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een te kleine nppervlakte. Er wurdt echter
Heen rckcnin!jo·}:chouden met de aanwezig-,
held van een eentalstudentenresidentles In
die buurt. Een mogelijk prohlcmausche
buun is vol~ns mij de Frederik Lintsstraai
en de Van Evt'~straat. Mililf volgens hel on-
dt'fZoek is dal absoluut niel her geval. Hot"
komt dal? DOOTdl' á~_n~cljKht'id van hel
rusthuis natuurlijk." Vrl'dc:r onderzoek
dringt zich dus tip. Ol' stad heel! in elk ge-
'-al een ' ..·....rk),\n~fl ),\t'lnslall=rd die hel
probleem oneer dl' loer ui nem ...n.

Studentenkoncentratie schaadt Leuvense bevolking

Studenten OP een kluitje?

chepen van hulsvesting in Lsu-
~ ven, JlUJk Brepoels (SP), vindt
~ dat er in sommige buurten van

deze stad re veel studenten
hokken en dar zoiets problemen schept
met de plaatselijke bevolkin9. Hij
sleutel' aan een akliepllm. Toen we

Vorige week donderdag vond er een eerste
overleg plaats tussen het college van burge-
meester en schepenen, Jus de Winter van
de hulsvesrlngsdlensr en dl;' koördtnaror
studemenvoorzlerrlngen, Dirk Van eerven.
Uil sqrers t'>ltjkldat de koncernratte studen-
ten in sommi!:", buurren bijzonder hl"lg is,

ros de Winter nuanceert: "De sijfers zijn
onvolledig en niet gedifferentieerd, Niet en-
kel de partlkuliere studentenkamers maar
ook die in peda's worden meegerekend. Zo-
iets gec:h een vertekend beeld van de reall-
reu. De arusselsesuaat is volgens de studie
een problcerruone: te vIXI studenten o[l

Demgdulzend studenten van de uni-
versneu en de hllgt"SChnul in een kleine
provinciestad: dat brengt strubbelingen met
zich mee. Hoewet de Leuvense middenstan-
der dal nl('1 zal beamen. Uit gegevens van
de Kamer voor Handel en Nijverheid van
hel arrondrssemenr Leuven blijkt imme~s
dal de universiteitstudent IIU 50% hijdl-allJo:t
in de urnzet van sommige handelaars. De
19.000 kotst udcn ten laten jaarlijks onge-
veer 2,6 miljard frank achter in Leuven.
Studenten uh de stad bannen is dus geen
oplossing. Panikulieren verbieden om sru-
dentenkamers re verhuren lijkt evenmin
haalbaar. "

De studenten kuncentreren in een be-
paalde wijk buiten de stad vond het scbe-
pencollege gee-n goed idee. Leuven, zo net-
den ziJ. moer een muutkuuuretc stad blij-
v~n wur .lIertei bt"voUdn!(sgroepen en kul-
turen samenwonen. J()$ de Winter beaamt:
-Men kan zich inderdaad vragen sreüen bij
sommige huisvestingsprojekten die zich
richten ror één welbepaalde bevolktags-
!«roep: mtnderbegoeden. studenten. ... Is dat
een tmeressante leelsiluatit:? Ik denk het
niet."

0(' huurprijs van een kamer hier In
Leuven lig! soms erg hoog: voor onbemld-
deloen een probleem. "De plannen die nu
voorllggen lijken mij enkel symrlUumbc:-
suljdin~', le~1 de Winter. -wn de stad een ,

•

hem belden met de vraag om toelicht-
ing kneep hij de lippen op elkaar. "'Ik Kotnet volgend akademiejaar van startwil9un slapende honden wakker
maken, .. stelde hij, "Het enige dat ik
kwijt wil is dat de stad nier van plan Zoals verc eerder al meldde be$tól.atéén van de ambitieuze plannen van de rektor uil hel

is om eenzijdi9 beslissin9e1t te nemen.
verschaltee van laternet op km. Studenten met natte dromen over ongc>:brddel& lOC-

Alle belan9hebbenden worden
gang t<tl onbeperkte tnrormaue ZIen binnenkort hun wensen in vervulling gaan: ketnet

betrokken in het overleg: zowel de
komt er. en vroeger dan verwacht. volgend jaar al kunnen sommigen onder OI)Slidi
wt7:J(J'Mnd terugtrekken achter hun computer, urn braaf hun huiswerk Ie maken uner-

brandweer. de politie, de universiteit aard. Meer over kotnet i~te Vinden op pagin.J 9.
en de studenten als de stad. '"

NooR meer gratis bissen
De KU Leuven beert haar blsstudemen ge- wenste ook lij dit gunstlarid aan haar sm- geval.
durende tlentallën jaren de mogeUjkbeid denten aan te bieden. Dat stuitte op een J05 sosmens. de Leuvense: regerings-

gegeven om gratis deel IC nemen aan de -ejer van de Brusselse regerlngskcmmlssa- kommissaris, die deze situatie aan de KU
eksamens. De student mocht gedurende ris soerens. A]s regertngskommlssarts dJent Leuven jarenlang tolereerde, kon met an-
dat Jaar echter geen colleges bijwonen, bij er toezicht op Ie houden dat de univer- den dan de unlversiteit op de vingers IJk-
Voornamelijk tesisstudenten en studenten sltelr de dekreten en de besluiten van hel ken. Vanal volgend akademiejaar betalen
aggregatie konden genieten van deze ult- Vlaams Parlement en de Vlaamse regering alle studenten opnieuw de tarieven vocrge-
zonderlngsregel. Maar ook studenten die naleeft en toepast. scerees wees erop dat senreven door het dekreet.
door overmacht een jaar bisten. konden, deze regeling volkomen ~trijdlg was met Is er kans dal de studenten In de: toe-
eins toestemming van de keërdlnator $IU- hel unrversneusëexreer van '91 en de komst ooit nog van deze regeling gebruik
denrenbelejd. hiervan gebruik maken. Van- grondwet. Anikel24 paragraaf 5 van de: kunnen maken? vol~ns Toon Boon, huis-
af volgend akadcmieJ1l-ilT wordt deze moge- grondwet beyaalt Immen dat "de inrich- jurist van het rektoraat, Is die kans miniem.
IiJkheid afgeschaft_ Zij Is onwettr:lijk. ting. erkenning uf sUMidkring van het on- -Wij hebben Immen geen mannetje

De Karolleke Universiteit teeven is de denvijs door de gemeenschap wordt gere- (Ivn:ncwlft m-dr.) op het kabinet van Vlaams

enise unrversnen dit' deze ffiOI!t'Ujkheld geld duor de W('1of her dekreet". Het de- onderwijsmintsieT Van den êosscbe om een
aan haar studenten .. nboud. Maar dat kreel steil dal men enkel een geldig dlplo- dekreeale lNIjziging IC bewerken."

werd erg nU gehouden. Toen de Vrije UnÎ- ma kan aüeverea indien men regdmaûs
vc::rs:ltdt Brussel dit voriJ jur ontdekte, ingodlTn't'n Î!>. En tbt WH bier rikt bet (Ad)



• lezersbrieven
Alk le ...ersreeknes kunnen bezorgd worden op hel redeknesekreranaat In de '$

Me1enstraat 5, 3000 Leuven.
De brteven mlleren berrekktog hebben op In Veto behandelde onderwerpen IJf op

Leuvense (studef}lcn-jaktualileiL. Anonieme brieven kernen [looit In aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, $tudlej<la r en ad res bekendmaken. slechts uilZOndl\'rlijk.
en na Ulldrukkl'lijk en .scmotiveerd verzoek, kunnen u weggelaten worden in Veto.
nrteven d!<' langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spanes Inbegrepen. wat

cvereen kornr met ± 1.5 getikte bladujde met dubbele inlftllnîe) worden in pnnöpe
JngekorL De reëakue behoudt zich hr:1 remt VOOrbrieven niet re plaatsen,

Industriedag
Naar aanlelding van de aktie legen Shell,
die op de Industriedag van de Landbouw-
kring gevoerd werd en de verschenen be-
richten in de pers, zouden we graag als
organiserende werkgroep een paar opmer-
kingen hierover kwijt wtllen.

