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Rektor wil nauwere samenwerking tussen bedrijven en unief

Proffen worden peters van bedrijven

On zijn toespraak Ier gelegen·
heid van de uitreiking van de
eredokteraten lahsetrde rektor

Oosterlinck het idee van het peter-
schap van professoren voor bedrijven.
Het is de bedoeling het reeds bestaan-
de konlraktonderzoek te intensifiëren.
De rektor hoopt hiermee de akademi-
scne wereld meer te engageren in de
bedrijfswereld.

bij te staan. Stratcglsch. stimulerend en
inventief meedenken met deze bedrijven,
een visie op langere termijn ontwikkelen,
dit zijn taken die ons akademisch personeel
op zich moet kunnen nemen,', aldus rekter
ocsternnck in zijn toespraak. Ook bij eet·
dere gelegenheden toonde de rektor zich
een groot voorstander van een nauwere
samenwerking tussen universiteit en be-
drijf. De vraag ts echter wal er precies nn-
der dal peterschap moel verslaan worden.
Worden proffen een soon adviseurs In de
raad van bestuur van bedrijven?

André Oosterllnck: .Niet meteen. Het
is een uitbreiding van de situatie zoals dre
nu <11 bestaat. Ook nu wordt er In bepaalde

'Meer akademisch personeel moet zlch en-
gageren in de bedrijfswereld door bepaalde
bedrijven die In hun sektor en onderzoeks-
domein aktief zijn. op de VOCtte volgen en

Iakuhetten al aan kontraktresearch ge-
daan ...

Toch zijn de plannen van de rektor niet
zonder kritiek. Ten eerste is hel gevaar niet
nnbestaande dal een nauwe samenwerking
met bedrijven de onafhankelijkheid van hel
onderzoek in hel gedrang brengt. Indien
proffen hun research nog meer gaan af-
Slemmen op de noden van de markt. zou-
den zij wel eens andere even belangrijke
domeinen van het onderzoek over het
hoofd kunnen zlen. Daarnaast zou er een
untversnen mei twee snelheden kunnen
ontstaan. namelijk met één groep dissiplt-
nes die zich richt op de bedrijfswereld en
een andere groep die voor bedrijven mtn-

Ul1relklng eredoktoraten leidt tot diplomatieke insidenten
De ultrdklng van de eredoktomen vorige vrijdag heeft een verrassende weerslag gehad op de mrernanonale politieke en dtplomaueke
lribune. Het zwaarste insident draait rond een uitspraak van bondskanseller Kohf die in het verkeerde keelgat van de: BritSt: regering is
geschoten. Kohl had het in bedekte termen over de tegenzin van Grout-Bril1annlë om mee tt werken aan de uitbouw van de Buropese
Unie, Verder was er een reaktie van de 'rurkse ambassade aan het adres van de universiteit u-1I. De Turken beweerden geen uitnodiging
Ontvangen te hebben voor de plechttghcld.

zonder de Britten bij naam te noemen. stelde OOndskanselier Kohl dat -ne traagste schip van het konvooi de groei van de EUfQpt:Sè
uote niet mag tegenhouden." De goode verstaanders aan de andere kan! van het KanaaJ leidden hieruit een rechtstreekse aanval af tegen
het nruse euroskepudsme. De uruse mtmsrer vaa Bulrentandse zeken RIfkind zei in een reaktie dat het ecrcpese konvooi aUe schepen
moet omvanee wam dat het andere ophoudt te bestaan.

Ook Kohl's ultspraak:'d.i! Europa moet klezen tussen integratle of een gewapend konrue, ligt de Brillen zwaar op de maag. auro-
skeptld van de Britse sonserveueve regerlngspartjj noemden Kohl's uitspraken een oorlogsverklaring aan hel adres van Engeland en
zeiden dal de bondskanselier in het verleden leeü.

Patriarch äanhctomeos was eveneens het voorwerp van een Insidem. Op hel patroonsfeest bleken weliswaar de ambassadeurs van
Griekenland en Cyprus aanwezig. maar niet de vertegenwoordiger van Turkije. -ceen uitnodiging gekregen", meldde de Turkse
ambassade aan 'De Standaard'. In een reaktie voor vete loonde reloor Oosterlinck zich verbaasd over het Opsloot je. De rekter herhaalde
dat de Turkse ambassade zeker schriftelijk uilgenodigd Wa5. WBlIjkbaar behoort het iet de diplomatieke geplogenheden dat de uitnodiging
ook telefonisch nog eens met nadruk wordt bevestigd. iets W,II wij over het hoofd genen hebben. WdUcbl]igt daar hel misverstand.",
aldus het hoofd van de universiteit. Veto vond op de Turkse ambassade niemand bereikbaar voor kommentaar.

(hd/be)

der interessant is. Rektor öosterttnck: -Her•blijfl de eerste ta;k van de professoren te
waken over de ortaf hankelijkheid van het
ondcraock. Ik ben' et me van bewust dat er
niet in alle wel{nschappelijke dlsslpllnes in
de zelfde male ec;[! tuenadering kan kernen
tussen bedrijf en unteersnen. Maar dal
hoelt ook met. Hel is oÇK Diel mijn bedoel-
ing om alle troeven op hef toegepasr onder-
Zoek te zenen. Het fundarnentec! weten-
schappelijk onderzoek blijh evenzeer van
belang. Hel evenwicht tussen die twee
rnoer bchouden blijven.~

Kumulatief

Ook is niet mereen duidelijk welke
vruchten hel untversuatr onderwijs kan
plukken van die samenwerking met hedrij·
ven. Het onderscheld mei onde~wijs aan
hogescholen is precies dar aan unfvershciren
niet speelflek bt:rueps,:erichl onderwezen ..
wordt. Dl' akademlsche opleiding heoogt '1"',

een meer algemene wetenschappelijke vor-
min~ en is ,:es\(Ield op hel konkretc weren- ,
schappelijk onderzoek binnen dat vakgebied
aan de unief. BOl/endien zouden de -pruf-
ten-peters' dour hun kumutaucve taak bln-
ncn de schoor van een bcdn]f wellicht min-
der beschikbaar zijn voor de studenten. De
rekter \VI."t""riI..):I evenwel die kritiek: .Het is
de indruk van velen dat het onderwijs vaak
erg ver staal van de konkrete ekonomische
reilUteil waarin de susdenren later terecht
komen. Door nauwer Samen te werken met
bedrijven, kunnen we de studenten beter
warm rnaken voor hel ondernemerschap.
Ol.k nu al kunnen studenten wel onmfd-
dellijk aan de slag in her bedrijfsleven. maar
het moet onze zor~ zijn dat zij kunnen
anticiperen op de voonourende tnnoveucs
in het bedrijfsleven. Nu zien we dat men-
sen op vijlenveertig I1fop vijftig vaak socio
aal en ekonomisch uitgerangeerd worden
omdat zij zich niet willen of niet kunnen
aanpassen aan de veranderende shüarte.
Daar moet de universheit op Inspelen.»
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• lezersbrieven
Alle lezcL"'lrl:,lkties kunnen bezorgd worden op bet redaktlesekn:tariut in de 's

Mefel'rnraal 5, ),000 Leuven,
De brieven mot'len betrekking hebben op in veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studenten-)aklualiteh. Anonieme brieven komeo Th)("t in aanmerking: de
schrijver moet SI~S naem, Sludkjaar en adres bekendmaken. steehts Uill,)ndedijk.
en na uhArukkdijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze 'We88f'lalen worden In Velo.
Brieven die lanw::r lijn dan 35 kgeb van 68 aanslagen rsreues inbegrepen. wat

cvereen Komt met :t 1.:5 getikte bladzljde met dubbele interlinie) worden in prteope
Ingekort. De redaktie behcudr zich het recht v<JQrbrteven niet te plll.lI5en.

Kringblaadjes
Wil vem in hel vervolg hel kommentaar op
de kringblaadjes achterwege laten? Hetgeen
Veto schrijft, houdt geen steek en is alleen
maar bedoeld om zoveel mogelijk Ie
kunnen aarnonen hoc degdljk veto zelf

Leuven
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wel Is. De mensen die werken aan een
kringblad doen hun best om cr iets van te
maken dat door studenten uit de eigen
fakulteit gelezen wordt. Het gaat hier niet
in de eerste plaats om journalistiek. wel om
informatie, tekeningen. gedichtjes en
andere dingen die interessant zijn voor
insiders.

In plaats van voortdurend kritiek te
spuien. zou veto er goed aan doen om zich
in te leven in onze snuaue. Veto vindt
recensies. In elke mugdijke vorm. blijkbaar
overbodig ('waarop eigenlijk niemand zh te
wachten-Jo Toch schrijft vero zell een
recensie, uver kringblaadjes nog wd.
Denken jullie ectn dat daar iemand up zit te
wachten? Vorig jaar werden de kringblaad-
jes eveneens in vete besproken en teen kon
ik me verzoenen met hergeen er geschre-
ven werd. De toenmalige auteur wist
renmtnstc hoe je een objektÎCve tekst moet
schrijven. Terwijl nu 21.1 goed als niets posl·
uels opgemerkt wordt in de kringblaadjes.
werd er vurig jaar over het Neuroosje
geschreven: -de' canoonlsren zijn overigens
brijjant ". Dit jaar zijn de cartconuren bij
ons dezelfde. Hun tekentngen worden door
iedereen gewaardeerd, ook voor hun
humcnsuscb gehalte. Mau zoals gezegd
zijn veel dingen enkellollig voor mensen
die de grap begrijpen.

Ik meen mi] ook een zeer positieve
ufrlattng te bertrmeren 1Ïvt'T' hel blaadje van
dc Geologische Kring. terwijl de 'groten'
eerder neganef werden beoordeeld, Veto
gaat me toch niet ven dien dat dit alles op
één [aar tijd is veranderd? Wat de leksten
bij ons berreh: wij werken met een beperk-
te schrijversredaktie van amper drie vaste
mensen. Tel in het kolofon van Vei() eens
na hoeveel medewerkers er bij jullie zijn en
zeg me dan eens waarom er nog steeds
zoekenjes verschijnen voor méér mensen?
Is Veto da n in een positie die toelaat om
zich zo hautain uit IC laten over produkten
van een beperkt aantal mensen die w goed
als alles (schrijven, layuut. .. ) alleen moeten
doen? En wal hel argument 'humor' betreft
~in Veto lees ik ook zelden iets leuks. Jullie
weten zelf ook wel dal het bljznnder modi·
ijk is om grappig uit de hoek u- komen. dus
vind ik dit duidelijk een geval van de IWH
die de ketel verwijt dal hij zwart ziet. Ik
heb trouwens ook wei wat aanmerkingen
op vete. hom. Als jullie dal willen zal ik ze
op een andere keer wel eens meegeven.

Joachim Lyssens,
medewerker Neurcesje.
eerste kan Psychologie

Borsten
veto. een blad mer hallen? Blijkbaar nu ook
met borsten. superdub laat in VCH>van
vorige week Immers door middel van een
advertentie met een paar slllkonchorsu-n
weten dat de verbouwingen zijn geslaagd.
Hel i~nlet zozeer deze hallnaakte boezem
die ons tegen de borst stoer. maar wel de
kombinatie met de slogan die crbij stond:
"de operatie is voor 100% gelukt".

voor de zoveelste maal wordt de
persoonlijkheid van de vrouw afhankelijk
gemaakt van haar uiterlijk. Dat dele
schocnncrcsrnne "lh nu lKJI.. ,I( \h,rdt opge'
drongen in Veto vinden wc toch wel pljn-
lijk, Uil recente artikels van Veto, onder

andere over het beeld van vrouwen In
stripverhalen, blijkt dal ook veto hier
kritisch tegenover Slaat en zich er van
bewust Is dat het schoonheidsideaal geen
objektieve en universele norm is. Zolang de
illusie blijft leven dat dil wel zo is. wordt de
vrouw herleid tot haar uiterlijk. Vrouwen
zullen dan ook verwoede pogingen blijven
ondernemen om hieraan te voldoen.
Niemand is immers in sta~t zich Ie onttrek-
ken aan maatschappelijke invloeden.

Het verbaast ons dat een kritisch blad
als Veto dergé:lijke reklame opneemt. Eén
van jullie principes is immers respekt voor
alle groepen in de samenleving. Blijkbaar
haalt ook bij veto de financiële opbrengst
het op de prlnctpes. Wij vinden dat veto. en
de pers In het algemeen, haar veranrwoor-
delijkheid ook ten op zlchte van de inhoud
van reklameboodschappen zou moeten
opnemen. Ol hebben we ons gewoon
vergist en was de boodschap "twee cd's
kopen, één paar borsten gratis-?

hun opdrachtsverklarIng viaanderen-
Europa 2002, hel marktaandeel van de
aum in de globale mobiliteit niet verder te
laten stijgen en het openbaar vervoer met
een kwart te doen toenemen. Volgens ons
Is een dergelijke keuze cnveraoenbaer met
de vele nieuwe autoparkeerplaatsen die u
In Leuven ~rzie1.
Vluchtelingen vergeleek u al met "meeu-
wen op een vunmsstcrr'. Hoe lang zal het
duren vooraleer u fietsers zal bestempelen
als smerig, langharig en werkschuw tuig dat
geen geld heeft om een auto te kopen?
Wedden dat sommige Leuvenaars u dat
graag 'weer eens horen zeggen'?

Kurt Lambrechrs.
namens Genoeg,.•

Kondooms
L

Deze brtet is een reaktie op de lezersbrief~-van Luc Donkers. preses van canontee. met
betrekking tot het plaatsen van kondoom-
automaten op de kampussen. De reaktie
van Donkers lijkt mij vooral geïnspireerd
door zijn levensbeschouwelijke opvat-
tingen. Zijn argumentatie strookt met het
gezond verstand: omdat de kerkelijke
hiërarchie beslist heeh dat kondooms uit
den boze zijn. moet een Instelling zoals de
KU Leuven deze stelling zomaar opvolgen.
Dit getuigt (Och wel van een zekere blind-
heid voer de maatschappelijke problemen
van deze tijd.

noor dt: verschillende steliingen die de
Kerk ingenomen heelt de laatste zoveeC,
Jaar, hedt ze al enorm veel leed verccrza-
akr. Dlskr!mlnatie van vrouwen en het
sdi baat van priesters. om er maar twee te
noemen. De stellingen van de Kerk
getuigen niet van veel realiteitzin en voel!
ing me! wat er leeft in de maatschappl]. Je
kan je atvragen hoeveel ellende er zou zijn
als we allemaal de stelling van de Kerk met
betrekking tot kondooms zouden opvolgen
en ol dat dan wel zo katoliek is. or is dat
dan boe1edoenlnll voor onze zonden?

Een ander argument van Donkers: de
Akademische Raad zou nlet spreken in
naam van de studenten want de studenten
waren geen vragende panij. Je kan Inch
niet vcrweehu-n dat we daarover brieven
gaan sturen naar de rektor. Hel feit dat de
beslissing op veel entoesiasme onthaald
wordt. is een bewijs dar de studenten dit
soort maatregelen van de universiteit graag
zien. liet lijkt me l'en heel sterke bewering
dat de overgrote meerderheid van de
Studenten tegen deze kondoorn.nnomaren
zou zijn.

!Je universiteit lijkt mij de instelling bij
uitstek waar sociale Innovatie moet plaats-
vinden. Het is de plicht van de universiteit
om de studenten te wijzen op de nsiko's
van bepaald sekSueel gedrag. Dat eTV(IOr
gezorgd wordt dat er kondooms kunnen
gekocht worden. lijkt me niet meer dan
normaal.

Tenslotte nog dit. Ik vraag me al of
verantwocrdelijkheidzm (KIk ~én van die
kerkelijke waarden was waar Donkers het
over had.

Anja x ovees.
namens Werkgroep

Vrouw/Man/universlteiUSamenlevlng.
Sociale Raad.

Vno's redoklfont/t lijn In! opzich~ l'Qn rt"lDmt·
wrrving is stri"trr dan u ämta. Wal nin
wrgnttml dar wr 00" wtl tml htl UifrtlQlivr·
rmdt in un btpaa/dt advrrtmlit wi/fm imien.

Tobback
In het anikei 'Mannen maken plannen'
reageerde Louis Tobback op een vrije
tribune van Genoeg in veto. Genocg wordt
"egoïsme" verweten urndar wc de fiets als
punt-tot-pumvervcerrnlddel bestempelen
en daarom de nodige en gepaste Iietslnfra-
struktuur in Leuven willen afdwingen. Ook
autobestuurders zouden kunnen aanspraak
maken op punt-tot-puntverplaatsingen.
Mijnheer Tobback bestempelde de rnobur-
tehsprcblemauek als een -rechotsche
materie- die met onderbouwde argumenten
mOt"! gt"'oerd worden. (Men we·dh debat
dan nuk ernstig en wetenschappelijk onder-
bouwd voeren. Elke mobiliteitspedaliSt
bestempelt de fiets als pum-rot-punrver-
veermiddel. En zelfs de auro-Indusrrte bij
monde van de voorzitter van Feblar.
lngmar Jonkers, pleit ervoor dc dUW vaker
thuis te lolten en beschouwt de auto niet als
een punt.tOl.puntvervoenniddd. Genoeg
kan dus met recht en rede nellen dat de
nieuwe fietsenstallingen op het rtoover-
plein voor studenten Psychologie en
Pedagogie geen goede oplossing is. Door
enkele autoparkeerplaatsen In de Tiense-
straat dom fletsparkeersplaarsen te vervan-
gen. vertienvoudigt u de bereikbaarheid
van hel bewuste instituut.
Ook op de kwaliteit van de üceensunrngen
die u plaatste hebben wij wel één en ander
aan te merken. Vergelijkende onderzoeken
leerden ons - en hadden ook u kunnen
leren, als u daar tenminste aandacht voor
had - dat u net de slechtst mogelijke üeu-
stallingen selekteerdec een klemsysteem
voor het voorwiel. berucht voor zijn weinig
dtefstalbeveillgend karakter en zijn Zeer
slechte duurzaamheid. Deze Hersrekken zijn
bovendien onvoldoende stevig waardoor
van heel wat fietsen het voorwiel besene-
digd wordt en ze zijn uiterst vatbaar voor
vandalisme. In die andere studentenstad
Gent koos men daarom resoluut vnor hoge
Hersklemmen die ook toelaten het lietska-
der aan het rek te bevestigen.
Een andere uitlating van robback in de-
zeilde Veto: -rn de jfensesrraar-zljn veel
autoparkeerplaatsen weggenomen." Wij
telden lOt nu toe een drietal weggenomen
parkeerplaatsen. Ter vergelijking: u plant
wel enkele honderden nieuwe parkeer-
plaatsen in de binnenstad.
croen-Iuodamemaususch gezever? Het
dlrekte ruimtebeslag van transporuntra-
struktuur inklusief garages in woningen
bedraagt momenteel volgens hel Milieu· en
Natuurreppon Vlaanderen 7.6 pwct:n' van
het VI.:I.:Imsegrondgebied. 67 procent hier-
van zijn wegen. Nochtans beweerde onze
vlaamse regering [lnkiusief socialisten) in

Jan De Bolle,
zde he Politieke wetenschappen

I:("~
~

lcr. :r
Tiensestraat 118 ~Leuven

016123.70.30
Open van 9 tot 22 u.

,Café D_eEliv,jI' c__ • '-- ... __

Jaarga1lg 22 IIT. 19 dd, 5 februari 1996 0 ulo



Toekomst VVS in het gedrang

Drie frank is te veel
Ot! verhouding lussen de Leu-

vense Overkoepelende Krillgor-
ganisatie toko ePI de Vert'ui-

ging voor Vlaamse studenten (VVS)
liep in het verleden niet altijd op wiel-
tjes. En ook nu weer zijn er meninqs-
verschillen tussen de beide partijen:
meningsverscl.illen die wel eens verre-
galmde gevolgen zouden kunnen heb-
ben voor her voortbestaan van VVS.

