachen en ersten van de universiteit dal
L.~-maar eens haar katolieke moraalter
hand zou nemen. In een tweede geval, in
1983, hadden studenten he! plan op~evat
om tegen hoge winsten syllabi Ie gaan
verkopen die ze zelf hadden samengesteld.

Repressie

Vooral in de laatste eeuw heeft hel
tuchtreglement heel wat aanpassingen
gekend dic vaak samenhingen met maat-
schappelijke omwentelingen van hl"! mo-
ment. NJJsI de voor de hand liggende evo-
lu tie van eentalig Frans naar uveetaltgheld
[vanaf 1911) tot eerttalig Nederlands
(1968), hebben ook de oorlogsjaren hun
slempel gedrukt op het tuchtreglement en
de roepassing ervan. 'reen in 1941 de vrije
Brusselse unlvershen (UlB) zich duur dl'
strubbelingen met de Duitse bezetter ge-
dwongen zag tot een lijdelijke sluiting. wil-
den 583 - andere bronnen spreken van
2400 - studenten zich inschrijven aan de

KU Leuven. Toenmalig rekter van weeven-
berg. dit' overigens in de analen bekend
staal om zijn fel verzet tegen de Duitse in-
menging in de werking van de entversneu.
zag er geen gralen in om prompt de tucht-
rechterlijke arukels 0Jl te schorten volgens
dewelke de Leuvense studenten verplicht
waren de katolieke godsdienst Ie belijden.

Na de Tweede wereldoorlog werd ook
de studentengemeenschap geuorreo door
alomheersende verdeeldheid en paranoia,
die ook hier uitmondde in verdactnmakrn-
gen rond koüaboraue met de Duitsers en
uileindelijk in repressie. Deze werd dulde-
lljk gedragen door tuchtrechterlijke moue-
ven. die nJl'~un beun gestoeld waren op de
grondslagen-van de universneu. Getuige
hiervan zijn "de.vragenlljsren. die veto
aantrof i\het rektoraal dossier rond hel
tuchtreglement en die: 101doel hadden
adepten van de"v~rslagcn vijand op te speu-
ren. Op nogal nai<;vt'~lVijzt' doel dil doku-
ment bij studenten n-avraag naar mogelijk
lldrnaatschap van rechtse groeperingen,
gaande van Rex. VNV of De Vlag tot
Hitlerjugend, Sicherheitspolizei en SS. In
deze kontekst van 'epuratie' moet ongetwt-
jfeld ook de degradatie van hel KVHV ge-
zien worden wanneer die na de oorlog haar
rul als overkoepelende studemenorganlsatie
vernest.

Sanktie

Dal de vage. abstrakte omschrijving
van artikel één van het tuchtreglement he!
mogelijk maakt urn overtredingen vari-alle
lijden aan IC pakken, wordt nog maar eens
gemuureerd door de velgende 'high-tech-
zaak' uit 1986: een student was op herlu-
mineuze idee gekomen om zonder geauto-
riseerde tcelaüng het paswoord van andtrt
studenten Ie gebruiken en zo computer-
punten Ie stelen (tedere student heeft een~
hoeveelheid punten die hel gebruik van hel
computernetwerk van de KV Leuven Iimi-
teen). Daarenboven trad hij kans gezien
bepaalde kudL~ te kraken. door te dringen
in het cenuate besrand van dc unlversheh
en Zelfs het hele universitaire netwerk tij·
delijk lam te leggen. Ab sankrie werd hem
een vcrbod upgcJcgd om nog gebrui!.. te
rnaken van dl' computerintrastruktuur van
de KU Leu ..cn.

Sinds de jaren zesli~ heeft hCI ruchrrc-
glement heel wal aan invloed moeten in-
boelen ten voordele van de Indiclduele vrij-
held en de immer oprukkende emansrpaue
van de jongcren. ook dl' seksuele revolutie
heen haar werk gedaan: de rcernruclue
richtlijn dit: bepaalde dJI "studenten op
hun kamer geen personen van hCI andere
geslacht mogen ontvangen" verdween in
september 1993. Het moet dan IJlJk [IJI:I

spijt in hart zijn dal de universitaire over-
heid zich nu. twee jaar later, verplicht Ziel
lOTde plaatstag van kondoomautomaten in
haar restaurarus. RcSI nog dit' ene zo logis-
che vraag: waarom niet in haar peda's?

Tom Michielsen

•

•
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inschrijft aan een katoüeke unlversiteit."
Merrens werd dus gezien als een sub-

versief element die men in alzijn dissiden-
tie liever zag gaan dan komen. Een tweetal
dementen rondom de zaak van het seks-
nummer lijken die stelling nog te onder-
bouwen. In 1966 sirkuleerde in akaderni-
scbe kringen een nota, waarin Martens en
coossens - reeds een jaar vóór de feiten -
beschreven worden als "twee linkse mensen
uit de Verbondsleiding die de boel op Stel-
ten willen zenen." Blijkens datzelfde doku-
ment zouden :t.ij de ruiten van het buro van
Monseigneur Maertens ingeworpen
hebben,

Een tweede gttgeven, dat toch wel be-
zwarend is voor d;' unfvershaire veramwoor-
deljjken van toen, is' dat er rond de zaak
'Martens' nooit enige 'öffidëJe uitspraak is
gedaan. hoewel tie praktische konsekwen-
tics ervan wel ZijniJita,evoerd. Dit bUjkt uit
een brief die Menens in .november 1968
schrijf! aan de vice-rekrorc tüertn stelt hij
het gebrek aan een formele aanklacht om-
trent zijn wegzending aan de kaak C'11 eist
hij zijn -recht up informatie' op, "Na een
jaar ingeschreven te zijn in Amsterdam,
wilde ik mij in okiober 1968 opnieuw aan
de KU Leuven Inschrijven. maar dat werd
geweigerd. Die brief is één van de stappen
geweest om de zaak terug aanhangig te ma-
ken. Hierop heb ik echter nonit persoonlijk
een antwoord gekregen. Over de grond zen
van de zaak is mij nooit tormeel unaluitscl
gegeven." Nochtans stootte Veto in het ta-
bularfum van de centrale biblioteek op l'en
'vertrouwelijk' dossier va n het vice-rekte-
raat rond de zaak. Hierin bevond zich een
brief van rektor De somer die gericht was
aan "De Heer Ludo Manens" met de vul·
gende boodschap: "De (Akademische. nvdr]
Raad heelt ( ... J moeten vastsrellen dal uw
ongedateerde brief, ( ... ), geen enkel element
bevat dat een herziening wettigt van de
vroeger genomen beslissing.~ Verder werd,
in tegenstelling rot wat Marrens een dik jaar
terug van de vice-rektor had vernomen.
gesteld dar -deze beslissing geenszins werd
getroffen op grond van de ideologie welke
u gemeend hebt thans in uw schrijven te
moeten ontwtkkelen." Het is echter niet uit
Ie maken ol deze brief (llli, effektief verzon-
den werd aan Manens_

Vermoedelijk is het predes de heil:' in-
formele sfeer die ervoor gezorgd heelt dat
ManlOOSzich ook nooit heeft kunnen ver-
dedigcn. "Het enige wat ik mij in dat ver-
band herinner is dat er ooit een bijzondere
zitting is geweest van de Akademische Raad
rond mijn zaak (dit is vermoedelijk dj! zit-
ting waarvan sprake in de brtef van De So-
men. maar ik meen dolt dat een gesforen
vergadering was. Uit protest hiertegen heb-
ben we dan met honderdvfjhig man het
rektoraat bezet. Ik heb mij dus nlMlit
otäcïeel kunnen verdedigen."

Tom M.j(:hielsen

DC>SSIER: T\)CHT
Laatste wegzending van de KV Leuven in
1967

LudoMartens: "Ik ben
eens gaan zien ol ze in
Nederland ook een grote
universiteit hebben"
(l)et laatste 'consilium abeunài:

(definitieve wegzending) dal
aan de KU Leuven is uitge-

sproken, äateert van februari 1967_
Na het verschijnen van een aantal
seksartikels in het verbondsblad van
liet toen nog vrij linkse KVHV, kreeg
toenmalig hoofdredakteur Ludo Mar-
tens van vice-rektor Mmrseigneur
Maenens "de raad om de universiteit
te verfaten ", Het vonnis werd echter
nooit formeel uitgesproken en Manens
zou ook nooit de kans gekregen
hebben om zich te verdedigen voor de
Akademische Raad,

debiteerde redakteur Alfons Verkoren een
oorzakelijk verband tussen de seksuele frus-
traties van sèlibataircn en dl' gestrengheid
waarmee de universitaire tucht gehand.
haald werd. Meer bepaald de regel die ver-
bood dat "snrdenten en studeminnen elkaar
op kamer zouden omvangen". werd daarbij
gehekeld: "De senbererr die een ander niet
gunt wat hij zelf niet mag, neemt min of
meer wraak op lijn eigen onmacht".

Bovendien werd de toen heersende op-
vatring dat homoseksualiteit niet meer is
dan een "sublimatie van het verdrongene".
ingeroepen om zogenaamd perverse gedra-
gingen van de geestelijke te verklaren: -wre
van ons kreeg er nooit tijdens een retraite-
biecht de absolutie tenvijl zijn hoofd of
handen in de schoot van de -Heilige Vader'
gedrukt werd?"

In het licht van de toen geldende rno-
raai lijkt het niet meer dan logisch dal ludu
Manens, onder wrens redakuonek- goed-
keuring de stukken waren gepubliceerd,
vanwege het toenmalige akademisch 'esta-

blishment' de wind van voor kreeg. Hij
werd door vice-rektor Moleneos ontboden
die hem meedeelde "dat hij het volgende

Op) februari 1967 verscheen van 'Ons Le-
ven' een karnavalnummer dat - lil stond
op de achterpagina Ie lezen - "ook een
beetje een seksnummer- W.:lS.Wie hel week-
blad opensloeg. werd gekontromeerd met
een aantal anlkels. waar vermoedelijk zelfs
de huidige akademische overheid niet met-
een mee opgezet zou zijn. In twee van de
teksten werd het priesterselibaat zwaar op
de korre! genomen. Op onverbloemde wijze

Rikken

Nie.uw seksnummer in 1970

jaar best aan een andere universiteit ging
studeren." Hoewel een 'consilium abeundl'
niet werd uitgesproken, bleek het hier in de
praktijk wel op neer Ie komen.

In 'Ons Leven' van 21 februari 1967
geeft Marrens zijn versie van de feiten en
kondigt meteen ook zijn ontslag als hoofd-
redakteur aan. Paul coossens. op dat mo-
ment preses van het Verbond (en later on-
dermeer hoofdredakteur van De Morgen),
neemt zijn plaats in. In een artikel met als
titel 'Staatsveiligheid. unlverslteltsvelligheid'
laakt hij de reaktie van KU Leuven en grijpt
de feilen aan om de strijd voor inspraak van
de student in het universitair beleid nog op
te voeren. Op de voorpagina van nog een
editie verder (2 maan) worden de reakues
van diverse professoren op het voorval gesl-
reerd. waaronder die van toenmalig rektor
De Somer - -ne dertig procent die niet
katoliek zijn - moeten hier buiten" en
vice-rektor Monseigneur Maenens: "lk mag
ook geen meisjes op mijn kamer
ontvangen".

Links

Het lijdt geen twijfel dolt de artikels in
'Ons Leven' bij de akademische overheid in
het verkeerde kceJgat geschoten zijn en dat
ze ontegensprekelijk de aanleiding hebben
gevormd 'lOOT de wegzending. joch kan
men zich dlli,vril.:!gstellen of het bewuste
seksnummer op zich de feitelijke reden
was, dan wel of het de druppel is geweest
die, gezien de kwalijke reputatie van Mar-
terts in die lijd, een emmer vol ergernissen
heeft doen overlopen. De man zelf, mo-
menteel vocrzlner van de marxistisch-le-
ninistische PVDA. slutîztch uitdrukkelijk
aan bij die laatste interpretatie: "Het was de
algemene strekking van 'Ons Leven' die
veel kwaad bloed heeft gezet. Zo herinner
ik mij een uitgave waar op de voorpagina
een onnozel iets heeft gestaan rner wat
kritiek op de paus. Dat was cr ook al Ie vee!
aan." Bovendien ziet hij het tijdschrift 'Om
Leven' niet zozeer als het blad van hel
KVH\'~hoewellu.-t dar oflided wel was.
"De helft van 'Ons Leven' van J 966 en
1967 staat volgeschreven met programma-
nsche teksten en dtskusstes rond de nood-
zaak van de oprichting van de Studenten
Vakeweging (SVB). Dat W.:lSeen soort
svndikaal-polhieke beweging, die pleitte
voor een dubbele mobitJsatie: enerzijds rond
de dlrekre belangen van Studenten, anderzj-
jds rond de sociale en politieke problemen
van die lijd. war de KV Leuven waarschijn-
lijk het mees! op de lever lag. was dal we
zogenaamde 'kommurüstlsche propaganda'
maakten." Hierop alludeerde Monseigneur
Macnt.'IlS wellicht, toen hij Manens als
reden voor zijn beslissing opgaf dat "diens
ideologieën niet samengingen met de
grondslagen VJn de universiteit. welke men
erkent door het feit zelf dat men zich

In maan: 1970, amper drie jaar na het aart-
stootgevend nummer van 'Ons UvI!O',
waagden de redakiles van uctveesnes en
Rerum hel om samen toen veel 'heavïer'
sekseditic= te: publiceren, 'Bxuaseksekstas',
Wonder boven wonder werd er hier door
dezehde Monseigneur Maenens veel toler-
anter opgetreden. ln een brief aan boet-
dredekreur Paul Huvbrechts, waarin hij
weliswaar sprak van "een a.fk-ook5e.lvan
Nederlandse blaadjes", stelde hij verder:
·U h-ebt de Ilnivcrshelt met dit nummer
een slechte dienst bewezen. U tult dan
ook begrijpen dat wij !.._)geen steun
meer keueen verlenen." De redaktie van
het blad Werd OI1\2.eluil haar funktie en
daarmee was de kom af.

Een aantal redenen kunnen voor dit
gemetlgd optreden aangehaald worden.
Berst, en vooral werd de 'seks' in dit num-
mer, tij net veel menuesrer aanwezjg
(twaalf pagina's lang. 'pikante' fotn's. en
dies meer), niet gelieerd aan zogenaamde
üusrreues van seubetatreo. Bijgevolg werd

dil door de universitaire g~tdijkheid on-
getwijfeld als heel wat minder blasfemlsch
en ook mloder persoonlijk opgevat.

Een andere mogeüjke verklaring zou
kunnen lijn dat Ludo Manens tn !967
met zijn seksnummer baanbrekend werk
verricht heelt voor de generatie na hem.
volgens deze interpretatie waren hij en
zijn redakteuts sfmpelweg de gangmakers
van de seksuele revolutie van dk tijd.

Een Iaatste idee _ maar dal is mis-
schien wei Ie verregaand -is het volgen-
de: het uitblijven van tuchtmaatregelen biJ
de Unlversuas-zaek levert mrssctnen wel
bijkomende steun voor de stelling dat
Marrens indenijd wel degelijk werd be-
schouwe ah een schadelijk element, dil!
koste wat koste moest bcltëngewerkt wor-
den. GcylaalSt in de kontekst van de toen
alles everheersende stucentenrevolte en
de mnellljkh~den die dl' overheden hier-
van ondervonden. is deze interpretatie
inderdaad niet volledig uit te sluiten.

(tm)
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DC>SSIER: T~CHT
Tucht moet er zijn, vooral bij de meisjestudenten

"Grove feiten, die om zo te zeggen, de
eer zouden nemen"
(l)oewef er op dit moment meer

vrouwelijke dan mannelijke
studenten ingeschreven zijn

aan deze universiteit. was 'Jet ooit
anders. In het begin van deze eeuw
was het universitaire milieu een man-
nelijk bastion bij uitstek. en vooral
het konservatieve katolietee brok hield
dat liever zo. lntellektuele beslomme-
ringen zouden de vrouw immers af-
houden VOII haar 'natuurlijke bestem-
ming' als edltsenote etl moeder. Toen
aall het begin van deze eeuw de uni-
versiteit dan toch haar deuren voor
de meisjestudenten opende. aarzelend
weliswaar, leefde bij de akademische
overheid de atlgS! voor ontaarding
van de zeden. Binnen dat perspektief
moeten ook de strenge regels gezien
worden die de akademisclre overheid,
voorallen aanzien van de vrouwelijke
studenten, uitvaardigde.

Pas in 1860 hocrd e men In uns land stern-
men opgaan voor de openstelling van de
universitaire Instellingen voor stud ...ntin- •
nen. vooral de liberalen waren pleitbezor-
ger om vrouwen toe Ie laren lot de univer-
sneu. Ni~1geheel belangeloos overigens.
Via onderwijs en bewustmaking wilden zij

de vrouwen enttrekken aan katoüeke In-
vloeden. In karolleke milieus in Belgle leel-
de immers de overtuiging dat de universt-
ten nrer he t gcschlktc milieu was vuur
meisjes omdat ze er gevaar liepen 'verman-
nelijkte lntellektuefen" te worden dit: niet
meer in staat zouden zijn hun taak als
vrouw en moeder te vervullen. Daarnaast
was er ook de angst voor 'zedeverwlldertng"
die de beletdsmensen ervan weerhield
meisjes toe Ie laren deel te nemen aan de
colleges.

Het doorslaggevend argument dat de
Leuvense katoljeke untversrteh. onder leid-
ing van rektor Ladeuze. uiteindelijk deed
beslissen de instelling open te stellen voor
vrouwen. weliswaar veertig Jaar lilter dan
de andere Belgische instellingen en zcstig
jaar na de buhenlandse universiteiten. was
dat men ook aan vrouwen de mogelijkheid
wenste ie geven zich in te schrijven aan
een katolià~instelling. Tot dan toe waren
zij immen; verplicht. wilden ze een univer-
sitaire opleiding volgen, uit te wijken naar
de 'goddeloze' vrijzinnige instellingen.

Toen in 1920 de eerste vrouwen te
Leuven kwamen studeren was er niemand
met dit verschfjnsel ven rou wd. De akade-
misene overheid en het Belgische episko-
paat waren vooral bezorgd voor de netaste
invloed die metsjestudemen zouden hebben
op de dlsslplln e en bovendien voelde men

'Zich verantwoordelijk voor hun bescher-
ming. Hun verblijf te Leuven werd dan ook
streng gereglementeerd. Om moeilijkheden
te voorkomen werd geopteerd voor een
strikte scheiding van de Studenten en Stu-
dentinnen. Meisjes werden verplicht in
pcdagogteên te verblijven. Op die manier
kon men waken over de vrouwelijke eer en
deugd en tegelijkertijd een oog houden QP
hun gedrag. De mcisjl-'S brachten veeltfjd
door in de pedagogiën. Zij moesten immers
daar hun maaltijden gebruiken. studeren
en overnachten.