Hoe goed werkt een oveneggrngsor-
gaan voor studenten, zoals Sora, en hoe re-
presemauel zijn hun standpunten als een
aktiviteit van kollegastudenten die ook ver-
tegenwoordigen hebben in deze raad, zo-
maar zonder overleg of enige voorafgaande
verwittiging ventoord wordt? Hoeveel nu-
denten worden vertegenwoordtgd dour een
dozfjn manifestanten die op eigen initiatief
een aktie organiseren zonder ook maar een
ogenblik na te denken over hel effekt en de
mogelijke gevolgen? Ml'n rou toch mogen
verwachten dat een aktie van studenten
een Iets hoger nivo haalt dan het onbe-
schuft verstoren van een aktivitelt van kol-
lega's en het op de grond liggen van tien
mensen met een spandoek over zich heen.
Hadden de ekuevoerders er zelf niet voor
gezorgd dat de pers aanwezig was, dan was
er van enig dfekt geen sprake geweest. Dat
terwijl ze nu een foto en enkele nietszeg-
gende lijnen kommentaar geoogst hebben
vermits de reporter anders toch VOO! niets
zou gekomen zijn. Hel enige effekt was dat
de verantwoordelijken van de industriedag
voor voldongen feiten geplaatst werden en
dolt ze, gezien de lokatle. niets anders kon-
den doen dan de aktie verbieden Het spijt
ons daarom ook te moeten zien dat mensen
uit een offideel overlegorgaan voor studen-
ten, niet verder geraken dan platte dema-
gogie.

Naar onze mening hebben de enkele
kritischt' vragen, die tijdens de sessie van
het bedrijf in kwestie gesteld werden. meer
effekt gehad, Deze molnier van aktievueren
leek ons beteetder en eerlijker ten opzichte
van de vertegenwoordigers van het bedrijf.
die zo ook de kans kregen urn hun stand-
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punt uiteen te zetten en Zlch te verdedigen,
Langs de andere kant verbaasde het

On5 zeer dat er tijdens de bedrijvendag van
Wina geen aktie gevoerd werd tegen het-
zelfde bedrijf, dat ook daar aanwezig was,
Als een aktie afgevoerd wordt omdat één
van de aktievoerdef'S wegens omsrandtghe-
den niet aanwezig kon zijn, dan zegt dit
alles over dl' omvang van de aktiegroep en
over de representatlviteh van zo een groep
die beween in naam van de studenten te
spreken. Dit i~ zeker ook een teken dolt er
hier allerminSt sprake is van een konse-
kwerne en goed doordachte aktie, Wij vin-
den dolt onze kring gevaeero werd, en dal
terwijl de Landbouwkring ook een lid Is
van sore.

Aangezien wij helemaal niet akkoord
gingen mei de manier van aktie voeren,
zonder voorafgaande verwinlglng, werd dlt
ter sprake gebracht op de vorige vergade-
ring van Kringraad. Blijkbaar zijn wij niet
de enigen die vinden dat zo'n akrle niet
door de beugel kan, We worden hierbij Im-
mers gesteund door de meeste andere leu-
vense kringen.

Als organisatoren van de industriedag
wiljen wij ons distantieren van de aktie en
zeker van de vorm waarop deze gevoerd
werd. Ook protesteren wij regen het gebrek
aan respekt, dat de akrlevoerders duidelijk
erateerden. ten aanzien van het werk dat
door de organiserende werkgroep geleverd
werd ten voordele van medestudenten,

De werkgroep industrlc-dag
LandbouwkrIng
steter Van hoof

Meiden
wat bezielt die vrouwen tnch die de hele
tijd liggen te melken over hel feit dal hen
een 'vrouwelijke schoonnetdsmue' wordt
upgedrnngen? Hoor Je ons zagen als Brad
Piu in een ui ander blaadje staat te showen
in zijn boxershort? Cut rhe aap, en laat
mooie melden toch gewoon moor zijn, Be·

gtnnen te kappen op affiches met mooie
vrouwen getuigt toch wel van enige jaloe-
zie, lijkt me. Geen gezever. Een cd, en een
paar borsten groltl57 Graag!

Raf Aerts
eerste tr Bio-Ingenieur

de panjjpollûeke jungle gans alleen moeten
vinden, én ben er, in weerwil van de be-
staande dtnasueën toch in geslaagd om de
jongste burgemeester van Vlaanderen te
worden In 1988 {28 jaar oud), en op mijn
vijfendenigste rechtstreeks tot senator te
worden verkozen met meer dan 2:1.000
voorkeurstemmen, Ik kan mij onmogelijk
voorstellen dat een blad als Veto meer
waardering zou hebben voor deze 'zonen
van' - zij zijn toch zoveel bekender - dan
voor jongen mensen dJe enkel op inzet, en
met een Ideaal. opkomen voor hun innen-
ten.

Damiaan
Omdat Ik een regelmatig bezoeker van Al-
ma 3 ben, zonder groene vingers, kcmbl-
neer ik jolarJiJk~ beide deugden door mijn
uitgedroogde kollektie plantjes aan te vul-
len met wat fris J 1,11, I J kweeksel. Blijk-
baar heb ik dit [aar de dagen waarop de
J 1,11, II-studenten aktief waren gemist; ik
heb er In ieder geval geen gezien. Geen
nood dacht ik. straks is hel Damlaanaktie
en dan kan Ik tenminste mijn kleurstiften
bijvullen. Daar krijg ik tenminste nog rode,
blauwe of zwarte vingers van. Haha, Da-
miaanaktle: alweer niemand gezien. Mijn
vraag: wordt er aan de KU Leuven niet
meer aan derde wereld gedaan, mijden jul-
lie.' het zuinige volkje van Alma 3, of ga ik
gewoon op het verkeerde moment eten?

Gorik de Samblanx
assistent FTW

LVSV
Ik lees uw verslag van de zitting van het
Vlaamse Jongerenperlemenr, georganiseerd
doo .. Aresec te Leuven. Graag een recht-
zeulng. Ik ben nooit lid geweest van het
NSV, zeker geen preses of zelfs maar sym-
pathisant. De enige maal dat ik In aanrak-
ing kwam met leden va n het NSV, was op
een kille oktobernacht in 1982, toen ik mei
enkele vrienden slaags raakte met herrie-
schoppende xsv'ers op de Oude Markt. Ik
was toen mede-oprichter en preses van het
tvsv-ï.cuven. het Liberaal Vlaams sruoeo-
ten Verbond, dat binnen de liberale familie
steeds gekend was en is als zeer progressief
en non-komformistisch.

U zal begrijpen dat ik onder de gege-
ven omstandigheden u om een rechtzenlng
mag verzoeken. 'tevens verzoek ik uw re-
daktle om loch omzichuger mei dit 500n
uitspraken om te springen, Wt: hebben
reeds problemen genoeg met het Vlaams
Blok en andere eksuerntsten. zodat het dis-
kredneren van haar regenstanders enkel
hen ten goede komt.

Ten tweede een kleine bedenking mei
uw bemerking dat ik als politicus 'onbe-
kend' ben, Mijn vader of moeder waren in-
derdaad geen politicus, zoals de vele -zcnen
en dochters van". Uiteraard zijn rooback jr,
zoon van, ccens [r, zoon van, Eyskt:ns jr.
zoon van, Andaux jr. Z()Unvan, en zovele
anderen, ...eel bekender. Ik heb mijn weg in

,

TOl slot wil ik u meedelen dat de 51U,

denrenleden van van mijn fraktie in het
Vlaams Jongerenpariement hun standpun-
ten volledig autonoom hebben uitgewerkt.
Ik heb hen q wel voor gewaarschuwd dat
deze puntert geen schijn op goedkeuring
maakten bij ~e overige Irakties. hetgeen
achteraf ook Is gebleken, Toch wilden ziJ.
en terech( bun standpunten niet verzeen-
ten, enkel om 'ook eens gelijk te krijgen".
Een student mag konsekwent blijven, en
zou dat ook "moetca, ,hetgt:en ze dus ter zit-
ting bewezen hebben.