VVS is de studentenkoepel die de belangen
van haar leden - zowel de universiteiten
als de hogescholen - tracht te verdedigen
en hen vertegenwoordigt naar de politieke
beleidsorganen toe. Maar koken kost geld.
Om aan de kosten enigzins tegemoet Ie ko-
men vraagt de koepel aan haar leden om
Jaarlijks een bijdrage Ie betelen die bere-
kend wordt aan de hand van het aantal
studenten dk ze venegenwoordtgen. Tt)!
vorlg jaar bedroeg dit twee frank per stu-
dent. Maar nnanoeet gaal het niet al te !>dt
met VVS. Doordat zij in 199) hun begro-
ting en eksploitatle te laai indienden bij de
bevoegde overheidsinstanties grepen ze
naaSt de [aarlijkse subsidies die lij cruvan-
gen van de dienst jeugdwerk van hel minis-
terie van Kultuur. Een dure slordigheid
waardoor VVS ongeveer 200.000 Irank aan
haar neus zag voorbijgaan. En hoewel de
eksploneue van VVS voor hel boekjaar
1995 volledig in evenwicht is. zullen de
Inkomsten de uitgaven volgend jaar niet
meer dekken. Daarom werd voorgesteld de
bijdragen van de verschillende leden op te
trekken tor drie Irank per student. Voor de
Leuvense unlverstretrstudemen betekent
dal een verhoging van het lidgeld van
50.000 frank naar 75.000 frank. een bedrag
dal zij, naar eigen zeggen, niet wensen en
kunnen betalen,

Scylla

En dat is slecht nieuw voor VVS. Op
het eerste gezicht lijkt die 25.000 frank mln-
der Inkomsten voor VVS niet echt ortover-
komelijk, Het probleem Is echter dat een
roegjft van VVS aan het dissidente Leuven
konsekwcnues heef voor de lidgelden van
de andere leden. Hel gaat immers niet op
aan één van de leden een kleinere lidgeld.
bijdrnge toe Ie staan terwijl de andere leden
de vuile pot moeten betalen. Op die manier
haalt VVS zich immers hel verwijt op de
hals als zou he! al te vee] toegiften doen
aan he! sterkst vertegenwoordigde lid van
de vereniging. En Indien men aan Leuven
de reduktie toestaat, kan men die moeilijk
aan de andere leden ontzeggen. voor VVS
betekent dat in totaal op een aderlating van
100.000 [rank neerkomen.

Anderzfjds houdt Leuven zich niet aan
lljn overeenkomst met de overkoepeling. Is
VVS konsekwent dan kan zij niet anders
dan Leuven de deur te wijzen en verder te
werken mei de overige leden. Maar ook dat
Is geen haalbare kaan. Voor VVS betekent
dat immers dat zij een belangrijk deel van
haar inkomsten moet derven. Overigens
komt dan ook de representativiteit in het
gedrang. De Rijksuniversiteit Gent besloot
in het begin van het akademiejaar al zlch
niet meer Ie associëren mei VVS en ook
l'en aanlal hogeschoten houden hun toetrc-
ding tIJ! VVS in beraad. Als ook Leuven, dal
hel grootst aantal studenten venegenweer.
dlgt. het laat afweten. dan is er nauwelijks
no~ sprake van een overkoepelende organi-
satie. Voor VVS Is hel dus navigeren tussen
Scylla en Charybdis.

Desastreus
Tijdens de Nationale Algemene verga-

dering die vorige week plaatsvond. hebben
de panijen hun standpunten toegelicht.
Loko stelde tijdens de NAV vorige weck dat
ook zij moeite hebben hun begroting in
evenwicht Ie houden en dat zij niet bereid

waren te Investeren in een werking die niet
naar behoren Iunkuoneen.

Volgens vvs-vocrauer TIm Engels is
de middelmatige werking van de overkoe-
peling echter te wijten aan de beperkte
Itnenctële middelen. Maar toko had hier
geen oren naar. ZIJ stelde dat goede ideeën
geen geld hoeven te kosten en dat ziJ bereid
waren VVS met kreeneve Ideeën te onder-
steunen. Voorlopig is de definitieve beslts-
stng over de lidgelden uitgesteld tOt een
volgende NAV. Loko heelt beloofd om nog-
maals haar achterban Ie raadplegen en hen
te wijzen op de mogelijk desastreuze gevol-
gen voor VVS.

Bottom-up

De kritiek als zou VVS slecht Iunkuo-
neren is zeker terecht. Het geld dat de vere-
niging jaarlijks opsoepeert. brengt te weinig
zoden aan de dijk. Bovendien kan Lokn
zich niet echt vinden In de huidige IUp-
down besllsstngsrrukruur van VVS. Zij zijn
eerder voorstander van een bonom-up
struktuur; die meer ruimte laai voor eigen
Initiatieven van de leden. De funktie van
VVS moet eerder koördinerend zijn dan
cemralistlsch zoals nu het geval is. Verder
blijkt er ook heel wat te schonen aan de
kommunikatie- en informatie-uitwisseling
tussen de overkoepeling en de leden.

Ook de lakse houding van de andere
leden van de vereniging is voor de Leuven-
se untversnenstudenten een steen des aan-

smots. Loko verwijt hen dal hun bijdragen
aan VVS al te vaak louter beperkt zijn 101

het betalen van de ledenbijdragen. En mis-
schien is dat wel terecht. Op de Nationale
Algemene Vergadering kwamen immers
een aantal vertegenwoordigers gewoon niet
opdagen. Het werd dan ook een besloten
onderonsje lossen toko met vijf vertegen-
woordigers, ASK !de srudemenkoepet van
het Rijksun!versitair Centrum Antwerpen)
met één venegenwoordlger. de vertegen-
woordlger van HSG (de studenteneverkoe-
pellng van de Vrije Univershen Brussel] en
slechts twee hogeschoolstudenten. De ove-
rige leden, de studenten VJn onder andere
de Katolleke Universheit Brussel. hel lim-
burgs Universitair Centrum. de Universitai-
re Pakuheiten Sint lgnarius Antwerpen en
de overige hogescholen. schillerden in hun
afwezigheid.

Niettemin kan men bij de houding van
Leuven toch enkele bedenkingen formule-
ren. Men kan zich bij wijlen niet ontdoen
van de Indruk dal Loko niet echt het belang
inziet van een Vlaamse overkoepeling. VVS
is voor alle studenten immers een ideaal
medium om de belangen van de studenten
naar de overheid toe te verdedigen en de
studentenstandpunten naar de pers II~ dui-
delijk te maken. Zeker In deze barre tijden
waar er voor de studenten heel wat (11" het
spel staat. Denken we maar aan de aktuele
problemen rund de praktische invulling van
het nieuwe Hobu-dekreel en de diskussie
over numerus ciausus. Is een internationale
werking, waar de Lokogeledtng Kringraad
loch ook v~l geld insteekt, zo'n 6~.OOO
frank per jaar, echt belangrijker dan l'en
goede nationale werking? Een kwesûe van
prioriteiten stellen, zou je ZII zeggen.

Annemie peckx

LBKorganiseen induslriedag
Gorigewuk dotltlerdag waren

de laatstejaarstudenten van de
fakulteit Landbouwkundige en

Toegepaste Biologische We,enscl.appen
IIÎtgenodigd om in de gebouwe" van
de Generale Bank "kennis se.maken
met enkele bedrijven, ministeries en
ontwikkelingsorganisaties ", Onder
deze bedrijven bevonden rich vooral
enkele nier altijd onbesproken multi-
nationals. Een greep uit liet aanbod:
BASF, Lanssens Pharmaceutica, Uni-
lever, ... en Shell ResearclI. Deze laat-
ste haalde de vorige wekrn meermaals
de internationale pers. Hen wordt een
intimidatie- et! repressiepolitiek in
Nigeria aangewreven.

Nadat SOCiale ROIaden Veto zo'n jaar
geleden al de aggressleve ekspanstepoltnek
van Shell ten opzichte van de Ogenl's in
Nigeria aanklaagden. werd er recent een
werkgroep opgericht die zich over de pro-
blematiek zou buigen. Aanleiding hiervoor
was de eksekune door de Nigeriaanse over-
heid van verzetsleider Ken Sart> wtwa en
'leven medestanders. De werkgroep, die voor-

Where is the wha/ if the wha/ is in why?

heen reeds aktie voerde aan een benzine-
station onder het motto 'Tank een ögonr.
wou van de komst van Shell naar een stu-
deruenaktlvnef gebruik maken om de ver-
antwoordelijkheid van Shellin de geweld.
dadige repressie van de Ogent's en in de
milkuverontn:lnlgJng aan Ie klagen.

Met de slogan 'Werk bij ShelJ, G,l over
lijken' wllden de aktievoerders de aanwen-
gen er op attent maken dat het kiezen van
een loopbaan ook een duldelijkengagcment
omvat. Na enige diskussie met de verant-
woordelijken verlieten de aktievoerders de
zaal om buiten hel protest verder te zenen.
Terwijl de aktie buiten rustig lijn gang ging.
werden binnen enkele kritische vragen op
de Shell-vertegenwoordtglng afgevuurd.
Door VelO gevraagd of het wel zo verstan-
dig was om een bedrijf als ShelJ bij de
industriedag te betrekken, stelde LBK-
preses Lieven Capon dat "er inderdaad
enige diskussie over besrond. maar dat de
kring uiteindelijk beskuen heeft geen enkel
bedrijf Ie weigeren. Tenslone zijn er al niet
zoveel bedrijven die Interesse toonden voor
onze Industrledag."

IMf
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Peterschap

(tl)

&n prwsje geledm roakte in dt rand
van het wtreldnituws bekend dat een I..am
van wttenschapptrl al een ht/e tijd et"
dot/treffend gtHetsmiddt/ttgen materie
hod ontwikkeld. Gem enkt/ farmaceutisch
bedrijf zag hel I'l'l!nwtl zit/en om ITelmedi-
CIjn op de markt Ie brtl1gm. Reden, Iegt·
nnge wmstkansen

In vjn toetpraak ur geleµl1heid van
dt uirreikm!J van de eredoktorafrn. /unsur.
dl' de rektor rnkt!t iduln om dl' 's}'I1tf9it'
tussen btdrijf'sl..rerelt/tn uniVl!r$Îui/ Ie be-
vorderen. Htt mUll ~~rrtgaundt plun is
wt/lichl hel ptltrschap voor prefetsoren il1
bedrijvtn

Op zich is er)..-rn tl1lal verband lus-
<sen Inidt nituwsfeilen Tpch tOOHthtl tra-

gische mu/an'avtrhau! aan"dat de akadtmi-
scht wrretd ook in huar rel!liin met de be-
drijfswere/d '''lur krilisdTt houding beur
niet Ie met oP9teft. Een btdrijf !eidm en
wtlenschappelijk onderzoete verrichten, zijl1
akri,';tei,e-n vun totua! andere orde, Het
wttenschdflpl-'Iijk ondrr:!oek is !Jerichl op
het ul/bouwtn \Jan een '"'hutnt gehet! ,'01'1
wetten. teorieen en systemtn dat me/l'en
slulisch woord 'kennis' 9tl1Ot'md wordt, In
ttrikte tin is dl' welmschap elisch neutraat.

IÀ bedrijf~reld is dal nitl, Wie in
hl't IalpilalistÎ$tht modtl UI1 bedrijf "aar
behoren "i/Ie/dm. mlHl in de Url/I-' piauIs
wiml maken IX uktiliteilen VUHeen be·
drijf zijn gericht op de "raag van de "/msu-
meHt en dl' meest su!acsvo/lt bedrijl'tl1 :ijH
zij die er in slagrn ulfzo"j behotfte te
krû'rtn. Murkt!Ji'richt produceren heeft dan
wel niets te maken mtt mortel hal1delm il1
de-Mtkclis ,'011'het gOt'de nastreven' meer
d(;ftbUtkenl nog niel dut btdrijvtn ttisch
I1tu"<lul zijn Wie hel rtalistrtl1 "'In grale-
n winsten ha!Jtr aanslaat don bijvoorbetld
net scheppen van wtrk.lJell'fJmhtid of hel
rl'spekt opbreneen voor hel mitieu. maakl
UI1 morele keuze. Her mag nll'l de btdoe/-
il1g ZIJn het wl'lffluhupptlijk onderzoete 11'
modeleren naar d,e '1'1Îl'k,'al1 het markt-
Ialpi/al/sml" KrnntS"wrwtn,jng zondl'r
meer moel hfl hoogste doel valt de wtltn-
schapptrs blijven_ Zij :ijlT er HIel om btdnj-
vtn bij It staan in het opdn]wn ven hun
win$lmiJrgl's.

Htl I.S dan ook maur di' vraug of we-
ItnSthappe-rs zich wtl zo tntemref moeten
mgagtrtl1 in di' btdnJ!nwrt/d Het kun
11;i'1di' bi'dOt'lil1gvjn it la cant v.~/ntSthap·
pe-li]konderzetk tt VOUi'n, Htt is mI'( o,,,l1at
Uil pttroltumbl'drijf ctn nieuwl' brands/of
op de mar"t wil brl'll!J,'n. dat de proffen
aan de:;t uniwNiuil '" jJunjJ morte" schie-
ten Htl is omdat die proffen autonoom tOl
zo '" nituw type brandstof komen dal ee"
btdrijf die vondst I'l/tnluul lal" kommer-
sialiserm Het .'enchillijkl sI<blltl mUiJr .s
belal1gnjk_ Om hrtzetfde ''f\orbttld "e-rdtr
uil te wcrkl'lI' in teorie moel/Tel kUil/Uil
dul tril chemicus flP een bepuold o_qmblik
un formule vindt om Schddl'water ani Ir

Uilen tO(Uil milieuvrie"ddijl..t brumisto_(
Wal1nur hij dal onderzoete voert als '1"ler'
van of In "pdrachl "an pukwtjJ Shell. Exxon
of Texacc lijkt de kam al iets jJcrt"jJrr dal
die "plossill_q 1'001'hel nI/htJ/vraagsluk ook
wake/Ijk op de mur/a komt

Wil' dl' bundm tllS~1'1Thedrijf en u"irf
te sterk wil aanhaten. riskeert dan tJok ten
Wl'lI'nschuppdijk onderzoek Ie $timulertn
waarm .'1trn plaats mur is .vor ,.esturth
naar mlliellvn'l-'ndeliJke bralldstoffrn dil' m
11ft vteet snijden "'UHdt pelroleummduslrie
of naur medicijnen voor zil'ktes die gem
hOfJewilTstmurjJes garanderen I'olwaardige
1V't'Unschuppdtjkl' dissiplines dit kommer-
sleef mmder i"",.cssam zi)ll. komI''' dan
:elfs volll'dig in de kou Ie staan &dnffilti.
dl'rs :;ien daar mnschlen .'1un sratel1 m -
en dm hoeven ze ook hrlemaal met ft doe"
- maar of dut voor hrl u,lil'uS/lUirt k/i-
maat en voor dt samc"ll'vilTfJ inhet 0191"
mUil 1'1'11jJe:olTdl' 1'1I/1"ikkl'ii'19is. vuil
st"k It bl'twIJfelen.

•

'.

,

3



Eredoktoraat voor bondskanselier Kohl

Schweinefleisch und Blasmusik
Oe KU Leuven heeft iets met

bondskanseliers. Op 10 janua-
ri 1958 kreeg tconrad Adenau-

er, k,.istlmdemokrariscl, kanselier van
een 'aIJd dat tMII nog de Bondsrepu-
bliek Duitsland "('eIIe. de doktorstitel.
De titel werd uitgereikt door Mon-
seigneur Van Waey(mberghe, rektor
van de toen 1I0g tweetalige Katholieke
Universiteit Leuven, omwille van de
verdiensten van Aaenauer 00" "et
wirtscnaftswunäer; de ekonomische
Ireroplt!l";lIg in Duitsland, die zijn
gelijke niet kende ;11 Europa. I" J 983
kreeg Hetmut Sclnnidt, de intetlektue-
Ie sociaaldemokraat die de Bondsre-
publiek door de ekanomische krisis
van de jaren zeve/lt;g moest loodsen,
de tilel. En \'origt vrijdag kwam Hel-
milt KoM, kanselier van het eellge-
maakte Duitsland, "aar Lell\ll'tI om
het gegeerde perkament in ontvangst
te nemen, •
De Dunsers houden van kornlnuûelt. Al
sinds 1982 wordt Helmut Kohl steevast om
de vier jaar herkozen als bondskanselier.
Maar dat hij na de onlangs overleden Fran-
çois Mitterand (een politiek bondgenoot
waarop hij ahijd kon rekenen) de langst re-
gerende Europese Ielder is geworden. heelt
hij niet alleen aan zichzelf en Minerand te
danken Kohl kon immers altijd rekenen op
de steun van Hans-Dlerricb Genscher, de
liberale politicus die als minJner van Buiten-
landse Zaken Kohl door de woelige jaren
tachtig en negentig loodste. Bovendien
werd Kohl nooit echt gehinderd door zijn
belangrijkste politieke tegenstanders. De
sociaatdemokransche SPD wordt immers
verscheurd door interne twisten en de par-
lij Is er nooit In geslaagd om een tegenkan-
didaat van Kohrs kaliber voor te dragen. En
100stbut not least was er natuurlijk de val
van de BerHjns.c muur In 1989 en. één jaar
later, de hereniging van de BRD en de
DDR, de Duitse üemokreusche Republiek.
in het eengemaakte Duitsland.