Verloofde

Mannelijk bezoek, zelfs indien het
familie was. werd niet toegelaten. Een uit-
zondering werd toegestaan indien hel ging
om de verloofde van de studeruin: hiervoor
was wel de toelating nodig van de ouders
en de rektor. Dit bezoek werd bovendien
ontvangen in de spreekkamer. onder het
lOezien-ae oog van een zuster, en was be-
perkt tot tweemaal een halfuur per maand.

Een toen in het Leuvense alombeken-
de figuur was de dlrekrrtce van de in het
Atrechtcollege gehuisveste meisjespedage-
gje. Over haar werden artikels geschreven
in de toenmalige studentenbladen en een-
maal was ze zelfs het slachtoffer van een
studentengrap. Omdat de bezoekers van het

'Ons Leven' was grappig

"Zorgt ervoor dat uw olielamp steeds blijft branden"
In de nu allang vervlogen glorietijd van
Ons Leven, het blad van het Katoliek
Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV),
verscheen tijdens het akademiejaar 1916·
1917 een wMed~deellng vanwege ZEHH van
waevenberg, vtce-aecor- waarin hij stelt
dat "thans op mij ook de zware verani-
woordehjkheld rust, mij het zieleheil der
meisjesstudenten aan te trekken'. Hopend
op "Gods hulp en de welwillende mede-
werking der belanghebbenden' en 'na veel
bidden en rijp overleg met vooraanstaande
moralisten' dele taak tot een goed einde Ie
brengen. vaardigde hij een aantal bijzonder
Strenge vuistregels uit dk studenten en
studtntJnnen In acht dienden te nemen.
Hoewel de vice-rektor in zijn "vaderlijke"
brief vooral de studemtnnen viseen. richt
hij zich eerst rot de studomen en herinnert
hen eraan dat zij hier in Leuven In de eer-
St...plaats zijn om te studeren. 'Zolang zij
(de studenten dus) aan de vaderlijke zorgen
ven de bisschoppelijke en andere colleges
roevertrouwd waren. was het groote gevaar
dezer tijd, namelijk de vrouw, voor hen een
gesloten boek. Aan de universiteit geko-
men, staan 7jj alleen tegenover dit geva,]r.

8

Daarom weest op Uwe hoede."
Ook de meisjes kregen hun deel van de
donderpreek: WDe meisjesstudenten komen-
de uit de pensionaten en opgebracht in de
vrees van de Heeren, komen hier aan de
universiteit te Staan te midden van een
vreemde, ja vijandelijk~ wereld. Daarom
zeg ik tot hen: wees Indachtig de parabel
der wijze en dwaze maagden en zorgt er-
voor dat Uw olielamp steeds blijft branden."

De 'Eerwaarde Moeder oversten van
de meisjespedagoglën" werden met waar-
schuwlngen en praktische raad overstelpt.
Zij moesten toezien op de kleding van de
meisjestudenten. op het aantal brieven dat
de studentinnen ontvingen en de bezoe-
kers. "De melsjesstudemen zijn verplicht
steeds uiterst zedig gekleed te zijn liefst in
donkere kleuren. Korte mouwen zijn ten
strengste verboden evenals décolleré. ge-
verfde lippen, gepoederde wangen en ge-
polierde nagels, want uiterlijk schoon is
verderfelijk voor den Heer.' Hoewel de un-
gaansmogelfjkheden van de vrouwelijkt:
studenten fel aan banden gelegd werd. was
hel hen wel toegestaan deer te nemen aan

verronds- en andere vergaderingen. Zij
moesten dan wel -te zemen plaats nemen
op de eerste rijen' en na hen moesten -ce
priesterstudenten en paters zich neerzenen.
dan eerst lullen de studenten komen opdat
het goed weze dal er op die vergaderingen
een neutrale zone weze russchen beide
geslachten."

Wat echter velen niet weten is dat dit
dokument ontsproten is aan het brein van
een aantal studenten die niet verlegen za-
ten om een grap. Hoewel een aantal regle-
menten toen echt van kracht waren, wer-
den deze nog wat aangedikt. Het geheel
geeft een 'echte' Indruk. zo echt dal een
aantal hisl<lrici zich op dit dokument
baseerden. Ouk de BRTN-reponageploeg
van Boulevard, die een reportage maakte
over vrouwen aan de unief, trapte twee
jaar geleden in de val. De toenmalige re-
daktie van 'Ons Leven' voegde aan de brief
van de rektor nochtans een al te welwillen-
de nawoord van de redaktie toe dat mis-
senten toch een belletje had moeten doen
rinkelen. 'We zijn gelukkig den wensch
van den ZEHH Vice-Rector te hebben kun-

i
Atrechtcollege nooit verder kwamen dan de
spreekkamer. bèsloot een nteuwsgferïge
student hier(i verandering te brengen. Hij
verkleedde zJcb, als Italiaans prelaat Mon-
seigneur Gualbourla. bisschop van Chianti
Ruflino en verkreeg ;an.Soeur Berthe een
rondleiding in de pedagOgie en zelfs op de
kamers van de studentinnen. Toen het hele
geval echter uitlekte, moest de student zijn
grap wel bekopen met een 'consilium
abeund!'.

Ook tijdens de college-uren werd het
kontakt tussen de studenten en studentin-
nen zoveel mogelijk vermeden. De meisjes
dienden in de collegezalen plaats te nemen
op de eerste rijen. afgescheiden van hun
mannelijke kollega's. AI bij al hadden de
studenten en studentinnen vooral In de
beginjaren wdnig kontakt mei elkaar, maar
daar korm geleidelijk aan verandering In
tegen het einde van de jaren dertig. Toen
de studenten bij de akademisch overheid
gingen pleiten voor een minder strenge
toepassing van het reglement, was dat ab-
soluut niet naar de zin van rektor Ladeuze.
In zijn jaarlijks rapport herinnerd ... hij er de
bisschoppen aan dal zij aan deze oproep
geen gehoor mochten geven. De studenten
herinnerde hij eraan dat het nog steeds
verboden was met 'de Juffrouwen-Studen-
ten' binnen oï. d ... rektor kende zijn pap-
penheimers. buiun de stad te wandelen.

En hoewel hel meestat de studenten
waren die de regels van het reglement
ovenraden. kregen in 1948 acht sruderutn-
nen een kollektlev ... sanktie van acht dilgen
uhsluhlng opgelegd omdat zij te lang op de
vuerbeekïeesten waren gebleven en pas om
twee uur '5 nachts In de peda aangekomen
waren. In zijn schrijven aan de ouders rela-
uveerde de vree-rektor nochtans de feiten
en benadrukte dat Wer f ... ) hoegenaamd
geen sprake was van grove feiten, die om
zo Ie zeggen. de eer zouden nerûen."

Annemie Deckx'

Niet alleen het gedrag maar ook de
lektuur van deze student-schuinsmarcheer-
ders werd np de korrel genomen. Blaadjes
van bedenkelijk: mvc werden door de stu-
denten, zo meldt een briefschrijver Jn 1933,
sen aemreloos meegenomen naar de ccüe-
ges en onder de ogen van de professoren
gelezen. De ijverige $chrijver van een vijf
pagina's tellend epistel sten zich dan ook de
vraeg waarom de -teües' deze bladen niet
veroordeen. Op die manier zouden toch
een aarnel katolieken töt nadenken ge-
bracht worden. Een vermetele student
waagde hel zetts om eb] roman te publice-
ren met als ondertitel 'Roman d'aventure
et de Sex Appeal". En de verbolgen schrij-
ver voegt eraan toe: ~Je romprendrai cela
de I'ULD rnejs ... W

Men k.ln de man in elk geval niet ver-
wijlen zich enkel te beklagen bij de rekter.
Hij wil zelfs aktief meewerken om bet ze-

nen lnwtlllgen. aldus meehelpend aan het
edele werk dat ZEHH Van waeyenberg zich
geroepen voch Ie volbrengen. Indien allen
meewillen, dan zal binnen afzien baren tijd
aan on~x gdiclde Alma Maler, een ware
paradijsachtige roestand heerschen. Zoo
helpt: ons God, Amen. - Geef toe, zuiets zou
toch geen student schrijven. nu niet en ook
toen niet.

(ad)

"Eene geweienskwelling voor een waar katholiek"
De bezorgdheid over de gec:steUjke gezond-
heîd en het zieleheil van de untversnenne-
denten was vroeger bijzonder groot. Dal
kan je aueszrns afleiden ult versebuiende
brieven aan het rektoraat van bezorgde ou-
den en burgers uit "zoo kalme en op zedig
gebied hoogstaande dorpen" die op die ma-
nier «hun plicht als kristen mensch" ver-
vullen. Het moet in vroegere tijden wel erg
gesteld geweest tijn met het morele gehalte
van de studenten. "Feiten van laag allooi,
bras- CIl zutppartjjen, danspartijen met
IIchteltooien- worden er met bijborende
sappige voorbeelden aangehaald. "re mid-
den eener cnocemeüjke orgie des zaterdags
tot zondags werd er gedanst I... ) en getoo-
vigen die zlch des zondags naar de vroeg-
mis begaven konden getuigen zijn van voor
katholieke rnenscben zoo droevige toonee-
le:n" .

delljke verval dat zich bij de studenten
manifesteert, tegen te gaan. "Vooreerst, W 20
stelt ha, -drent de cnwesnen de banden
aan Ie halen mei de Liga Ier Bevordering
van de Publleke Moraal-. ZIJ zOU een waar-
achtige bijdrage kunnen leveren in de strijd
tegen bandelocsheld. Voorts dienden de
treinen die Leuvense studenten vervoer-
den, op een degelijke manJerbewaakt en
gckomrolcerd worden. Er moesten strengt:
maatregelen uitgevaardigd worden tegen
studenten die het waagden om subversleve
Jektuur te kopen en ook de bicskoopzalen
kwamen maar beter onder een streng toe-
nctn.

Het ging er V'f'OC8èf blijkbaar straf aan
toe. "M.;tnseigneur, bt:Sp.UIT onze ketölieke
bevolking der~lijl..e handelingen! Zij n. nog
eerlijk. bra ..1 en deftig.. Het kwade zeed,
helaas heeft toch zoo gauw wortel gevet. W

(ad)
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Geletterde heren Remco Campert en Jan Mulder brengen 'Best of'

"Ik kan dingen moeilijk ernstig nemen

0"het kader van de inmiddels
aJom bekende Geletterde
Mensen-toernee, schuimt het

duo Remco Campen en Jan Mulder
qedurende de 9tmse maand december
zowat alle reaters en kulturt'le centra
van Vlaanderen af om een literaire
avond ten beste Ie gl!Ve.n. Op 20
december is de Leuvense stadschouw-
burg aan de beurt. Naar aanleiding
ddarvan interviewde Veto bejde
heren. De op zijn minst 'gereservur'
de' antwoorden bleken (gelukkig) in
schril kontrast met de hilarische
voorstelling die erop volgde.

De kombinatie van deze twee heren deer
op het eerste gezicht wal vreemd aan.
cernpen Is reeds jaren een gevestigde waar-
de op het Nederlandse proza- en poëzje-
forum. Hij behoorde 101 de Vljhigers. de
beruchte literaire vemteuwtngsbeweglng In
de jaren vijltig in Nederland waarvan ook
Hugo Claus, Luceten en cerrn Kouwenaar
deel uitmaakten, en ontving in 1979 de
prestigieuze re Hooft-prijs voor zijn roeare-
oeuvre. Bovendien schrijh hij regelmerlg
korte stukjes in De volkskram. Jan Mulder
Is bij velen misschien nog hel besr gekend
31s topvoetballer bij Ajax en Anderlecht.
Een knieblessure ruïneerde in 1975 echter
die belcnevoüe spcrtcarriêre en Mulder
besloer dan maar over 'loet hal te gaan
schrijven. AI gauw breidde hIJ die tematiek
uh tot bezlnnlngen omtrent kunst en liefde.
Even snel verschenen zijn literaire hersen-
spinsels niet langer uitsluitend voor De
Volkskrant, maar ook in Humo, ëlsevter en
PI~yboy. Toch wel uiteenlopende figuren
dus. De vraag hoe beiden elkaar hebben
leren kennen. stond dan ook bovenaan het
vugenlijstje.
Cernpert: .Het kontakt tussen Jan en mij
Is inderdaad niet vanzelf lOt stand ge-
komen. Het was Jule-s Deelder (bekend
Nederlands literair pertormen die ons
beider werk goed kende en we! iets zag in
een optreden samen. Hij was dan ook de
voornaamste drijfveer achrer onze eerste
toernee 'Droomijs' in 1988 ...
Veto: Blz)"kbatJr(1''' schOli" dt roos. jnmlddth
ZIjn we us jaar tater rn ZIjn )ullit. "a 'Ot Tun'
en 'Ot TektnluartJ' aan juf/ie vitrdt tOf'rn«
fiJt. Rakm Julht nu btrtr op tllular i"gupuld?
Mulder: .Ik vind van mezelf wel dat ik
wat meer lef heb gekregen. Je durft op de
duur al eens te Improviseren enzc. n-rwi]!

ik daar vroeger veelte zenuwachtig voor
was. Ik voel me ook wat minder aan mijn
plaaLS op het podium gebonden. Het JOOpl
allemaal wat losser nu, minder houterig. En
je leen ook beter naar elkaar te luisteren ...
Veto: Dezt I«rntt in Vlaand~ren Jw.nmtn M-
schDllWtn ah un soort van 'Best ot. Gaar het
tower Dm een sam~nraapsel va" eerder §tbracht
wn-k?
Mulder: .Hel idee om een kollage te ma-
ken van het.grapplgsre van waLw':"J.2!..nu
toe hebben gebracht, kwam van de organt-
saroren van 'Behoud de Begeerte". Het leu-
ke Is echter dat ze daarnaast ook 'oudere'
teksten uh het archief opdiepten waarvan
wij het beslaan reeds lang waren vergeten,
en die we ook neon eerder hadden voorge-
dragen. Vandaar dat de voorstelling dus ook
wordt aangevuld met 'nieuw' of liever
'onbekend' werk .•
Campert: .Hct heelt er natuurlijk ook wel
mee te maken dat dit onze laatste toernee
samen 15. Mede In het kader daarvan wil-
den we - letterlijk dan - nog eens het
beste van onszelf geven .•

Kol/age

Veto: Na dr.t r«kJ Dplr~denskapptfl jullie er
met. Op tIkaar uitgtktktn?
Campert: «Helemaal niet. Ik ben gewoon
dringend aan een adempauze toe. Zo kon-
stam van het ene optreden naar hel andere
rennen gaat je benauwen na een tijd. Ik wil
wel weer eens wat anders doen. Rustig
gedichten schrijven enzo .•
Veto: Of aan dar ent bOl'kschrijven dar er
maar "i~r".;/komtn ...
campere .Ik ben altijd wel iets aan het
schnjven. hoor. Maar inderdaad, met die
ene roman zit het reu moeilijker. Ik lijk
hem np een of andere manier maar niet op
papier te kunnen krijgen. Enkele jaren
geleden ben ik er mee begonnen. maar dan
kreeg ik weer een rdee voor iets anders. en
ben ik daar mee verder gegaan. Maar hel
boek laat me niet los. Hc:t gaat {lok over
terugkijken, over hel verleden durven
aanschouwen. teu wat ik mezell altijd heh
verboden. Misschien duurt het daarom wet
zo lang. Maar ik moet er vanaf, anders kan
ik niet verder met andere dingen .•
Veto: War l-indenjullll' rÎ§tlllljk van tikaars
wak?
Campert: -Ik bewonder Jan vooral van-
wege zijn tomeloze fantasie en lijn oog
voor details. Hij heeft de gave om demen-
ten uit het alledaagse waar te nemen en di",

(fOktStefan lX Pauw)

vervolgens op een burleske manier uit te
vergroten. Zijn stukjes beginnen meestal
met Iers zeer konkreet en krijgen dan gelei-
delijk aan bijna surrealistische trekjes. Een
sponende ondertoon is eek nooit veraf.»
Mulder: «Dle zweem van ironie bewonder
ik ook precies In het werk van Remcu. In
lijn columns ahans. De kracht van Zijn ge-
dichten daarentegen ligt volgens mij juist In
hun eenvoud, En hel voorzichtige aftasten
van de grenzen tussen ernst en mclancho-
lie .•
Veto: Ironie Ujkl indrrdaad 1'1'11 !Jl'munschap-
pl'lijkl' trek in jullil' Wt'rk tr ZIjn.
Mulder: e lk vind het belangrijk dat je je-
zelf en je werk kan relativeren, ja. Ik kan
dingen moeilijk emstig nemen, en dolt geldt
1I00ral wanneer Ik schrijf. Misschien is het
ook wel een vorm van zelfverdediging, hè,
op voorhand zeggen dat wat je te vertellen
hebt eigenlijk niet zoveel voorstelt. Maar
anderzijds. door iets uitdrukkelijk niet
serieus Ie nemen. neem je het Juist wet
seneus.»
camperr: -tn mijn proza gebruikte ik de
ironie ook vaak om roch maar nlcl serieus
te hoeven zijn. Maar ik ben daar nu war
van afgestapt. Ik wil niet langer steeds maar
zeggen dat hel niets te betekenen heelt wat
ik veriet. want dat hl'efl het namelijk wel.
Bij columns Ugt dat enigzins anders, daar
vind Ik een sponende bijklank nog wel
leuk .•
veto. War bttlkmt schrijven nu mor jullil'?
Mulder: .Voor mij is schrijven toch altijd
een beetje overdrijven. De zaken wat aan-
dikken. uitvergroten. mooier ti! minder
mooi voorstellen dan in werkelijkheid.
Schrijven is ook overgave; voor mij per-
soonlljk dan een overgave in het zege-
naamd onzfnnlge. het absurde .•
camperu .Schrijven betekern voor mij in
de eerste plaats veroveren, het veroveren
van gedachten In taal. Het trachten vast IC
leggen van dol. wat je bezig houdt. Slims is
doll heel moeilijk, want sommige dingen
kan je niet in taal vallen. En roef moet er
geschreven worden, daar kan ik niet
bulten. Schrijven is nu eenmaal heel beo
langrijk voor me omdat ik mezelf ermee
kan wijsmolken dat ik besta .•

Campen en Mulder bljjken op het
toneel l'en intrigerend duo te vormen. Hun
luchtige, humoristische leksten stonden
ook In de voorbije roemees al garam voor
l'en prerentteloze avond ontspanning.