Alles samen vond ik dit Initiatief van
Aresec toch de moeite waard, maar ik treed
volmondig uw srelljng bij dat men beter
onderwerpen zou behandelen die de SIU-
denten rechtstreeks aanbelangen, om rede-
nen die u trouwens in uw anlkelterecht
uiteenzet.

Ster Goris

Veto
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
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Vijf jaar studiepunten: een evaluatie

Sluderen we leveel?
Cl)~thuid;9~ studiepuntensysteem

aan de universiteit is onlogisch.
irrelevant en niet realistisch.

ug' Lob al verscllillende jaren, De
situaties waarbij éénzeJfde vak in de
ene richting vier en in een andere
richting vijf studiepunten krijgt. is
een vreemd staaltje logika dar daaruit
voortvloeit. Begrijpe wie kan.

Hel dekreet van <I juli 1991 stelt dat de uni-
vershetten verplicht ziJn aan elk vak studie-
punten lot' te kennen. Ok- saudiepunten
fungeren als een soon Indlkatur die de SIU-
dieomvang van een vak moel weergeven.
Ze worden berekend aan de hand van hel
aam a1 studte-uren dat ren student nodig
hedt om hel vak te verwerken. Hoe meer
;e moet Studeren v{lur een bepaald vak. hut:
meer studiepunten dal vak heelt. Eén SIU-
diejaar mag maximum z~titt studiepurnen
rellen. Op die manier tracht men de studie.
zwaarte van een srudlenchtlng te kontrol ..·
ren. Anesnos dat is het opzei.

In dl' praktijk blijkt echter dat de SIU,

dh-druk en dl' studlepurnen van een \'ak
niet volledig overeenstemmen. De huidige
regding leidt enoe dat er een weging rus-
Sen de vakken plaatsvindt zodanig dat zij
passen in het door de wet vooropgestelde
totaal van zesti.: srudtepunten. or anders
~l'zq:d, een vak in l'en curriculum krijgt
een bepaald aantal studiepunten roegekend
zodat het curriculum In zijn geheel ZL'lltig
studfenurnen omvat. MeI de ntldl~c ridiku-
Ie situaties vaneten. ZO krijgt het vak 'mul-
timedia' in het derde jaar computerweien-
schappen vijf punten terwl]l her In de licen-
tie informatika goed Is voor zeven punten.
Nog groter is hel probleem bij deeltijdse
jaarprogramma's en biJ de lndividueel Aan-
gepaste Jaarprogramma's (IAJJ. De oplet-
dingsonderdelen worden hier uil de kon-

an een "-ua.... gehaald. terwijl ze:
wel In dal studiejaar hun gewogen waarde
hebben gekregen.

Verdrukken

Om de toekenning van de punten zo
etüoênr mogelijk Ie maken, zijn de studie-
drukmeungen in het leven geroepen. De
Dienst universitafr Onderwijs (Duo) voert
ze uit. Studit:druk wordt uitgedrukt In uren
en komt dus overeen met studte-omvang ol
·tijd. Onder deze noemer vallen onder
meer hoor- en werkcolleges. skriptles en
eindverhandellngcn, werkstukken, onder-
aoeksopdrachten, serntnartewerken, labera-
toriumoefenlngcn. sta~t'5, ckskursles, indi-
vlduele verwerking van de ïeerstot en ekse-
mens.

Toen studietijd nn.: peninent studie-
druk heene, ntetue men ervoor de druk te
beperken. Aanleiding daarvan waren de
lage slaagpe/Untages in de jaren '10. Een
overbelasrende studie-opdracht bleek niet
verzoenbaar met een volwaardige urnverst-
urre vorming. Zo slund in het rappon-Roo-
sens - dat aan de basis lag van de huidige
Onderwljsraad - volgende nobele woor-
den; 'Hllogwaardige, lmellektuele prestaties

Kolen
ve rv ol, van p. 1

koherent hulsvesungsbelejd voeren, dan
mllel zij ervoor zorgen dal er een voldoen-
de wonlngaanbod Is ViM)r ledereen. Daar-

duur zakken automausch de huurprijzen en
daar wordt iedereen beter van. En Ik heb er
geen enkel probleem mee dat kansarmen
en polhleke vluchtelingen in het helt'id van
de stad voerrang krijw=n op de studenten.
Ik ben absoluut voorstander van een beleid
dat met ieders noden rekening houdt." Vrij·
dag wmdt de pmblemallt'k besproken op de
Raad vuor Student~nvonrzkningen.

Annrmlr neckx

mogen de omplooäng van atgemeen-kuhu-
rele en sociale kapecuenen. nodig In het la-
tere beroepsleven, ntet verdrukken. Deze
brede menselijke omplooltng vereist even-
eens tijd en ruimte." De opgelegde limiet
van 1..500 lOt 1.800 uren per studiejaar is
daar een gevolg van. Een eenvoudige re-
kenoefening maakt duidelijk dat één punt,
konform de regel. tussen de vijfentwintig
en dertig studie- uren schommelt. De mees-
te Iakultclten zijn blijkbaar ook van mening
dat een waarheidsgetrouwe rneung van
Duo niet aan hen besreed Is. Resultaat? In
sommige studierichtingen nverschriJdt de
studiedruk het vooropgestelde aantal studle-
uren. En een remediering komt traag ol

helemaal nier op gang.
Omdat door het op voorhand vastge-

stelde totolal van zestig punten de studie-
drukmeting wordt omzeild, vinden de SIU-
denten dat er iets moet gebeuren aan het
huidige systeem. In plaats van een op voor-
hand vengesteld totaal van zèStig punten
stellen de studenten voor om een variabel
stelsel in te voeren met een ondergrens van
vierenvijftig en een bevengrens van zesen-
zestig punten. Niet alle richtingen en sru-
diejaren zijn even zwaar. Dat mag best een
weerspiegeling vtnden in het aamal stud!e-
punten, vinden de etudemen. Ideaal zou
natuurlijk zijn als elke studiepuntentoeken-
ning zou voorafgaan aan een studledruk-
meting. Als één punt dertig studie-uren
omvat, wordt het onmiddellijk duidelijk
welke vakken een te grute rul spelen in het
curriculum. Dan pas is een duidelijk Insrru-
mem voorhanden um doelgerlchte reuonet-
iseues door te voeren. Dan pas dienen sru-
diepunten V(IOrdargene waarvoor ze in hel

Vlir op de bres voor studietoelagen

Joniau enige kandidaat voor rektorschap Kulak

De Vlaamse interuntversuatre Raad (Vlir) Is.
bezorgd om de beurssurdemen. Vorige
week al raakte bekend dat de Vlir he:I in-
schrijvingsgeld voor beursstudenten niet
Willateu stijgen en IlU eiS! de Vlir meer
financiële inspanningen voor studenten
met een studietoelage.

De Vlir is niet blind V(M)f "de ktaubllj.
kelijke sterke daling van het aantal beurs-
gerechdgde studenten de jongste jaren". De
(K)naaJc hiervoor Is volgens de vnr !liet ver
Ie zoeken: "steeds minder sroëemen uit
lagere socaal-ekcnomlsche mjddens vallen
hogere studies aan". Het gevolg is al even
klaar als een klontje; "Dit brengt de
demnkratlsering van het hoger onderwijs
in hel gedrang". Om dit problMf'lPJ~ op te
lossen heeft de Vlir drie oplossingen beo
dacht.