Jongeman

Kohl heel! in Duitsland twéé bljnamen:
'de peer', als u zijn hoofd bekijkt Weet u
meteen waarom. en 'der Riese' - de reus.
In eigen land wordt hij meestal ars een saai
pollneus beschouwd die het, net ah onze
eerste minister Jean-Lu. Dc-hacnc. moet
hebben I'Jn lang gepalaver ectuer de schcr-
men. Hij is een konsensuspouncus die een
scherp uu).; heeft voor de rol van Duitsland
in Europa. Hoewel Kohl de tweede wereld-
uorlog slechts ets jongeman heeft rneege-
maakt - Iets lVaJwp hij nooit nalaat te
wijlen - is hij er zich scherp van bewust
dolt het grote eengemaakte Duitsland. dat
hij 7ell mee tot stand heeft helpen brengen,
slechts kan I!edij,m in een eengemaakt Eu-
rnpa. "Een eengemaaks Duitsland en een
eengemaakt Eurup.l zijn dezelfde Zijde van
een medaille". su-lde hij vrijdag bij de om-
vangst van zijn dokrorstlrel.

Reeds Jan het begin van Lijn embrstcr-
mijn. en nug lang \oor er sprake was van
de val van dl' muur t'II dl' nmwemeltngen
in Rusland. heelt hij zorg\luldig )-(e\\lJakt
over de goede kwaliteit van de Frans-Duitse
rclaues. kructaal voor de ontwikkeling van
de Europese Unie. In 1984 Iwrd d... vriend-
schap tussen hem en Minerand bezegeld
met een bezoek aan l'en Frans-Duits sulda-
renkerkhof. Hoewel hij dat np dal ogenblik
nog niet kon weten, zou hij hier het Iunda-
mem leggen voor de hereniging van de
twee Dunslanden. Immers: zonder steun
van de gcallfeerden kon Duitsland niets
ondernemen. Duitsland was ekonomisch
gezien wel een reus, maar in polulek op-
zicht een dwerg.

In 1985 kwam Mikha'tl corbatsjov aan
de macht in de Suvjelunie. De aanvankelijk
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voorzichtige hervormingen leidden 1IIt het
stopzetten VJn de wapenwedloop. -nnrs
een man waarmee ik zaken kan doen".
merkte Margaret 'rhatcher op nadat ze voer
het eerst uiigebreid met Gorbatsjov aan
tafd lat. En ook Kuhl. die wist dat goede
relaties met de Sovjetunie een noodzake!l]-
ke voorwaarde waren urn goede relartes
met de DDR Uil te bouwen. wist oorbat-
sjovs inspanningen voor een mondiale
détente Ie appreciëren. Hoewel In de west.
duuse grondwet stond ingeschreven dat het
doel van de Duitse rcgcrlng moel zijn te
streven naar een eengemaakt Duitsland.
had wellfchr niemand durven dromen dat
gebeurtenissen dit' nauwelijks een hall jaar
lijd in beslag namen - de zomer en herht
van 1989 - zo snel uu een totale omme-
keer in het Europese politieke en vooral
ook ekonomtsche landschap zouden leiden.
Mark Eyskens, die In 1989 minister van
Buitenlandse Zaken was. merkte toen up
dolt we het hijgen van de geschiedenis kon-
den horen.

Natuurlijk was er altijd al onvrede ge-
weest in de DDR. Dissidente kunstenaars
werden In West-Berlljn gedumpt, er was de
ekonormscne malaise in het Oostblok - die
niet in hel minst in de hand gewerkt werd
door de verschroeiende wapenwedloop dit'
Reagan was begonnen - en uiteraard het
ontbreken van enige vnrm van demokratje.
Af en toe probeerde een desperado de grens
tussen Oost- en West-Duitsland over Ie ste-
ken. maar de mijnenvelden en automan-
scne schielin$tallatie-s - altijd al een doorn
in het oog van de wesr-nunse regering-
deden hun werk. Omgekeerd konden West-
Duitsers familie en vrienden in de DDR
bezoeken, maar ze moesten daarbij telkens
25 harde duitse marken In de Oost-Duitse
staatskas storten.

Puinhoop

onderrussen ging hel In de DDR van
kwaad naar erger, De ekonomlsche krisis
sloeg keihard toe en veelInwoners van de
DDR zagen met lede ogen toe hoe In Hon-
garije en Polen de plaatsel!jke machtheb-
bers van de minder srrakke houding van de
sovjets gebruik maakren om suksesvolte
ekspertmenteren met de demokratie. Steeds
meer DDR-burgers probeerden via Honga-
rije naar het Westen te vluchten Een doorn
in het oog van de toenmalige machthebbers.
wam het waren vooral de hoger opgeletden
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die van deze onverwachte vluchtweg ge-
bruik maakten. De verlokking was des te
groter omdat de West-Duitse regering aan
de andere kant van de muur stond te
zwaaien met wesrduhse paspoorten. Vol-
gens de grondwet had immers ëtke Duitser
recht op zulk een paspoon en truegraue-
premies. naar huidige mailtstaven gemeten
een onvoorstelbaar royOlal astelbeleld. Maar
deze asielzoekers waren dan ook geen Aid·

kanen of Joegoslaven maar de broeders en
zusters die jarenlang onder hel kommums-
usche juk hadden geleefd.

De druk op de nna-regertng werd
steeds groter. Politiek panlckvoctballeldde
in oktober 1989 tot het aftreden van
Hcnecker en op 9 november tot de val van
de Berlijnse muur, 'Wij Zijn het volk' was
de slogan geweest waarmee de DDR-bur-
gers In oktober en november, aanvankelijk
nog hun leven riskerend. op straat gingen
om meer dernokrane Ie eisen. En Kohl, ras-
politicus, zag nu zijn kam. De slogan werd
door hem handig omgebogen lot 'Wij Zijn
ëën volk'. en hij kon Jan een ware ntomt-
tocht beginnen in wat heel snel de ex-DDR

vervolg op p. 5

& berichten
Rollenspel
Ga rond een lafd zitten. duid een spellelder
aan en beeld u In dat u een dwerg bent met
ten IQ van 165, met een lange baard. geen
kleren behalve een geel onderlljfje en een
wit mullt]e, met vijf hakbijlen die enkel
werken tussen 36 en 554 minuten na mid-
dernacht en met C'Cnsndheldskot'ffldëlll
van 23, en u ht:bl een rellenspel. weken-
lang kunt u rond diezelfde ratel blijven zn-
ten en dankzij het vernuftige meesterschap
van~e spelleider uw ratelgenoten bekam-
pen, die natuurlijk zeil geen dwerg zijn.
maar reus - wat had u gedacht -, draak,
heks. kobold of Heltnut Kohl.

Het is ietwat plastisch en vertekend
uitgedrukt. maar zo zou je het rollenspel
kunnen beschrijven. Het gaal om een
kresnet en fantasierijk spel. gebaseerd op
een uitgebreid spelkonsent. waarin spelers
zelf een eigen situatie uitbouwen aan de
hand van een aantal vaste gegevens. die in
de hand gehouden worden door een spel-
leider. Het geheel schijnt nogal verslavend
te werken: sommige spelers vinden de op-
gebouwde fantasiewereld zo Intrigerend dat
ze dagenlang rond de tafel blijven enten om
het spel en het verhaal (die één zijnl tot
een einde te brengen. Het lijkt nogal ab-
strakt. maar toch zijn er voor ieder spet een
aantal strikte regels. en wordt er met
dobbelstenen en ingewikkelde berekenrn-
gen gewerkt. om bijvoorbeeld gevechten
mei een regenstander uitte voeren.

Als u bij dit alles nog ahijd geen duide-
lijk beeld kunt vormen van wat een rollen-
spel nu eigenlijk is, dan is er nu de ideale
gelegenheid om mer ervaren vtstonatren in
kontakt te treden op de door V7;W Eclipse
georganiseerde rolJenspelkun\lL'ntie. Begcel

.,..

u op zaterdag 10 februari tussen 10.00 u en
20.00 u naar zaal ..Corso. betaal 100 (vvkl ol
ISO (add) fr. en alda~ wachten u alleriel
geestes- en Iantaslcverrulmende akuvttet-
ren. Laat u niet brelnwassent

ilhaka 366
Kan Je nter wachten op Ithaka, de kunst-
happening van Kultuurraad (29 februari).
doe dan vooraf mee aan zowel ieorerlsche
als praktische workshops. Bekijk kunst 'ns
van een andere (aklieve) kant.

Het aanbod: 'Oog om oug. tand om
tand', een inhoudelijke workshop rond
werk van Heldi Voet (afgestudeerd Sint-
Lukas, aldeJing eksperimeruee-l areuer).
workshop fotografie (ekspertmcntele f'm.o'
grafie), workshop keramiek (vormgeven
van klei), workshop schilderen en tekenen
met vetkrijt (rradtnonele en alternatieve
technieken). workshop zeefdruk, (initiatie),
workshop tekenen. (naar levend model. jo
workshop tunuabllstlc (met dj's samenwet-
ken, ook met je eigen platen). workshop ....
groepsimprovlsatle (muzikale improvisatie "-
zonder traditionele regels en strukruren}.

Inschrijvingen in 'r Stuc. op maandag
12 Iebruart, van 16.00 u tut 20.00 u. Info
bij Kultuurraad. tcI.23.67.73

I::(-t~ 1c[ij~"r
TIensastraat 118 - Leuven

01&123.70.30
Open van 9 tot 22 u.

Was Ik mIlIlr bij ,\tutti thuiS!J~blnYII (fOI;]Jan-Frans umml'ns)
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KU Leuven reikt eredoktoraten uit

Voor Europa, Vlaanderen en universiteit
OP2 [ebruari - Lichtmis-

viert de KU Leuven tradition-
eel haar patroonsfeest. Even

traditioneel eert zij op die dag haar
nieuwe doctores honoris causa. 0;'
jaar viel die eer te beurt aan de ou«.
se bondskanselier Kohl, Zijne Alhei-
figheid de Eukumenjsc/rt! Patriarch
Bartholomeos, glikobioloog Raymond
Allen Dwek en fysicus Guard " Hooft.
Uiteraard g;ng de meeste aandacht
"aar de eerste twee genoemde eredok-
toren. A/gaandL op de toespraken was
de hele pled.ti91.eid evenwel in eerste
instantie een huldebetoon aan Euro-
pa, Vlaanderen en de universiteit zelf

De uitreiking van eredekteraren Is aan de
KU Leuven altijd al een kwesue geweest
van het juiste evenwicht Ie vinden. Dat was

Kohl
vervolg van p. "
zou zijn. Minister van Buitenlandse Zaken
eensener zorgde voor wat wethcht de
mucilljkstt: diplomatieke klus uit de naoor-
logse geschiedenis moet zijn geweest: de
geallieerden én de Sovjetunie ervan ovenu.
tgen dat een eengemaakt Duitsland géén
gevaar zou zijn voor de Europese stabiliteit,
Eén voor een werden rhatcher, Minerand,
George Bush en Mlchael Gorbatsjov over-
rulgd. en een Jaar later kon Kohl verkle-
zingen unschrfjven. Op vijf jaar tijd zou het
welvaanspetl opgetrokken worden tot dat
van de westelijke Làndcr. beloofde hij aan
de DDR·bevolking. Ze gejoelden hem, en
hij werd prompt herverkozen tot kanselier.

Bedwang

NaruurlIjk wl51 ook Kohl dJI dl.' hdol!l'
dle hIJ reen maakte, nlel gehouden kon
worden. Het eengemaakte Duitsland erfde
van de kommuntsten een ekonomische
puinhoop, een verouderde industrie en een
gedemotiveerde bevolking die zich hals
over kop op konsumptiegoederen stortte.
Ot: werkloosheid Steeg dramatisch en er
staken allertel revisionistische partijen de
kop op.

Tot overmaat van ramp bleek de OOSt·
Duitse bevolking. die geen ervanng had
met vreemde kulturen. tolerantie en gasrar-

dit Jaar niet anders, Een geestelijk leider
stond naast een wereldlijk leider, twee ace-
demlci zorgden op hun beun voor een ba-
lans met die twee nlet-akademische zwaar-
gewichten. BOvendien stond het prestigieu-
ze eredokteraar van de bondskanselier en
van de patriarch garant voor de nodige
medfabelangstelttng.

Warm

Een klein leger ordehandhavers en liJf.
wachten gaf Leuven al vroeg in de ochtend
de aanschijn van een belegerde stad. De
universiteit had alles in het werk gesteld
om de organisatie vlekkeloos te laten verlo-
pen. Toch slaagden enkele militanten van
de Marxistisch-Lenininische Beweging
(MLB) erin om de plechtigheid zelf even Ie
verstoren. TIjdens de uitreiking van het
eredokroraar van Helmui Kohl trachtten ziJ

beiders een wingewest voor ekstreem-
rechtse polltlrt. Kohl's herverkiezing leidde
er wel toe dat de kontinuiteit in de Duitse
politiek bewaard bleet en er een stabiel en
voorspelbaar Duitsland tot stand kwam
waarop de Europese partners konden reke-
nen. Meer dan wie (10k is Kohl er zich van
bewust dat de Europese eenheid een
noodzakelijke voorwaarde is om Duitsland,
dat nu de IlelangriJk~te Centraal-Europese
mogendheid is geworden. in bedwang te
houden. -Duitsland moet tegen lichzeJi
beschermd worden". Zei oud-president ven
wetszäcker ooit, en Koh! 'Ziet in de
Europese Unie het besre recept hiervoor.
-Wij hebben nu de keuze, ofwel het
Europees Huls te bouwen, ofwel voor de
geschiedenis te falen- stelde hij op 28
september 1995.

Hoe sterker de Europese ekonomleên
met elkaar verbonden zijn. hoe stabieler de
politieke verhoudingen. Vanuit politiek
(K'gI'UllI is het dan ook krudaal dat de
kroon op die ekonomlsche eenmaking -
de introduktie van de Europese eenbeids-
mum - ook door Duitsland gesteund
wordt. Alleen al de idee dal aan de harde
Duitse D-mark zou worden geraakt, bezorgt
veel Duitsers slapeloze nachten. Kohl wacht
dus niet alleen de 'Zware taak zijn eigen
ekonomie aan te zwengelen om de Maas-
tricht-normen te hollen, maar ook moet hij
zijn eigen bevolking ervan overtufgen dat
de Euro goed voor hen is.

Andreas Rogal

tevergeefs een spandoek te omrollen. waar-
op zij het strenge vluchtelingenbeleid in
Duitsland hekelden. Bovendien wiJden ze
proresteren tegen de sneue Duitse erken-
ning van Kroatië, wat zou bljgedragen heb-
ben tot een verdere eksplosle van de bur-
geroorlog In Ex-Joegoslolvii:'.De akuevcerders
werden vliegensvlug afgevoerd, een lot dat
eerder ook al andere MLB'ers beschoren
was, toen zij pamflenen wilden uitdelen,
waarin zIJ journalist Chris De SlOOp. auteur
van 'Haal de was maar binnen', als enema-
uet eredoktor voordroegen. Pikant detail:
hel Karellek Vlaams Hoogstudcmen Ver-
bond !KVHV) mocht wel ongestoord zijn
nummertje opvoeren. Blijkens hun pamflet
hadden zij graag de sodale zekerheid gefe-
deranzeerd gezien.

De akademische zitting werd bjjge-
woond door verschillende promlnenten.
waaronder de voorzitter van de Europese
Kommissie Jacques Santer, kardinaal Dan-
neefs. premier Deheene en burgemeester
Tobback. Rektor Oostertinrk Wijdde zijn
openingstoespraak aan de ejconomtsche
krisis. De rektor stelde dat het "de maar-
schappelijke roeping van de universiteit-
was -om bij Ie dragen tot de ontwikkeling
van de ekonomtsche welvaart." Wat volgde,
was een wa(Ql pleldool voor ekonomlsche
innovatie. waarin de universiteit een grote
rol te spelen heeft.

In tiJn toespraak borduurde de rektor
verder op enkele van tijn geliefde tema'S
die ook al uit vorige wespraken gekend
waren. Opvallend was de sterke nadruk op
de voordelen van een 'synergie' tussen be-
drijfswereld en universheir. De universiteit
moet een denkcentrum werden. -een oru-
moeungsplaats voor grens- en dfssipllne-
overstijgende gesprekken I..,),om op die
rnanier een soort masterplan tUI stand te
brengen waarin uitwegen uit de krisis ge-
zocht en onderzocht worden." Daarnaast
1'Vi1de rektor de "studenten warm maken
voor {,.. J het ondernemerschap" en profes-
soren als een soort peters voor bedrijven
engageren. (tie ani kei op voorpagina). Rek-
tor oosierunck lijkt meer en meer de uni-
versiteit te willen oriënteren naar liberaal.
AngelsakSiSCh model. Het Is nog maar de
vraag ol iedereen de rektor wil volgen in
zijn wel cr~ verregaande samenwerkings-
plannen tussen unief en bedrljtswcrcld.