Jan Mulder gaat van start met l'en
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sfeerbeeld van de nachtelijke autoritten van
en naar de optredens samen met Campert.
Bloemrijk schetst hij de aandoenlijke on-
handigheid van zijn keutngrokende vriend
bij het zoeken naar een asbak in de schaars
verlichte auto. Om het beeld kompleet te
maken, haalt Mulder een anekdote boven
over een etentje bij vrienden waar Campen
weer schillen in zijn stunteligheid bij het
open molken van een hakje seldersla.
Mulders vertelling lijkt levensecht, zijn taal
is plastisch en subtiel. De toon van de
avond Is gezet. Dan verschijnt Camperi
hlmself op het toneel. Hij schudt zijn hoofd
en lacht fijntjes naar Mulder, één van de
vele verwijzingen naar de sfeer van 'vrien-
den onder elkaar' die over de voorstelling
hangt. Cam pens menter van voorlezen
verschilt danig1net die van lijn kollega. Hij
profileert zich eerder als de ietwat schuch-
tere dichter die eiru:felijk zijn schroom over-
wonnen hee~ en zijn werkkamer inwissel-
de voor het lll4Lum. De teksten die hij
brengt. lijn meer tmtmlsusch en getuigen
van een suhtiele hum9I. Mulder daarente-
gen lijkt meer de joviale hellt van het twee-
lal te zijn. In een ijltempo raren hij, vaak
met overslaande stem, over allerlei hila-
rische toestanden en voorvanen. Om de
beun Zijn ze aan het woord. waardoor het
kontrast tussen beide schrijvers nog ver-
scherpt wordt. Tijdens de eerste helft van
de vo•.,rsteJling blijft Campen nogal in de
schaduw van zijn vriend rondhangen. Mul-
der overrumpelt het publiek. Campen is
veel gereserveerder. Na de pauze keen het
tij. Campen Iijk1 warmgelopen en slaat
sterk terug. Hij treedt in deze tweede heil!
op de voorgrond, vooral door de voorneffe-
IIjke teksten die hij brengt. Met zijn mees"
terlijke slmstuk 'Tot zoens' lijkt hij zijn
kompagnon de genadeslag te geven. Mul-
der is schitterend, maar Campen is en bUjlt
onklopbaar.

Mona ,
Omdat ze per slot van rekening toch

met zijn tweeën up de affiche staan, laten
ze hun teksten af en toe op elkaar inspelen.
Zo verreu Campen over zijn eerste seksuele
ervaring, waarbij hij samen met zijn jeugd-
vriend David de door hen belden bewon-
derde Mtlna bepotelt. Aansluitend hierop
doel Mulder op zijn eigen kleurrijke manier
(lok een 'eerste keer' uil te doeken, hierbij
refererend aan zijn eerste 1Irijpanij op het
grote scherm in de film walhalla. In de
twee sessies 'Ten huize van .. : wijken bei-
de schrijvers zelfs af van hel louter voor-
tezen en ensceneren ze een Interview. De
eerste keer ondervraagt Campen in de rol
van reporter de schrijvcrlex-1Ioetba1lcr Jan
Mulder, daarna wisselen de heren van
plaats. Hiermee lijken ts: uh te halen naar
interviewers die niet altijd met de meest
originele en interessante vragen komen
aandraven. Zc vinden dit onderdeel van de
voorstelling blijkbaar zetf ook zeer grappig.
venral Mulder heeft vaak moeite om ntet in
teeben UiT te barsren.

Ook al bekleden columns l'en zoge-
naamd perifere plaats in het literaire land-
schap, de reksten van Campen en Mulder
hoeven nochtans niet onder IC doen voor
hun hoger gewaardeerde soortgenoten. Dl'
voorstelling is van literair ropnivo. Elk op
hun eigen manier flirten de schrijvers met
de taal, vaak gebruik makend van woord-
spelletjes en allerhande onverwachte asso-
etanes. De tekst van Mulder over hoc: hij
ltM,:'valligergens het woord 'harrewarren'
leest en entgzlns geobsedeerd door deze
konstruktie, vla 'hakketakken' en 'roezc-
moezen'. 1jjn hele verdere stukje doorweef
met identiek ZII opgebouwde woorden Is op
dolt vlak scnlnerend. Na een goeit' twee uur
h de pap op. Rcmce cernpen en Jan Mul-
der nemen atschetd. Twee schrijvers die de
zaal plat krijgen met hun lhëralr spektakel.
je rnaaki hel niet alle dagen mee.

Gil Rende-n
Anouk vanhert

'Gtletftrdl' Mtnun' mn Ja" .Mzddff'" Rtrncc
Camperi kunt u .qtJon bfkijlml op wornsdag ZO
dtumber in dl' 5UldjchCluwburg (lm lOu.
TOf'gan_9JpnjUII45011501250.
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Studenten en hun stad

Sloop eens een muûr om je heen
el' demakratisering van het

onderwijs en de daarmee
9qJoard gaande groei van het

aantal studenten hutt in Leuven voor
een vreemd 'evenwicht: gezorgd. De
ruim zesentwintigduizend studenten
die Leuven telt, make" gedurende
minstens negen maanden zowat de
helf. van de bevolking van de stad
Leuven uit. Louvain-Ia-Neuve even
buiten beschouwing gelaten ts er
nergens ju België een dergelijk even-
wicht tussen studentenpopulatie en
stafÛbevoJkiug_ Maar brengt een zo
groot aandeel studerende residenten
het stadslt'wn nier juist uit balans?

Hoc de Leuvense bevolking over haar
zesentwintigduizend kostgangers denkt, is
met zo mueilijk Ie achterbalen. In de eerste
plaats zien zij de Studenten als een belang-
rijke ekunomische faktor, De universiteit _
Zonder studenten ondenkbaar _ is de
grootste werkgever van de stad. Ook 00-

rechtstreeks zorgt de unief voor heel Wat
werk. Als centrum van onderzoek maakt zf
van Leuven een aamrekkelijke vt"slil5ings·
plaats voor vele bedrijven Haar hrstortsche
uitstraling bepaalt rovendren grotendeels
de toertsusene aamrekkingskrachr van de
stad. wat eveneens g..ed is VO('T een grote
ekoncrmsche return.

Nachtlawaai

Maar ook de Studenten zorgen voor
het beleg op de boterham van heel wat
Leuvenaars. Zowat alle zelfstandige winkel-
uitbaters, maar bijvoorbeeld ook dokters en
aporekers halen een groUi deel van hun
omzet uit de portemonnee van dl>student.
Hoe grnut het bedreg predt"s is dat studen-
ten bij de plaatselijke neringdoeners en
kotverhuurders achterlaten is nier bekend.
ln 1979 berekende hel Hlva dat op jaarbasis
het lOtaai van studiekosi (kosten Ie wlJlt"n
aan hel studeren zelf: inschrijvingsgeld,
kursussen en dies meer) en leerkost tde
kosten die we allemaal molken om ons Te
kleden. te voeden ol te omspannen)
170.930 frank per student bedroeg. Bij dat
sijfer moet enerzijds een flinke indexering
gereld worden, terwijl er anderzijds heel
wat van dat geld naar de universiteit. en
dus niet naar de Leuvense middenstand

vloeit. Een klein onderzoek van Campus-
krant hieromtrent ging uil van een sijfer
van liefst 2,6 miljard frank ekoncmtscne
Input per jaar voor alle tkonstudemen
samen.

Studenten venegenwcordfgen dus een
hele hoop geld maar ook hun Iysieke aan-
wezjgheld laat sporen na In het Leuvense
straatbeeld. Soms lenerlijk en onwelriekend
na een lange lultnacht. maar meer in het
algemeen drukken studenten hun sternpel
op de ruimtelijke ordening van de binnen-
stad. In her han van de stad rond de Oude

Een ander relatief nieuw fenomeen is
de tendens vanuit de universiteit om haar
aktlviteiten samen te ballen in enkele mini-
kampussen. Humane wetenschappen bezet
de driehoek Ladeuzepleln-Naamsestraat-
Dekenstr.aat, Eksakte Wetenschappen zit op
kampus Arenberg. en de Medische Weten-
schappen hebben hun eigen Gasthulsberg.
Vroeger lagen de verschillende Iakultelten
meer verspreid over de gehele stad. On-
danks de versnippering had die aanpak vele
voordelen. Stad en universiteit waren meer
organisch vergroeid en ook de Iakuhelren

Markr bevindt zich de ungaansbuurt. Wie
de langste toog van Europa overschouwt,
kan zich moeilijk inbedden dat hel ooit an-
ders is geweest, maar nog maar enkele de-
cennia terug was de Vismarkt de place \0 be.

Ook nu Is er verandering op lil. een-
rraal daarbij Slaat de Iulfzaalproblematiek.
Voorlopig zijn de problemen voor de bln-
neesteedse futfaajen weer VJn de baan,
maar op langere tennljn blijkt het toch de
bedoeling van de overheid om het uit,
gaansleven te koncentreren in enkele zalen
nel bulten de rtng, Te verwachten valt dat
een goed deel van de horeka dan gewoon
mee verhuist met de tutvers. Leuven wordt
dan weer een stad zonder nachtlawaai en
andere overlast maar zou daarmee wel eens
heel wal zijn sjarme kunnen verliezen. Wat
heb je immers aan een studentenstad die
haar studenten verbant?

De stad centraal op 100·lrankdagen
De Kultuurraad der Leuvense studenten (KUra)wll een deel van haar werking teespitsen
op de stadsproblematiek. naarroe lijken een aantal kldnt projekten die stnds vorig [aar
onder de naam 'IOO-frankdagen' gebundeld zijn. enermare geschikt. Oe IOO·frankdagen
willen op =ll bescheiden manier een aantal gaten in hel Leuvense kultuurleven dichten
met kleine maar gevarieerde en eigentijd!i-e kunsrprojekren. De naam verwijst naar de
kostprijs maar maakt meteen het hoofddoel van de projeinen duidelijk: nlëuwe en eigen-
tijdse kunst aanbieden aan het srudemenpubhek, komplementair met de werking van •
het Stuc: en met een zo laag mogelijke financiële drempel. Kuhuurdemokreüserlng quol.

Minstens even belangrijk als het resultaat van de prejekten is het denk- en werkpro-
ces dal er aan vooraf gaat. xura WIJ met de 100-frankdagen zoveel mogelijk mensen
aktid betrekken bij dat ontstaansproces. Dal geldt bij uitstek voor de eerstkomende 100·
frankdag die is opgevat als een roroworksbop. Kura stuurde een twintigtal niet noodza-
ledijk erveren totoareten he! veld. in casu de stad In, in de hoop dat 2ij zouden tcrugk-
eren met everweel visies op de studentenstad Leuven, Onder hen heel wal binnen- cn
buueruandse studenten. maar ook scholieren ol de jougeren van vzw Arktos kregen hun
zeg. Enkelen trokken naar het rusthuis 'Rinw' om daar het verhaal van de bejaarden re
verbeelden.

Hel resultaat van de workshop wordt getoond in een cksposfue op de tweede
verdleJling vat! h~t $lUC. ue temoonsrellfug ....-ordt geenend op WOensdag 20 december
tussen zes en acht 'S avonds. Overigens geldt de deefnemlngsprijs ditmaal enkel vuur de
wcrkshcpkurslsten. Het publiek komt er gratis in. N.. de vertoning in het Stuc, Tt:ist de
tentoonstelling nog naar verschillende plekken in de stad. Hiermee hoopt Kura op zijn
minst symbolisch bij te dragen lot een grotere Integratie en harmonisering van de diverse
bevclklngsgrcepen in de stad.

Hel projekt heeft dus ongetwijfeld een sociaal tlnr]e. Leuven is bij uitstek een stad
waal versdutlende bevolkingsgroepen naast elkaar leven. De vraag is In welke mate
studenten er zfch beWUSI van zijn dat er naast hun eigen leefwereld nok nog andere
groepen in die stad leven, in de volksbuurten, de mlgranterrwijken de bejaarden. 0' de
buurthutzen. Leven stedenten !liet hun ~t;sd mee? Op die vra ag tracht de reruocnstelllng
een antwoord te geven.

(bel

zeil waren mind'er eksklusief op de eigen
groep gericht. De ekademtsche overheid
heelt de mond vol over lnterdlsclpllnalr
wetenschappctijk onderzoek, maar nooit
eerder was de neiging om zich in de eigen
groep terug te trekken zo groot aan de
Alma Mater, mede door het beleid inzake
ruimtelijke ordening.

Konservatief
De koncentrattepolirtek heelt (Jok

gevolgen voor de rest van de ruimtelijke
ordening van de stad. De ongeveer 19.000
kotstudcmen vestigen zich graag dichtbij
hun kampus en verkiezen bijgevolg meer
en meer een stekje In hel sradcemrum of
de bUUI1 van het Arenbergkasteel (Cit~).
Het heraangelegde Ladeuzepleln wordt
stilaan het han van de studentenstad. De
eerste populaire kafees zijn er al gesigna-
leerd. Straten aan de stadsrand of aan de
ring zijn minder in trek en worden weer
ingepalmd door reguliere bewoners. Achter
de Vismarkt. in de bUUI1 van Sint-Maar-
rensdal ol rond het Ouinren Met5ysplcin
beginnen de volksbuurten, waar kotsruden-
ten uitzonderlijk zijn.

Ondanks de snelle groei van de stucen-
tenbevolking sinds de jaren zeventig. is het
sociaal kontakt tussen stedemen en stads-
bevolking nal5~noel5 onbcsteende. Blijkbaar
verkeren belde groepen in aparte circuits
die volledig naast elkaar bestaan. Wie dit
empirisch bewezen wil zien, moet een

keertje een kroegentocht maken langs de
Oude Markt op donderdagavond, vanutr de
hele aggkunerane komen jongeren dan
naar Leuven omdat 2ij weten dat het op
donderdag in Leuven nog iets meer kar-
naval is dan op de andere dagen. M.l.lr,
vreemd genoeg. studenten en ntet-studen-
Ten verbroederen slechts zelden in hetzelfde
kalee. Elkt' groep gaat naar zijn eigen stam-
kroeg en komt nauwelijks in kontakt met
de andere. Zeldzaam zijn ook de studenten
dit" een pim gaan pakken in een Leuvens
volkskafee en even weinig talrijk zijn de
Leuvenaars die een voet over de vloer
zetten in een studentenkafee.

Cocooning

Ook binnen de sruderuenpopulaue is
er een verd~e fragmentering merkbaar. In
de licemlaa(!iverhandeling 'Student en leef-
stijl, een onderzoek naar leefstijl patronen
en echtergrondkenmerken van de Leuvense
studerueribevolking' (Leuven J 992) onder-
scheidt Roel~ncLBeerten vijf sociologische
groepen van studenten met elk een min uf
meer verschillend ted'p.1troon. Los van het
feit dal dergelijk zoeken naar stereotiepen
altijd leidt tut veratgemenlng is hettoch
opvallend dal de groepen voor een groot
deel gedetermineerd worden door hun
socto-ekonomrscbe achtergrond en dat in
elke studierichting wel één groep een grote
meerderheld uitmaakt. Rechtstudenten
blijken in meerderheid konservatief-mate-
rialistisch, net als één deel ekonomlestuden.
ten. Een andere groep ekonomiestudenten
presenteert zich evenzeer als konservatief,
maar bescheidener np het vlak van male-
rtausnsche verwachungen. Lew-srudenten
beamwoorden dan weer wonder w el aa.(l
het cliché van de kultuurfreak en srudemen
psychOlogie en pedagogie zouden het Ielst
sodael geëngageerd zijn.

De studie bevestigt dus eerder de
bestaande sterecuepen dan dat ze ze ve;.
vangt. Maar precies de in se logische vast- '!
stelling dal studenten met dezelfde intere-se
ses ook aan dezelfde fakulteit belenden. ) ..
biedt een vcrklaring voor de nog verdere
blikvernauwing bij vele studenten. Studcn-
ten zijn zich niet alleen nauwelijks bewust
ven wal er in de stad rondom hen omgaat,
maar ze lijken ook niet echt geïnteresseerd
in wat er aan andere fakulteiten gebeurt.
Engagement wordt vaak vertaald in kring-
werking, uitgaan beperkt zich tot een
avondje doorzakken in de lakbar of op de
krtngteedee.

Die vorm van 'cocooning' binnen de
eigen fakuhehskrtng heeft dan weer gevol-
gen voor de werking van de ganse studen-
tenbeweging. De grote slagkracht van de
beweging ligt bij akties die uitgaan van één
enkele kring en niet langer bij de overkoe-
peling als dusdanig. De recente marutesra-
ties tegen de geplande roelartngsbeperkjng
Jan de universiteit illustreren dat mooi.
Medica krijgt voor zijn heHJ~ing tegen de
kurnlngeruertng. die de geneeskunde'
sruoenren rechtstreeks bedreigt. meer volk
op straal dan de ganse studentenkoepel een
week eerder voor ten manifestatie regen
alle vormen van tuelatingsbcperking, die
voor de meeste srudcmen vooralsnog
slechts in geringe mate een konkrerc Ill'_
dreiging betekenen.

Bart zeekhout

31 DEC.: OUD & NIEUW
IN SILO, VAART 29

SILO DISCOTHEEK
Club Music & Techno

met DJ Mike Dunn (Chicago), Deg en Patje

SILOCAFE
Funk & Disco met DJ Stef

SILO UPSTAIRS
Reggae, Hip-Hop & Trip Hop met DJ Lukas

GratiskoLdbuffetvoorK3dereen.Deuren:21u.,vvk: 650,-;kassa: 800,-
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'Generation 1': maatschappelijk kwetsbare
jongeren stellen ten toon

De verloren generatie is
een aanwinst
Ci)/9dOfNn vrijdag w~rd in het

Kultureel Centrum Romaanse
Poort ik door vzw Arktos geor-

ganiseerde tentoonstelling 'çeneratton
1' 9t!opend. Nog tot donderdag 21
december kunt u er gaan kijken naar
kunstwerken van 'maatschappelijk
kwetsbare jongeren' en van kunste-
naars die al eerder in kontakt kwa-
men met die frmgl!rell, Arktos is een
vzw die projektvr organiseert voor jon-
geren die om iin of anderf! reden al-
tijd in ae hoek belande" waar de klap-
pen vallen. Het huId dat de tentoon-
stelling schept, is er echter gun van
een 'doom 9fmeratioll' maar van een
stel zelfbewuste jongere", De jongelui
in kwestie namen ook deel aan het
fotografieprojekt van Kultuurraad.

Vzw Arktns houdtllch al meerdere jaren
bezig met het ondersteunen van voornoem-
de 'maatsChappelijk kwetsbare' Jongeren.
uaarrnee worden ondermeer die jengeren
bedoeld die niet kunnen aarden in een ge-
regeld school regime of om een andere
reden in een instelling belanden of uil een
kansarm gezin komen. Die doelgroepen
dreigen autornarlsch af Ie schulven naar de
zelfkant van de maatschappij omdat een
normaal schoolleven er voor hen niet inzit.
Arkros tracht hen op te vangen in projek-
ten met een heel lage drempel aangezien ze
dicht bij de leefwereld van de Jongeren
staan. Meerdere graffiti- en vtdeoprojekten
werden al tOt een goed einde gebracht, en
nu ts er dus een tenlOonsteJllng.