Ten eerste morten de beursbedragen
jaarlüks geîndexcerd worden. De laatst!: 17
[aar werden de beursbedragen vijf maal
verhoogd. Ab: de beursbedragen de levens-

De huidige rektor van de: Kulak, Vlc Nam-
tergaele, wordt beel waarschijnlijk cpge-
volgd door professor 10 de scheikunde
Mar(d Jonlau (58 Jaar). Jonlau Is de enige
die een schriftelijke kandidatuur hedt in-
Bediend. De huidige rektur, oog maar de
derde rektor die de Kulak In dertig Jaar
heeft gekend, %Îct wegens lijn gevorderde

duurte wel gevolgd hadden, dan zou een
maximale studjeteelage WK)r een
korsrudem al 110.000 frank bedragen In
plaats van 96.500 funk nu. De Vlir sluit
zich met dil VIK)r.;te.Jaan bij de Vereniging
van Vlaamse Studenten (VVS) die btenoe
vorig jaar een petitie srarnen.

verder wil de Vlir de Inkomensgrenzen
die rectn geven op een toe:Ja,.;e verlagen.
MomentL'é1 vallen te veel gezinnen met
een bescheiden Inkomen uit de boot. Een
gezin mei twee personen ren laste en een
neuotocn van 52.029 frank krijgt géên SlU-
dietoelage meer omdat ha 10011 te huog lso

Voor de meeste beursstudenten wordt
hel beursbedrag lineair berekend in ver-
houding lOl het gezinsinkomen. Y(MJrstu-
denten uit de allerlaagste Inkomenskatego-
neën echter - zij die onder de minlmum-
Inkomensgrens Uggen -ligt de zaak iets
anders. Zij krijgen namelijk allen eenzenoe
bedrag. namelijk Ik mexrmumsructetceta-
ge. Voor studenten die minder dan 10 pro-

leeftijd geen nieuwe ambtstermijn van vijf
Jaar meer zlnen, en is dus (tok geen kon-
kurrent meer voor Jonlau.

Dit betekem echter niet dat hij auto-
matisch verkozen wordt. Jonlau moer
eerst nog vijltien bandtekeningen verza-
melen van kiesgerechtigde leden. Deze je-
den bestaan uit venegenwocrdtgers van

leven geroepen worden: als indikatie van
de werkelijke studje-omvang.

Kontekst

Een vaak aangehaald argument voor
de vaste limiet van zestig punten, is het Eu-
ropees systeem van studiepunten (ECTS).
Het 'European Credit Transfer svsrem' moet
het mogelijk molken om op Europees nivo
gemakkelijker curricula gelijk te schakelen
In verschillende Instelungen. Op die manier
wordt de uitwisseling, bij grasmusprogram-
ma's bijvoorbeeld vereenvoudigd. Regels
zijn noodzakelijk. maar in het verleden is
meermaals gebleken deze Europese regels
hun doel voorbij geschoten zijn. De Euro-
pcse regetgevtng is te kemplex. Een vereen-
voudfgd systeem I-laarin een schommeling
van de stlldicpuntf'p mugelijk is lijkt aange-
wezen. Vooral als raen het ECTS.proJekt
enige gellKlhvaardigheid wil geven.

"( Cindy Limbourg
<

,

(/ow likt Chris/iams)

cent van die Inkomensgrens verdleneo
korm er plots een bonus van 50 procent
bij. Deze bokkesprongen moeten uit het
systeem, vindt de Vlir.

0]1 26 januari maakte de Vlir haar
standpunt over de ~udJelOdagcn over aan
mtnïner van onderwijs Lue Van den Bos-
sche. Daar Is het advies ondertussen goed
toegekomen. aldus Man; Pallyn, W'Klm·
voerder van mlnist.e:r Van De.n gosscnc.
Maar zoals ondertussen genoegzaam beo
kend loopt het kabinet van Van Den Bos-
sche niet over van Interesse voor het onder-
werp. Meer dan "We zijn het voorstel In
zijn \malitei! aan het OOt.uderen" kon er
nlel al als reaktie.

(tv)

Op 28 maart org.tniKun de welale dienst van
de KU uUlTn ril Stxill~ Rud eh! wcrk.iluJp
0"Vtr s/uditfinanckrin!J. liiumtt 1A~1mui het be·
kid ten pqr in de "'9 ~ om de studiefinarl~
citrins in htJ a!jem«n ~ mrwallrdnm.

het akadembcn. administratief en rech-
ntsch personeel en studenten. Daarna
moet hij in een verkiezing meer dao vijftig
procent van de stemmen halen. ~
nieuwe rektor neemt waarsdtljnlijk eind
mt'i zijn funktie up. Veto komt hier ten
gepasten tijde nng 0]"1terug.
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Alma herdenkt moord op vee-arts

Snoep gezond, eet een hond

v/us

eeze week cic" duiz.e"den stu-
denten een dag geen vlees, al
was het maar omdat A/ma

dinsdag geen schotels met vlees aan-
biedt. Precies een jaar gekden werd
de skrupuleure inspekteur Karel Van
Noppen vermoord. Met de oproep om
geen vrees te den, wil Van Noppen's
weduwe eh herinnering aan de gewe-
tensvolle vee-arts leve"dig houden. en
zijn strijd tege" de I.onnollenmaffia
in de schijnwerpers plaatsen.

Enkel en alleen de strijd tegen de hormo-
nt:nmaflia. Want een dinN is duidelijk: ver-
mits vanaf woensdag de meeste studenten.
nel zoals dl;' overgrote meerderheld van de
andere Belgen. opnieuw vlees zullen eten.
"ordl mei het lovenswaardige initiatid
gt'cnSZ:lnsde vleesindustrie up de hak ge-
nomen. Daarom ook hebben zoveel been-
houwers er )o(t'cnmoeite mee om met de
akue in te Stemmen. op lange termijn kan
hormonen vrij Vll'CShun handel enkel ten
goede komen. redeneren zij. De konsument
Is afkeng van vlees behandeld met hormo-
nen; wanneer de vleesindustrie kon garan-
deren dat alle vlees hormonenvrij was. zou
de vleeskonsumptie wel eens kunnen stij-
gen.

De aktie is dus esserutcel geassocieerd
met de gezondheid van dl" Belgen. Onze
levenskwalhelt wordt in gevaar gebracht
door geknoei mei <Ins voedsel. Als we on-
verschillig blijven t..n aenzien van d e ,rrtlll-
ciële rommel in ons vlees. zetten wc onze
gezondheid op hcl spcl; daarom kunnen wc
niet p...sste! toekijken. en past her om sym-
bolisch te protesteren. Met andere W(I('f-
den: op vleesloze dlnsd ag uiten dl' Belgen
hun bezorgdheld over dl."kw ...men van hun
dagelljks vlees, en niet over de kwaJîtdt
van de dieren waarvan het vlees afkomstig
Is. De dierlijke gezondheld wordt in reke-
ning genomen voor zover dle de menselijke
gezondheid van ras komt of bevordert.

Regels
Deze bijna eksklusteve fokus op de

menselijke gezondheld vcrhindert een per-
spektlefverbreding van her debat (lVt'r het
hl1rmnnl"nprtlhl~·l."m, Dt" behandcling v..m
dicfen ml·t hl,rmonen is immers s]cçhts ccn
aspckt v.an de manit'r waar"p dt' vlccsindu-
stric met dil."rt"n Ilm)o:aat. Mt"n huch gcO;'n

4

dlerenrechtenaktlvlst te ziJn om met deze
observatie akkoord te gaan, tedereen die
oen een kippenkwekerij of een varkens-
boerderij heeft bezocht. zal beamen dat hel
welzijn van de dieren volledig onderge-
schikt is aan het doel van de produeem: zo
veel mogelijk winst maken op een zo kon
mogelijke lijd. De vleesindustrie verschilt in
dll opzicht niet van elke andere Industrie.
De kwaliteit van hel eindprodukt vormt,
samen met de vt"iligheid van de werkne-
mers en de beschtkbare pmduktiemiddden.
vaak de enige beperking op hel verloop van
het produktiepreces. Dieren worden in dit
proces gereduceerd lot voorwerpen, zonder
tnrrtnsteke waarde. en zonder Inactnname
van hun mentale vermogens zoals de mo-
gdijkhdd 101 het ervaren van primitieve
em.ntes. van welbehagen en van pijn.