O"k het Vlaamse discours vindt een
ruime plaats in zijn denken. Een enkele
keer valt het woordje Belgic nllg wel, maar

(JoUJJan-Frans /~mm('ns)
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de rektor spreekt toch voornamelijk over de
toekomst van Vlaanderen In het 'Europa
van morgen'. vlaanceren en Europa ston-
den ook centraal in de lofrede die professor
Erlk Suy als promotor van bondskanselier
Kohl mocht houden, De Duitse regerings-
leider werd geprezen als grote kracht achter
de Europese eenmaking en de hereniging
van Duitsland. Promotor Suy vroeg in zijn
rede meer aandacht voor de kulturele
dimensie van de Europese eenmaking, De
nationale identiteit mag niet In het gedrang
komen, waarschuwde hij. De bondskanse-
llcr begreep wellicht beter dan wie wat Suy
bedoelde: een recente enquête wees uit dal
lief SI vier Duitsers op vijl gekant zijn tegen
de Europese eenheidsmunt. Toch wees hij
in zijn eigen speech het natIonalisme dat
doorklonk bij Suy de juiste plaats: "Nazie-
nalismus ist Kneg". yenaaide hij de woor-
den van zijn onlengs overleden konfrater
Mlttt:rand. naemaasr pleitte Kohl ervoor de
Europese Unie aan d~ Oostkant uit te brei-
den met de voornyJ[gt: Oostbloklanden.

Ook voor Zijne Alheiligheid de Euku-
menische Patriarch Banfl(~omcos was diens
bijdrage IUt de Europese ill«'g,ralie een
reden UlO hem V(M,r te dra~en als dccter
honoris causa. In zijn homme tijdens de
ochtendlijke eucharistieviering benadrukte
de patriarch nogmaals de belangrijke rol
van het Oosten voor een échre. spirituele
eenwording. De patriarch van xoonanuno-
pel. tevens de meest gez.aghebbende geeste-
lijke letder van de On"doksc Kerk. werd in
de laudatio van prolessur Joël Delubel ge-
prezen als bruggenbouwer lussen Oost en
west en tussen alle kristdijk", kerken. Met
het er...o"ktoTilal wil de KU Leuven de wal
stilgevallen eukumemsche beweging een
nieuwe impuls geven. -.
Gaten

Het credokroraar van de twee cksakre
wetenschappers Dwek en 't Hoolt baarde
minder opzien. De Engelse chemicus Ray-
mond Dwek van de O:durd University werd
geëerd omwille van zijn verdiensten in de
glikobiol.~ic:-. Glikubinlof(Ît: of suikt'rbiolo-
"ie Is pas recent en mede dankzf de kers-
verse eredoktor uugegroeld tut een vol-
waardlge wetenschappelijke dis~ipline bïn-
nen de biochemie. waarin de kornplexe
venakte srrukturen van suikers in moleku-
Jen wnrdt onderzocht. Dwek werd door z.ijn
promotor. professor Ghislain Opdenakker,
geTHcmd als pionier van de nukleaire mag-
nerlschc n-sunantletecb nologie en de
sekwcmiêle analyse van suikers.

Prolt....Sf'r Gerard 'I Ho()h, hoogleraar
lvslka aan de Unive~itcÎt Utrecht. kreeg hc1
ert.-Ollktoraat omwille van zijn verdiensten
in de leurcusche dt't:ltjesfysika. tn die tak
van de natuurkunde wordt onderzock'
gedaan naar de kleinste deeltjes waaruit
alle materie is samengesteld alsook de wet-
ten di(' die deeltjes beheersen. Vooral her
aandeel van 'I Ho"ft in het onderzoek op
het vlak van de kwantumveldenteorie.
waarvoor hij al in 1981 met L'en
erednktoraat aan de Univer..itcÎl van
Chicago bedecht werd, is van belang.
Tege-nwoordig houdt 't Hooft ncn vooral
bezil-: met dl: fysika van d.· zwarte galen.
tli.'rhij JlIMlgthij, nel als rnemj.( ander nat u-
urwetenschapper; kwantummechanika en
de relativitcitstcoric beter op elkaar af te
stemmen.

Ik twee eredoktoren uit de eksakle
werenschappen ten spijt, was de bondschap
op het palr()onsfeest toch in de eerste plaats
van Jlt)litit.:ke aard, De KU Leuven Stelt zich
bij monde van haar rektor en d.Mlr hel de-
doktoraar voor de 'EurflJlt'eer.' Kohl en
patriarch Barthclomcos hijna »nvoorwaar-
delijk up de lijn van de- hUidige regering.
Luidcns rektnr oosrerunck moet men "op
zoek gaan naar een koherent plan waarin
een deukaar evenwicht gelucht meet wor-
den russen begmringsanerlng, schuldbc-
h('i.'rsing. hervorming van de ~ociak zeker-
heid en een verbetering van de ckcnorms-
che kompctirivitclt. zonder dat de maal-
schappclijke ~,,!idaritt:il 1(\'1'(/geweld aange-
daan wordt". Op dL ecr~tl' rij zat ee» eerste
mtmoer gduklalig n- ghmlachen.

•

Ban eecknout
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Het 'Lichtend Salon' in de Romaanse Poort

Gesprekken rond
folojournalisliekBONT IN DE

BONDGENOTENLAAN!
"der de gemeenschappelijke

~ noemer !otojournafisriek 110-

~ dig, het Lichtend Salon deze
weken drie fotografen uit om een le-
zing te houden rond hun werk. Daar-
aan gekoppeld kan elke fOloliefllebber
een duik nemen in de boeiende wereld
\'a1l de dokumentaire fotografie op de
gefege"lIeidstentoonstelli"g in het
Kultureel Centrum 'Romaanse Poort'.

renopstanden op de: gevoelige plaat vast-
legde. wesstng vertoefde in Managua
wanneer hel leger daar een herdenkings-
plechtigheid op bloedige wijze onderdrukte.
De foto's die hij daar maakte, bezorgden
hem internationale bekendheld en waarde-
ring. Naast 7ijn werk als fotograaf zaK hij
ook de kans met: te werken aan een ent-
wlkkcllngsprojekt. Terug In Europa kon hij
rekenen op werlt biJ enkele toonaangeven-
de a8entsChap~ en werd hij in de gele-
genheid gesteld (~ in Parijs en Londen
werk rentoon te stellen van zijn relzen naar
China en Nlcmgua_

De tweede genojiigde is Patrick De
sptegetaere. bekend ven 'De Morgen' en
vooral van zijn reportagt"!in Albanië en
voormalig Tsjechoslcvakjje. Tlpisch aan zijn
werk is dat er op hel eerste gezicht riters Ie
zien lijkt. Geen spekrëkulaire shots. eerder
eenvoudige beelden die bij nader inzien
een rijkdom aan Informatie bevallen en
eerder een reêle spanning uitstralen dan
dat ze kant-en-klare wegwerplotogr alie
venegenwcordlgen. Volgens de kenners
van het Lichtend Salon getuigen zijn foto's
van een overschor aan eenvoud.

Dit kan niet meteen gezegd worden
van Marleen Oaniëls. Zij verwierf in vlaart-
deren reeds heel wal populariteit vnoral
duor haar repeneges over Libanon, Chllf.
Roemenië. Albanië en ex-Joegoslavlë. Na "-
studles aan het Sim-Lukas in Hasselt en de
Antwerpse Akademie. werkte ze enkele ja-
ren voor Panorama/Oe Post. Haar dtnamt-
sche Stijl wekt de laatste tijd steeds meer
Irueresse bij de internationale agentschap- ,f

pen. \
vervolg op p. 7
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hoge kwaliteit kleur, resolute: 36Ox36O dpl
kle\.Jr, 720x360 zw/wit, supersnelle mono-
chroom afdruk: 5 p.p.m .. geen vlekken of
overlopende kleuren, royale sheetfeeder
voor 100 paqma's. 2 afzonderlijke Inkt-
tanks (kleur + ZW/Wit separaat), vleuer
Guide voor co-me-cnnter-tnnp. B inge-
bouwde + 20 True Type rettewpes. incl.

Wmdows/Dos
driverset.

DESKJET 600 De drie avonden rond Ietöjournallstlek zljn
het praktische vervolg op een eerste, tenre-
usche gedeelte dat werd gehouden In het
najaar. Het opzet van het 'Uchtend Salon'
was om aan de hand van een tentetisch
discours de kontekst te schetsen waarin de
lezingen plaats zouden hebben. In de fokus
stond Mark Van Gijsegern, die in het najaar
kwam spreken over dokumentaire foto-
grafie. Hij mocht dan op zijn beurt drie
mensen uitnodigen die beroepshalve met

fotografie bezig zljn. Zijn oog viel op Koen
wessing uil Nederland, Patriek De Splegc-
taere en Marleen Danlêls. Zij laten de don-
kere kaflll;T even voor wat ze is en komen
spreken over hel wel en wee van een fnto-
reporter. Lichtbeelden en dia's zullen hît:rhij
het geheel kleur ol zwart-wit bijzetten. Ver-
volgens is er plaats voor vragen van de aan-
wezigen.

Koen wessfng. die op dinsdag 2 februa-
ri al aan de beun wàs. studeerde bij Ed van
der Elsken. één van de cultfiguren uil dl!
wereld van de fotografie. Meteen daarna
kun hij aan de slag als persfotograaf. Op het
einde van de jaren 80 verbleet hij enige tijd
terug in Nicaragua, waar hij de Sandinls-
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Rijschool op Ladeuzeplein

Sportraads 'Vierwielenwheely'

r ~-

Foto
vervelg van p. 6

Het mag duldeljjk zijn dat 'Het Uch-
tend Salon' een grote verscheldenheld in
het aanbod van spreke-rs btcdt. SpIjtIg ge-
noeg worden de drte fotografen echter niet
rechtstreeks met elkaar gekonfromeerd,
Anden:ijds heelt de kijker nu meer lijd om
alles rustig te assrmüeren Tevens wordt de
nadruk gelegd op hel gesprek en Is het niet
de bedoeling een debat uil re lokken. De
organisatoren hepen eerder op een soon
live interview.

De tentoonstelling zelf bied! een heel
gevarieerde en Doeiende indruk, waarbij
vooral het werk van Danléls opvalt door
her prachtige kleurenspel. Aansluhcnd bij
dit projekt mogen de drie sprekers OJI hun
beurt een Ictograaf uitnodigen voor een
grotere remoonsrelllng eind jurtl, eveneens
op de zolderruimte van de 'Romaanse
Poort'.

Kristof Braekeleire
Mark Van Gtjufjtm in gtfpuk mn Pami:k De
SpltjtlatTt op dmsdag 6 [tbru.ari til. mtt
Mar/tt1l !RInil/s op dmsdafj / J ftbru.an' In dt
'Romaarrst Poon'. 8ru.~lsnlraat 63. !RIal' /oept
ook dt jtltjtnhtirhtt1ltoo1UttUmg ~I /3 ftbrua-
ri. Voor ~rdtrt mlichllf1gt1l kim fr !trldlt bIJ
1'tW Ot Ku.nslbal'lk op ht, nummer
O/6/2U/.2J.

([)

ie al1al1g ge/1()4!gi" Leuvefl zit,
herinnert ziel, misschiet. f10g
de kwistaksraces. eet! fossiel

stuk: Sportraadgesdtiedenis. Vorige
woensdag werden deze strandkarren
1I0g eens bavengehaald, en 'werd op
liet Ladeuzeptein de 'Vierwielen·
wlleely' gehouden: een hindernissen-
race die per kwistaks werd afgelegd.

He! w,u mooi weer woensdag. redelijk
warm-en "'OO~~ dwog, De-grouuw <WI

van de urganlsalon:n - het Ladeuzepiein
als ijsbaan - was verdwenen. nu meesten
alleen de deelnemers nug komen opdagen,
De maximale kapadtdl was vooraren op
360 deelnemers: een vrIj bescheiden opzei.
wat voor een aktlvüelt die het grootste deel
van de Leuvense studenten niet kent. mis-
schien wel aangeraden was. Bovendien
werd er naar de studenten uit de binnen-
stad uitgekeken, die traditioneel iets minder
sportief zijn dan hun socngenoten uit
Heverlee, Het was dus bang afwachten 101

hel startuur om te welen of alles goed zou
uuveneu.

Het eerste hall uur verliep nng wal
dunbezet. maar daarna kwam de boel wel
op gang. Uiteindelijk zouden er 306 deetne-
mers zijn, geen rijen ongeduldige. wach-
tende deelnemers. maar hel beoogde aantal
werd wel ongeveer bereikt. Wie deelnam.
deed dit in ploegjes van drie (dames, heren
of gemengd I, en legde het ungezeue par-
cours twee en een halve keer af.

Onderweg moest er over of onder een
paar touwen geklommen worden (zunder
de kwistaks te verteten weliswaar), be-
schuiten moesten opgegeten worden _
klinkt dom maar Is allesbehalve simpel in
alle gewoel -, je moest een ring mei een
stok van een haak halen en later terug-
hangen en een bal in een emmer droppen
en er later terug uit halen,

Staart
Onderrussen moest de pilout nus zIJn

uiterste best doen urn zo snel mogelijk een
paar rotbochten Ie overleven. en bovendien
een stuk van het parcours geblinddoekt
afleggen, met alleen maar de aanwijzingen
van zijn mederijders als hulp, en de hekken
om hem een beetje in de baan te houden.
Op de krhjeke punten waren dan ook vei-
ligheidshalve enkele autobanden geplaatst
urn alle erge ongelukken Ie vermijden.
Daarnaast was elke deelnemer verplicht
een Hershelm op te zenen. Het was dan ook

(fo~ Palriek Ot Sp;r~laf'rt)

vrij rustig voor hel Rode Kruis; ëén keer
leek iemand redelijk ernstig gevallen te zijn.
maar ook dat i)leek amper pijn te doen.

De kwistaksen zelf çverfeetden de na-
middag eveneens goed. om de nodige her-
stellingen uit Ie voeren waren er enkele
scholieren van het Leuvense VTI aanwezig.
Wie wel kloeg over de kwislaksen was de
politie. Bij hel overbrengen van de kwistak-
sen van het sportkot naar hel Ladeuzeplem,
zagen de mannen van de wel dal die dln-
gen toch wel zonder lichten of bel reden.

,vendien dal ëe-remmen &lijkWa" Ai
goed genoeg werkten, een zaak die nog wel
een staanje krijgt.

Maar wanneer om kwart over acht ook
de laatste deelnemers veilig en wel aange-
komen waren, zonder remproblemen. was
het tijd om de winnaars te bedelven onder
hopen en hopen prijzen. In elke kategorie
mochten de winnaars een dag lang gratis
rondkwistaksen in Leuven. De gelukkigen
kan je bijgevolg binnenken van het ene
auditorium naar het andere zien rond-
scheuren. Hopelijk komen ze de politie niet
tegen.

•,

Koen verbeyden
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Jongeren spelen UtBarre Land' van Tankred Dorst

Iemand de graal gezien?
DMtU week wordt in wiJsele een

toneelstuk hernomen dat tij-
dens het Leuvense teaterfutival

voor jongeren, Fabuleus '95, in pre-
mière ging- '" Barn: Land' is een be-
werking van 'Merlin oäer Dus wüsle
Land', van de Duitse auteur Tankred
Dorst, dat op zijn beurt een eigen-
tijdse interpretatie van het Koning-
Arthurverhaol is. Tankred Dorst be-
reikte in V1aanduen voor het eerst
ten ruim publiek toen de Blauwe
Maandag Compagnie zijn 'Meneer
paul' opvoerde. Oe leeftijd van Ik
akteurs in "t Barre Land' gaat van
15 tot 20 en het merauhel van die
akkurs komt van teaterhuis Jonna in
Wilsele. Veto had ten gaprek met
regÏSStur. Remko Van Damme.

Vtto: Waarom "Dg ~ens «11 wm"j"brm~nVIlI!
"n Kcmi"S-A nhllr.l.tlnalot.Pam!al.Graal.
WTMal?
Rtmko Van Damme: .AJ slnds de Slei-
nerscncot. toen de verhalen van de Parsl-
lalcydus mij crB raakten, wil ik dit stuk op'
VOC'Ten.Toen Ik een paar maanden geleden
door Fabuleus werd gevraagd om met jonge
mensen een produktie Ie maken, kreeg ik
er de kans IOC,De tebt van Dorst boeide
mij ook omdat hij erg alledaagse situaties
a Iwisselt met gcdK:hlen of mei groteske
passages. Ik hou van die gelijktijdige aan-
wezigheid op scène van zeet verschillende
\IOnnen .•
Veto: BinnDI dt ~ndt wn konin!] Ar/hur en
lijn RandeldfolriddLr'SinkfeS;Se"'1Û fi!]uur Vdn
Pdnifdl jou hef menJ. WddrOlll?
Van Damme: _Zijn openheid. rijn spon-
taniteit trekken mij aan. Hlj wekt. twijfelt,
botst. is onbevooroordeeld, volgt volledig
zijn eigen lnnûnes. ParsHal is een zeer
dankbaar personage urn het over het leven
en de wereld IC hebben: h~jsielt de grote

vragen. Parsifal is sleebis één van de vele
voorbeelden in de literatuur van het upe
van het onbevangen kind dat de wereld
tegemoet treed .. maar hij Is wel een heel
radikaal voorbeeld .•
Veto: Niel etteen dl! Vl!TWarrin!]wal/et/tijd,
maar ook wdl !]es/achl betreft, Ir b",'eemdmd.
&halvt Ldncdol worden a/Ir n"dders!JI!spuld
door mtisjn, d~ dan nD9 ofwissdmd 'hIJ of
',ij' wordrn !]enoemd.
Van Damme: «Dat is niet zo. De ridders
worden konsekwent als vrouwelijke we-
zens beschouwd. een soort amazones. De
twijfel tussen 'hij' of 'zij' waar je het over
hebt, bestaat enkel voor Parsllal. In Jonria
waren gewoon te weinig mannelijke kendi-
daten. Het feit dat de akreurs jong zijn
wordt wel herhaald In hel decor van Jo
Huylebroeck, dat eruit ziet als een verlaten
terrein met allerlei rommel dat doel denken
dat het gewoon om een groep kinderen
gaat die even kreatief bezig zijn. Ook de
kostuums zien er zo onal en bijeengeraapt
uit..