De vzw werkt voor zljn projekten altijd
In nauw overleg met de medewerkende
InstaJUIes (zaals hel ciriirum voor BIJzon-
dere Jeugdzorg) en de Jongeren zelf. een-
Iraal Slaat hel principe van deeltijdse vorm-
ing. Arklos richtte daartoe In Leuven een
eigen cernrum op, zeg maar een schooltje:
'Het Treffen'. Getracht wordt om op een
niet-schoolse manier in de werkgreep toch
een leerproces op gang te brengen, dat per-
soonlijke en maatschappelfjke vorming
mogdljk maakt. De Jongeren moelen dus
wel degelijk de handen uit de mouwen
steken, maar dan wel voor projekten die op
hun maat gesneden zijn en waarvoor ze
zich bijgevolg voor honderd procent willen

tnzenen. Die vorm van leren-zonder-der-je-
het-beseft. spreekt blijkbaar aan bij de doel-
groep want Arktos geniet bij de JOngeren een
zekere bekendheid en mag terugblikken op
al enkele geslaagde ondernemingen. Vorig
jaar bouwden enkele jongeren samen met
mensen van Arktos op de Zoete Walers in
Heverlee een oude sloep om tol een kleur-
rijke motorboot. Hel resultaat van die eigen-
zinalge restauratie is één van de paradepeerd-
jes van de tentoonstelling 'Generatton 1',

De ekspcsitle bledt een overzicht van de
resulteren van vorige projekten. maar bev at
ook veel origineel werk dal speciaal voor de
remoonsrelltng werd gemaakt. Een tema is
er niet. maar hel konsept komt des It' sier-
ker uit de verf. De bedoeling is a..n te tonen
dat de jongeren die door de goegemeente
vaak versteten worden voor nietsnutten ol
uitschot of in het beste geval voor sukke-
laars zonder toekomst, wel degelijk reu te
venellen hebben. De jongeren komen uh de
ekspo naar voor als een Slei zelfbewuste en
assertieve jonge honden die best weten wat
ze willen. Ze bewijzen daarenboven te be-
schikken over een eigentijdse kijk op kunst.
Hun aandachr gaal niet uit naar een ktas-
sleke ol akademtsche kunstkreatie maar
Integendeel naaf een vrije en ekspertmen-
tele omgang met nieuwe materialen.

Junk

-cenerauon l' biedt een kaleldoskoop
van verselullende uitingen die allen wortels
hebben in de huidige jongerenkultuur mei
een gezonde neiging naar het subversleve.
De tentoonstelling bestaat grotendeels uil
schilderwerk en graffiti (met heel wal ver-
wijzingen naar de eannabis-subkuhuur] , De
meest opmerkelijke onderdelen van de ten-
toonstelling tijn echter de diverst Ih~atUI-''''
tics. Naast de al genoemde motorboot en
enkele aan elkaar gelaste kunstobjekten
valt vooral de studio op die volledig is op-
getrokken uil rC<)'dagemäteriaal. Junk an
is nouwens nooit ver weg op de remcon-
stelling, Geen moment geelt de ekspo even-
wel de indruk van een prestigieuze ol pre-
renneuze kunsatentoonseelllng. Met haar
speels en karakter doorbreekt ze tmegee-
deel al het tmettckiuansusche gebazel waar
hel kunsrdrscours sUj! van staat. 'Genera-
üon I' is een staaltje van ameieurtsme in
de beste betekenis van het woord.
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e. :Speciaal
Nochtans verleenden (luk een vijftal pro-

fessionele kunstenaars hun medewerking
aan het projekt. Zij werden niet zomaar
lukraak gekozen, maar beloonden at eerder
interesse voor de specifieke groep van jon-
geren. Hen werd gevraagd hun visie Ie gt""-
ven op de zogenaamd verinren Generatie X.

Fotokunsten
~

De rentoonstelltng heeft daamaasr (MIk
een politieke dimensie. Door de posmeve .
en kreetleve kant te tonen van de kweuba-
re groep, wil men de belefdsvoerdcrs aan-
sporen meer aandacht aan hen te schenken.
Arkros steunt de initiatieven van de ver-
schillende bevoegde ministers (Onderwijs,
tewerkstelltng. Arbeid, Kultuur. Welzijn en
Binnenlandse Aangelegenheden), maa r
vraagt hen een meer sa~enhangend beleId
IC voeren, Daarom worden op de tentoon-
stelling brtelkaarren uitgedeeld, Wie de
zaak van de maalschappelijk kwetsbare
jongeren nauw aan het han ligt, kan de
briefkaart invullen. De verzamelde brief-

'...·kl\nen zullen den'èp de bevoegde kabinel-
ten worden afgegeven,

Arktas is ook aktief aanwezig op de
komende IOO-frankdag van Kultuurraad.
Enkele jongeren trokken gewapend met
een tototoesiet de stad in en legden hun
kijk op de dingen van. Het resultaat zal te
zien ziJn op de fototentoonstelling die
woensdag 20 december wordt geopend in
het Stuc. (Zie ook andere artikels hierover].
BIJ wijze van avant-première krijgt u op
deze bladzijde al een voorsmaakje van hun
totokunsten.

Ban Eeckhout
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IN /tn/OI:mSltllmg 'GtntToIÎ(1n t : is "Of! It
bro{htigm tOldrl1fdtTdog} 1 dtambtr in htt
Kulturttl Ctnlrum Ro",oo~ Poort (Brusulw-
moOI),

Ithaka, het jaarlijkse: projekt van Kultuur-
raad rond beeldende kunst. is uit de start- ,'"
blokken geschnlen. Naar stilaan jaarlijkse
gewounte wordt het projekt opgevat als een
kunstparcours voor één dag. met name op
29 februari. Deelnemers komen uit de di-
verse kunstscholen van het land, Maar ook
jij kan deelnemen aan Irhaka. Als je een
Ideetje hebt voor één ol ander min ol meer
beeldend kunst projekt van jezelf of van je
vrienden, kom dan op dinsdag 19 december
om zes uur naar de Irhaka-vergadertng op
de eerste verdieping van het Stuc. Ook ach-
Ier de schermen van Ithak a is er nog mas-
sa's werk te verrichten. Daarvoor zoekt
Ithaka eveneens de nodige helpende han-
den. Meer inlo In het stuc bij Piet Maris
(Iel.: 016/23.67.73)

,!
\

L.... n Rort
Leuven beschikt over een uitgebreid bios-
kopenkemplex en over een grOOI aanbod
aan films, maar wat kortftlms betrof. moest
je vroeger steeds naar andere steden ultwl]-
ken. Op dinsdag 19 december vindt in Leu-
ven voor de eerste maal een konfflmavond-
plaats: 'Leuven Kort'. ......

De klemtoon ligt 0l" het eindwerk van
jonge Leuvense filmmakers. Maar op de
alliche staan eveneens twee inmiddels ge-
vestlgde waarden: Frank van Passel. bekend
van hel lel bejubelde 'Manneken Pis'. en
Jaco Van Dormael, regisseur van 'Toto Le
aëros'. een Hlm waarmee hij ook interna-
nonaal in de prijzen vid. Het eindwerk
waarmee 1~(Klit ctsredeerden aan de film-
school, wordt op Leuven Kpn getoond. De
lokatie voor de konfilmavond is wel heel
uniek. De voorstelling vindt plaats in zaal
Beat producttons. voorheen was deze rele-
visiestudio de grootsre bioskoop van Leu-
ven. -ctnemc Eden". dat 17 jaar geleden
haar laatste film vertoonde. is neg helemaal
Imakr en 1l1"IC0Ivoor deze gelegenheid nog
eens haar deuren. voorstellingen (lP 19
december om 20.00 u. en om 22.30 u. <
Toegaog kost 150 frank.

Ex·joeuosinie
'twee weken geleden werd in veto naar
aanleiding van l'en interview met steden.
ten die vtljwllhgerswerk hadden gedaan in
Ex-Joegoslavië een oproep gelanscerd om
oude muzieklnsrrurnenren in t(' zamelen
voor het vludueltngenkamp in het Kroa-
uscnc Obcjan. Heb je nog oude blokfluiten,
of misschIen wel een gitaar ol een verster-
ker te veel, breng zr. dan naar Koen Geurts
(Mechelsestraat 193. tel. 016/20.79.53).

-
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Amnesty International: universaliteit en kultureel-politiek relativisme

Er wordt gewerkt voor de mensheid'
(i)mnuty International (Al) is

UH van dL ve'~ mensenreen-
t.enlH!wegi"Sen. Zij beroept zich

vooral op ik 'Universele verklaring
van Ik Rechten van de Mens', die in
1948 door th verenigde Naties werd
aangenomen en sindsdien door bijna
alle landen wordt aanvaard. De orga-
nisatie is er van overtuigd dat een
efficiënte aanpak van de schendingen
van de mensenrechten onder andere
tot stand komt via een internationale
aanpak. Belangrijke aandachtspunten
zijn verder nog de onpartijdiglu·id. de
akties desk/usie! ten voordele wm
schendingen in het buitenland en
nauwgaette. juridisch ondersteund"
informatievergorin,q. Die keuzes heb-
IN" met een heel duidelijke strat('g;e
en met prindpes te maken. Daarmee
neemt AI ook UH welbepaalde plaats
in in de diskussie over de universoli-
teit van dl! rechrn, van de melfS, waar-
over Unt!Scoen Historie maandag-
avond in MSlun debat orqaniseren.

,.

In 1960 vernam de Engelse advokaat Peter
Benenson dal tWrt Portugese srudenu-n c-,

diktator Salazar was nog aan de macht -
zeven jaar gevangenlssrral uitzalen urndat
ze een lI>aSIuitbrachten op de vrijheld.
Daarop publiceerde hij In de Londense
kram The obscrvcr her artikel 'The Porgor-
ten Pnscners'. Het artikel kreeg lmemarlo-
nale weerklank en mondde uit in een per-
manente mensenrechten beweging, Amnes-
ty Imcrnatlonal. In haar aknes beperkt AI
zich tot een wejbepaald deel van de schen-
dingen van mensenreemen in de wereld. Je
kan beter een beperkt aamaf raken goed
doen, dan veelraken slecht.

Meer bepaald wordt geijverd voor de
vri)lallng van mannen en vrouwen die
vaSf~t'h(}uden woreen. waar ook ter
wereld. wegens hun ovcrtulgtng, huids-
kleur, geslacht, etnische of sociale afkomst,
religieuze of ülosoüsche overtuiging en taal.
Er is één voorwaarde: ze mogen geen ge-
weld gebruikt hebben of aanzet gegeven
hebben tOt geweld.

Deze mensen. die ten onrechte opge-
sloten zitten, worden gewetensgevangenen
genoemd, Amnesty pleit voor eerlijke pro-
cessen, binnen een redelijke termijn. en
voen aktie voor politieke gevangenen die
zonder aanklacht ol proces gevangen zuren.
Verder klaagt de organisatie eveneens de
doodstraf en Iohcrpraktfjken aan. alsook
andere wrede, onmenselijke of vernederen-
de behandeling uf srrat. emnesrv verzet
zich ook tegen mtsbrulken ven opposrue-
groepen: gijzdneming, marteling. het urn-
brengen van gevangenen en willekeurige
doodslag.

Op dit moment teIL AI 1,2 miljoen

leden in honderdvijflig verschillende lan-
den. Haar akües hebben ..!tIjd betrekking
op schendingen in andere landen. Dit Is
voornamelijk om twee redenen. Ten eerste
uit veiligheidsoverwegingen: In vele landen,
bljvcorbeeld Nigeria, is het levensgevaarlijk
een mensenrechtenaktivist te zijn. Tevens
wil men partijdigheid vermijden. Enggees-
tige naucnansren kunnen hier dus hun
voldoening niet vinden: er wordt gewerkt
voor de mensheid. rn vlaenderen zlln er
vaak problemen geweest met eng-national-
istische groeperingen als her Taal Akt[e
Kommnee. die vinden dat beter eerst aktie
gevoerd Zou worden voor amnestie voor dt.:
slachtoffers van dl" repressie na de 'tweede
Wereldoorlog.

De beweging kan steunen op een Imer-
nationaal sekretariaat in Londen. een team
van een tweehonderdvljnlgtal specialisten
verzamelt, bestudeert en verspreidt Infor-
matie en akuernarertaal, Hel uitbrengen
van rapporten is één van de belangrijkste
wapens van AI. De negatieve publldreh die
een land daarmee krijgt, Is iets waar auto-
rttelren gevoelig voor zijn. Ook aelgië werd
.:11herhaaldeljjk op de vingers getikt In vet-
band met het opsluiten van minderjarigen
in gevangenissen, hetgeen recent nug In de
aktualiteit stond.

Mensheid

De informatie die verzameld wordt in
Londen, leidt niet alleen lOt rappenen en
aanklachten. maar ook tot aktie. Tlcndul-
zenden vrijwilligers 'adopteren' konkrete
slachtoffers en Voeren aktie voor hen: lezin-
gen op scholen, wakes voor ambassades,
petities. schrijfakties, kontakteren van de
pers, ... Amnesly is in geval van dringende

nood (stel: een plotse verdwijning. een
geplande rèrecbtstelllng) in staal op een
paar uur een goede tienduizend, of meer,
berichten tbrteven. faxen. e·ma'I~ •.. ~),
komend van overal, op een mlnlncrte af Ie
sturen. De organisatie kan in honderden
kranten oproepen laten plaatsen dankzij
symparhtsereudc journalisten, ze Is even-
eens in staat politid en regeringen van
rechtstreeks of cnrechmreeks betrokken
landen lastig te vallen.

Hel Is geweten dat de berichten van
Amnesty peakusch nooit IC weerleggen zijn.
De enkele, onvermijdelijke fouten wegen
absoluut niet op tegen de reputatie die de
orgentscue beetje bij beetje hceh upge-
bouwd. Een regering dit' door AI wordt
aangepakt. moet enkel rekenen np ortver-
schilligheid en inertie bij de internationale
gemeenschap. op eventuele ekonomtsche
belangen die in het gedrang komen o! ze
moet hopen dat elders In de wereld ergere
dingen gebeuren die de aandacht van de
publieke opinie opeisen.

Regeringen van heel diverse strekkirt-
gen maken zich schuldig aan schendingen.

Debat universaliteit van mensenrechten
Maandag 18 december om 20 u vindt in zaal MSI 03.IS een debat plaats, dat
georganiseerd Is door Unesco in samenwerking met HiSlnria, mnd h(·t tema van de
unlversalit!"it van mensenrechten.

Het tema van spanning russen het spcdficke van e:Jke kultuur en de universele
waarden dit" IR het sjaner van de verenigde Naties IVNj en de Unesco vijftig jaar geleden
werd opgenomen. is brandend aktueel. lIel discours "oor respekt VJn de mensenrechten
roept kultuurgebonden weerstanden op. De di~kussies over de grote vre-konrerenue over
vrouwenemensfpcue In China, or de waarschuwlng van j)Olitikvll)()8 Hunrington dit" lil
de Joegoslavische burgeroorjog de voor ..di>pit:gding van de nakende konfrontatie VJn drie
grote kunuursteren ziet 'lIjn daar voorbeelden van, Oe basisakte van UI)~O S\(~1t:
-oodog Ilnlstaat in de Keest van de mem: daar dient ook dc verdediging van de ...-rede
opgebouwd. gactsme en armoede. rellgj(·II7.e onverdraagzaamheid en geweldkultuur
dienen bestreden re worden met de ratio: s()e:iJJe en positieve werenschappen.
wijshf-St"erli' en vredeskultuur zijn de middelen hlertne." De panelleden zijn endenneer
mevrouw Svbesma-Knnl, s~da!iste in VN·reCht, prctessor Frans ue Wachter die al
jarenlang rond deze problemen vanuit Illosoflsche invalshoek publiceert, Goclfred
Dunkor dit' in Gt:-nt dektoreerde over de tl.1Cp.:lssin!(....an universele waarden In Afrika en
Eva Brems dit: doktoreert over de spannlng lussen universaliteit en kulturele kO/l(ekSt en
de juridische ween.lag hiervan. Deze mensen worden ~rst door BRTN-journalist Peter
Verlinden geïmervlewd om vervotgens met elkaar in debat It' uaan.

(eh)

Amnesty klaagt die regeringen aan. maar
spreekt zich alleen uit over de Ietten. nooit
over de politieke ideologie van een bepaald
regime. Zij gaat ervan uit dat elk volk hel
recht heeft in vrijheid zijn maatschappelijke
srrukruren te kiezen, als de mensenrechten
maar worden gerespekteerd. Om echt on-
J)ilnijdig te zijn, moet Amnesty zich finan-
deel volledig onafhankelijk kunnen opstel-
len. De organisatie neemt geen substdles
aan van regeringen, en wordt dus enkel
gedragen door de bijdragen van haar leden
en sympathisanten.

Onpartijdigheid

Het lelt dat Amnesry geen politieke
uitspraken dOC'1en zich obsessioneel kon-
centreen op het aspekt van mensenrechten
versterkt ook de kracht van haar statement.
Steeds weer werpt ze in het kulturele on-
derdeel van elk debat de vraag op naar het
respekt voor enkele fundamentele rechten
van elk mens. los van alle andere zaken,

Het principe van alleen te werken voor
het buitenland stemt volledig overeen met
een internationale aanpak van de mensen-
rechtenschendingen. Het kiezen voor een
internationale aanpak is niet alleen geïnspt-
reerd !oor strategische motivaties, het is
ook een kultureel statement: mensenrech-
ten zijn universeel. Terzelfdenljd gaat dit
gepaard met een relativistische houding op
kultureel en politiek vlak: nooit wordt een
Ideologisch standpunt ingenomen. Elk land
wordt het recht toegekend vrij zljn maat-
schappelijke strukturen te bepalen, als het
maar In orde is mei de mensenrechten. Dit
peltnek en kultureel relativisme past ook
binnen dl': strategie dat als je internarlonaal
wilt opereren. je best onpartijdig kunt zijn

op die vlakken. Louter pragmatisch beke.
ken, moet gekonnareeed worden dal
Amnt-sty crin geslaagd ts van haar naam
Over bijna de hele wereld een synoniem te
maken voor mensenrechten en betrouw.
baarheld. Dit sukses heeft heel zeker veel te
maken met het feit dat hel in onze heden-
daagse maatschappij heel belangrijk is poli-
tiek kleurloos te zijn om betrouwbaar
bevonden Ie worden.

Enkel aktie voeren voor het buitenland
heeft het evidente noldeel dat je via Amnes-
ty bijvoorbeeld eflektiel niets kan doen
tegen schendingen dit: je zit"! gebeuren in je
eigen land. Ook .:11woon je in België en
gaat het argument hter niet op dat het voor
Je eigen velligheld beter is enkel voor het
buitenland te werken. He! feit dat het gaat
om een orga'llsatle die Iruernauonaat uitge-
bouwd wll zijn 1I0[gt.:05dezelfde vaste prtn-
clpes (ook al tljn er nationale sekretariaten
en zullen die wel een specifieke aanpak
hebben] bl'l\ngt automatisch zo'n naëeten
met zich rneee.snueues waarbij de interna-
tionale aanpak vánpe beweging echter zijn
volle gewicht krijgt .•vil_l(i je in landen waar
van een rechtstaar absoluut geen sprake is
en waar het bestaan van Amnesry heel be-
lanärlJk kan ZIJn.