De teatse twee jaar is vooral hel trans-
port van dieren naar het slachthuis. uf van
de ..ne boerderij naar de andere. \lt'd In het
nieuws ~ekomt'n. Na een verwoede kam-
pagne van dicrenwclzfjnaktfvlsten stemden
op 26 januari pertemeruatren van )9.Euro-
pese landen ujoeos een zining van de Raad
van Eurupa unaniem V(MJreen strakkere
reglementering van her dleremransport. De
regels van de R.a.adzullen van toepassing
zijn op de 1..mden van de Europese Unie
ma ar ook op Oost-Europa. Ze bepalen dal
de transpomijd beperkt moet worden tUI
acht uren, dat dieren enkel vervoerd mo-
gen worden in speciale vrachtwagens en
regelmarig moeten gevoed en gedrenkt
worden. Ook zullen de' transpcrrftrma's
worden gekontroleerd. en zullen strenge
straffen worden toebedeeld voor het over-
treden van de regels.

Beest

Het is geen toeval dal de nanspcnsek-
tor zoveel aandacht krijgt. De overgrote
meerderheid van de gumpeanen 1.t'l noen
een voet in een slachthuis of in een inten-
neve varkensboerderij. maar werd tot VIKlr
kort op autowegen wel regelmat 11' gekort-
Immecrd mei overvolle vrachtwagens dil."
een walm van urine en uitwerpselen nala-
ten. Alleen <I] het Nezicht van deze I1p cl-
kaar gepakte dieren kan een shock teweeg-
brengen bij mensen met emparlscb verrno-
gl·n. -De gezichten van de schaJ"ll."nhr.açh-
ten mt' aan hl't huikn.-, 7ei l'l'n vruuw dic
\"llri}:ja ...r prnlcslt'erde teNt'n d~ BritSt: uit,
V(>l."rv...n kalvl-rt"n naar Frankrijk

Maar voor wie verder kijkt dan zijn
neus lang is. staat het aan banden leggen
van hel dierentransport gelijk met het be-
pleisteren van een houten heen. Wat bete-
kenen vierentwintig uren of minder In een
leven van enkele maanden of jaren? De
redenering lijkt de volgende Ie zijn: we 100-

gen de beesten dan al erg hebben laten lij-
den tijdens hun leven. maar we zorgen er
tenminste voor dat we hen niet nodeloos
nog meer toetakelen tijdem hun laatste rit.
de ril naar de dood, Wederom, met het re-
guleren van hel dierentransport wordt In
de praktijk de vleesindustrie niet aenge-
pakt. maar wordt veeleer het geweten van
de mudale konsument gesust.

Ooi
l\vt'e voorbeelden uil de industrie kun-

nen ter illustratie dienen van dc wantoe-

standen in onze om)o(ang met dieren. Deze
warnoesranden zijn wijdverspreld in Euro-
pa. Drachtige varkenszeugen worden in
smalle. getraliede 'werpkoolen' geplaatst
totdat de biggen werden weggenemen. De-
le koelen leiden 10t Irustrane van het nest-
bouwinstinkt en van orale bevrediging. mei
als gevolg onophoudelijk kauwen op dt" rra-
lid. Het lange staan en liggen op de koude
betonnen vloer heeh pootblessures. onmo-
ken gewrichten, huidschaafwonden en uri-
nalre infektles un ge-volg. De biggen wor-
den weggenomen van de zeug drie weken
na de geboorte. in plaats van na twaalf we-
ken in natuurlijke omstandigheden. en in
groepjes in kale overdekte kooien geplaatst.
Spijsverteringsproblemen bij de jongen als
gevolg hiervan worden tegengegaan met
antibiotica. Het abrupt verwijderen van de
moeder leidt 101angst and aggressie, wal op
zijn beurt zorgt voor gevechten russen de
biggen onderling en verwondingen.

De varkens worden geslacht na 12 tor
25 weken. dikwijls zonder ooit hel daglicht
tl."hebben gezien. Dl."zeugen worden 'ver-
wijderd' wanneer hun produktlvitelt ver,
minden _ gemiddeld 23 biggen per jaar-.
gewoonlijk tussen de derde en de achme
worp.

Braad- of slachtkippen worden ~l."-
kweekt in groepen van 5.000 «u 50.000.
De ruimte die een klp gemiddeld krijgt !l1C-

gemeren is in dl" meeste gevallcn mindt'r
dan de oppervlakte van t'en blad A3 papkr,
De bt'estt'n worden 2) uur pcr d...g aan OIrti-
ficied licht bhK'tNt"Sldd, en nO;'men "n~e-

looflijk snel toe In gewicht door toedoen
van gespedallseerd voedsel en de beperkte
bewegingsruimte: 1.8 lot J kilo in 42 da-
gen, Dit overdreven groeitempo brengt
voor vele kippen chronische pijn mee ge-
durende het laatste kwart van hun leven.
niet in her minst omdat de kombinatie van
gewicht met gebrek aan beweging leidt tOt
ernstige poerblessures. Aangezien de Jaar-
lijkse produktie van slachtkippen in Europa
in miljoenen tonnen wordt uitgedrukt. Is de
behandeling van kippen waarschijnlijk hel
ergste voorbeeld van system.atische wreed-
heid tegenover boerderijdleren.

Seks
De centrale vraag in alle disputen over

de behoefred of noden van dieren - over
rechten hoev.cn we hel niet eens te hebben
- is deze: hot' weten we wat de dieren
echt wlllep, en hoe bepalen we hoe hun
voorkeursêhaal eruh ziet? Het antwoord
luidt dat we "liet ben gevraagd hebben. Eks-
perimenrele psych6loten en etologen heb-
ben vastgesteld dOlldieren. nel zoals men-
sen. een schaal hebben van ekonomtsche
waarden - dieren weten wal ze willen, en
hoeveel ze ervoor willen betalen. Mensen
meten zulks gelV(xmlîjk in gt'id; voor dieren
wordt dil gemeten onder de vorm van
werk.

Wc kunnen bijvoorbeeld melen hoe-
veel keren een dier bereid is een bepaalde
knop In te drukken om warmte. rol Jichl, of
voedset te verkrijgen. Hocveel moeite wil
een beest doen om beloond Ie worden met
sex of een swfbad? Zo is een kip bijvoor-
beeld bereid anderhalve kilometer te lopen
om toegang te krijgen tot een nesthok en
een ruimie van 900 cml- dubbel zoveel
als de' minimumruimtt' die in sommige ten-
den door de wet wordt voorgeschreven per
kip, als er al een wet bestaat. Zo ook vinden
zeugen het kunnen bouwen van een nest
belangrijker dan het socialiseren met an- ,.
dere varkens.

Het Is bijna een enenee geworden om
te zeggen dar de intelligentie en gevoelig-
heId van varkens equtvaleru Is met die van
honden. Moesten we echter onze honden
aandoen wat we onze varkens aandoen.
dan stond Europa waarschfjnlljk op zijn
kop. Het lijkt erop dat wirdt"Zdfde houding
legenover varkens kulliveren als de Chlne-
een tegenover nonden. Belde houdingen
zijn gegrond in een hele trits vooroordelen
err scheeftrekkingen. Er bestaat echter geen
enkel rationeel argument om de wreedhe-
den in de vleeslnduserte te rechtvaardlgen.