Laven

«Om terug Ie komen op wal ik daarnet
lei: Dorst schelst het zoeken van Parslfal en
van de anderen zeker nret noodzakelijk als
posilid. volgens mij Wt11l1 hij dat de men-
sen, door te zoeken naar ters hogers, naar
rransendcme. buiten henzeh üggende din-
gen, vaak voorbijgaan aan de werkelijke
problemen. In het verhaal van Dorst wor-
den Anhur en de ridders gekonfronteerd
met algemeen moreel verval en overspel.
Om jets Ie doen aan hel moreel verval zet-
ten de ridders dan maar een zoektocht naar
de Graill op hef getouw. Dorst Iaat de Ren-
derafetndders na hun vergeefse zoektocht
naar de Graal zien als komplere mislukke-
lingen. Je kan in de westerse geschiedenis
denken aan de kruistochten die werden
ondernomen, terwül er in onze streken ge-

Arthuriaanse symboliek voor beginners

Meer dan reeënogen en
hertegeweien
ae reden waarom veel volwasse-

nen zo graag naar teater mei
jongenn gaan, heeft natuurlijk

vul te maken met ik sjarme, de on-
handigheid. de intensiteit van hel spd
van jonge akteun. Ze zijn gewoon
aangenaam om Ie bekijken, Op de
scène van onze produktie "t Barn
LAnd' staan dertien jonge meisjes in
kom rokjes, \W' hebben ze inderdaad
niet Idijk voorgestt!ld of zo. Maar in
dil stuk is meer aan de halld dan
'unnogen en een blanke huid'. ,. Aan
hel woord is Dirk De Lathauwer;
dramaturg van df!"Uproduktie,

wanneer we hem en produkûebegefefdsrer
Karen eauwens wagen n ...ar waar het 'oor-
re I...nd' voor staal. krijgen we een boeiend
antwoord van engeveer een kwanicr over
de açhterliggcnde symboliek.

Kristelijk

Een fragment: «De 'echte' koning
Arthur leelde begin zesde eeuwen vanaf de
achtste eeuw beginnen de gekende
verhalen over hem de runde te doen.
cnréuen de Troyes is de eerste die hel ons
bekende verhaal in de twaalfde eeuw
opschrijfL Onmiddellijk beginnen dan de
verdraaiingen. de rekuperaties. Het kan
gaan urn ·foutjes' die bij het navertellen op-

8

treden ma a r het kan ook om grotere mani-
pulaties gaan .•

.Ml"CSI opvallend is wat di' keistenen
van dil oorspronkelijk hcldense verhaal
maakten. Een gr a al was In het oud-Frans
een schaal. De Graal was dim een schaal die:
altijd gevuld was met voedset. meestal L'en
zalm, symhtK,1 vour mannelijke vruchtbaar-
heid. Wie van dl-ze vls at, ZOIi eeuwig le-
ven, In de kristelijke versie Staat de graal.
nu een 'kelk met hel bloed van Knstus' ge-
worden, voor barmhartigheid. Hel 'barre
land' is eigenlijk het land waar alle ridders
door moeren op hun zoektocht naar de
Gra ...lburcht. Daar ledt de vtsserskonlng.
Om een "f andere reden is hij götralt met
Imporentie zoals ook zijn land onvrucht-
baar Is, en hij moet vreselljke pijnen lijden.
Visjes vangen is het enige dat hij nog kan
doen voor zijn volk. Vandaar zijn ne arn. De
Ronderefelrtdders, symbool voor de zoek-
ende mens [zoekend naar eigen geluk),
ornmoeten de koning wel. maar vr ...gen
hem niet waarom hij lijdu

Aangepast
• Enl..eI Parsifal maakt het volledige

proces door van egoïsme tor artrutsme.
vraagt hem wat er scheelt en vindt zo de
Graal. S ...rmh ...rtigheid als verlossing dus. In
andere overleveringen vindt Lancélet of de
won van Parsifal de Graal en bevrijden zij
zo de vlsserskonfng. In de Rode-Ridderstrip

neeg ellende was, die dan even uit het oog
werd verloren. In het stuk van Dorst heb je
ook hel tema van het overspel van Glneve-
ra: Anhur wil niet nadenken over de rede-
nen van het overspel van zijn koningin met
tancetot.s

Racisme

Veto: In dit zin IS Ginl!\lVd dan n05 dt fi!]uur
dit het mel!$telicht httft op dt WFrulijkheUl: ze
prob«rl Arlhur bij1locrbru/d te dwin!Ji!n helovrr
!]~/tns lt hebben, wanneer ze htm bewtll
haar tr deden.
Van Damme: «Ja. En als alle ridders, ook
ha ar taocelot. op zoek zijn gegaan naar de
Graal. zegt zij: "Graal. roeping. Inzicht: mij
zeggen die woorden niks" Ik zie hel als een
algemeen westers probleem: de fanatieke
zoektocht naar oplossingen die elders, bul-
ten zichzelf zouden Hggen. En de oplossin-
gen worden de mensen ook vaak van ho-
gerhand opgelegd, het katolicisme heef!
daar zeker een serieuze verantwoordebjk-
heid in. Ik gebruik bijvoorbc-eld OCIkdat
beeld van de processie met de Graal: de
gelijkenissen daar met de Ku-Klux-Klan
zijn niet toevallig.
Veto: Je zegt dat in dt leksl \lan Dom her 'lot-
ktn.....!ndus ook zoiets als de Graal. negarirf ge-
konnot«rd is. Toch SlaD!]1Parsi/al, dt I!gtXentn',
Kht zoeker. in zijn zoekuxhl en vindt de Grdal.
Van Damme: .Dat was ovengeus niet zo
in de tekst van Dorst: daar wordt de Graal

nlet gevonden, alleen even gezien. Ik denk
ook niet dat In de lebt van Dorst bedoeld
wordt dal elk zoeken fout is, wél he' ace-
ken naar tets hogers dat buiten jezelf ligt en
dal is opgelegd door Iemand anders. Daar-
om dacht ik dat de era a 1wel kon worden
gevonden, wal die Graal ook Inhoudt. En
Parstfal is dan diegene die de Graal vindt
omdat hij zoek, zonder zich door Iemand te
laten gebieden .•

Speeltjes

Veto: Ik Graal hotft hitr dus niel ieu religitus
te zijn.
Van Damme: .N~,het gaat gewoon om
zingeving ...
Veto: Ab"je de foto mt op hn nrOOlfo/derf~
\IOOrjullie roneelsluk. denk je al !Jauw: tipisdr
jOlfgeren.leattr. vtt/ '/tuke' attribuut jes, toneel
!Jtbautrd cp,illusie en idrntifikalie. Het plaats je
jtul! tt!Jtnovtr de (alrijke ttat"",okers dil de
illUSl'el'Qn hûn trater voortdurend doorbrtun,
bijvoorbttJl!i uit afkar en vrttS voor manipulQfÎt
van htt publidc?
Van Damme: "tk denk dat je a Is regfsseur
moet luisteren n;fI elk toneelnuk afzon-
derlijk. De roneellllusle wordt ook In dit
stuk verschillende keren doorbroken. Toch
denk ik dal het belangrjjkste blijft dat je
een verhaal vertelt .•

Carl Houn:au
S~t1dQIQ van "I BarTe Llnd': womsda!] 7,vrij-
da!]9, zat"da!]JO ftbruari, lt/ken! cm 20.00 u;
wndag 11 Dm IS en om 20.00 u in ttoltrhuis
Janna. AarJchofseslttn~!] lIJ, JOl2 Wilselt.
Bus J5A aan na/ion Ltul'l'n tal hallt gemunlt-
huis Wilsele. Rtstn'aties:44 80 19. TickLIS:
/101150 .

,

(folD VerQCammaer)

genaam teater, en geen Intellektueel spel-
letje: de jongeren geven veel sjarme aan
het stuk, het spetplezjer is duideliJk, de taal
Is mooi. er nuen veel grappige passages in,
goede muziek, en de Intensiteit waarmee de
jongeren zich met hun personage konfron-
teren is boetend. Je hoeft niet geïnteres-
seerd re zijn In dle tonnen symboltek.veet
symbolen uit Dorst's tekst worden trou-
wens in Remku Van namme-s bewerking
en enscenering bewust niet benadrukt en
krijgen als het ware de vrijheid. Ze zijn er.
maar worden niet ekspliciet geduid. Ook de
tekstbewerking was redelijk vrij: een inko-
rtlng van zes uur naar anderhalf betekent
sowieso dat een aantal lagen verloren gaan.
Tegelijk wordt \\lal overblijft daardoor ook
koherenrer en toegankelijker .•

«De heldere laai van Dorst en de toon
van zijn vertelling zorgen ervoor dat de
grootse middeleeuwse gebeurtenissen pro-
bleemloos aktuele verhalen van Inwijdlng.
verliefdheid, familietwist. eerzucht en
vriendschap worden, basiservaringen dus.
Zoals de criticus Peter von aecker schreef
zijn de personages onze tijdgenoten aan het
hof va n koning Anhur. De rijkdom van de
tekst laat makkelijk tOCom het stuk meer-
dere keren Ie zien, nodigt ook uil om de
volledige tekst van Dorst te gaan lezen .•

·D~ Graalburcht", is het dan weer Johan.
de Rode Ridder die de Graal vlndt.»

~Wat je dus merkt, Is dat domheen de
geschledents dit verhaal voortdurend wordt
aangepast. Dar gebeurt ook In de tekst van
Tankred Dorst en In onze voorstelling.
"Merlin oder das wuste Land" Is een enor-
me kompilatle van al het materiaal da t door
de eeuwen heen over dl! verhaal en tema
ontstaan is. Tol de versie van Monty Python
toe. Bep aajde stukken zijn ZClzwaar bel a•
den met symboliek dal her onmogelijk is
voor de aktcurs om volledig Ie begrijpen
waar ze mee bezig zijn, wal bfjvoorbeeld de
woorden die ze uitspreken allemaal bereke-
rten.»

Honingzoet

Veto: Kri}!!je dQn /fItt het !]n<aarvalf ern ook
\'IIOrh~t pub/itk Mhi>Orltjkonbtgrijpebjk S/uk?
Bauwens: eDat is nel her goede aan de
lekst van norst. HIJ gebruikt veendurend
heel eenvoudige, gewone taal. die toch
nooit banaal wordt. Als Je de tekst leest. zit
je je nooit a Lie vragen: "Wal staat hier?"
De taal is helder, de volle betekenis ervan
echter niet. Uiteindelijk Is die taal een be-
langrijke link tussen onze jongeren en deze
voorstelling. Hel zouden meisjcs op de
spt'elpla a ts kunnen zijn. Het is een cliché,
maar ik denk dat je deze tekst op verschil-
lende nfvo's kunt ondergaan. Het blijft aan- cart Hourcau
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Pirlewiet, een organisatie voor kansarmen

Vakantiekampen met
gelijken
00'" tien jaar terug werd de vzw

Pirlewiet opgericht Her doel
was om kallsannl' kinderen,

die geen enkele mogelijkheid tot een
normale vakantie hadden, eet! kamp
aan te bieden. Intussen is de bewe-
gillg ui,gegroeid rot een llofwaardige
organisatie die in de vakantiemaan-
den zowel kinderkampen. +Lë-trek-
tochten als gezillsvakonlies ;"";,,,1.

Kansarme gezinnen hebben vaak al heel
vroeg in hun leven te maken met hulpver-
lentng. Wanneer hel niet meer zo goed
botert In de Iamllle kan gezfnsterepie de
uitkomst bieden. Gedurende de lange ge-
sprekken tijdens de terapie komen soms
heel Intense problemen ult de pttveesfeer
naar boven. Hel is uheraard nJet olltijd even
plezant om deze IC delen mei Iemand die
deze mensen van haar noch pluim kent.
Zulke gezlnsgesprekken worden vaak-
ondanks alle goede bedoelingen - als ver-
nederend aangevoeld.

Vernedering en ultslulrlng zijn dan ook
twee woorden die heel remraai Slaan bij
kansarmen. Omwille van de niet geboden
kansen staan ze vaak heel laag op de-maat-
schappelijke ladder, wat kan leiden lOt
sociale uitsluiting. De kinderen zijn hier _
meestal de dupe van. BIJ een echtscheidfng
bijvoorbeeld mogen ze door de politie ver-
hoord worden. De klnderen worden de
speelbal van het gerechtelijk apparaat. Bij
de t~wiJzing aan één van de ouders wordt
niet altijd rekening gehouden met de wen-
sen van de kinderen. Ze verliezen hun se-
voel van eigenwaarde, met leermoeilijkhe-
den tOl gevolg. En dan is het niet moeilijk
meer om de slrkel rond te maken.

Op deze manter komen kinderen en
Iamllle vaak In het straatje van de hulpver-
lening terecht. Ook Piriewiet behoort in se
tot deze kategorie. De crganisarlc richt kin-

derkampen. -re-oekroctuen en gezfns-
vakantles tn. die evenqes alle zorgen en
ellende doen vergeten. Op deze vakanties
krijgen de kansarmen de kans om volledig
tut zichzelf te komen, Het unieke aan de
organisatie Is echter dat ze de breuklijn
lussen hulpverlener en hulpvrager zoveel
mogelijk probeen te vermijden, De vakan-
tiegangers worden niet als apart beschouwd.
NOC mensen die meegaan met een Plrle-
wietkamp zijn niet anders dan ons, alleen
hebben ze niet dezelfde kansen gekregen
als wl]". 7.11zegt MUfie! Prtncen. mecebe-
heerder van de organtsetje.

Pirlewietje

In 1986 groeide Plrlewiet uil een ver-
eniging die vakantiekampen Inrichtte voor
insrellingsklnderen. De idee was om nlet
alleen kinderen uit een instelling, maar ook
andere kansarme klnderen op kamp te la-
ten gaan. De oprichters waren voorname-
lijk ekonomfestuderuen uit Leuven. Ver-
schillende onder hen waren ook betrokken
bij het ontstaan van Student Aid In hetzelf-
de jaar. Het eerste kamp ging door Ie Thom-
men nabij Sankt-Vith. Omdat één van de
monitoren door de kinderen steevast Pir-
lewietje werd genoemd, was er meteen een
naam gevonden voor de vereniging. En het
werd een sukses. De reekdes van zowel
kinderen als monitoren waren unaniem
positief. Er werd besloten om uh te breiden.
Zo outsrond het jaar erop een gezlnwakan-
tie en nog een jaar later werd de eerste
+16-trektocht een feit.

Op elk van de twee kinderkampen die
ieder jaar ingericht worden, venrekken on-
geveer zeventig kinderen. De deelnemers
worden gevonden via instellingen, buurt-
huilen en OCMW·s. Om het overaanbod'
enigszins In te perken wordt er een maxi-
mum van drie karnpen per kind gesteld. Op
vakantie worden de kinderen ingedeeld in

De Acco-boekenmeter

.,
•

e.:Speciaal iH'J;s;e
groepjes van zes lUI acht volgens gesfaclu
en leeltjjd. PeT groepje zijn er Twee monr-
toren die gedurende het kamp de ktnderen
begeleiden. "Deze intensleve begelcidfng is
nodig omdat sociaal en emotioneel ver-
waarloosde kinderen vaak heel veel aan-
dacht vragen, - u:gt Murie! Pttneen. "Er
wordt gewerkt met een strikte dagindeling,
die ervoor zorgt dat de kinderen een vaste
struktuur geboden wordt."

De a~vileill"n op een kinderkamp
kunnen samengevat worden in drie soor-
ten: gemeenschappefjjke aktiviteiten - in
het Pirlejargon worden dat gemaks- die
met alle klnderen samen gespeeld worden,
de vrije akuvnenen I\/Taks) die mei de
groepjes afzonderlijk doorgaan en de keu'
zaks waarbij de kinderen kunnen kiezen uh
een brede waaier van keuze-akuvneuen.

Kajakken

Migrantenkindert:n gaan voorlopig nog
niet zo vaak mee op een Pirlewietkamp.
NWe doen geen aktieve werving bij organi-
saties die zich speelflek richten op migran-
ten, maar als er een buitenlands kindje in-
geschreven wordt door een buurthuls bij-
voorbeeld dan gaat het uiteraard mee tip

De pedagogische week

p
(j)aar goede gewoonte organiseert

de pedagogische Kring ook dit
jaar weer een pedagogische

week. Van vijf tot et! met acnt febru-
ari zul/en zij proberen de pedagogi-
sche teorie en praktiJk dichter bij el-
kaar te brengen. De studenten peda-
gogie ell andere geïnteresseerden zul-
len via een brede waaier aan aktivi-
tenen kennis kunnen makel! met de
verschiltende facetten van net pedago-
gisclle werk op liet terrein.

Elke middag kunnen de studenten in kon-
takt komen met de verschillende mogelijk-
heden die er zijn als je dan einddijk dat
diploma van pedagoog op zak hebt. Vier
middagen lang kerm een man van het vak
over zijn werk vertellen.Op woensdag bij-
voorbeeld is het de beun aan de BBv (bijn.a
bekende Vlaming) Paul Jansen. Hij zal zijn
visie op de jongeren van deze tiJd uh de
doeken doen. Door zijn jarenlange ervaring
bij het Jac (Jongeren Advies Centrum) te
Antwerpen weet hij Zeef goed \Vat er leeft
bij de jongeren.

voer de mensen die meer van het se-
rieuze diskussiewerk houden zijn er IW~

Inhoudelijke debatten voeraren. Hel eerste
debat. maandagavond. handelt over de
'Gelijkwaardigheid in de hulpverlening aan
personen mei een mentale handicap'. Hier-
bij stelt men dat de hulpverlener en de
mentaal gehandicapte persoon best zoveel
mogelijk op basis van gelijkwaardigheid
met elkaar kunnen omgaan. Ann De Mar-

teleer van Hcjmen, een klein gezinsvervan-
gend tehuis uit Leuven waar men werkt op
basis van gelijkwaardigheid. zal vanuit haar
ervaringen deze vorm van hulpverlening
komen verdedigen. Zij lal gekontrnnteerd
werden met twee hulpverleners die werk-
zaam zijn in een gezinsvervangend tehuis
voor volwassen mentaal gehandicapte men,
sen, waar men er bewust voor gekozen
heeft om niet op basis van gelijkwaardig-
heid Ie werken.