Zich eksklusle] richten op het bulten-
land kan ook een aantal nadelen met zich
meebrengen voor de Amnesry-medewerker
zelf. Een poüuek bewustzijn \II.:Itbetreft je
eigen land wordt op die manier niet recht-
sueeks gestlmulecrd en je raakt er ook vaak
ontmoedigd door: er gebeurt altijd wel er-
gens tets vreselijks. Soms heelt meewerken
met Amnesty dus echt iets van een Ameri-
kaanse weekëndfllm: er komt maar geen
eind aan de miserie.

Carl Houn.au

In UU\'f!n bes/aar er een kampus9roep (zie Vele
12). Je \~'ndthen ep her 1amraktadre~ van Ben
Gabritls, 8ruuelstsrraal 165 bus DJI6, JOOO'
LeUVt1l, tel. 0/6IJ2.99./:Z. of je kan wcr alle
inform(Jlie hel nationaal sekretariaat in
Antwerpen be/lm; OJ/l71 .16./6.

•

(/OI(> Prr ..r Dhondr)
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Multinationals: de andere kant van de medaille

Just do it
el!Brits-Nederlandse oliemaat-

schappij SIrelI wordt de laatste
tijd voortdurend van alle kan-

teil belaagd. Juist nu de kommotie
rond het dumpen van het olieboor-
platform 'BUn( Spar' wat geluwd is,
duikt dl' affaire Keft Saro W;WQweer
op. Maar van Shell dé boeman maken
heeft natuurlijk: ook niet veel zin. Het
is nogal "aïel te denken dat zij th
enige multinational zijn die met
mensenrechten sollen.

Rudy DI: Meyer van hel Nationaal Centrum
voor Dmwlkkellngsamenwerklng tNCOS)
verduldelfjkr: 'Et'1"S1en vooral moet erop
gewezen worden dat mulnnarlunale onder-
nemingen (MNO'~)hun werknemers niet
per se slechter behandelen dan
nationale bedrijven. Toch is dl:
verlelding om de wet te
ontduiken daar waarschijnlijk
groter, urndat zij duur hun
struktuur moeflljker kontroleer-
baar en grijpbaar zijn. Zo is hel
uttbesteden van opdrechten een
populaire tcchnfek. want dil
zorgt ervoor dat dl- MNO's nh-t
direkt strafbaar zijn wanneer
o;;énvan hun undcraannemln-
gen een IOOpjl' neemt met de
arbcldswergevlng. Konkreet uit
zich dil in het uhbctalen van

op hel maïje Ie roepen. ze zijn immers geen
rechtstreeks betrokken partij. De Meyer:
"Het hangt dus helemaal al van de morde
kode die zo'n bedrijf erop nahoudt. Als zij
ervoor kiezen deze problematiek Ie negeren
Is hel niet gemakkelijk hen ICdwingen hun
verantwoordelijkheid op Ie nemen. De
Overheid neemt vaak ook een eerder
afwachrende houding aan en reageen pas
met etrekueve maatregelen wanneer de
situatie al te gortig wordt."

Melkpoeder

Maar er Is ook positief nieuws. veel
bedrijven willen duldelijk maken dal zl] die
praktijken niet goedkeuren en onderschrij-
ven daarom een sociale gedragskode. Dit Is
natuurlijk al L'en serieuze Stap vooruit maar

hel betekent niet dal alle mistoestanden
daarmee de wereld uil zijn, Deze sociale
kode is immers nier bindend en heef! poli-
tiek gaien geen kracht van wet. Ook zijn
er nog problemen in verband mei het kon-
troleren ui zo'n bedrijf de kode al dan niet
naleeft. Uiteindelijk komt hel erop neer dal
een bcdrf]f met grote trom kan aankondi-
gen dal hel voortaan volgens de regels za]
werken, terwijl het toch rustig zijn gangetje
kan blijven gaan.

Een van de meest pijnlijke voorbeelden
van winstbejag ten koste van mensenlevens
vormt Nesué. ZIJ worden geboycut omdat
ze graus melkpoeder leveren aan zieken-
butzen en zwangere vrouwen in de derde
wereld. Op zich lijkt dat een goede zaak,
maar als men rekening houdt met de snue-
tie in die landen blijken Ze meer kwaad dan

~---~'J
I

goed Ie doen. Eens baby's flessenmelk
geW(K)n zijn, willen ze immers geen moe-
dermelk meer, ze hebben cr zelfs niet ge-
noeg ZUigkracht VOOL In hel ziekenhuis
zorgt dit nog nier voor moeilijkheden, het
melkpoeder Is gratis en de nodige hyglênl-
sche voorzjenlngen zijn aanwezig. Daarna
echter treden pas problemen op, Melkpoe-
der is duur, en neemt tot vijftig procent van
het tamüre-tnkomen in beslag. Er is ook
geen zuiver water aanwezig om de melk
mee aan te maken. Daarenboven lijn de
meeste mensen ongeletterd en kunnen ze
dus ook de Instrukues niet tezen. Daarbij
komt nog dat Hessenmelk baby's zwakker
maakt en dat ze dan ook gevoeliger worden
voor allerlei ziekres en inlekttes.

Marsinall
I

En Nesué gaal zc11sverder. Ze kopen
gezondheidswetkers en aporekers om en
verspreiden valse iOlormatie. Alhoewel ze
op de hoogte zijn van de kode van de
World liealth Organisatii;n~die verbiedt
reklame te maken voor produ!,-tcn die

moedermelk vervangen. lappen
ze dit verbod voondurend aan
hun laars. Dltleidt tot de meste~UL

lonen dit: onder hel weltelijk
vastgestelde minimumloon lig-
gen en meer algemeen in de
vaak erbarmelijke workom-
sranëtghcden. In sommige
gevallen gaal men 7,ells nog ver-
der. In 1994 werden 528 vak-
tonusmensen n'nnoord omdat
Zl' iets IC \'ed hun lx-st deden."

Deze warnoesranden wor-
de n ecërer niet zomaar getole-
reerd, Vanuil de westerse: maal'
~(hapJllj l'n overheld worden
wel degdijl akue, ondernomen
legen deze praktijken. Tenmin-
vtc. men probttrt tets Ie onder-
nemen. want in praktijk is dat
niet zo evnvoudig. [)UUT de al
l"<~rdcrvcrmelde uhbcstedings-
r'oJitkk van de MNO's blijkt het
niet zo gemakkelijk n- zijn hen

LÎC-Hf RADioAk1iEr AfvAL balans van jaarlijks 1.5 rmljoen
dode baby's.

65.000 Amerikanen zijn
hun job kwijt. En dit komt
dlKlrdat Nike besloot dat het
voordeliger was hun produktie
Ie verplaatsen naar de lageloon-
landen. Daar hadden ze )lelijk
in: hun winst nam toe mei 900

procent. Dl' arbeiders in tnoo-
ncsfë hebben echter niet zoveel
geluk. Zij vcrdienen zelfs minder
dan het vaslge~tcldl' minimum-
loon van zo'n 55 lrank per dag.
Vaak moelen 7.t' zestig uur per
week Werken in erbarmelijke
omsumdlgheden. Protesteren
wordt ook niet op prijs gesteld:
Marslnah. een arbeidsu-r in de
werkplaateen van Nike. werd.
nadat re h..t a andurfd .. l'en
Slaking te organiseren. oot'
voord. vcrkrac ht en vcrmoord
Uitt"inddijk ZHUhe-t Nike zetts
niet zoveel kosten OOl het 1\1(10
van hun werknemers op te
trekken naar zo'n honde-rd
frank. een paar Nikt's 'ou nog
)tel'd~ minder dan dertig frank
kosu-n..; En Nih, I.df? Zij
vinden nog steeds dat 1e nkt~
misdoen.

sabtnc Lefever

Dubieuze rol van Shell in Nigeria

Ken Saro Wiwa: slacht-
offer van winstbejag
eimls 1948 hebben we een

Universele verklarinq van de
Reäut'tI van de Mens, Dar deze

tekst niet bindend is. is al meermaals
op pijnlijke wijze duidelijk geworden_
Op 10 november "a" dit jaar werd
Ken Sara Wiwa, saml!1l meI acht
anderen geëb'ek.'leerd. En a/weer
konden we "jeU anders doen aan
moc:llteloos toekijken en 0115onqenoe-
ge" late" bfijkeu.

v,)ri,.: jaar reeds verscheen in V~IOl'en
katern over d,' betrokkenheid v.111Shl'll in
de Nigeriaanse wcspcnru-st. Ntl kwam dae
situatie weer in de belangstelling. maar dan
(lP een zo mogelijk nog nagtschcr manier.
namdijk met de dood van Ken Saro wiwa,
schrijver, woordvoerder van 'Müvemelll ol
thl" Survival ,,( O)\oni r,'nple' (Mo>!)PI en
akuevoerder It>~t'n dl' aanwt"7i,.:heid van
Shell in Ni)ll'ria. ten kOMl· camenveutng.

In dl' jaren ~-,jf1igvond Shetl olie in de
Niger-delta in Zuid-Nigcria. Sind~dien els-
ph!ll,· e rt lt' de", oheveldcn. met alk )\l'\'ol-

gen vandien. De bevolking va n de delta.
voornamelijk Ogeni's. hebben nog niet mee
kunnen delen in de rijkdom dit> sheu op
deze manier vergaard hed!. Integendeel
zelfs, de vis- en landbouwgronden waar zij
afhankelijk van zijn V(K)rhun dagelijks
levensonderhoud, worden bedreigd door
uhevervuiling. Een bekend voorbeeld hie-r-
van is Ebubu. waal in 1970 een pijplijn lek-
te en de omgeving vervuilde. Shell vond er
rueu beter lIP dan de olie in brand Ie ste-
ken, zogenaamd als opruimmaatregel.
Gevolg is dat de oppervlakte daar IlU be-
staat uil een vijf meier dikke, gihi~t: stoûcn
afgevende. oliclila~.

VijfeOl' ..iOligjaaf later is Shctl no.:
steeds aa nwezlg in Nigeria. maar ondcrmv
sen beshxn de Ogoni-bcvolklng niet lan)ler
lijdzaam toe Ie kljken. Zl' urganisccrdcn
zich. met Ken Saro wtwa als één van de
boegbeelden, en lx-sto"kten de nliemuhi-
national via Intemauonale of)o!anisatics en
de pers, Enkele maanden geleden echter
werd Saru wove. samen mei acht andere
personen, gearre-steerd en beschuldigd van
moord op vi,..r Ogoni-akti\'lsten Dal die

bcschuldlgtng geen steek hield was voor de
buitenwereld Zo klaar als een klontje, en
Arnne~ly lnu-rnarlonal bestempelde Ken
sero wiwa dan ook als gewetensgevangene
en voerde aki lc legen zijn vasrhoudtng.
Toch kwam er een proces, en ondanks
duiddijk valse gerulgcrussen werden Saro
wlwa en f.ijn rncdcgcvangcm-n Ier dnod
veroordeeld. Ze werden geëksekureerd op
10 november 1995.

Diktator

De vraag stel! zich naruurlijk ui Shcll
wel de);dijk betrokken was bij del.e zaak en
of zij de tmernanona!e kritiek dan nok wel
'verdient'. Naruurlijk heeft Shdl geen
dtrekte medezeggenschap in de ~slissing
om 501ft)wtwa gevangen 11;"nemen. Enkd
hel militaire regime, en meer bc paald
)leneraal Ahacha. kunnen bestuiten iemand
IC arresteren. Toch speel I Shcll een duldcu-
lt" TL)]in deze ailairc. Zo zijn le al jarenlang
}locd~ vrh-ndjes met de gezagdragers, een
sarm-nwerktng die IJe!! heiden voordeel
0l'kvert De inkomsten van de eksploitatie
van ohc zijn immers ni ...t mis. en Shell
neemt ll1l\at de helft van de da~elijk~e
olieproduktic al. liet is dU5 heel belangrijk
V,'I'r hel Ni}leriaans regime orn Shdllot
vriend te houden. en een paar lastige aktie-
voerders kunnen 7C dan olll missen als
kiespijn. En dat ne emt de Nigeriaanse
rC}lerinJ.:heel letterlijk. Shell schreef de
overheid ttn hriel met dl' rnedcdt'linJol dat

o vsto Jaar9an9 22 nr. /4 dd, /8 december 1995

I.l· heler her Ogoru-prohteem konden op-
1115!>Cnah ~e wou dal Shell haar aktivin-in-n
in Nillcria hlec! vcrderxetn-n. Mcrr had d,'
regering nkt nodig. Ze stuurde h!'1 It-gcr op
de Og{lni'~ al. en die pakten het 'probleem"
up een gewelddadig!' manier aan verd .. r
t[edl Shell ()p~:nlijk nu- een paar keer dok-
Ier OWl'n~ wlwa. broer van Ken. nmmo .. l
Ie hebben. Waarover deze ontmoetin)1en
gingen wil Sh.-JI niet vrijgeven. maar \"ul-
gens o-vens Wiwa 114101(f 5hell aan IC
bemiddelen ten voordele van Ken $':HO

wlwa. indien de Ogeni's hun kampagne
legen Shell zouoen staken. De ulfi("Ît'It"
vcrslc luidt n(l~ steeds dal Shell h ...1 niet
npport uun vindt lu<'~cnl>cide IC komen in
d..· polil1eke zalen \an een land.

sabtne Lefever

Marxisme, kapitalisme en socialisme
4 J( Marx mei prof. Rudoff Boehm

"

"De mislukking van het socialisme,
Ontoereikendheid van de marx'suscbe

zowel als de liberale verklaring. De
mislukking van het kapitalisme."

dtn. 19 dec, 1995, 20 u. stipt

Masereelclub leuven
Ierse Predikheren straat 25

Org Masereelclub vzw en IMAVOvzw
Deelname Inde kosten. 100 Irank per avond
(studenten. 60 frank), 160frank voorde cyclus
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Mi»ehlen denkt u dat deze zinnen uil hel
beloog komen van één of andere sectaalde-
mokraar. Dat is niet zo: de eerste paragraaf
is de slotparagraaf van de tekst die sheü-
Nederland in de Nederlandse pers ver-
spreidde om haar standpunt te verdedigen
inzake de terechtstelling van saro wïwa en
de betrokkenheid van Shdl. Dat standpunt
houdt in dat een bedrijf zich niet mag men-
gen in de pölhieke aangelegenheden van
een land. De tweede paragraaf Is een uit-
vindsel van eigen makelij om aan Ie tonen We infonneerden naar de opinie van

Shell in Nigeria

Als U deze niet gelooft,
vertellen we U een ander
Golifiek is voorbehouden Ilan

regeringen en politici. Een
wereld waarin bedrijven hun

ekonomische invloed gebruiken om
regeringt!n te steunen of te lillen
vallen, ZOueen angstige en duistere
wereld zijtI. ,. "Bedrijven tijn tlamdijk
vaak etlkLl uit op geld verdienen, dat
is het sturende principe van het ganse
kapitalisme. Geld verdienen heeft op
zich niets met moraliteit te maken,
dus het risiko bestaat dar die twee
principes, geldbejag en moraal. snel
zouden gaan botsen. Het kapitalisme
zijn we wd verplicht te aanvaarden,
aallgezien hef blijkbaar het enige

ekonomische systeem is dat werkt,
maar verder moelen de kapitalistische
instituties bij uitstek, de bedrijven,
zich ver houden van alle politiek. ,.

dat de lek5t van SheU niet echt kan
overeenkomen mei de ware fIIoso0e van
het bedrijf. Nochtans is het de logische
«onsekweoue van de eerste paragraaf.

Iedereen weet ondertussen wel (of zou
kunnen welen) dat multinationals heel
vaak een zeer grote politieke rol spelen,
Zeker In de derde wereld. en dat die ang-
suge en duistere wereld waarvan ze spre-
ken dus gewoon een realiteit Is. Wat de
mensen van SheJl ongetwijfeld ook weten.
Er wordt trouwens nog wat meer vals ge-
speeld in de formulering: niemand vraagt
Shdl de Nigeriaanse regering te doen val-
len. Er werd enkel gevraagd hun Invloed
aan te wenden om mensenrechten tIC'"doen
respekteren. Trouwens kan je nog merken
dat Shdl bij hel li.:hzelf kwijlschelden van
alle schuld, datzelfde dan en passant, ook
maar doet voor iedereen die geen politicus
ol regertngshd is: .. lle nler-polirkt zijn vrij
van schuld aan politieke misdaden, want
pollnek Is voor anderen voorbehouden.

Amnesty

Nigeria voor beginnelingen
De regionale grootmacht Nigeria heelt nnm negentig miUocll Inwoners en herbergt m'n
tweehonderd etnische groepen die onderling sterk verdeeld zijn. Oe grote reserves aan
olre el] gas, de goede grond en het klimaat boden alte mogelijkheden voor NigerIJ om uil
Ie groeien Int een sterke nane. maar. door onbekwaam kidenchap behoort hel land nu
rot de armste rer wereld. De afgelopen twaalf jaar is Nigerla's bruto nationaal produkt
metlachtig procent gedaald. Andere grote problemen In ht!l land zijn een veralgemeend
roetaal en moreel verval. In Lagos, de vroegere hoofdstad, bad dat verval zo'n vormen
aangenomen dat in 1991 gewoon maar werd beslist urn een nieuwe hO(lfdMad te
bouwen, Abuja genaamd. oox etnische spanningen brachten het land uh evenwicht.
Eind jaren zestig woedde bijvoorbeeld de Biafra-oorlog. ook met oltebelangen op dl!
achtergrond, die aan zo'n twee miljoen mensen bC1.leven eosue.

Begin november 199~. kwam bet huidige staatshoofd. gent'raaJ Abacha, door een
«aatsgreep aan de macbt. Generaal Abacha heeft inmiddel~ elke politieke aktiviteit In he!
land verboden en rnaakte bekend dal alle dcrnokraüschc tnstemngen in Nigeria worden
ontbonden. noor een hard militair regtene wil hij orde scheppen in de chaos. Het is Ie
betWijfelen ot dot lukt. De kans lijkl lIkt gering dal Nigeria afstevent op een burger oor-
log.

Rt"Cenl kwam de Ogom-bevotkjugsgroep, die In her zufdwesten van Nigeria or Zeer
ohenjke grond leeft, in de aktualiteit toen hun voorman, Ken Saro wiwa. samen met
acht andere Ogcnt.jefucrs werd terechtgesteld op beschuldiging van moord op andere
Ogoni-aktivisten. lIel proces werd door alle buitenlandse waarnemers als opgezet spel
bestempeld. Oe ollcmaatsdtappij Shell is de grootste van herland en de Jlrotestakties van
de ögonrs gaan (10k vooral tegen Shëll. Hel was trouwens tijdens een mantrescarte tegen
Shell dat saro Wiwa en zijn medestanders ziJn epgepakt. Shcll wordt ervan beschuldigd
zijn grote invloed op de Nigeriaanse regering niet te hebben benut om druk uI! ICoefe-
nen. Ook verklaarde recent een lamili('lid van xcn Saro wlwa dal She.ll in gebefme
onderhandelingen had beloofd druk uit te oefenen op de regering op voorwaarde dal de
Ogenl's de akne, tegen shen stepzenen.