We kunnen de mishandeling van die-
ren In deze mdusrne even vergelijken met
dl! mishandeling in de farmaceutische en
meersene wereld. over dlerenekspertmen-
ten kan geargumenteerd worden. Tegen-
standers beweren vaak dal vele eksperl-
menten waardeloos zijn omdat de resulta-
ten IC veel speelrulmie laten met betrek-
king 101de noodzakelijke extrapolatle naar
mensen. en daarom neerkomen op geldver-
kwlsung. of dat er te weinig overheldskon-
troJe is op het nut en de hoeveelheld van
eksrertrnernen. voorstanders kunnen argu-
merneren dal komputerslmulaties uI wed-
setkutturen nnoit helemaal dezellde -preoe-
ze resultaten kunnen verschaften als au-
renneke ekspertmenten. en dat deze laat-
sten dus mogelijk tnoeten blijven, Etici zijn
het erover eens dat beidt' Zijden dikwijls
zinnige argumenten aanhalen.

Haar

M.aar over de vleesindustrie is geen de-
bolt mogdlJk. Talrijke studies hebben onom-
stotelijk vastgesteld dat nter-vteeseters even
gezond. Zll niet gezonder. kunnen leven als
vleeseters. Het l."nigt, dal vleeseters kunnen
opwerpen is dat vlees zo lekker is, en daar-
om moellijk te laten. Niemand bcl\viSt dat
een gebreden kippenbout, of bid stuk met
friet na een lange reis in het bultenland.
een van de lekkersic dingen is die je kan
eren, Maar lcrzclrdertijd zal men ook moe-

ten roegeven dat het plezierig nl lekker zijn
van Iets n" .. it het mishandden van bewus-
te welcns kan rt.""Cht\'aardigcn. Ve~~tari~rs
dit' zich hil'rv.ln tJcWU5t Zijn. schijnen t'r

vervolg op p. S
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Dierenmishandeling in zuivelindustrie

Cheese is murder
ee meeste niet-vleeseters hebben

het eten van "lees opgegeven
uit etische overwegingen, al zijn

ze wel eens beschroomd om daar open-
lijk voor uil te komen. De kategorie
'vegetariër' bestaat uil versehitlende
subkategorieën. Zij die nog kip of vis
eten zijn geen ecme vegetan'ërs. aan-
gezien een vegetariër door de band
gedefinieerd wordt als iemand die
noch vlees noch vis eet. De övo-Iakto-
vegetariër verbruikt nog wel eieren en
melkprodukten. De laktovegetariër
konsumeert enkel melkprodukten. De
derde subkategorie bestaat uit vegan-
isten. Veganisme kan worden gedefi·
nieerd ais een levenswijze die erop ge-
richt is alle vonnen \lQn dierenuitbui-
lins uit Ie sluiten. Veganisten eten
geen proäukten die van dieren afkom-
sll"9 Z'Ïn. en vermijden zoveel als mo-
gelijk het gebruik van leer; zijde, wol,
gelatine enz.

Indien ze Zich bekennen tot het vegetaris-
me uit etlsche overwegingen, zijn leden
van de eerste twee subkategoneën inkcn-
ststem In hun houding. In die zin dat het
verbruik van eieren en zufvelprodukten on-
mogelijk te rijmen valt met de ertsene prin-
cipes die hen ertoe brengen geen vlees of
vis te eten.

Batterijkippen brengen ongeveer 50
weken door in groepjes van 4 tot 6 in klei-
ne, kale kooien vooraleer geslacht te wor-
den. Het gebrek aan bewegingsruimte en de
overprodukue va n calcium veroorzaakt os-
teoporose en verlamming. Duizenden kip-
pen sterven zo van honger en dorst, cenu-
meters verwijderd van hun voederbakjes.
Van de overige. afgeschreven kippen be-
reikt ongeveer 30% het slachthuis met min-
stens één gebroken bt:en. In het slachthuis-- -
vervolg van p. 4
geen mcene mee Ie hebben zich Ie blijven
menveren.

Uit afschuw VIKlrdl' wreedheden in de
vleesindustrie hebben de laatste twintig Jaar
veel mensen Nt'7woren geen \ lees meer Ie
eten. In GrtKlt·Briuannit.' alleen al zijn er
na .. r schaulng 4 miljoen nter-vteeserers.
Sommigen gaan hierin al verder dan ande-
ren. Er zijn zogenaamde vegetariers die nog
we! kip eten (is pluimvee minder vlees dan
ander veen. terwijl 'echte' vegetariërs nm:h
vlees noch vis eten. Maar elke houding die
niet radikaal het gebruik van alle dierlijke
produkten opgeeft, is in praktijk tnkonsrs-
tent en soms zelfs schijnheilig. De uitwas-
Sen in de melk- en de etenndusme bijvoor-
beeld lijn geen haar minder erg dan dit' in
de vleestneusure.

Instantie

Net zoals de hormonenmaffia slechts
een aspekt vormt van de manier waarop
met dieren wordt omgegaan in de vleesin-
dustrie, is de vleesindusrrle lip haar beun
een onderdeel van de cksploltatie van die-
ren op alle mogelijke voorsrelbare en on-
vOOI"5Ic1bare manieren. Als een producent
ergens reis dierlijks kan gebruiken of In-
stoppen. is de kans groot dat hiJ het zal
doen. ZlI zluen er dierlijke proenkten in
Iotofllmpjes (gelatine gemaakr van beende-
ren). Campari (rode kleurstol uit gedroogde
Mexikaanse Insekrenj. wijn (vislijm. ge-
maakt van de zwemblaas van vissen), en In
een hele serie nntbljtgranen (glycerine en
dierlijke vhamtneru.

Elk onderdeel van een dier wordt ge-
brulkr en verkocht om winst te rnaken. en
de konsument is - meestat indirekt - me-
del'Jichti~ aan de uitbuiting. Een voorbeeld:
de meeste lederwaren lijn bijprodukten van

worden de kippen levend ondersteboven
aan haken gehangen, waarna ze eerst ge-
etektrokureerd worden en dan de keel
overgesneden. Het elektrokuteren gebeurt
niet steeds etüoëm.

Het leven van de Iree range kip ziet er
niet veel beter uil. De uernesürers ren ge-
volge van aggressie. angst and stress Hggen
tot vijl keer hoger in tree range groepen
dan bij batterijkippen. De aggressie nood-
za akt de producenten om de bekken van de
hennen af te vijlen met een gloeiend heet
me-sje. Dutbekte hennen kunnen niet goed
meer rikken, kunnen hun veren niet meer
gladstrijken, en leven in voondurende pijn.
Hierdoor verkwtaen' ze minder energie
dan gezonde vogels, en verbruiken ze dus
minder voedsel. wal de producent meer
winst opleven.

Sperma

Misschien hel beiangrijksi van al is dat
hel produceren van leghennen bevruchte
eieren vereist. De helh van die eieren leven
m annelijke kulkernjes op. Deze worden ol-
wel dadelijk gedood ten gewoonlijk ver-
werkt tor meststof} olwel gekweekt als
braadkippen. In België worden jaarlijks mil-
joenen kuikens van één dag oud 'vernte-
ugd'. Voor elke 'gelukkige' Iree range hen
wordt dus een kuiken om zeep geholpen.
of vetgemest als haantje.

Melkkoeien worden jaarlijks zwanger
gemaakt om melk Ie kunnen geven. In nor-
male omstandigheden zogen ze hun kalf
minstens zes maanden lang. maar In de
metktndusrrte wordt het kalf na een paar
dagen van de koe weggehaald. Een melk-
koe wordt gedwongen drie tut vier keer
meer melk te geven dan een vleeskoe die
haar kalf ZOOgl.Terwijl dl" vleeskoe gemid.

Zoek hit klJ/I

hel slechthuls. Terwijlleerdragers dus vaak
niel direkt zullen bijdragen tot de vemteu-
ging van dieren. dragen ze wel biJ 101 de
winst van de rnsranues dit: zich toeleggen
op hun eksploitatie.