Vuor een kritische benadering van het
probleem wordt er een beroep gedaan up
Geen Van Have, professor aan de RUG. en
Manine aoone. werkzaam up de Vereni-
ging voor Mentaal Gehandicapten. Ten slot-
IC komt er ook nog iemand van de ouder-
vcrentglng van de Nationale Vereniging
VOOrHulp aan verstandelijk Gehandicapten,

Denderdagavond worden 'De eindter-
men kritisch bekeken'. Deze meerregel die
eerst in het lager onderwijs en later ook in
her sekundalr onderwijs Ingevoerd werd,
lokte vooral veel protest Uil van de Steiner-
scholen. De door de overheid opgelegde
eindtermen bevauen niet enkel de te halen
doelstellingen, maar ook in zekere zin de
metodes die hiervoor best gehanteerd kun-
nen worden. Deze uniforme manter van
werken !.C.lat in tegen de getndlvidualtseerde
aanpak van de sremer- en ëretnerscholen.
De vraag Stelt zich dus hoe ver de: greep
van de overheid op hel onderwijs mag
gaan. En wat met de dlvcrsjtett en de indi-
viduele vrijheld Win elk individu: Momque
Dcsrncdt van de Dienst voor Onderwijsont-
wikkeling (DVO) zal de eindtermen. dle zij

mee uitwerkte, komen verdedigen tegen-
over iemand van de stetnerschool uil teu-
ven, Verder zullen er nog twee professoren
aan de tafel zruen. Willy wlelemans. pro-
fessor aan het departement pedagogische
Wetenschappen, komt zijn viste op de mens
en van daaruit ook die op de eindtermen
roenchten. Het standpunt van de geschle-
denlsleerkracfuen zal verdedigd worden
dom Raf Dekeyzer, professor aan de Iakuf.
teit Letteren.

Als publickstrekker werd er gekozen
voor de vertoning van twee mms op dins-
dagavond. Ook hier is het Centrale tema,
hel pedagogische werk. duidelijk aanwezig.
Om 19.00 u is er 'Mr. Joncs' met Richard
Gere over een manisch-depressieve man.
De film laat zeer duidelijk zien hoe het is
om met een manisch-depressief synd room
tt' moelen leren leven. Om 21.00 u is er
'Ladyblrd. ledybird van Ken Loach die be-
kend staat voor zijn harde reeususene Hlms.
Het verhaal gaat over een vrouw die moet
vechten voor haar kinderen. die ze één
vuur één verüesr aan de sociale diensten.
Deze harde, maar realistisch in beeld ge-
brachte lilm STemt zeker tot nadenken over
de verschillende vormen van hulpverlen-
ing

AI~ tup ot rhe hili wordt woensdag-
avond een optreden van de Nederlandse
kabaretgrocp 'Klein lcutje' ten beste ge-
geven. Deze grOl-\! is gegroeid uit een
oudcrs-, broers- en zussenven-ntging van
mensen met een mentale handtcap. Ze
brengen een lfedjesprogra mma over de zorg
om en voor verstandelijk gehandicapte
mensen. Sums pijnlijk, soms omroerend.
maar vooral zeer grappig.

'rhterrv Laenen
V"",r een kim överticnt van dl.' verschiltende akn-
l'iUiten en hun Prijs kUIII u beS! dl' Ad vatvas
raadplegen op p. / I.
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vakantie, -
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Bij de +16-lfekltlchten wordt er met de
rugzak rondgern.kken. Deze trektochten
zijn nlct gemengd. Muriel rttneen vindt dal
vrij Iogfsch: "Do: bedoeling kan Inch nlet
zijn om gedurende de hele vakantie te
voorkomen dat deze jongeren in de busjes
dulken." Per tucht zijn er nngeveer twintig
deelnemers en een vljltalbegelclders. Tij-
dens de rocln worden verschillende spek-
rakulalre akrlvnetten ingelast zoals kajak-
ken. mountatnbtktng.. .. Het Ieh dat men
dele jongeren wil lollen proeven van derge-
lijke -Iuxe-akuvheucn' is vaak het voor,
werp van krttlck. -We willen hen de kans
bieden om mee te doen aan zulke aknvaer- "-
ten. vaak hebben ze daar nooit de mogelijk-
held we".

ne gezlnsvakanues hebhen als bedoe-
ling een geztn te laten omplooien In een
rusüge omgeving. Er worden VIKlr de uu-
ders verschillende workshops ingericht,
gaande van het Ineenknutselen van een
tafel lOl het koken van een lekkere maai-
tijd. Voor de kinderen wordt gedurende een
deel van de da..: voor aparte upvang gcznrgd.
De Inmenging In familiale problemen wnrdr
zoveel mugelijk vermeden, De begeleiders
zijn vaak jonge gezinnen. NWe gaan eerder
samen met een gezin op vakantie. Het mag
niet zu zijn dat zij weer de kloof russen
hulpverlener en hulpvrager ervaren."

Aan deze kampen is natuurlijk {Kik een
prijskaartje verbonden. Deelnemers aan een
vakantie betelen een symholische bijdra)le.
De rest van dl- kosten wordt hijgepast duor
Pirlewlet. De vercruging h-ef t van vrijwilli)le
bijdra)len en van de milde- )liht"n vap enkele
serviceclubs en de Ekunomlkaseniorvn.
Pirlo:wiet h"eit )o(een l....-raaldc krarbtcn en
wordt in stand gehouden d"or een ~r"te
)lruep vrijwilligers. Muriel Prtncen: NWe
werken mei monitoren zundcr een speet-
Iieke opfeldlng. daardoor worden we nlct
als indringers maar als mede-randers a ari-

)lcvoeld. -
ludovik Segaert

Op :a/erdaJ JO februari JaQ/ er Uil informalie,
da.9 door over dr killderkamprn van Pi'/(\111'1111

dl' abdij mil VlirrMtk Ie Krsul·L(J. /mthf/}v//!·
gen en men- mfMma/1~ bl} Mllntl Printen,
Mtchel'fstraa/IH. 0/6/21.04 40.

FOCUS t
RESEARCH •••• ,-

Het departement
van een belangrijk
onderzoeksbureau
zoekt studenten

Enquêteurs m/v
voor het afnemen van face to
face of telefonische enquêtes

NIEUW
De verplaatsingskosten van onze

enquêteurs wordenvergoed!
Bel ons op

02/675.38.92

•
•

9



......

Kringblaadjes onder de loep (2)

Rijk zijn kan wonderen doen
Gel wordt stilaan de gewoonte

om kri"gblaadjes Ie bespreken
in Veto. Vorigt! week kreeg u

die kringblaadjes geserveerd die best
nog een kaarsje goall aansteken in
tourdes. deze week krijg' u die die
maar tot ;11 Scherpenkeuvet moelen
gaan: 'Polstok' (Politika), 'Winkelier-
tje' (Ekollomikaj, 'Irreëel' (VTK) en
de Beatles én de Rollins SIOIfes (in éill
verenigd!) van de kringbkJtlen 'Balans'
(VRG): degelijk, boordevol ervaring
(bij wijze van spreken) én vooral: met
veel geld erachter. Het 'Newtonneke'
van WillQ mag dienen als overgang
tIlssen de middelmaat in hel kring"
bladgebeuren van vorige week en de
beteren.

He! 'Newtonneke' doet veel denken aan
'Akuur' van Medica. aangczlen ze beiden
een lekere inf<lrm;lIicgraad halen. maar
.Newtonneke' korm verzorgder over. Op
het eerste gezicht oogt het blad van Wina
trouwens entzenend saai: het is echt de
vclvo onder de kringbladen. degelijkheid
genoeg maar het blitse van de sponwegen
ombreekr. Hel xewionneke Is een stevig
Inlorrnanebtad. meer moet je er blijkbaar
nter In zoeken.

Groten

Woll maakt van een kringblad nu een
fJord kringblad? De kombinatie van een aan-
genaam ogende vormgeving met een sterke
inhoud is waarschijnlijk de stenellomune.
Wat het eerste punt betreft, skoren hel
-wtnkeuenje'. 'Polstok', 'Balans' en 'Irreëel'
erg goed: een luchtige bladspiegel. een nr-
delljke indeling waarin de teksten afgewis-
seld worden met cartoons en 1010'5. 'Winke-
Ilertje' en 'Balans' hebben zells kleuren-
druk. Dal deze laatsten gesponsord worden
duor bcdrfjven waarvan dl' omzer eanzten-
lijk groter is dan van pakweg Jefke's Friet-
kot. z.al hier wel voor een stuk mee te ma-
ken hebben. samen met 'Irreêet' vormen
zij hel triumviraat dat, naau vooraten van
het meeste geld. (luk de beste krlnghtadlay-
out heen. Dit rnaaki. als we even de medail-
le omdraalen. dat dl'l.e bladen veel alstart-
deIIjker overkomen dan de rest der kring-
bladen. die ....r vaak amareurtsrlsch uitzien,
maar die ook vaak - dal willen we graag
Itlt.'geven - net don gezelligc en huiselijke
hebben dal een kringblad een kringblad
maakt.

Antarktika

Het antwoord op de vraag tot welke
literaire, joumaflstfcke en kullnalre hoog,
ten de meer professionele bladen ons voe-
ren. is hel vervolg van het verhaal. Elk blad
heeft uiteraard dl' nodige Intermatte upge-
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nomen over wat er zich Zllal etspeelt in de
eigen fakulteit. Neem nu het 'wlnkeltenje'
bijvoorbeeld. Zoals in elk blad wurdt er be-
gonnen mer een woordje van de preses. De
-beve preses". wals Eva Fellet. de persoon
in kwest!e. zichzelf ho.-Khrijft. heeft het ver-
loop van een studemencarrrëre geschetst.
doch op zu'n manter dat je bijna gaat gelo-
ven dat zij haar srudcnternljd heelt doorge-
bracht up een eenvrouwsuntversncn ergens
in Antarktika,

Vervolgens is er een interview met dje-

zeilde Eva Pollet. dH<.I(ene vcüe Gerrit
wiens geschnjfsel het midden houdt tussen
kafeegeftlosofeer en kringpropaganda mei
vragen als -vtnde giJ dat uw ploegske tot
nog II>!! zennen job goed '1!1;.'It gedaan ol
moel er nog gewerkt aan werre?" die het
geheel vermoedelijk luchtig zou moeten
doen lijken. Wat In dit interview zeker
blijkt, is dal Vuile oerrn er blijkbaar nog
steeds niet goed van is dat Ekonurnlka ge-
leid wordt door ten vrouwelijk persoon.
Eva'lje. zoals hij haar gemeenzaam pleegt
Ie noemen. wordt onder meer beoordeeld
op haar kledjng (-haar spannende bloeske
waar ze volgens mij ekspres haar pint over
uilgool... "l kriJgl vragen voorgeschoteld als
·Wat VlU je anders doen ets je een jongen
was?", waarop het prompte antwoord luidt
dat -ik niel mei een Jongen zou verkeren".
De subtiliteit is bij vutte eerrn alleszins
even sterk aanwezig als de tmeresse dal dit
interview weet op Ie wekken.

Verder is er een opinie-anikel waarin
hel standpunt van de auteur op zijn zachtSt
uitgedrukt opmerkelijk Is. Het bet relt hier
een pleidooi vÓór studentenbeperking met
een argumentatle die op het randje van het
onwelvoeglijke lil: "Studenten beperken Is
de zwakkeren die het toch nler gaan halen
er op voorhand uitplukken. Iedereen wordt
er beter van", Een Interview met scûe van
Serieuze Zaken (ol1ewel: het Koning Van
Karoren-svndrcorm bevestigl de hoge zelf-
bevrcdfglngsgraad van hct ·wiiikeJlenje':
Nochtans bevat het blad besr WI::] tmeres-
sante rubrieken. Zoals bijvoorbeeld centje
over Brasmus. Toch is dit blad inhoudelijk
aan dl' magere kam,

Lamzakken

Veel beter anesztos doet 'Pelstok' het.
Mcn gaat er van start met e....n goed beergu-
m....meerd arnkel over hel studentenstand-
punt inzake de ondcrwijsrnaterte. Een aan-
dachtstrekker is het interview met Erik Van
Rumpuv, dat zich goed laat lezen, up de
wat Ijdele trekjes van de interviewers. Zo
schrijven ze ergens dal Van Rompuy ach-
terover valt van Polsroks dossterkennis. Als
bij toen op de rand van een ol andere buil-
ding had gestaan, dan kon Je dat eventueel
nog vermeiden. maar nu? Een andere ver-
velende neiging die men blljkbaar niet kan
onderdrukken, is die van het venellen hoe
een artikel geschreven wordt: naast het re-
daknoneet wordt hieraan nog een geheel
artikel gewijd en ook nog een inleiding op
een 'verhaal'. dat trouwens korter is dan
die inleiding zeil.

Als één van de weinige blaadjes schrijft
'Pulstok' een maatSChaprtjkJilisch stuk: over
hoc weinig de Studenten geleerd wordt om
zellstandig It.' denken aan de universiteit,
over dl.' "lamzakken" die de studenten
tegenwoordig zijn. Dl' auteur van dil opl-
niestuk blijkt nogal onzeker van zichzelf:
konstant loopt hij ztch vertwijfeld a! te vra-
gen wie hij legen de schenen stampt en hij
durft zelfs zijn naam niet te laten afdrukken
onder het artikel. Jammer, Wie na het lezen
van dl! artikel sponteen een touw rund zijn
nek had gehangen. kon met de luchtigheid
van het artikel over de Leuvense seksshop,
toch nog een leuk einde tegemoet gaan. De
balans helt zeker pusitief door vuur dit
moot ogende. grappige en informatieve-
blad. Alleen spijtig dat het nogal aan de
dure kam is (4Q lrank], wal maakt dat hel
niet echt veel gelezen wordt bIJ dl' Polîtika-

PC·klassen voonaan 2411124uen ook op
zaterdag

populatie. Een pint smaakt immers nog
altijd beter dan een krant.

Soap

Komen we dan bij 'Irreëel', dat inhou-
dclijk ook h(.'C1Sterk staat. Het stuk over
hel industriële tijdperk bijvoerbeeld Is ook
voor een niet-ingenieur onderhoudend. De
rest van hel blad is gevuld met kringnieuws.
'Irreëel' is In ieder geval geschikt om het in
de takuhelr Lelleren wijd verspreide voor-
oordeel uit de weg te ruimen dat mensen
die studles kiezen als mijnbouw ot mecha-
nika nter kunnen schrijven.

Het verhaal kan best algerond worden
met de Eddy Merckx van de kringbladen.
'Balans'. Als uitstalraam hebben zij inter-
views mC:1mensen als Llonet vandenberghe

[voorzitter van het Ijzerbedevailrtkommit~),
gewezen rektor Dillemans en de mens die
zich 'ervaren gids' noemt. premier Dehaene.

lët alleen de namen zijn groot, ook de
manier waarop de interviews gevoerd zijn,
mag er wezen. waarever men echter in de
Rechten schljnbaar meer praat, is de SO<Ip
het -Rozcnhuts-, iets wat de verdachte geur
van yuppies rond zich heeft hangen, Een
ander speeltje dat wel aangenaam is, draagt
dl' naam 'Prollen op de rooster", waarin
docenten de voor hen Ideale student moe-
ten omschrijven efllokiclcll tussen onder
meer house of heavy metal. Op hel randje
van het melige af is dan weer de horoskoop,
met ill en toe uitschieters als -warertnen. je
hebt een menige kop ... -. De meest geslaag-
de recensie uit ale kringbladen. namelijk de
rest der broodjeswinkels - dus niet over
films of over cd's - vindt men ook in wat
het meest gesJ,iagde kringblad is. Geld
maakt niet gl..fukkig. maar het bepaalt blijk-
baar wel Jn gr~e mate de kwaliteit van he!
kringblad.

Waar de akademische everheld enkele we-
ken geleden l'en verregaande beperking
van hèl internetgebruik nog als enige op-
Jusslng US voor het probleem van de
besd1tkb.aarhc:id van computers In de PC-
klassen, heeft deze thans bestoten tot een
reeks maairegelen van heel andere aard.

Wat u vorige weck Jn dit blad nog on-
der voerbehoud kon tezen. Slaat nu ddinl-
tid vast: In het Rekencentrum en In de
Dekenstraat worden meer dan honderd
van de btsdtikbare PC'§ 24 uur op 24 toe-
gankelljk. Bovendien zullen de Pc-ktassen
veertaan ook (lP talèrrlag van 08.00 u tot
16,00 u opengesteld worden. Verder gll"1
de KV Leuven vanaf volgend akademiejaar

Studenten Café

De Rector

Oude Markt 4
Tel: 20.06.38

Ambiance - D.J.
Vraag Onze Speerale Voorwaarden voor

Spaghetti-Avonden en Vaten

Zilal voor vergaderingen of teesten

101 40 pers.

111terdavers
.......A.'''''~....,''_~uw KOMPlETE .....,~,." ..~" ...... ~

Een lekkere Spaghetti + pint of glas
Rode Wijn voor 200 BEF

,
'. rneunar Bosmans

Tegen afgifte van het Rector mannetje

nog eens tachtig eXlrol computers Instelle-
re ... en het internetgebruik op een aancal
komputers verbieden, Daarnaast zal het
mogelijk worden om kömputërs te reser-
veren, Deze nieuwe regc:lingen. die werden
genomen na fel prerest van de wka-werk-
groep Ulyssls, worden onmitfclelliJk tnge ..
voerd en blijven, gelden lOt tenminste 15
mei van dlt jaar, met uttzondertng vee de
paasvakenne. Daarna zal een grondige
evaluatie worden doorgevoerd.