De: Ogonl-bevolklng komt voornamelijk op legen Iwee zaken: de UlilieuvefOmrdfllg.
ing door de oliemeatschappäen (waarbij SheU hel Sterkst nanwe-Lig Is) en het feit dat de
opbrengsten enkel ten goede komen aan de cemrate. militaire regering en aan de bulten,
landse multinationals zeil.

(eh)
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organisatie voor internationale dans en Interculturele samenwerking
programmeert In 1996

1. Afrikaanse dans: IQ, 17,24 en 31 jen., 7,14 en 28 feb. en 6,13,20 en 27 mrt.
18.30 - 20.30 uur, Ls.m. Wisper vzw

Plaats: Stedelijk zwembad, Hogeschoolplein. 3000 Leuven

2. Salsa: 9,16,23 en 30 jan., 6,13 en 27 feb. en 5,12,19 en 26 maart, 20-22 uur
Plaats: LlKV vzw (Leuvenselnfrasuuctuurvoor Kunslzinnige Vorming), ·i

Diestsesleenweg 104,3010 Kessel-Lo l
Voor Info en inschrlivina: MuIticuIl. Geldenaaksevest 112, ti 016120.00.75

({CUJDirk lkrnard)

Amnesty International in verband met de
hnuding van sheu. Amncstv antwoordde:
·Shelils niet de enige grulC imemanouale
maatschappij in Nigeria, maar het is wd
duidelijk een lnvloedrljk akteur op de
Nigt'rlaansc scène. Ook kwamen sommige
mensenrechtenschendingen voert uit een
militair ingrijpen tegen mensen die onder-
meer protesteerden tegen milieuschade
roegebracht door olfcrnaatschappljcn, in hel
biJztmder sheü. Om die redenen denken
we dat Shell een bijzondere verantwoorde.
lljkheid heelt om zijn invloed in de Nigeri-
aanse regering te gebrutken om de regering
te vragen zijn lnrernarlunale verplichtingen

Inzake mensenrechten na Ie komen". En op
de opmerking van Shell dat ze zich niet kan
mengen In de politieke zaken van een land,
antwoordde Amnesty: "Mensenrechten zijn
leders verantwoordelijkheid. De universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
richt zich niet aneen 101 regeringen: het
roept elk Individu en elk maatschappelijk
orgaan op nch in te zenen voor het respek-
teren van die rechten van de mens. ( ... )
Een regering vragen haar Internationale ju-
ridische verplichtingen Inzake rechten van
de mens na te komen, is geen 'fnmenglng-."

Antwoord

Deze amwocrden van Amnesty Inter-
national stuurde Veto naar de verantwoor-
delijke van de persdienst van Shëll-Bël-
gjum. die on~een antwoord terugstuurde.
Is dit de strategie van Shell Belgium: een
jow profile aanhouden zolang de publieke
opinie niet il te wakker Is geschoten? In
Nederland ~aLentegen, waar zich i!én van
de hoofdzetels van ShelJ bevindt, volgde op
de terechtstelling van Saro wrwe en zijn
negen medestanders h~ig protest in het
ganse land met veel media-aandacht, waar-
na Shell-Nederland besloot om een tegen-
Informauekampagne Ie lanseren. waarsent-
jnlijk de katastrofolie media-aanpak van de
Brem-Sparzaak Indachtlg.

Carl Houreau

I:(~~crij:.rf
Tiensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.
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Groot tegensprekelijk debat over leven en dood

"Nederland is Sodom of
Gomorra niet"
Gorigt' "''eek woensdag vond nier

in Leuvetl het derde debat
plaats in de reeks 'Tegenspre-

kelijke debatten', Die reeks wordt
georganiseerd door de kranten DI.'
Morgt'tJ en de Financieel Ekonomische
Tijd rond een aktueel tema. De "rtUJg
voor de vijf panelleden was dit keer
'Mag wat kan?', ePI er- werd gedebat.
teerd over problemen als eutanasie en
invitroferti1isatie (IVF). Theoretici
zaten teqenover practici, gelovigen
tegenover vrijdenkers.

Voor hel debat waren vter Belgische profes-
soren en een Nederlandse <Ins uitgenodigd.
Aan de linkerkant van het trikolere podium
lollen de mensen van de praktijk: Piet Ad-
miraal. anestesist en piunier ln palliatieve
zorgen en eutanasie in Nederland. Marc
van Montagu, biotechnoloog uit Gent, en
Herman Dcvruey. Leuvens pionier op het
vlak van IVF. Aan de andere kant zaten de
denkers: de Leuvense filosoof Herman De
Dijn en hoogleraar eliek Roger Burggraeve.

In zijn Inleiding wijst professor De Dijn
op de weerslag die wetenschap kan hebben

op etiek. HIJ hed! het over gevaarlijke
gevolgen van rechnlsche en wetenschappe-
lijke omwikkelingen, zoals de -banaliserinR
van waarden- en de -dukrednertng van hel
gezond verstand". In het verdere debat
wordt zijn standpunt gekenmerkt duur een
soms overdreven voorzichtigheid en terug-
houdendheid waar hel verwezenlijkingen
van de medische wetenschap betrof. Ook
bij Burggraeve vinden we een dergelijke
houding terug, naast een sterke nadruk op
waarden en op een vaag gegeven als 'het
sakrale' .

Dokter Devrocv ShUL"Crtzich ongeveer
lussen de twee denkers en de andere an-
sen. Op bepaalde punten sluit hij zich aan
bij De Dijn en Burggraeve. maar lijn geloof
in dl.' vuuruitgang van de wetenschap deelt
hij nkl met hen. wanneer DI.'Dijn nog
maar eens de "degoetante gevolgen" van de
wetenschap aanklaagt, en suggereert dal
IVF daar deel van uurnaakt. haalt Dcvroey
fel uit en zegt dat het even degcerenr is een
vrouw te laten sterven voor een kind. HIJ
refereert daarmee aan de tijd waarin de
wetenschap nog nier zover gevorderd was
als nu, maar IXlk aan het standpunt van de
kerk in die tijden. dat stelde dat als gekozen

moest worden russen het leven van de
moeder en dat van het kind, dat van de
moeder opgeofferd rnoesi worden.

Van Montagu en Admtraal tcnsloue
profileerden zich als-de grote pragmatici. Ze
hadden beide lak aan religieuze of enigzins
zwevcrtge argumenten. De enige grens die
Van MOnlagu ziet in verband mei genetis-
che manipulatie is het ingrijpen in mense-
IIjke geslachtsellen. uat standpunt is niet
het resultaat van een reflektie over waar-
den, maar enkel "omdat de maatschappij er
nog ntet klaar voor is".

Humanist
gèn van de grote rema's van hel debat

is het elndc van het leven. en meerbepaald
de vraag ol en in hoeverre een arts daarbij
In mag grijpen. Een intnessant diskussie-
punt daarbij is de vraag ut over ertsene
standpunten al dan niet demokransen
beslist mag worden. Er zijn. zoals ouk vaak
later in het debat. twee duidelijke kampen.
Dcvroey en Van Muntilgu vinden dat de
dcmokreusche meerderheid geen zeggerr-
schap kan hebben over het persoonlijke
leven. Volgens De Dijn is het net een voer-
waarde van de demokraue dat ze over alles
mag beslissen. Van Montagu wij~t die vuor-
waarde af, en ge-eh als voorbeeld de rassen-
wetten in hel Duitsland van de jaren dertig
die ook door een meerderheid gestemd
waren.

Admiraal meent de oplossing op dat
probl~ Ie weten. altans waar het de ver-
schllJen russen aetgrë en Nederland betreft.
Volgens hem is het de dominantie van de

Wetsontwerp wil vluchtelingenbeleid hervormen

Buitenlandse studenten geviseerd
ae laatste maanden is er binnen

de overheid hard gewerkt aan
een n;ellwe wet omtrent vlucl,"

te1itrgetr en asielzoekers. Na het advies
van de Raad valt State werd het eerste
voorstel valt minister va" Binnen-
landse Zaken vanae LAnotte (SP) en
zijn kollega, staatsekretaris voor
Maatschappel/ïke Integratie, Leo
Peeters (SP) herwerkt. Hoewel het nu
voorliggende wetsontwerp afgezwakt
is, werd het door vluchtelingenorga-
nisaties negatief onthaald.

De rcakues vanuit die orgamseues llegcn er
niet om. Zij stellen zith grrue vragen om-
trent de mt'ns'Irlendelijkheid van hel roe-
kornsuge belctd. ZIJ vinden dat het wetsent-
werp asielzoekers en vluchtelingen nog ver-
der in de marginaUteh drijft. volgens hen
dreigt de nieuwe onthaal regeling voor
,vluchtelingen een Instrument te worden in
de huidige tendens ror jmmlgrarlekontrole.
Hel overkoepelend Centrum voor de Inte-
gratie van Vluchtelingen ~OCIV) verwijt de
minister dal zijn vluchtelingenbeleid, door
de grote mate van represslviteh. enkel de
illegaliteit in de hand werkt. Waarom zou-
den asielzoekers zichzelf Immers vrijwillig
aanmelden bij het Hoog Kummissariaat
voor de Vluchtelingen indien de kans uil-
gewezen te worden bijzonder groet is? Voor
hen Is het dan Interessanter gewoon in de
Illegaliteit te blijven.

Detentie

Vanaf nu zullen vluchtelingen bij hun
aankomst in dit land geen beroep meer
kunnen doen op OCMW-steun. Hierdoor
zullen zij verplicht worden te verblijven in
ceen (weliswaar) open onthaalcernrum waar
zij voeding. onderdak en kleding kunnen
krijgen. Houdt de asielzoeker zich niet aan
die regeling, dan is dat op zich ai een vel-
doende reden om hem uit te sluiten van de
cmvankelfjkhetdsprocedure. De bedoeling
van Vande Lanone is om op die manier hel
OCMW Ie ontlasten en een betere opvang
voor de betrokkenen te kunnen voorzien.
Hel OCIV wijst erop dal -tndren de over-
heid de bedbadbroodregellng op een soe-

pele en passende wiJze wU organiseren, ze
bijzondere aandacht zal moeten besteeen
aan de kwalheit van de opvangcentra.
Bovendien zal men oog moeten hebben
vQOr.hel. fei;.,dalJW:1 allç,.~~u
nen tunkuoneren binnen hCI regime van
zo'n centrum. Denk maar aan minderjari-
gen bijvoorbeeld. Die hebben gedurende de
periode van hun verblijf hkr toch ook recht
op onderwijs en een aangepaste opvang •

OOk het invoeren van de onbeperkte
mogelijkheid van detentie ligt zwaar onder
vuur. Wanneer asiel geweigerd wordt, moet
de persoon in kwesue het land onmiddellijk
verlaten. Indien hij dat weigert. kan hij op-
gesloten worden in een dctenttecenrrum.

In het nieuwe wetsvoorstel staat echter
vermeld dat de periode van opsluiting. twee
maanden, oneindig verlengd kan worden.
In principe berekern dat dat Iemand in
België vcrscheldene Jaren kan vastzitten. In
'De zevende dag' verdedigde vande Lanone
deze maatregel. "In de roekomst is hel in-
derdaad de bedoeling de periode van op-
sluiting te beperken tOl twee maanden. De
mogelijkheid om iemand onbeperkt op te
sluiten". zo STelde hij, "is enkel Ingevoerd
omdat in hel verleden gebleken Is dat aster-
zoekers de procedure zo lang rekken 101de
bepaalde termijn verstrekken Is en de over-
heid verplicht is hen te laten gaan". Volgens
MRAX. de waalse beweging tegen reosme.
anusemmsme en xenofobie, is de bepaling
van onbeperkte detentie strijdig met de ar-
tikelen 5 en 18 in de konventie ter verdedl-
ging van de neebren van de Mens. Omdat
er geen maximale detentjepcriode bepaald
ls, geeft men de adrninistratie immers de
bevoegdheid volledig autonoom en arbitrair
Ie beschikken over de lengte van de opslul·
nogspertode zonder dat een gerechtelijke
instantie hierover kontrole kan uitoefenen.

Ook de buitenlandse studenten worden
strenger aangepakt in het wetsomwerp.
Noch de studenten, noch hun familie zullen
een beroep mogen doen op flnandële steun
van hel OCMW. Indien zij dat loch doen,
kunnen zij alleen op grond daarvan uiige-
wezen worden. "Het Is de bedoeling", zo
stelt de memorie van toellchting. -dat een
vreemdeling die in België komt studeren.
gedurende de ganse duur van zijn studies
over voldoende middelen van bestaan he-

schikt zodat hij niet ten laste van de Bel-
gische overheld komt." Voor sommige

kerk dit: de mensen aan deze kant van de
Moerdijk ertoe aanzet legen abonus te zijn.
Hier blijken de tegenstellingen in hel debat
volgens twee lijnen te verlopen; niet enkel
praetiet tegen theerenet. maar ook gelovt-
gen tegen 'humanisten', wals Admiraal het
graag uitdrukt.

Voor de moderaue van het debat zor-
gen de hootoredakreurs van De Morgen en
de Finandeel Ekonomische TIjd, respekite-
yelijk Yves Desmet en Hans Maenens.
,\,smel neemt zijn taak nogal aktief op.
maar verliest zlch daarbij lil nu en dan in
sensaneruchr. In een poging hel vaak teo-
retisch gepraat wat t~ konkrenseren kon-
Ironreen hij de dcbanerenden mei allerlei
vergezochte vcorbeetdsnuaues. Zo is er het
voorbeeld van een zwaar mongoloïde baby
met een levensyerwarhung van twee dol'
gen. die op dcA:lfde ziekehulskamer ligt als
L"Cngezond kin~ met een defekt haft. dat
onmiddellijk een donorhan nodig heelt. De
voorspelbar~raag i~ nl hel verantwoord is
hel eerste kindje te doden om met zijn han
hertweede te reddèn, Admiraal is trouwens
de enige die het aan wu.'.durven.

In verband met die grenzen van de
eüek. een ander interessant tema, haah
Desmet zijn teorie van de glijdende helling
beven. Die sreh dat veranderingen mensen
'laak afschrlkken omdat ts: niet weten
"waar dat allemaal eindigen zal". Op Burg-
graeve na zijn de debatterenden het er over
eens dat etiek ntet onveranderlijk is. Admi-
raal sreu nog dal helJlngen ook wt:1 eens
omhoog kunnen gaan. en dal Nederland,
dat meer liberale wellen heeft op het vlak
van abortus en eutanasie. nog helemaal
geen Sodom of Gomorra geworden is.

Martijn Graumans

bunentandse studenten van wit: de situatie
niet eenvoudig 15,kan dit problemen ver-
oorzeken. Gewoon een late uitbetaling van
hun beurs, of een devaluatie van de munt-
in hun land van herkomst zou hen al in
onverkomelfjke problemen brengen.

Armemie tieckx

"
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Benoît Lachambre toont resultaat 2 maanden dansstudio

De huid heeft een geheugen
eallser en choreograaf Benoir

Lachambre (Quibec) werd dit
jaar door Klapstuk uitgenodigd

om in de Klapstukstudio in de Naam-
sestraal enkele maanden aan een
eigen choreO!Jrafie Ie werken. Deze ~
maandag toont Lachambre het eerste
resultaat vml bijna twee maande"
werken in de dansstudio: dansmate-
riaal maken. selekteren. weglaten.

D~ choreogratte word! mee ontwikkeld en
gedanst door Ruben Mdllcur en Llsa Wille.
Mei die laalSIt' werkte Lachambre reeds
eerder. Vorig jaar In november toonden ze
in Leuven een work-ln-progressvoorsrclllng
van 'Lanoline', die daam .. nog in de
Plateau (Brussd) en in de Danswerkplaats

"Hfl 'glljdtn' is een vnwiJllng naar brwrg!l1g·

lAmSIerdam) Ie zien was. Bij de nieuwe
enscenering zorgt Lawrence Malstaf voor de
senografle. vlncem MalsIa! voor de muziek,
en Peter De Wachter voor de betictnlng.
"The Water falr mal' 15een voorlopige titel.
zoals ook de choreografie zeil niet al is en
onder meer door de feedback na de eerste
voorstelling nog verder moet evolueren.

Grapje

Lachambre choreografeert sinds eind
jaren zeventig en danst momenteel bij
'Damaged ccoës'. het gezelschap van Meg
Stuan. Daarvoor danste hiJ bij Marie
choutnard en Jennlfer Lacey. jwee weken
geleden gaf Lachamore gedurende een hele
week ook een workshop dans voor ieder-
een die geïnteresseerd was. Mensen die
eraan deelnamen, spraken In de eerste

16

plaats van een verregaand onderzoek naar
de eigen zintuig.lijkheid.

Volgend zinnetje heeft Lachambre in
het Stucboekje laten afdrukken, als toe-
lichting bij de eerste voorstelling van "rhe
water fait mal'; "te glissemem des corps
s'efflrme quand l'ëcroulernem des regards
jaillit de la mémotre de la peau qui subit
l'tmpact de coups et de caresses." [Het
vergjijden van de lichamen vindt plaats
wanneer het Ineenstonen van de.'blikken
ontstaat vanuit hel geheugen van de huid
die geslagen en geliefkoosd wordt.] Een
grapje?
Lachambre: .Het zinnetje is eigenlijk een
zeer gekondenseerde en poëusche undruk-
king van waar het mij In de dans om te
doen is. Ik beschouw mezelf zeker nlet als
een schrijver. maar ik wilde toch even een

poging doen tets over mijn dans ti: schrij-
ven omdat bepaalde mensen me erom
vroegen>
Veto; War bedoelje dan meI hel "gtheugen I'an
dl huid"?
Lachambre: .Hel lichaam - ik hou het
vaak bij de huid, omdat dal zo'n gevoelig
orgaan Is - draagt met zich mee wat hem
oen is overkomen. Ah een lichaam wordt
aangeraakt - gcslegen of geliefkoosd dus
- vermengen de gewaarwording en het
gevoel van het moment zich met gewaar-
wordingen en gevoelens van vroeger, Als
een hand bijvoerbeeld op je schouder
drukt, dan ervaan dil:' schouder natuurlijk
Iers op het moment zelf, maar mogelijk
roept het ook herinneringen op. In beide
gevallen kunnen er dan reeknes komen. De
reakues zijn dan ook vaak een mengvorm:
reaktie op de impuls en op de herinnering.

KER5TPROMO!

Die impulsen kunnen zowel komen van
iemand anders als van [ezelf.»