Dat konsumenren medepllchtlg kun-
nen zijn aan de groteske vcrnlctiglng van
dierenlevens heeft ook een keerzijde: ze
kunnen de vernietiging een halt roeroepen.
Supermarkten strijden om de goodwill en
de centen van diervriendelijke konsemen-
ten. In Enge-land en de VS zijn talrijke 've-
getarische' kaassoorten op de markt. ~epro·
duceerd mei stremsel dat niet ,Jfkumstig is

deld tien liter per dag geel\' brengt de melk-
koe tussen 30 en 4{j liter per dag op. Dil Is
waarschijnlijk de hoogste eis 0011 opgelegd
aan een gedomestikeerd dier. en die eis kan
niet zonder 101 worden ingewilligd. De recta-
bonsene belasting brengt de koe In een per-
manente slaat van honger, hoeveel ze ook
eet. Na vijf of zes jaar zijn de koelen lener-
lijk leeggemolken. en worden ze naar het
slachthuis gevoerd. Honderd jaar geleden
werden koeien 20 tot 25 jaar oud.

Wat gebeurt er da n met de kalveren
die na een paar dagen worden gespeend?
De minst gezonde mannelijke kalveren
worden onmiddellijk verwerkt tot honden-
en kaneneten. of tot pasteien en andere re-
latlef goedkope vleesprodukten. Ook wcr-
den hun magen aangewend voor de pro-
duktie van stremsel om kaas mee te m a ken.
Sommige vrouwelijke kalveren worden
gevoed up melks ubstituten om melkkoeien
Ie kweken en beginnen, w..nneer ze twee
Jaar oud zijn. op hun beurt aan de cverus
van kontinue zwangerschappen. Nog ande-
re- worden na één of twee weken gemerkt
als vleeskoeien en worden over een periode
van 11 ma anden vetgeme-st. Een vierde ka-
regorle bestaat uit de toekomsnge Slieren;
zij zuilen hun leven doorbrengen met hel
produceren van sperma om koeien artifi-
deel te insemineren. Tenslotie wordt een
aantal kalveren verkocht om 14 weken Ie
worden opgesloten in afgesloten individu-
ele koeren.

Deze bizarre praktijk tart werkeltJk alle
verbeelding. Ze Is wellelijk verboden In En-
geland. maar word, nog steeds op grote
schaal tocgeJftlsl in Frankrijk en Nederland.
De dieren worden vastgehouden in kratten
van J ma. waar ze zich niet kunnen orn-
draaien, kunnen Ukken of een kcmtonebe-
Ie sjaaphcudlng aannemen. Ze krij~en en-
kel vloeibaar voedsel toegediend en lijden
daardoor aan chronische indigestie. Het
dieet is arm aan ijzer en vezels. om [I" ver-
mijden dal het vlees van de dieren zijn
zacht wille kleur zou verliezen die zo in trek
Is bij kensemenren (men herkent een krat-
kali aan de kleur van het vlees). Vaak kri].

uit de maag van pasgeboren kalveren. In
België hebben we niet alleen batterij-eieren.
maar ook tree range, en zelfs organische
eieren. Een van de grootste Europese suk-
sessen in de kosmeuka-tndusctc is The
Body Shop, een keten dit.' garandeert dat
haar produkten niet op dieren gelest zijn.
Terwijl al deze handige markeringinlüarie-
ven vrij makkelijk Ie doorprikken zijn tThe
Body Shop bijvoorbeeld kan slechts garen-
deren dat het de ingrediënten van de pro·
duku-n nlet zelf getest heelt op dieren). wij-
len Ze niettemin tIp een groeiend eusch be-
wustzijn van de konsumemen. Jammer ge-
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gen de dieren grote hoeveelheden hormo-
nen en antibiotica toegediend om de groei
te bevorderen en tnrekues legen te gaan die
veroorzaakt worden door de Stress van de
afzondering en door het eenzijdige dieet.

Meer dan de helft van de katveren
gekonsumeerd In de Europese Unie zijn In
feite ongewenste bijprodukten van de melk-
Industrie. Vegetariërs die nog supermarkt-
eieren of melk verbruiken, kunnen een ge-
rust geweten dus beter vergeten. Zij blijven
zlch onwillekeurig medeplichtig maken aan
de gewetenloze uitbuiting van dieren. Hel
lijkt erop dat een konsekwent eusche houd-
ing een moedige radikaliteit vereist. Mis-
schien zijn vele vegetariërs wel slachtoffers
van de propaganda van de zuivelindustrie,
die ons sinds onze kinderjaren mei enorme
geldsommen wH doen geloven dat zuivel
gezond is. Ongeveer het enige wat er echt
gezond is aan zuive~ is dal hel veel kalslum
bever. Voor het overige belet menproterne
de opname van ijzer, 'en bevat zutvelIakto-
se, een mc:lksulkc:t_da! zeer moeilijk ver-
leerd wordt door cft"l!1eerderheid van de
wereldbevolklng. en dat -vaak in verband
wordt gebracht met spijsv;Jletingspronle-
men. Melkprudukten vergemakkelijken de
ontwikkeling van eksema en jeuk, en de
overproduktie van slijmen. Ze beverderen
enme. rinitis, en longontsteking. En. net
zoals eieren, zijn vele zutvelprodukten beo
langriJke bronnen van cholesterol en ver-
zadigde vellen.

Wereldvreemd
De propaganda van de onderling afhan-

kdijke melk- en vleesindustrie is groten-
deels verantwcurdelijk voor hel traditionele
en nog steeds voortwoekerende beeld van
de vegetariër ol vcganiêr als l'en ongezonde,
magere en weinig energieke ..hematteve-
Iing. De kampagne van Alma om de vegeta-
rische schotels te promoten kan hieraan ze-
ker verhelpen ..Misschien krijgt godale Raad
het zelfs VtWC mekaar om Alma elke dag
een veganlstlscbc schotel Ie laten bereiden?

Dirk Boeck.x

-,
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•

noeg vallen de meeste mensen nog Steeds
uit de lucht als Ze informatie krijgen over
de wantoestanden in de vleesindustrie.

Dl' nrumamcllng van de vlces-. melk-
en andere industrieën lal nog niet voor
mergen zijn. De vervanging van pleisters-
op.een_hcluten·bt:en_maalregelen door fun-
damentele en duonastende weuelijke bcpa-
Hngen op Europees nivo die elke vorm van
intensieve veeteelt verbieden. zal srecfus
hl-el )-:t:"lt'iddijk plaatsvinden. Voorlt>pig
kunnen IIIl" trots zijn dat we deze week een
dag gt."en vlees hebben ~C!;elen.

Dirk aoeckx
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de g~~1I8tt'nder1fl'fci'fma,S Ie smaken .
D~ highu ..en-euforie kende ongekende
hoogren toert het jaar erop tweehonderd
terminalen gemstalleerd werden, verspreid
over vier publieke zalen in de Dekenstraat.
Gasthulsberg. Kampus Heverlee en hel
Rekencentrum: tekstverwerking. program-
ma's schrijven. een romputerraalleren, sta-
usnschc pakenen runnen of gewoon een
narniddagje languit lullen van de ene teren-
nal naar de andere, het werd aüemeat dont.

Drie Jaar later werd hé! hele,aanbod
geurdered. Wen een aantal klassen werden
uit~l:rusl met een heuse SCI Personal Cum,
puters (PC"s). Hoewel deze akileve. wan!
autonoom werkende machtnes in omzeg-
gens niets IC vergelijken zijn mei dl: dom-
me terminals van daarvoer. kregen ook zij
aansluiting met de centrale computer van
hel Rekencentrum en dus vanaf 1989 (KIk
met het wurldwideweb. In okwbcr 1994
kwamen nu.: eens zes PC-klaSSen aan de
groetende tt"cho-t"lchoeht' vuldoen. aange-
vuld in 1995 met twee bfjkomenoe klassen.

volgens 'gerund' werden tot aan de üna!c..."""Een eerste grensverleggende roepasstng
van dele nerwerktechnulogfe besrond In de
cntwlkkellng van het nog steeds -drukbe-
zoctue' Leuvens Integraal Blbllcreeksysteem
(Libi~) vanaf 1976. Het beheersysteem ken-
de zo'n groot sukses dal hel dOM IBM, kc-
ontwikkelaar in dit prujekl, up wereld-
schaal w:kurnrnen:ialiscerd werd. Op dit
ogenbltk maakt het de dlenst uil op zowat
tweehonderd server-computers verspreid
over dertig landen.