Voor hen wier vreugde bij dIt bericht
niet op kan, verWijzen wij meteen naar
het dossier 'Interne! aan de KV teeven-ut
de Veto van volgende week,

,--------------------------oK

Geldig tot 31/03/96
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~ zoelcerljes
.,t Dlnkl
.J EryrIF: D. aktfveer <lis de blibc:m het Nnail adrn
waar Je: reem op hdM. En p~r ·krislltn~gI·
um.eu.ner'. Ah je nog kth tenminste. ~ bijwijlen
nog treurende Frau K.
.J Dtsuurnon Is nol negauve You Mvt: 10 OestruC1 10
build. Afb!1l.lkkomflllttt Ptno.
.J Mirc P!orm..uz, where are you? Your bomy
lanclub.
.J Wordt ver1l:ochl1en yoorde~ van de missin: rwee-
dchimds Heuen. gelCb(h.~Utn. balWn, enm-
voert. Bel 016129.01.6] !Lil \9.00 u en vraag naar
broeder Flor Cm:lk'.
.J Els en Ue~ Gode, kiJk eens WJtlk dir.n loch durf:
ten echt zoekertle plaatsen. Ruig. hé? Luxk.
.J Turf wenst Dieter nog velë FruItopLa's 101:.
.J Bruno, leer tem waar Je mond Uilal of drink 111t'1
een rietje.
.J Zeg. LUI den 1\mefnu, leen Irt dur nu echt de
Veto In DulUland? Zo JiI, veel blot'mpjt'S en groetjes
"<In V.d,P,
"Ineke. Irve de pösü
.J xrauen II~ bUeen ander Is het altijd beter en
Vfriindertng van Spijl doxt eten. walter.
.J Chim Joho speen toneel: Ik weet Ili~twi~ ge be-
doeh, maar Ik denk wel dn Ik weet wie ge bedoeh.
.J Stda"le koml er nog wal VOlnd.l.t nemjt'?v Snotp ~lo,,~t C'Ct een hond. De: karmvoor.
"ÛI~un. BL1Yaem.Spmun. Gitoep. de SIr, dcn

Valemijn
Ook vete werkt mee aan de kolld::tieve
Valentljnsgeklc •.Jan de uitbuiting en kom-
mCfSlali§.Cring VMI uw lntegc~ liddesltven
aan het nieuw leven inblazen van uw YeJ'-

\CbIQm~ldc stl::$leven of eenvoudigweg
aan hel cweroTC'llgen van uw Intiemste
zldl!'roersdl!n aan ietn<lnd dil! I!nn ~intt'-
Te$sn>rd 1$1Sluur ui breng uw Valemijns-
'ZOt!kenjt:$daarom naar 'S Meiersslraat 5
(~srraal van de Muntsnaai) en verheug
het OOgèlwlJldd sympathiek figuur dal uw
l~en wil ddcn mei <.'e1! onverwachte en
oovmal gratis verras,ing. E-mallen kan
ook: vet()(fhasar.ansJ(Ult"uveo.a(.~.

ECOTEXT ~

THESISSEN -ElHDwtJUtEN

"B' 013/32.23.82 na 17 u

MAANDAG
08.30 u PLAATSINGSHULP

Sollio;italÎtlrainingen meI 0lmames op vIdtIl
en evalualie adllerat. Andere sessies om
10.30 u. 14.00 u. t6.oo u. in Alreçhlkollege.
lOeg. gratis. org. K"ördlnad~k{Jmmi~sic
plaalsingshulp.

DINSDAG
05.30 u PLAATSINGSHULP

Solliciunit'lrOlinÎngen meI opnames op vld",)
en evalwttie achleraf. Andere sessiel om
10.10 u. 14.00 U. 16.00 u. in Alrechlkolkge.
lneg. gralis. org. KOÖI'din.lll"komilllssic

DuWe, P. Nenkeni. bnnl SUl!,Vvo, GUIdo, Oldler.
Tom WeighlS. de corre. de MiUe, de N~kes. ee
Chips. de Kapl~1Il en.1I Wie dlt'k ~rgt"len eën- tomi
woenwg om 20.00 u nor'l croec GenOC'Jlt.
-J 21j. ram wkm jng hr mt krt hur; Ibl In Chiro.
Alspr. di 5/2. 20.30 u In JP Minn:eltnlra.ll 11.
.J Gianni. quando vent asrolla~ 'Slaytt' dit mt? K
.J S\C'VfiI.Uleihoul 1$ ook maar E~II nur een gro-
Ier grntls.v Roeland, de beste rtmcdie tegen dronkenschap Is
bij Je ballen serai!.! Winden.
"Huls Nerens leest de tottenjes en betuil d~n bruf
zijn drankretening.
"W«s gerust, êcwtn. de anvai z.aJ lang genoqj duo
ren.
.J Tom Mennes, tom maar al. Ik heb lekkere koekjes
bij mij.
.J üsde Lat-Gr; wt-we '94 kollege Heremals huil
oude koelen uJI de slOOIop wotnsdag 1 lebruarl om
20.00 u In hel Grote Genoegen. Ot groclen van
SaUln en zeg het VOOrt.
.J Redtl op anlwoord van de schakers: uhgebrejde
çd·koUetlle? 001;: al ugen wiJ dubbel. het blijft een
feil dal ck- ome nog uIIgebreider Is.. Andcl"! hadden
we uiteraard wel meegenomen wal we nog misren.
.J Waher. grenzen t:iJn er om Ie ver1tggCn. ook psy.
chologlsche.
.J Ugoid~.
V Jercen BruggelJ1;in wants eronc taJk on hls e-II\III!
VWIe wil op 6 maarr ffiC'\ RUll\lnÎ.l \tau ThéJlre
N;llional (Fantaslo) en n<'ljge-en kaan he-efl. bn cs
langskomen biJ Sylvie. Munmra.1 32 (dl.' biln k05l
)()(I frl.
,llIse. heb je: het me: ondertussen vergeven en gun
WC'nos: eens iiljuashen? Bel ol kom eens.
.J Ingmol!.- waar wou je op sora. iemand unkesb.ur
zocht je.
V Go Agjh 24 j. lIniv. Chlro niJd (18·25J.) Vf av
over rel. Dinsdag 5/2 20.30 u. Joh!. Mlndm. 11.v 13/2196 Plno-kon:scn. BIjtta ultverkochl. lIel leger
bleek mt'! meer dltn tWlnllg man Ie tljn.
v EdWln, tK-lofte maakt Khuld. Tlen}au lanl illwas·
sen voor Ellen en Hans.
.J Proficiat, Jo.

v Appelmocs. wanneer horen we nOil iets van jou?
-J Chnsnne, Bruno zie! jou nog altijd e ...en ifiIag en
zal Jouw Jili binnen de kortste keren Icruggcvcr!.
-J Gedlchlen en iI~ar biJ kaarslicht. dal Is de lonnule
voor eer! gezelllge avond met de IclJo- en bi-meiijts
van Hel Goede Spoor. M.i.ilndag 12 februari, 20.00 u,
MOZiliek (Fr. UntSlraal I)).v AI eens geprolH:erd de ontbrt'kende slukken IC vee-
vallle'n door kuttrn? Doen wij ook Miar kom,
hoopvol w.Jchtcnd op uw "eventuele beloning" heb-
ben we Intussen tin schaat$])tl bij de Vtto-rcdaklle
In bewartllJl go:go:ve'n.K.1n u dan rrusschlen onze red-
dybeer terugbezorgen, eik wij in bed vergeren lljn?
TrouwtIl$. zil u altijd zo tang op hn wC?
v M<lriska, tram maar ~ocd wam de Aerobk·Quo:cn
Is op komsl .v Hn sneeuwt en er ligt t"C'ndode duif in de tuin, Als
hel bliJft sneeuwen dan kun je de dode duif nltl
meer zien en dan ben ik blij. Leve de me1.lndtoiie.
.J Ge~nje kom je voor mij supponeren up 16 ~n
In de Niks voor Nih show?
-J llaal je ban al bij '1 pl'l'!ildlum! Sylvic·la·fourml.
.J xcen en Göële, hoe Wal het tenene tIentje op
Blink 36?
,J TrIps van de weck: Funki Pordnl. 'Hedphone Sex':
'M3k~ love as ohen as yoc can. even UWs wlth
somebody el$C'·. slack hip Strip hop perv bCiI voor
mensen met een teveel aan kwijl en andere lichuin'
sappen, en Fuik Implosion 'Nalural ene' unsafe bUI
kksl SOundlrack trom dot UI IOOIÎO"piklure 'Kîd:r:
.J Uw famlUc Is In goede' handen bij nr. )64. Nr. )()1.
.J Plclcr B. wanneer SlOPje met al die melsjts Ie ver-
nozelen- en kom Je eindelijk naar de Munulraat )2?
.J Evöl. heb je hC'!nleuwe 1010boek al gelÎcn~
.J Ingcborg. vee! rorre eenzame avonden ~"had?
.J Idem voor Ban V.( allebei uil de Schapell5lra.lI).
-J KUo mIes the fit, onze pC'rmiI was loch de naal::Wt
i Sluit u ailn bij het venet teeen de hernieuwde
DuÎlSt bezming. VelLllmclrn op het zesde Vragen
naar M.ichiel. Gelieve aldau nÎClSin hCI roîlet tC
werpen- Dank u.v Ik verbleef loch Uevcr met Kliu til Istanboel.
-J (H)oew?
.J êftse. hou Bruno onder kOntrole, want hij un ziJn
hinden w«r nlel Ihuis hooden.
.J Hans. Je WffI lom dal seks ll1f'1 je pttddnd InSCSIIs?
.J Bruno. wan~er verbreek je je weekrekonl 00S
eens? WIJ le88Cn nJ.k:s un jc·weel·we!·wic!
.J DakkeI mien. me a~ (Boerenton~n!)
.J Wdle jng hr wil mij steunen tijdens sIreng dien?

Chr Id liJn helpt. DI. 5/2 20.30 u in Mind:clerstr. 11.
v ze zeiden geen meneer Itgcn mij. AK Ptnu,
"Kart L ~C.Meunlerslr 66) zotkl een lief. GnlOf,
blond, bruin (beh.i11lC rond de OIIendoor d.n stomme
ski·zonnebrtJlt'!jc. mour ja wal rou J~met alkmaal
ècen om loch man de show te Slelr:n op de begin-
nersplSle) .
" Ah ~ van de duivel schrijft, zkt ge zijne Slaan .
.J Cool ran mean f.udmt. Cool mum that nOlhlng Is
uecocl.
.J GeluklIge verjaardag aan Tlne ueeees v~n~
een "dulvelse" bewonderaar .
v Jo. deu keer Jacques Brt'1 en ceme on, evcrybody.v KUo :wekl 10lobotk lom kerslkunjts Ie kunnen
Sluren).
.J Genninla. hul ...er en bed, wam Ploeg 'Zwijn V()Ot'

de ZwiJnen' begint aan zijn kampegne.
..J AK Pino VIndt de wereld nogal rond. Vraag een
Weslvlilming om uiileg.
"Hel rijk der hemelen Is als kllo'i fotoboek: men EÎC'I
hel nlet maar het sonn edn. Het Is slechts een kwes-
UI' van geloof. Df Blijde Boodschip volgens Marc·us .
..J Is hel nu l"gebAIJ ol !ngo:bErll?
"Ploeg '2wlJn voor de ~wjjn~n' zoc:kl j!ro{ geld voor
verklezinj!Skampagne. •
.J Boodschap van Salan"iiln Luci/er en Beêlzebab: sa·
menkolllst met de antl·s.-fromefS en de kapilelnha-
I(rs op woensdag om 20.00 u in hel Grol~ Genoegen.
.J San. de keuse Is v~g gelJWlkl tussen een springral
en een "molll~ ho~·. H.
i Een hili pond gl1JClen .an"Annemlt van Johan &
SOlle. ..
-ol KUo. waar blijven die lllC'kenJp \IiIn wek<:1" ton-
cense groeijes ain leder dltn. -
-ol "Monlge homo-? Wie h«h er roer de manienjc!.?v Hlnorlanen, wa.ar is Jullie 11'OI:J: ken het Histol1alled
tegen 8 februart.
VAK Plno'i eerste Algemene Opeo VefKöldenng. le-
dereen die: vindt dal verlC'1 meer is dan ho!!dragen
van non Gr~"nf'C'a« T·shln. is van hane WC'lkom.
Wotmdag 1 lebruari om 20.00 U la Los auenos.v !lam. wilar bbJft onze filkmuzid:? Kopenhigcn is
de wanhoop n.JIbij
i Happy binhday 2 Tinne Uekens.
"Van PliltO 101 Lilooye. De: jongo:ns van homojon-
geren Hn Goede Spoor gra§dumen door 2000 jaar
lJleraluur mcr homoseksuele Insi;Jg. A/spraak aan
Alma 2 op maandag] 2 lebruari, 20.00 u. Meer inlo
krijg je vla PB II J. )000 Leuvcn·J.

I~_~~"<'Het ··g,.oene·· copy-center van Leuven_
-\...~ Ge,.ecycleerd en 1000/.. chloorvrij papie,.

.... Thesissen - Cursussen - Folders
• Fo,.maat A5 tot A2C(. ~ ALLE Inblndlngen, Plastlflce,.en tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewe,.kt

CANON Kleurkopie 50 Fr_en minder.
van 9 u. tot 22 u. doo,.lopend.

zat. 10 u_tot 17 u.

JO MEUWISSEN
Dvba

Alle verhuur video-, klank· en
Ilchtmateriaal. ·t

Videoschermen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD·s meI of -

zonder D.J.

~ 016/201.301

TIensestraat 118
3000 Leuven

I tel.: 016 - 23.70.30
,- --rax: 016~23.34.31

•

lOeg. 400. arg. KC lc:uven.
21.30 u KONSERT PeT50nal Blues. in '1 Plee-

Irum, lOeg. gr~lis, org. '1 PI«1rum.

WOENSDAG
20.00 l! TEATER EI<:C'lra-Or<:St~j"In Schouw·

burg. I~S. 400. urS. KC Uuven.
20.00 u KONSERT CLitvichord door de Honga8f

Miltlos Spaoy!. io Romaanse Pool'\, loeg. 400.
org. KC Leuven.

DONDERDAG
19.30 u RONDLEIDING Ot vrouwen van d"

Romaanse Poon. Een romfJciding door het

Alla 101'10.

«* agenda & ~ ad valvas OOORIUDOVII"EGAERT

• 06/02 om 20.00 1.1: Lning 'MuounlC"S door·
gdldn' door Dr. M.vlttn R~ynders.. in MSI
00.14, weg. 50

DIana

Gennanla
·1)$/02 om 20.00 u: Krtng\ll;:l'K"dé'ring. in
~rma .• 08/02 om 12.00 u: Full. in Corso.

HIstorIa
• 06/02 om 18..00 u: Minivoetbal meisje$. de
halvt!' fln.lle.

MedIca
• 06/02 om 20.30 u: ~nlttank, ill Zaba2.
·06/02 tllll 22.00 u: l.appy Lour.ln Doc'$.
·07/02 om 22.00 u: K.nirm-avond van 2e
doe. InMub .• 0&102 om 21.00 u: Mama.

plaalsingMtulp.
20.00 u OEBAT O~r 'legalisering van softdrugs?'

mct B"n A.ndaUlf (VU). Gerolf Annemans
(VB), St:l'VoIi~Verhcrstraelen (CVP). Johan
Y~ndel~nol1e (SP). Ellenne De Grom (VLD).
Eddy BOUimans (Agalev). Moderator. !lau$
Van Scharen(De Morgen), In Grote Au]a
MTC. IOcg. grali .. org. Vujo·KUL COS,
Aga1ev-jongeren.

20.00 u TEATER Koning Lear door h~1 Meçhcls
Minialuur Te~ler. in Schouwburg.. locg.
150f200f)OOf)~0/400. org. KC Leuven.

20.00 u KONSERT Bandoneon! Ot lallno çon·
nca.ion v~n Pi~cevole, in Romaanse Poon.

avond ma Kasim) el'l aatl8e(JitS1~ drank. De
ttrStC 50 yerkkde pc:l'S(Jm.·11kri.lgen srOlli~
kou~umalÎe. in DI)('s.

PedagogISChe kring
• O:lO/02 om 12.30 u: Lun(hgesprcll met Rob
lkw!nter, 11'1Hdllge Geestrolkge. Naarnk-
Straat 40. roes. 50 •• OS/02 om 20.00 u: Debat
uver geflJkwaardtgheid hlnnt:'1\ ik hulp·
ve-rkning aan J)o'fSo}l)C.nmei een mentale han-
dkap, io MSI 01.JS. loeS. 70/90 .• 06f02om
1'2.30 u: Lunchge$prek met Wilfric:d Vannestc.
In Heilige GeCSlroUege.. NdlUllS6tra.l1 40, roeg.
$0 •• 06/02 um i9.00 u: Pilm' Mr. JoOt:~ mei
Rkhard Crre, in MSI 0).18, joeg. 60 .• 06/02
um 21.00 u: FIlm: Ladyblnl. ladyblrd van ken
Loam in MSJ 03.18. IGCg. 60 .• 01102 om
1230 u: LunmgapJ'l'!k mei Paul Jansen, \n
Heilige GeesKollegc:. Naamsestraal 40, roeg.
50 .• 07102 om 20.)0 u: Oplrt'den: KI~o
[out je. karnnd, in PDS, !Iq. )201170.
.08102 om 12.)0 u: LooctJlIdf'n:k m~1 Jus
Schrooien. in Heilige Get':Slrol1cge. Naamse·
Siraat 40, wçg.. 50. • 08/02 om 20.00 u: Debat
OVèr de eindtermen. In MSI 03.18. toes.
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PolIUka
• 06/02 Hal~ fmale voctal legen VTK.
·06102 om 19.30 u: Kringverg.Jdcring, m
PoUlika kaf«.• 07/02 om 12.00 u, Neder-
~ndstaUge a.vond. in Potillka kalee.

Romanla
• 08/02 om 20.10 u: Oe Juguben' Bdgisdu:
(\llt(jJm 'C'eSllirrivé P{Î:'§ de ehe:!: v<Jus-. [11
M51 00,26. 10eg. gratb.

VJI(

• 05/02 om 11.30 u: Brood,ies:. în Theokol .•
05/02 om 20.3-0 1.1: Arcnbergkonscn, in
Atrium GenemIe Bank.. Vital DerostcJ'$lr 44,
IVCg;.gralls .• 07/02 om 20.30 u; Jau·, Blues-
& Kasino·.vond mei OfJlr"\:dtnSeCH1c Kings,
in R~adsteldèn. toeg. 1001140/180 .• 07102
()fJI 20.10 u: M]·M4·M5·m. in Rurnbit •
08/02 om 21.00 u: Ik was 7$ in '95. in PDS

,

,,

hislorische kOll1pkk~ v~n het v<'''lfntalige
Sint·Pietengasthuis. Rescovatie 010/222113,
10 Romaanse 1'001'\. lotg. IIr.lli~ org. KC
Leuven.