Aanraking

Veto; Zo kriJs je dan fanglamerhand bnwgltlg
Lacharnbre: ..Inderdaad. Hel gaat er mij
trouwens natu urlljk niet om per se biJ de
dans uit te komen. Dit zijn dingen die mij
boeien en dan blijkt dat ik daarmee In het
danscircuit terecht kom. Maar beweging Is
ook om een andere reden interessant. liet
bewegen 1;ell draagt een heel gamma aan
gevoelens mee; mensen blijven mer konti-
nu stilstaan. ze bewegen in het dagelijkse
leven voortdurend. Vele bewegingen heb-
ben berekentssen, roepen herinner1ngen op.
Hel venrekpunt van miJn dans hoeft dus
niet altijd een aanraking [I" zijn. Soms laai
ik gewoon één van de dansers vrij op de
scène, die zal ooit wel aan het bewegen
gailn en die bewegingen vormen dan plots
de impuls in plaats van een aanraking.
MailT nog eens, ik hou ervan vaak terug te
kernen op de huid. omdat die zo gevoelig
is.-
Velo: Daarmee begrijp ik nog niet 14'.:11 "blikken
die ineemtortsn : btrd:mr.
Lachambre: ·Blikken dragen een bepaalde
i,phoud. Als je naar iets kijkt, dan beant-
woordt daar ook een bepaald gevoel of een
stemming aan.»

Blik

Veto: Watlnur storten V dan in?
Lachambre: -wanoeer j~bijvoorbeeld
naar iets op de scène kijkt, kan plots iets
anders op de scène Je aandacht trekken en
dan krfjg je een nieuwe blik, met een
nieuwe inhoud. Dan is die eerste Inhoud

dus "Ingestort". Nu, Ik moet trouwens
zeggen. ik hen die inleidende zin nu stuk
voor stuk aan het uitleggen. maar de reden
dat Ik een poëtische zin heb neergeschre-
ven, was dal poëzie veel ruimte laat voor
verschillende Interpretaties .•
Veto: En wal heeft dit filalJle diln mn dam Ie
maken?
Lechambre: •Wel, de blik speelt gewoon
een belangrijke rol. in de dagelijkse erva-
ring. en ook op scène. Mensen kijken naar
een voorstelling. Ook dansers kijken, De
verschillende impulsen kunnen gezien
worden, Het beeld van iemand anders die
geliefkoosd wordt, zet rers in werking bij de
kijker. Voor het publiek is de blik trouwens
nog belangrijker dan voor de dansers, want
hel lichaam van de kijker wordt niet recht-
srreeks gemanipuleerd, dit gebeurt enkel
via de blik, Ook hel gehoor kan een rol
spelen.Jmaar hel zien is meesral veel
beliln8riiker,~

Zintuig/ijk/leid

Vela; En ten sJç/le hrr -vrr9lijden van de
lichamen"? ... :-
Lachambre: ..Hel Is hel resultaat van het
ganse proces dal ik beschreef, dat zichtbaar
is, Het proces waarin de blik, de zintuigen.
hel lichamelijke geheugen, en de verschil-
lende tmereknes een rol spelen, Mijn dans
komt dus voort uit een zich koncentreren
van de dansers op die verschillende zaken.
ZO kom je tot tets Interessant ol veelzeg-
gend. Dal "slljd..-n" is dan een verwijzing
naar beweging, naar aanraking en afSIOIIng.
Ook de titel. 'The water Iait mal', een
materie di..- een onaangename Invloed heeft
op een lichaam, wijsi nog eens naar miJn
venrekpunt. aanraking. zimulgllJkhcîd,
gevocl.~ .....

Carl Hourcau

Bel1lJÎI IAchilmbre loonl 'The Waur [all "lil/' in
de Damttudiö l-al'! Kfap5fwk (Naatmt$frila;' 96)
op maandag J8 december, ,-

APPLE
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Bij aankoop van een
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10 verrassende CD's,
1 surprise pakket en
1 subliem geschenk naar
keuze uit de ComED-
kerstverlanglijst!
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Lezing Jean-Luc Dehaene over de
informatiesnelweg

De Virtuele Premier

O'YSSis organiseerde afgelopen
woensdag de eerste VQn een
reeks kûn9fm over de infor-

matiemaatschappi], Premier Jean-Luc
Dehaene mocht de spits afbijten voor
Uil matig gevulde aula in het Maria-
Theresiacollege meI zij" visie op de
overheid en de j,,/ormatiesnelweg. Die
ro/lijkt IIogal passief te zijn. De eerste
minister kijkt voorlopig lieve,. de kat
uit de boom.

heeft. Ze willen deze nieuwe: media toe-
gankelijker maken V(M)r de Leuvense Stu-
dent. Zo kregen de ekonomtenudemen en
hun kolJega's van de rechtslakulten van de
Ulyssis-vrijwilligers reeds een Irurodukne-
sesste over internet. Andere takuneuen
zullen volgen en ook dele lezingenreeks
moet de srudemen warm maken voor de
hi-tech-maatschappf] van morgen.

Plaats

De verenlglng UlyssJs (afkorting van Unix
Levers Yidd Student Services and Internet
Suppon) is een werkgroep binnen de Leu-
vense overkoepelende xrtngorgantseue
(Luko) die zich bezighoud! me! engeveer
alles wat met computer en de zogenaamde
informatiesnelweg. lees internet, te maken

Wie informatiesnelweg zegt. denkt
hierbij ook direkt aan rektor Oosterllnck.
zcau bekend kan de hele ontwikkeling van
het Internet up heel wat belangstelling van
de Leuvense rektor rekenen. Hij was dan
ook aanwezig om de eerste minister te ver-
welkomen en te bedanken voor zijn komst
en Interesse.ewat de eerste minister van het

TreInaktie! FIetsaktie!
Vortse week woensdag zouden de studenten 0il een Iudteke manter aktie VUCf('O tegen
de verdere albraak van het binnenlandse treinverkeer. Mett.'t'n wou men uok een
duiddijk si~naal geven in de richtin.: van de spoorbonden. want geef we als er Iemand
slachwfkr is van de spoorstakingen dan i~ het toch de trcingebrulker zelf.

Sociale Raad en Milleuraad (Genoegt) had de studenten opgeroepen om onder het
mono -Rt'd hel btnnenlends irelnverkecr" een dagje gratis te sporen. Op die manter
wilden 1Jj hun steun beungen aan de sponrb!mdcn 1':0hen aansporen vm 1(' vcrancleren
van akriernodel. De studenten zoueen ttets.zien dat de algemene staklngen vervangen
zouden worden door ueket- en k(llltwkstaklngen, betaalstaklngen dus. Oh soort van
ekrles heeft het voordeel dIl hel !liet zozeer de treinreiziger raakt, maar des te feller de
NMBS.

Oe studenten etsten verder nog dat het binnenlandse net een prioriteit LOUbüjven.
en dat er werk zou gemukt werden van l'en verdere uitbreiding en mudernlscrlng van
het huidige net. Dit impliceert dat men de HST nog even in de koelkast plaats In
afwachting van hetere tUden. Tenslotte meet het epenbaar vervoer over de hele lijn
!t()edkopt:r worden, en v{)OT studenten best gratis, zodanig dat men up een positieve
manier ilangclt't wordt tnl een cknlo8ische keuze.

Op hel uur van de afspraak bleek echter dat de pers in grotere 8('tale aanwezig was
dan de studenten. Juist gereld negen nudemeu vonden het de moeite om eens vroeger
uit hun bed Ie komen of te SI)iJbden in naam van het algemeen belang. Ik studenten
werden bovendien in de trein duur twee man spoorpolitie opge:w ..chr en werden
verplicht hun go-pass in I;: vullen. Daar hen levens her recht werd urnnemen om
parnûenen uit te delen. zat er voor de aktievoerders niets anders: op dan een bezinning
over hel engagement van de studenten.

Ondertussen blij!! men erin geloven. Sodele Raad reept dan (10k de studenten op
om massaal de komende fietsaktit;'s die georganiseerd zuilen worden door het 'G~n
Jongeren Netwerk Geoocjtl', I~ steun ...n. Mei de hervatting van de ooit zo beruchte ll.. t-
saknes wil men het maatschapl"lelijk debat rond mnhllitelt openen. Ondanks het fett dat
'de .lUW, mljn vrijheid· allang niet meer Ie verantwoorden Is. en dir zowcl up sociaal,
eknnornlsch als ck<'JloglSChvlak, blijft men joezen voor 'het gouden kalf van her lndus-
rrïete tiJdperk'. De alarmerende berichten over de hoge ozcnkoncemreues, het broeikas-
dfekt, het aantal weekenddoden en tie toenemende immubiliteit lijken el/jln vluchtllol als
choquant.

Ook in Leuven weigert men, legen elke logika in. de nodige maatregelen te nemen
om het openbaar vervoer en de fiets te promoten ten opzichte van de a\.HU.Zo heeft de
stad plannen om zo'n duizendtal nieuwe parkeerplaatsen in te richten. Ook ZIIII er een
zeer omstreden tunnel kernen onder het Manelare:nplein met een prijskaartje van zo'n
tweehonderd mIUot:n, terwijl er Wklr het ttersbcletd sleerus een budget beschikbaar Is van
twlntig miljoen op Jaarbasis. De nieuwe &('Im'kklge fletsstallingen bevestigen enkel ce
tweeslachtigheld van ht.'1 Leuvense beletd ln zake mobüfteu. In hun eerste aktie zullen de
eknevoerders dan ook pleiten voor een dresüsche verhcgjug van het aamal Iletsstal-
llngen. en een verbetenog van de kwaliteit van dC'le, en ho:! verminderen van het aantal
autcparkeerplaetsen.

(thl)
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land denkt over de inlonnatiemaatschappij
Is belangrijk voor de verdere ontwikkeling
ervan". aldus de rektor. Hij had ook niets
dan lof over voor het vrijwilligerswerk van
Ulyssls en herhaalde zijn plannen om vanaf
volgend jaar te starren met een -komer".
waarbij aan studenten de kans zal geboden
worden om op kot mei Internet te wer-
ken.·Het zal niet meer zo lang duren of we
hebben te maken mei een virtuele urnver-
sileil mei virtuele kursussen. ja zelfs mei
een kcmplete virtuele realiteit", voorspelde
oosrerltnck.

Begin

·lkzelf beltoor nog 101 de bc-generaue.
de betere computer-generatie", zo begon
peheene. Daarnaast merkte hij or dat de
politiek wel zal meespelen. maar niet de
determinerende rol Uil hebben in de om-
wlkkeltng van de informatiemaatschappij.
Denacne Is dus niet van plan om een voor-
trekkersrol te spelen in hel gebeuren.

"we staan nog maar aan het begin van
een hele evolutie. Internet zoals we het nu
kennen Is slechts een ekspertment. een
voorloper die een veel ingrijpender veran-
dering inleidt. De informatiemaatschappij
Staatl!'igenlijk nog te gebeuren", aldus onze
eerste mintster. Het gebruik van de nieuwe
media Is nog niet algemeen, daarvoor zijn
een aantal drempels nog Ie hoog. Dehaene
ziet voor de overheid een rol als verkeers-
agent op de snelweg. "Belangrfjker dan het
beheer v~ het materieel van de netwerken
Is te bepalen en IC kontroleren wàt er op de
netwerken gebeurt. De uitbouw van de
lnlrastruktuu r laat men best ever aan het
prlvee-lnltlatlef waarbij de konkurrentie
haar rol kan speten". dacht de premier.
Problemen die een overnerdskontrole ver-
eisen zijn er reeds génoeg: bescherming van
het lrnellektueie eigendom, bescherming
van de privacy, veiligheid van Infonnatie.
'De overheid moet zich eenter behoeden
voor een té snel optreden want dan zou de
reglememertng algauw voorbijgestreefd
worden door de technologie",

konkludeerde nehaene.
Belangrijk zIJn de gevolgen die de

komst van de informatiemaatschappij zal
hebben op ons benaan. Veel mensen zullen
zelfstandig vla het netwerk hun job uitoefe-
nen. -Dit zal lelden tot decentralisatie,
differentlè"ring en meer Ileksibibtelt van
zowel werknemer als werkgever. De aan-
sluiting van de woning op een netwerk zal
een heel andere manier van leven met zich
meebrengen. Deze maarschappeljjke veren-
deringen zullen door de overheid voor een
stuk moeten worden begeleid. Een groot
gevaar schuilt In het ontstaan van een
duale maatschappj]: degenen die toegang
hebben tot de informatiesnelweg tegenover
degenen dit' dat niet hebben. Daarnaast
moet men opletten voor een toenemende
Indlvlduallscnng en een verarming van de
Intermenselijke lfI.)ntakten die de nieuwe
u-chnologjeën mei zich kunnen meebren-
gen. De overheid za) hiervoor een aantal
tegengewlchlelt ol evenwichrsfaktoren
moeren aanbrengen zowel op juridisch als
lip sociaal vlak", lYaa~uwdc de eerste
minister. ~ :-

Vanuit de zaal kwam de bedenking of
er In dle samenleving nog wel plaats zal
zijn voor bijvoorbeeld laaggeschoolden.
aovenden kan niet iedereen zich een pc
permlneren. Volgens Dehaene zal dit pro-
bleem opgelost worden doordat een aantal
nieuwe behoefren zullen ontstaan die jobs
voor laaggeschoolden kunnen kreeren. Hij
verwees hiervoor naar hetgeen hij bij zijn
bezoek aan d... verenigde Stalen had gezien.

Virtueel

De overheld blijft dus niet onversch1Ül1\
tegenover de helt! evolutie. Anderzijds staat'
men van hogerhand niet te springen om nu
al regulerend op te treden en op die manier
een aktleve rol in het gebeuren op Ie eisen.
Hel discours van de premier blonk uit in
het opeenstapelen van plathudes en alge-
meen heden over de Informaucsnelweg.
Een kohereme toekomstvisie bleek hel
betoog alleszins niet IC bevatten. Dehaene
Is er nogal gerust In dat het zijn tijd nog
wel zal duren en van langetermijndenken
heelt men hem loch nooit kunnen beschul-
digen.

Nochtans mag er nlet IC lang gewacht
worden. Ook de informatiemaatschappij 7..11

zijn gebreken hebben. En die zijn helaas
niet virtueel.

• • •
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Sportraads middeleeuwse Sport Zonder Grenzen

Ridders, kastelen en geesten
Gorj9~wMnstüJg veranderde hel

hele SfJOrtkot in een grote
speeltuin, Ongeveer viernon-

dudvijftig studenten waren geduren-
de een avond te gast in Fort Sporadis
temidden vatl spoken. galgen en mid-
deleeuwse bierbakken: Sport Zonder
Grenzen anno 1995.

M~~r dan VCl'nil' ploegen van telkens elf
spelers gtngen samen enkele honderden
jaren terug in de lijd naar een onbepaald
mitlsch-mlddeleeuws tijdperk. Het Sportkot
hecne toen nog gewoon Furt Sporadis en
langs twaalt spelletjes mocht ...n alle declne-
mets eenzelfde tochr voeren.

crore storende faktor hierbij was de
geest van Helega. Bij leven was zij volgens
de legende nuh de schoonste jonkvrouw
aller lijden. Ma;u na meegeroofd. gefolterd.
vcrkracht en een beetje vermoord te zijn,
veranderde ze in de geest van een ver,
schrikkelijk malicieus wijl, Na haar dood
werd zij de boosaardlghejd zelve in het
kwadraat. AIIt' Inwoners van hel Icrt moes-
ten eraan geloven. en lagen stante pede It'
stinken als runende lijken, Moedige men-
sen dus die Fur! Sporadis nu nog zouden
durven betreden!

Toch daagden er nog enkele honderden
dapperen op, dil' urn te beginnen de win-
terkou mochten ondergaan.

StoflOllg

Wanneer hel Inleidende verhaal ver-
teld \\a~, kon ledereen zich 011de vcrschil-
lende ~pdktjt's sumen. Tdktc'lh speelden
dril' of vter plt ....ge-n een spel tegen elkaar,
wal rru-n-c-n \'00( de n,Kli~tc'konkurrentie
en bijhorende kommotje zorgde.

Zoals elk Jaar was er weer l'en zwem,
badspet. Misschien voor het eerst In de
geschied ..nis werd t'r een steekspel gehou-
den in het water. Nil enkele praktische pro-
blemen doorzwemmen Ie hebben. moesten
de spelers een kkin houten ringetje 'l'ien U!
bemachtigen.

Bulren STond in de vorm van L'en grote
container met STrode schalkist van hel
kasteel te wachten np at wie haar wou
plunderen, Om aan de schatkist Ie geraken
moest Je eerst l'en medespeler op l'en kar-
retje naar de container roe trekken en dan
mocht je een goudstuk zoeken. Dat leder-
een wel een lichte vorm van stoflong zal
hebben na hel spelen In de strobak. is maar
een van de nadelen van het zfchzelt plun-
derend verrijken,

Pop

Even verder kwamen de deelnemers
tereebt in de donkere kelders van het furt:
een doolhof van bierbakken waar iedereen
geblinddoekt door moest om onderweg
enkele voorwerpen op Ie pikken. Om de
juiste weg te vinden moest Je rekenen op
de aanwijzingen van je ploegmaten en
vooral niet lulstèren naar dit' van andere
pleegen. Met een blinddoek op Je gezlcht
bleek her echter vaak moeilijk de juiste van
de foute aanwljzlngen te onderscheiden
warmeer iedereen allerlei aanwijzingen
naar je schreeuwt.

Verwarring in Fort Sporadts, Helega
kon er alleen maar blij om zijn.

Zielsgelukkig was 7e zeus bij het gal-
genspet. waar niet alleen zij, maar zelfs de
deelnemers aan hel moorden sloegen, Aan
dl" tc'ne arm van een gr"te weegschaal hing
het op te hang cn sfachudfer [een pOlI"wel-
iswaar), d e- andere arm mot.ost verzwaard

worden met schoenen van de spelers om
alsnog de strop van de gehangene nauwer
aan te trekken, Een simpel principe dat
moeilijk gemaakt werd door het schoenen-
transpon wal ingewikkelder te maken.

Na deze en enkele andere proeven was
het stilaan elf uur geworden, In een half
uur lijd werd een groot deel van de opge-
bouwde kcnsrrusues afgebroken door de
deelnemers. en om half twaalf verzamelde
iedereen op het centrale middeleeuwse-
kunstgras voor hel eindspel. Dat wordt elk
jaar gespeeld door alle ploegen resamen.
Aan één zijde van hel veld stonden de
Jundamemen van ten nieuw op Ie bouwen
kasteel. aan de overzijde- alle spelers, en
voleoeode bierbakken om dal kasteel op te
bouwen, In olllantenpas moesten alle bak-
ken overgebracht worden en een bouwer
rnoesr ervoor zorgen dal zjjn of hUT ploeg
zo snel mogelijk een deel van de wal
afgewerkt had,

Wanneer dan een nieuw Fon Sporadis
voltooid was, konden de spelers snel naar
binnen voor de prijsuitreiking die even
later zou volgen,

Rode Ridder

Een anachrontsusch computerteam
rekende uit dal de derde plaats voor ploeg
'wezeptetn' was met 320 punten. De twee-
de plaats was vonr de CM·mensen van
'nee Em' met amper acht punten meer, en
winnaar was een ploeg uit tweede kan LO.
'Piel Kwabberhabber & Sen Snodderdod-
del' met 375 punten.