20.00 u VORMING Cub.l·Ubre avond. in l..os
Bue ..os, we}l. !;r~li~ ors. Aklkgrucp Recht
op Vluchlt:'n.

20.00 u KONSERT Symll"nisch Orkesllem·
meminniluul lilt! O}uzj"k V;ln o.a. Debu~~y
en US!I. in Lemmens.lnstilutlt. Hell:nrul n.
ItlC'g. 200/2"0, org. Lemmensinsliluul.

21.00 u KONSERT Til" Bauls ol BeogaJ {Indi-
sche Volksmuzkkl. in KAOOC·upt'1 Vlamin-
genstruI. locg. gralis, (>rg. r~nga~a.

ZATERDAG
10.00 u ROLLENSPELKONVENTIE RPGA

lomooien. Magiç, In COT50. Ioq;. 1001 I ~O,

org. vzw EdiJlllt'.
10.00 u VORMING InrorrT1.ltied.lg over ltinder·

kampen di" gedurende de vilkantie Ingerichl
worden voor kans.;J1TJlC kinderen. in abdij van
Vlicrbc-ek Ie Kessel·l.o, org. vzw PirlewiC'!.

15.00 \I LEllNG Kunsl en archilcl::tuUr in Bhu-

lan. in MS! 01.28.
15.00 u RONDLEIDING Dc Vf(.>1\wellvan dc

Romaanse I'oon. Een rondleiding door het
hisloriKhe kompkb .... n hel voormalige
Slm.Pielel1lflaSlhuis. Rcservnte 016U22111.
in Romaanse Ponn. IOeg. grollis,.org. KC
Leuven.

ZONDAG
11.00 u KONSERT Arri~ga Kwanet venol](t

5IriJk~"Wanel1en van de laureaten van de Prijs
Jeujld rn Muziek Vlaanderen. in Romaanse
Poon. lOCi, 150. org. kC lzuven.

20.30 u FILM Voung SOul R~beb \'lIn l$aae
Julien. io kalt'C CoUJlC'flIi & CoCU~.1u.tOCS
gralit. mg. De Roze Drempel.

21 00 u KONSERT UhÎmate Bumry CoH~ion,
in Kilf"" De Krot-g. lOeg. gratis. org. Ot Kroq.

11



Een sociaal beleid voor studenten

Rechtvaardigheid
en selektiviteit

,,..

is in opmars.
Meer en meer word,
50CÎIlk ondersteuning af-
hankelijk gemaakt van

f'en tegenprestatie. ook in
Betgil. (){',Jkm wc maar aan de slJldk·
toelagen voor IKursstudmtnl:mket die-
gene die slaa9', krijg' een beurs. Niet
enkel aan de universiteit maar JIJ alle
domeinen val) de samenleving vind je
die gedaclrtegang terug. Het PWA-sys-
teem en IIel gei,ulivid"alisurd beqetei-
d"ngsplatl voor werkloze" zijn hier-
van mooie voorbeelden. Of dal een »e-
gatirt'r'e tendens is? Met deze vraag
trokken we naar professor Lammer-
tyn, socioloog en specialist in her ao-
mein I'all de wel ..ijnsektor:

Lammertvn: -zeker niet. xtensen hebben
niet alleen rccfn op leven, maar ook recht
op leve-n in een gemeenschap. We vlnden
deze idee hij"(lorheeld lC'tU~ in de tntcgra-
nekcrnrekren van de OCMW's. De gemeen-
~chap Inrgt \'ovr J('U up voorwaarde dal te
daarvoor lt'!~ It'ruykrijftt. 0 ... samenleving
verwactu van haar leden dal ze bUt~erzin
aan dl' dal( It'):)o!t'n,Dal IS dl.' mo!;ufit', al
wordt /.' niet o\l<ral 70 hegrCIH:II_Alle
vaak wnrdt hel im ellfantkflnrrakl op een
komrolerende manier toegepest.»
VI;.'IO:Leveren $/lIdrnlcn Qllfitll'f}/~ bru~j-
Uif dat u ICIS WIllen veranderen aan hun mua-
/lt d(l('r hojn olldt"""-IJS ~ ml!Jr'I1? 5Iaa!JkQ~1f
\;..orden loch mtl al/tril btpaald dccr rnotl\'arit?
Lammertym eStuderuen doen Inderdaad
inspanningen. Maar Wt' zitten nu eenmaal
Md het ~g"."\"en d.n de flnandde middelen
KnOlan; Djn. nan lijkt het'voor de hOlIllTtt'
fiKSen ze Ie g~ven aan dit'gCfk"l1 die zl<.h ecm
inspannen en meI resunaten voor de dag
komen. In de h(l!o:escholt:1l is di~zelfdt: dis-
kcsve aan de gan,:, Sommige scholen Zijn
er zelfs voorstander ven om hun sociale
middelen enkel aan 1(' wenden om IWMe-
en derdejaars IC financieren. 7jj hebben
Immers iets gepreslt'erd .•
Veto: L41a h~1 11 nin btur om prt~ de WS/.t-

Jaars mur f~fîlfanoer~n? T~nslotl~ h~blNn zrj d~
laag~l~ slaagsiifm. Bovendrm krijscn bissus
ht/tmaal gun sluJi~I{ltlagt.
Lammenyn: _Dat Isjulsf. Hel feit dat er
geen beurzen lijn V()(H bisstudenten Is één
van de negatieve asrekten. Er ziJn In ver-
houding trouwens meer jongeren uit de
arbeldt'J'5);wep dit" ntet slagen dan jontt<ren
uh andere groepen .•
Velo: 5<Jmmlgtn ~en dal ttn U/tkfit[ soa-
all/ beltid dt m~nst" dit dt hulp hn man nodig
htbbl'n, niet btmkl.
Lammertvn: .0(' kan~ 15inderdaad groot
dat bij een al Ie grolt" selektiviteit in de
soctate sektor de aüerermsrcn. diegene die
dus hel meest nood hebben aan Hnanctele
ondersteuning. uil de bt:Mlt v<llll:'n.·A policy
IlJr Ihe poor i~a fM.M)r polky'._
Veto: {Mulfd~ ultkfü,ttttsdiskus$ie '>VIIralrp
du ,"('mtm ~"k !1tVf't'fd mtl brfr~kkll1!llOl h~1
dOllflm van de kmdrrltl)s/<lg.
Lammertyn: ~Ook hier k<ln je verschillen-
de wegen ~wandelen. Je kan d~ kinderbij-
sla~en tllOdlllt:ren In funkll~ van ht't inko-
ml-n, je k"n dl' Ix-laslin~af1rc:k voor kinde-
r....n moduleren tlf je kan beide ma':lIre!t~kn
samen wep,1S5en. Mi;lar nlsjt' de kinderNj-
slJ~laaI afhangt:n van het gL'7.1nsinkumen.
dan lijkl hel mij logisch dal je dal ook doel
voor dl' werkIOl",hrid~uilkcnngen en de
uitkl-rlngl-n in d...geLondheidwq,;.Voor etoll
deel Is di! g('re<lli~t"èrd ml't de liskale ~n
s<>Cialefranlhise in de ge:wndheidzvrg, De
h~k dhkussit' draail dus Wild ~ekkliviteh
(lf univcrsallteit. Mei dien verstandt' dat cr
\.'ers(hillcnde SeM,no:nSell.'kli\'Îleil zijn. Er i~
de ink()m~llsdekll\'lldl, er J~d", $(>ldoivilt'it
IIlfunklle van t't'n tlllenpreSI<1ti(' en de

selektiviteit in Iunkue van een behoefte ...
Veto: DU' !1l1l1.fl~liJk, dt mUSI r«htvaard(qt
Lammenyn: _lil. denk dal we In dit" rich·
ting moeren evolueren. Hel soctae! beleid
voor studenten moet zich volgens mij inder-
daad meer en meer af slem men op diegenen
die hindernissen cndcrvtnden In hun kon-
takt met hel hoger undcrwljs. 0<11kunnen
jongeren zijn uit eenoudergezinnen, uil l'en'
kustwtnncrsgezjnnen ~lfJongeren met een
handicap. Vroeger kon je de: bevolking inde-
len in arbelderskjassen en bedlendenktassen
Dal is nu vee! minder hel geval. Het sociale
wordt veel minder teesbaar dan vroeger. Ik
denk dat hel mom ....nt gekomen is om het
soctaat beleid IC diûerenueren in een hl-el
grou- waaier van behoeften bij de studen-
ten. Hel bl)(:1! daerbij nlct nood7akdijk om
een llnam'iele behoefte te gaan. sen eenou-
dergelin is niet auurrnausch In fJnand~k
morilij!...hdt'n. Er spelen andere elementen.
Soms h er onvoldoende steun van thuis uit.
Mi~!oChienmoel er gestreefd worden naar
eCII ~y5!eem waar ledereen uit hoolde van
zijn starus <lts student kan rekenen op ~t'n
aantal ba5j~\'f)(ln:ienin':l'n, zoals vnedlng en
hutsvcstlng, maar een verdi-re djfkre!'lIi<!ring
dringt zrch (lp. NÎt'1 op basts van het beho-
ren IO! een bepaalde karegorte maar up ba-
~is van hel hebben van bepaalde beboetren.
Dit klinkt allem ..al moot. Hel probleem is
dal je daarvoor een heel apparaat muel
hebben om zetets te konkrt'lbcrcn .•
Veto: iI htl \'t!rlagcn yan dt drrmpe15 naar hrt
h"J1ff onderwiis Rem m'MI ",.or niets zolimg et
niets !Jl4aall W.1fdl aan dt dc,""kra/lJ.tnll.'lll/
lire seku/llillir Jl1dtrNljf.?
Lammerryn: _In her hoger ()nderwij~ Stel
je de gevolgen vast van een heel proces dal
,~i!nt van!!... hct ~gt'r .)nd~~r~.!lit~ SIk = welzljnsekmren, Ik persoonSi('bonden bud-
alleen met Iinanclele mld&'êu an j~ aar genen voor g;r;a-~capll:n-ilj'il'(ra'árë~n-
Welni!! aan verheiren. Jongere-n uit een ar- mooi voorbeeld van. Soms zijn er mensen
beidersmidden die In het sekundatr onder- die zeggen. hé wij hebben ,11die voorale-
wijs een rkillin).: volgen dit" hen voorbesterm ningen met nodig. Geef ons middelen en
V()(lr bet umversnarr onderwiJ~ zoals Latijn- we ~OIn die vOOr7Jeningen zelf kopen of
Griek.~ bijvoorbeeld, die gaan mee mei de lelf mensen aanspreken die ons hetpen.nar
rest. zaten die jungeren In een rtchung Is een ütosone van zelfbeschikking: wij
waar je nederhand veel keuzemcgelfjkhe- wensen zelf te bepalen wanneer we gehol-
den hebt. dan zit: je dal de sodate herkomst ren worden, door wie we geholpen worden
begint Ie Sp-e!(>II.. en hoe dat zal gebeuren ..

Veto: Prof Masschelcin hteft ooil in de 5111n-
daatd ten IIrfilal.~hrn't1t ~Get[ de studenten
usduiul1d frank elk. Zijn u dan bcter aJ?
Lammertvn: «Juist, maarwanree die men-
sen een persoonsgebonden budget vragen.
vragen ze geen zesduizend frank maar wel
het ekwivalent van wat hel kost om opge-
vangen te worden. In hel geval van gehan-
dicapten gaat datever meer dan een mlljoen.~
Veto: IJl; Slud~nlm mf'Tk jt mur Of m«r dl
/.endms daf u /llllfJC'r thuit blijven ril jillal1t:i«/
Ilfhankelijk bIiÎI'~n. Hel btleid ir er htltmalll
mrt QPEtTI'chlom daar wal aen te äoen.
Lammertyn: oUnderdaad. dat is een IM-Iang-
rijkt: Idee vanuit her oogpunt van medebe-
heer. Men zou de sociale sektor op de uni-
versjleil meer moeten richten op het ~-
5le1ultm van de stUtknt. Als Je eJVan vertr~kl
d.lt iemand in staal is :zichzelf te redden. 2.1:1

je een mechanisme In gang van self-Iulfill-
ing prophecy. En I)rngdreerd natuurlIJk ook.
leg je dal ie het nk! kan, dan geldt de om-
gekeerde redenering_ Geef slUdenten de kans
nm hel te DeWijlt'lI maar help waar nodig .•
Veto: De SlIIdmtOf hi'bbm tr aJtijd voor B~p!ril
n~ rekunne/! ztlelm in liet Gtbu, ht( dagtlijks
bestuur van de /-mie/. TJjdml; de W1'Jdmitgskallf'
pagllt i1 Ifog maar mlr duidelijk gtb/~ktn dal
allt kAndidaten, UilfJelonderd één, die eis \'alr la-
Ie/ \'tfJen Di' argllmenttll war~1I dan dlll tr JrI de
qudenl~nbt'lll't'!Jing gun kontinuïrC'ills, tfkt SIU-

drmenlx'wt.-gmg kan un mtu",t /uJtrs btpaltl'l,
J.. r~/af1l$ ml'l d~ ardlnb.m lol'ffl mn ahl}d i~'
~m~ud tIlf drr3tlij~, W.lf 11'lfd, u daarvan?
La.mmerlyn: .fk denk dat studentt'nin-
spraak in het Gebu er op tt:rmijn leker
komt. \'I,'e suan nog maar Jan h~t bt.~!o
\'<ln die evolulle: paniapillie van kl<lnlen.

Ziek

Veto; Wall;ndl u VIl" htl medebthlt!T I'IIn I'lU-

dmlm7 Gttft dal Uil mCn''M'aardl' een !!t, br/tid
I'IIn dl Imiven:illi'?
Lammertvn: .Wcl. de srudcnren 'lIJn die-
genen dit' her best geplaatst lijn om te
weten war hun spectfleke noden zijn. En
aan de hand van die kennis kunnen ze de
sodale voorzieningen oriënteren. kritisch
evalueren zodanig dat het beleid geerten-
teerd blijft op de gtitelde dcetstelltngen. Ik
denk dat dat de meerwaarde is. Overigens
zie je dat de doelgroepen in de versetntten-
de deelsektoren van de wcizijnsekmr meer
en meer participeren in hel IM-leid. Dat lie
je bijvoorbeeld in de gehillldkOlpl~nseklnr.
maar ook in de bejaOlrdentchulzen. Ik denk
('Chtt"f wel dal dt" studemen h('1 kwa pOlni-
cipatlegraad hel hel verst _I;('s(hopI hebben.
Inspraak ln tlt'Jolarden,('hui~ bijvot1rbt-eld is
ve('lal pseudopanlopatit', zoals blijkt uit onder-
1.Ot:k. Behalvt' in een paar I('huil.en en dal
7.îjn die hUÎ7.enwJarln dt" beheerder niet ('en
deficitair model h,mtc('n over oud '.ijn maar
~en o!J!wik.keJlngsmodci. Bij ct'n ont~\ikke-
lingsmodd gilal men ervan uh dat biJvoor·
hcdd nude mt'nsen heel veel !>t'[lt:rklngell
hebben. maar nuk \led mÜKl'Iijkheden. 111
he! merendeel Volnd.. lehui1en gUl mcn er
vanuil dal oud Zijn Z:i~kzijn is, Oud 7jjn is
Oiel meer kunnen .•
Veto: Dit IJp~atrmgen ZIJn uireraard ook I«pas-
raaT op SllIdhtlat tn hun IrI5praakm..,:/tliiklJt.
dm In hrt unt'l'trsilalre ~/tuP
l...<Immenyn: .Inderda.,d. en Je ;ciel 1'1('1
mef'r..:n meer dat mensen in~praak C'Î~n In

(jm" KrÜlof Braeke!lÎrl)

konsamemen. studenten co pausmen aan
de voorii~"nrfigétfdl~'OlIbr hen bedoeld zijn.
_"-1aarvolgens mij I~dal hel een onomkeer-
bare tendens ...
Lammertyn: .Uiterilard betekent medebe-
heer medeverantwoordelijkheid. Neem nu
AJma: het is absurd urn radikaal legen elke
prijSSlIJging te zjjn. Als dal nodig is voor de
It.'etb.larhdd van het initiatief dan moel dal
maar. Eén I)f twee frank meer betalen in de
AJma_ dat vindt men belangrijk. maar men
moel ook in SlaOlIzijn dal af te wegen tegen
andere belangen. Men moet pnonteuen
bepalen.»
Veto: in htllagu Olldt1Wlïs is men op dil mo·'
Ilftn/ btdg met htf invoeren \';ln dt enwloppe-
jinann'ering. Hltrt;!gell is er val \'t'I'UI gumn,
vooral dan vanuit de vafdwndm. Op termijn zal
men dil $)'tIet," van fînan~rin!J IXJk invoeren
aan dt IIniwm'ltil. Op dit manier /wil dt uni-
vertiteit ZiJf halll' pn'oriltÎltn SleI/en.
Lammertvn: .J~vindt dat sysreem ook
terug in de welzijnsektor. Het prlnctpe op
zichz~1I is niet slecht. De vakbonden verzei-
ten zich daar sterk legen omwille van de
utrvoertng ervan. Men kan vanuit de over-
beid met één penneutrek die enveloppes
verminderen terwijl men de verantwoorde-
lijkht:id geeft aOlndiegene die hel moeten
uhvoer~n zonder hen optieS te gl!:vell .•
VelO: Uiterallrd is in zo'n rysltrm dl' btsltdm~
van dt fJC'/dtn sterk rmdtrhn"Ïg alln dt pnDnlti-
In! dit de UwindJplotB ue/I.
Lammertyn: .Oal is op zichzelf nkt slechl
op voorwaarde dat die beWilakt wurdcll
door iedt"reen die erbij betrokken Is, ..
Veto: ftn brtd~ dtllfokrllrischt basis is \'t'rtm?
Lammenyn: ~lndl.'nI.aad, ecn brede basis
\loor diskussie Is een essentit'Je vereisl~. Er
mneten re~je modaliteiten bestOlOInwolar-
over gedlskussjeerd k<ln worden. En d~en-
\lelOPllC:Smoeten gemoduleerd worden al-
hankdijk van de behoeften. Nu Is hel nog
alle vaak lU dat medt'behcer gebeurt van
aOln de kant. van iel~ Wat in Brussel bepailld
word!._

Annemie Deckx
njl Vanbrabant