Meleen ware-n de middeleeuwen weer
verleden tijd_ Bij het bultenkorru-n wa,

6~&.'O

_ I,ruiswoord
2 3 4 5 6 7 8 9 IQ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizonl,<lal- I Afrikaanse staal 2 Zeezoogdier - Zoogdier - Nummer 3
Symh,)ol voor een cdclga, - Mariabeeld 4 Monarchen - Oppervlaktemaat 5
Speelgoed - voernemen 6 Borrclc-. Kleur 7 Bijhcl~e man - Midden-Afrikaanse
nq::l"f R Eurnpeve havenstad - Wi5kundige term'} Zangnoot _ Fkt~, bleek _
Plaats in Oost-Vlaanderen 10 Niet te STillen.
Verlikaal- I Gehied in het voormalige Joegoslavië 2 Oorlogsgod _ Lengtemaai
- Vo(,~w(J(Jrd 3 Dreumes - Vergissing 4 Fier, trOTS- Geneesmiddel 5 Mansnaam
- vertegen 6 Dectijdv - Geprofileerde staten staven 7 lage slem - Overzei 8
Oemeerue in Oost-Vlaanderen _ Watergod 9 voorzetset c-, Dwarvmasr c-,

Zwaardwalvis 10 Kegelvormige glazen kctf.

Door Filip D~ xeukeleere

~

Het "groene" copy-center van Leuven .

•
...,. _ Gerocycleerd en 100'% chloorvrij paPlerl
--\...WI! Thesissen - Cursussen - Folders

C~ Formaat A5 tot A2
~ ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledIg afgewerkt

Iedereen weer In hel Sponkot en van rid-
ders, jonkvrouwen en tangen van geesten
viel mets meer Ie bespeuren, Vanaf nu
mogen we ons w eer behelpen met de Rode
Ridder.

Koen Verheyden
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"Dood aan de KaloO\.
"Iona Laplasse? Vuur! Baekelandt ën de
ceuzen.
" Jan G. spcciilal voor u: hel financieel verslas
in Ik H}'$tem, neen. niel in Velo. Maar gè moet
er wel 30,·fr. voor over heboen nalUuriijk, de
redaktie ~~nvaardlgl'en leningen.
v Ann D. bijna ontploft in L Ann V. 6- Karen S.v Aan dl' paal oir kardinaal.v lWimig graden en ne Meen Bloe. wille kerst
lndeedl ABe groetjes van de fandub.v Flippo·ruiJbc:ur5 in Fak IbW. wo 20/12 van
15.00 u tOl 18.00 u. Iedereren welkom. Org.
puke (Mrcrnas)en Luxle (AK Emir).
" Paal en perk aan Ik Kerk. Iedereen die zich
omdopen wil, kan hiertee dl' nodrge Info k.r1j.
gen dinsdag 19 december vanaf 18.00 u in de
Sedes. AK Pino.
" Doo~ef den Ijed.
V J.D .. een dood blaildje maalcl geen dode
booml M~ir hel l~al blijkb;\olr wel ren spoor
van frusualie nol.
..J 2 bakken per ruil. Aktie Kommando TIjl
Uilenspiegel.
..J AK Pino pleit voor aUlorileil.
,J Mei welke studenten uit de omgeving van
hier kan Ik vrijdag 22 december meerijden voor
hel konsen van pesen Flowen? Elke. tel
22.23.21 Ikot).
,J Stolen on lhunday 7/I2·Fri 8112: my blue
pcugrot·bîke. wnoscever hoU found lt ~nd is
wiUing 10 bring il b.lck. m..y roum on a good
recompensauon. Nobclstrut 23. Iel 22.57.86.
(nvdt: ha ha)
..J Gezocht voor dringende Indienstneming.
vrouw om Hopeloze xatechenker gevallen op re
vangen. (SP)
" Vanaf volgende wedt: terug rl'klame voor het
reeter van chiro Johol Wekelijks kan U de avon-
turen Vin Pol. Jef en Roben volgen.v Een lerapeuli~e vrouw voor kalechelilui
moet van borsthaar houden. Of helemaal niel.
[SP)
..J Nog aeeds vakature bij Germanla: wc·
madam gcZO(ht wegens gebrek aan interesse bij
K.S.
" Hel gewonnen kunstparcours lthak •. ook wel
bekl'od .Is het Jaarlijkse eendaagse projekt van

Kultuurrraad rond beejdende kunst, loekt nog
kunstenaars en meëewerkers. Vergadering op
19 december op de eerste verdieping Vin het
SIUC om 18.00 u.
" FoUow the path of Ihl' righlC(lUS man. or I wiU
lay my vengesnee upon wie Ellen's !iets
gestolen heelt. for you will know Ihal I am the
Lord.
..J Kel"5I·Hy!teria met gratis kerstboom, nu
verkrijgbaarl
-./ Pas op: Tom Mennrs dWAalt rond in Leuven I
" WaM blijft dle 10p les? (SP)
""Mijn neus loopt gelijk een krilamje-. Toen
was ik verkocht.v Pltt uw ull$pra.ak was Ianrasnsch, een
kontrastcrvartng.
.J Maanen mort studerenl
,J Wil de persoon die ao goed was om op 12
december een diskette met het opsdlrift 'SAS·
dalasctS' uil PC)3 mee Ie nemen co U' voor mij
Ie bewaren. c!ue mij nu als de bliksem terugbe-

•

rorgen. Ik zal u immer dankbaar %ijn. Frederik
LinUlraal 120.
v Ruth. ik wens je een zallge kerslvakantie in
Leuven en op aUe andere plaatsen waar je de
volgende dagen nog lUl! verblijven. Je Europese
wolf.v Pieter, Ik ben Je IC snel af.v Als dil ding in veto verschijnt, betekent dil dal
de inlonnatirsnelweg ook voor mij geen
geheimen roter kent.
,J lk kwam je legen z.altrdagnacht In de O..se.Ik
hoorde Iemand ll'ggl'n~"Hij komt uit
Luxemburg". Je was een beelJe dronken en
keek erg lid uh Je ogen. J~kwam naast me
zlnen maar lei Keen woord. Toch vond ik je wel
lid. Je: dronk een wnre maar je haa.r was zwart.
Ik was hel meisje waar je tegenaan leunde. Ik
wil je nog eens tien. Nu donderdag op dell'lfde
pll'k?
-.! 're huur van janu~ri 10{ mei. wegen$ Erasmus.
Grole kamer op gelijkvloel"5C' verdieping. goed-
koop. lege1laan 23. )001 Heverlee. Bel
20.01.27.
,J KD kuisers deze week: Barban seyers en
Jemen Hemmlan.
,J Zorg dal Je erbij benL Ithab zorkt
kunsl(minlen)aan. 19 den>mbcr zes uur SIUC.

wil.U."_.
&"""1>1.,/
//

58>1>1AEl

" Van harte gefeliciteerd. Mlr.ndill met je
lwintigsle verjaardag. profidat.
..J Wie wil zijn opgebruikte reletoonkaanen voor
mij bijhouden (nil't voor nkls)? Ruilen is ook
mogelijk (aUe landen)1 Brodthans Michacl. tel
40.18.62.
" Problemen ol toekomstige problemen weken
dl'nkunk.
V U vraagl. Ik draai: ik typ voor u al uw telmen
{N. Fr. Eng. Dl op tekstverwerker en'prim ~ Af
op laser. Zeer verwrgd wl'rk. Ook voor vcnalin·
gen van niel'lechnische teksten (NI. Fr. Eng)
kunl u bij mij terechl. ChriSlel Hemerycb::
021410.79.20.
"Kandldaalcredoktoraten kunnen zich melden
in de 'S MeierssuaaI.
"Sluit de deur uUs al is uw vader diaken.
.J In nabijheid Vismarkl blauwe d.i5ltett.t' geven-
den. crore emotionele waarde. Eigen.ilJ"t'$ Cindy
Ampe kan u op deoVe10 komen halen.v Dali Ook ik vind dat Veto leoveel de homoloc:r
opgaal. xarnen .
..J Nlels Is mooier da~Je lief bij loeval re
ontmoeten In het nation van Gent. In
legenlCllelde richting:
..J Aan de riek de katorielt.
" AK Pino Slrijdl v,por gratis ondcrwij~ en legen
dl' bnparingen vail Luc VOBIv V.naf 9 januari: tUre dipsdag homo· Ei- lesbi·
enne-avond in Los Buenos.'p,ukstraal 14. Oolr.
nóg altijd medewerken III'%QI:h..v Vanaf heden is hel verboden nog Ie pubëtceren
in cIC' vescaoekerues. Karen.
v Sugus :wekt werk. MeI er zonder vergoeding.
Kan Iypen.. DTP-cn en lulstertn naar dl' bazin.
Tel. 23.04.40 .
" Paue moet dringend een so.nn"r en een
printer koJl"o .

JO MEUWISSEN.....
Alle verhuur video-, klank- en

lichtmateriaal. 1"
Videoschermen tot 4 m. l

DISCOBAR EN CD's met of
zonder D.J .

~ 016/201.301

~ ZOel(erties

$ agenda & ~ ad valvas DUO" JOI"HA~DENH()UITE

MAANDAG
20.00 u FILM 'Th" KJngdom' van La,. Vl,n TrIer.

290 minUlt'n gr,onelige TV·so.ap. waarom
mt:\1.ln SIU(. reeg . .,01200. erg. SIU(

20.30 u DANS "Ïlle water fait mal' door Benuil
Lachambre. in Arenberginstituut. Naamse-
snaai. 0111. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FILM 'Leuven Kon', konfihn3vond.

eindwerken van Frank Van Pas!.el. Jaco Van
Oonnacl conjong LeUVens talent. in Zaal Beal
Productions. Manclarenplein 12. reeg. 150.

20.00 u LEZING 'Oe mislukking van hel )I)(ÏaJi)·
me' met prOl RudoU Boehm. in Mascreel·
klub. Ierse J>n:dikherenRriJ.lI 25. weg. 100/60.
org. Mascrcclklub Leuven & IMAVO vZW.

20.00 u KERSTKONSERT Een optreden ver-
zorgd doOi Krassavtk. M betaamde murid·
en zanggroep uil Belarm O.l.V.Wladimir
zenevnco. in UZ Sim·Pi"u'r. êrusselseseraat
69. roee. gralis. 0111. B"u"mans P.

2000 u FILM "The Kingdom' van Lars von nier.
290 minuren griezelig" TV·soap. waarom
n,et? in stuc. 101'111SO/200. 0111 Stuc

20.0S u LEZING 'Oe mhh'kking van hel kapili'

lismc IIItl prof Rudnll 8"0::1110. tie ook arukel
in de eerste V~IOvan het ureuwe jaar. in
MaKreelklub. Ierse Pll'dikh",enstraat 2S.
10Cg lOO/60.org Ma!otreelklub Leuven 6-
[MAVO V%W

20.30 u KONSERT Van BO::"lhoven Lud"i~ 9d ..
syml\>nie door hel Knur d"r ëuropese Unie 6-
Philharmonicil Hungerka Orchestra o.l ". Jan
Valach. In O.l.Vmllw·MiddelarL'Skerlt:. OI"St·
~,·est. 10Cg. 100017001500/300. org. Sud·

\'aarkonKn""
22 10 u FILM 'Leuwn Knn·. knnlihna\'ond.

eindwerk"n van Frank ··Mannd.:~n Pis'· Van
Pa~!otl. Jaco '11'Hhus' Van Dormael 1'11Jong
Leuvens talent. In Zaal Ikat Produnions.
Man~larenplein 12 jaa,,'1 st31;('In). W<;~ 150.
mg. Johan Van SrhJ",en

WOENSDAG
20.00 u TE.ATERLEZING Gelcllerde M~nsen'

·Campen Remel! 6- Mulder Jan" k\'~r~n

Silffien het betere- werk .. in SLldschouwburg.
IOC"II.~SO/}'012'0. org. KC uu""n.

20.00 u KERSnONSERT Wil-Runische
muziek door krassaVik. <;~Ilgroep 1I11Wil'
Rusland. in UZ Sirl\·Pi"ler. Brusselsemaal 69.
toeg, gratis. org. Bessemans P.

20.30 u OEBAT In de reeks 'Uitgelno::n·. definl·
uef vtaams- historicus Mart: Reynebeau om-
trem 'Hel klauwen van de leeuw'. ,,~n open
<!thaI. in sree. lor8. griltiS. org. Stuc.

21.00 u SCKlTTEREND OPTREDEN door DI'

Legende. nederl ..ndsialjg ~n duister cultchan-
sonhoplevensljed en nëerlandals, zie ook
senmerend anikI'l op pagina 2, gevolgd door
een xuhuurtulf. spetterend en ahernati~l.
10Cg. niluwdijks 200. in het gezellig" de
Blauw" Kal"r.

DDNDERDAG
20.00 u KERSnc:ONSERT Hel da.meskoor eIl

kamerorkest van hel Lemmensinsrtnnn hal~1l
met de Kent de ktasstekers nog eens van stal:
'Nu sijl weltecome', 'Maria die soude nu,
Bethleh~m gaan'. 'Puer nalus in Bl'thlch"m'
en vele andere. in Konsenzaal temmens-
instituut, He-rl:Snaal 53. Ineg.400/30012oo.
org. Konscnv~r~nlging t.emmensrnsuruor.

20.00 u KERsnONSERT Berd;en Slenberg.
gezien op TV. deze weck in Leuven, in
Stadschouwburg. org. vrieudenkrmg 2000.

20.JO u KONSERT Htot Ltuvens Uni\~rsi",ir
Koor lol"hraapt de kelen voor haar kerstken-
sert. 111 Smt-Jan-de-Doperkerk, Grom
BeglJnh .. 1 j L lOeg. 200/150. org. LUK

20.30 ti KERSTKONSERT National<; volks·
m"~I"k door Krassavik. een onvennoejbere
grr ....p UH wil·Rusland. weg. 300/250/200.
org Folk-Podium

VRIJDAG
lO.oo 11 TEATER Geen lIosle Alleen'. <."Cn

hddet~ eindejaan;Conleren(e van Go:crl
HeISt". in Sladschouwburg. IOcg.
450f}501250, "111. KC Leuven

20.00 U KE.RSTKONSERT liet Vohal C.nwmhk
G<o!ipO(j,zlllgl Sla,'i!dl·Bjzantijn~ g~l..lllgen.
in Abdijkerk Keldnbèri. Ml'<"hdsemaal 202.
",eg. 2S0/2OO. 0l\: Vrienden Abdij K",z~n·

''1;
20.30 u KERSTKONSERT Mu~elderaan

Kulture"" Centrum ·Ot BOTTe'pakken uit
meI l'l'n ... ker5tkonscn!. In Tcatel7Aal KC
'01' Borre·. SJl"e1j1leioslraal 10, Bicrbc:"k.
toe~. 20011501100. org. KC 'Oe aoree'.

ZATERDAG
20.30 u ORGELKONSERT 'Magnificat' en

·CarolS". in St.·Jan-de·Oopcrkerk.. Groot
Begijnhof. lOeg. 20011501100. org. Kultuur-
commissie KlJ Leuven tsm UP.

Apolloon
·21112 om 22.00 u: Ke:n:I·TD. in Waa ..ibcrg.

Archl's
·19112 om 22.00 u: Half·llnu: Iuil.In
Rumba.

Ekonomlka
• Ig/12 om 24.00 u; Nacht van de Reklame-
bappel"5.1n POS.· 19112 om 20.00 0; SoiJft
SoigrK'f" mei kaWlospeten (în nadskledijt, In
TIjl.• 20/12 om 20.00 U~champagne- en
UlCk'aHavond. in Zaal Ons Huis.· 21/12
om 18.00 I.I~Modeshow, in Aula VHI 00..29.
.21112 om 20.00 u: YUPIlie'·eltnljc, In EkQ·
bar;

Hlstorla
• 20112 om 20.00 u; KerstittSljc. in Ot:
Kring. xessel-to .• 21112 Kanllls.1n
AmbiOrix.

HIstorIa " Pro Contra
·19/12 om 20.00 u: Pilm: Esoire from
Soblöor. in MSI 01.18.

Kalechellka
.18112 om 19.00 u: Kentfentje. In PauSCQI-
lege .• 19/12 om 19.00 u: Kcrsteucharistlc.
in Kapel Pausculkge.· 20/12 "In 14.00 u:
WC ondcrwiJ~. In Mandelal"kaal .• 21/12
urn 2.2.00 11:Oudejaarsavond. In 1.iarvey·s.

KUO
·18/12 W,·lkom op de lo.erstvcrltch1Ulg~t.lp·
namiddag.· 18112 Qm 19.20 u: Schaals~n.
\'et<.amelen aar; b.1reel MSI.· 19/12 om
22.30 u: Galaf.ilm 'farinelIl- .. surpriscko:m·
konfllm. In MSI 00.28. loei. sram.· 19112
om 22.10 u: Codo.laUavornl (avO/t<Jk1I'dij geo,
Wensi). in KUo (e.a.H,cffila·s.· 20Jl2 om
15.00 11;Kofliekl&rclaxnaullddag: "Klio's
wilde botnnla & bompa llivî31 QUll"

{inschr:ijvins velven). In Prwkamc:t van dl'
Fa.k .• 21112 om 17.l0 u: xersneea- H. Mi,
in de- SI. JQ1.efk ...rt. In SI. J,)~l'fkl!rk..
Bogaarlknstr<Jat6$.· 21/12 om 20.00 u:
xersennee, • 2" 12 om 22.00 u: Pree-
Pediurn .• 21112 om 2).}O u; TD.

Kriminologie
·15/12 om 22.00 u: TD. In Albatros.

Merkalor
.19112 Kerstfeestje. in parodlkl..aal Te.roank.

Pedagogische Kring
• 21112 Gala-avond, 11'1Café Kafeer.

PSYChOlogischeKring
• 18112 om 20.00 u; KrIngvergadering.. In
PSt 00.14.· 19f12 K.. rntidalurenfuiJ. iu
.Albatr05 .• 20/12 om 20.00 u- Schlllcrend
Optreden: IX Legende ... aaruluJlend een
briljanle Kulruurluif t<JI In de vrur:ge uurtjes.
in de Blauwe Kaler.

VRG
• 18112 Preselckne Wel~prclt:end.heid$u,..r-
nooi .• 19/12 om 22.00 u: Kerst TD.

VTJ(
• 18112 (111111.)011: Broodjes iu TheokQl.
• J 9/ I2 om 20.00 u: Revue. tn Mmnepoon..
• 19/12 om 20.00 u: Erasn\us·inlo avond, In
Kasteel Artl)bcr~ .• 19/11om 20.00 u:
Kerstfeest je. in Alma 2.• 20112 om 17.00 u~
Mf"IS'ioI'lsoul><:r.In Waail.lC!"K .• 20f 12 om
20.00 u' Revue. în Mlnntpoor1 ·20112 om
20.30 u: KommielFoo. in POS.· 21112 om
20.00 u: Revue. in J\tinnepoun..· 21112 om
20.00u~bHBO·kur.us, In Elck.OI.57.

WINA
.19/120111 19.00 u; Kers!fL"t$IIC en tuit in
Waa.il.lCrg.
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V9to, een blad met
kerstballen

Prettige leesten en zo ...