In 1984, wen de kleinere compurersvs-
temen onder de vorm van PC's steeds goed-
kuper en tegelijk pertormanter werden, de-
den nok deze hun uurede in de takuuencn
en departementen van de KU Leuven, nn-
derling verbonden in zogenaamde 'vrnes'.
netwerken. Hel ÎSde wereldwijde aaneen-
sluiting van deze verblndlngs- en besturing-
systemen volgens een aantal konvennes
(TCP/IP prutukuls] die uit ..indelijk aanlet-
dlng hl'elt j.!l'j.!even nu het omstaan van ln-
ternet. In 1989 werd ook hel zekeneen-
rrum door IBM uitgenodigd om zjch in het
kader van hel Europeen Academie Super-
cnmpuring rnutauve (EasO aan IC si uilen 1111

dit netwerk der netwerken,
Dour het toenemend bc:Jang ervan be-

sliste de akadernlsche overheid in 1990 om,
onafhankelijk van een konstrukteur, een
nieuw overkoepelend netwerk op te zeilen.
Kulnet. waarlangs later (10k andere univer-
shehen een klJppcJing zouden krijgen met
Internet, was geburen.

Met wijwater en kwispel
On den be9inlle was er niets.

GUII bits noch bytes. Geen
power-Pçs; v'-nuele geheugens

of di91lale steden. Geen wierkids die
24 uur tIP 24 het web doorsurften.
Geen rektars met plannen over een liet
waarbij studenten kabelgewijs met de
sedes saptemtoe en elkaar kontakt
zouden kunnen onderhouden, En
plots. in januari 1962, stond in de
tui" va" het vicerektoraat in de Mi·
entetsstraat een paviljoentje met een
IBM 1620 erin. De gf!Sclliedenis van
de informatika aan de KU L.euven
was ingezet.

rrontsche versie van groormoe's kassa-met-
hefboom. Een geheul!(enl..apadleit van
40.000 decimale tekens (40 Kb) en een
kaart-lezer-ponser als eksreme opslagplaats
zouden het akademisch personeel voortaan
in staat stenen om numerieke analyses en
omvangrijke roerlneberekentngcn sneller
en akkuratcr uit Ie voeren.

Decimaal

Meer was hel eigenlijk niet. ...n dat
bleef zo. Int men bc:sloU! het gekencemrum
onder te brengen in een groter gebouw op
dl' nieuwe kampus in Heverlee. waaraan in
1966 de laatste hand werd !(degd. Meteen
werd ouk een nieuwe. krachtige computer
geïnstalleerd. Vanaf dan was het nartschor
gegeven voor een eksponerulêle groei in de
kapaciteit van de machtnes van het Reken-
Centrum, dil zowel vuur de ultvcertng van
numerieke analyses als van de admtntstra-
tieve dataverwerklng.

In 1969 I>leek tNlk dl.' informatika nlet
onder de roerselen van de vlaamse Bcwc-
gin~ uit IC kunnen en werd hel unfversnarr
Rekencernrum IURe) ~t-splitsl in een
vtaams en een Waals gedeelte. Tnch duurde
het n,,~hIt hct elnde ven 1974 voor dal
laarsre verhuisd werd naar Louvain-La-
Neuve.

Het kan niet anders ol het jaar 1972
staat gel>oeksta.ltd als een mijlpaal In de
technologische lflevolulic aan de KU l.cu-
ven. Door de .1.lnle!,:van de eerste netwee-
ken werd ht'"1mogelijk urn de centrale com-
PUU'f in Heverlee lruerakrlef en varrop al-
stand re raadplegen door middel van term!-
nollen - passleve etndsreuons vanwaar de
uac-computer bestuurd kan worden. Daar-
V,IN was het enkel mu"clijk geweest om
volledige programma's In IC voeren die ver-

Op de vooravond van wat door de techneu-
ten van vandaag met fierheid wordt aange-
kcndlgd als de 'informatiemaatschappij', is
hel moeilijk beseften dal die lntormane ntcr
altIjd met L'en rompuier geassocieerd is ge-
weest. Toch ligt hellijdperk waarin onder-
zoekers dl' wetenschap dienden IC bedrij-
ven mei in de ene hand een rekenmachine
en aan de andere een mechanische schrijf·
machine, amper 35 jaar achter (lOS.

En toch. toen men in de VS al hljna toe

was aan de eerste 'Jinking' van computers
in zn.:enaamdt" netwerken, achue dc aka-
demlsch ...overheid dl' tijd rijp V"Of enkele
welgemtkn- rnnovaues. De idee lilt hel zet-
u-n van de eerste stapjes in dl:' wereld van
de inturmarlka, werd hard gcma.lkl dom de
oprichting van een Rekencentrum in ukto-
ber 1961. In januari van her jaar erop werd
het (luk vooralen van de 'bard- en suft ware'
waarvoor hel was gebouwd: de IBM 1620,
ingewIjd mei wijwater en kwiSj"II:l- en dit
is niel één van onze antiklerikale grapjlCn!
- was een zogenaamde 'rweede-genererte'.
computer. In Icltc niet meer dan een dek-

Kotnet

Blijkens de recente sarubbellngen.
waarvan Vcen enkele weken geleden reeds
me-lding mail kte, kan het legertje PC's de
vraag van de gebruiker ntlg steeds ntet aan.
Hypc·~ev"c1lg als zij Immer is gewIXSI, he-
sliste de akademlsche overheid daarom tip
korte termijn om de re-krassen voortaan
(NIk '5 nachts en op zaterda)o( open IC stel-
len. en op lange termijn _ vana! volge-nd
akade-miejaar _ om nuj.! eens lachti).! PC's
extra tt' installeren. Op nog lan.:t.'re termijn
stelt de KU Leuven hel zOKenaamde Kol net
in ht·' vooruhzlcht. waarover meer elders
in dit dossier.

BASF

Het is vt'rmuedelijk pas met de Invoe-
rin).! van Llbls in dl' diverse untversnetre br-
bilureken 11977) dat ook de studenten de
kans kregen om te ranidJ'1'l"rt'n aan de
technulo}tischt' h(Klgstandjes waaraan hct
akademisch personeel zich al een dikke uen
jaar tegoed had kunnen doen. In 1984
werd up het Rekencernrum de BASF 7"0
In werking gesteld. die draalde tip een een-
vnudfger beheersysteem, zodat ook de SIU-

Tom Michielsen

Ook dil billd i$ ITTkrijgbllllr via h~r Nituwt Mt-
dium (lP
hllp:llhllgllr.llr1s.kl4ltUl'tn .1H.Mlprojtclf/l'tlll m
,ill r-mail: \.flnihajar.arlf.kultul.tn.ac.M
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Deze keer geen freewheelen

Een UUR sURfEN
(j)a'UUrlijk kan je fr vertiezen in

Det'erloze beschouwinqen over
het demokratisch gehalte. de

graad van safe-seks of de 'verdorping'
van de wereld die van internet zo'n
rijk medium maken. Een andere mo-
gelijkheid is om zonder skrupules je
computer aan te zetten en een flink
eind weg re surfen. Velo besloot tot
dat laatste en kwam. na een uur sur-
fen onder de gedegen leiding van de
gevreesde slaak-hackers Sugus et! Bob
Morane, tot die ene onthutsende vast-
stelling van elke begi",refiu9: dal ter-
mostatische pak en die plank kan je
ne' zo goed in de kasllaten. Een over-
zicht van de meest tassome. frappan-
u, flamboyante en rekatsitrante sites
die we tussen huizenhoge golven wis-
ten te ontwaren.

van het Irierbakken. Hel onderscheid mei
French ntes werd ons drers gemaakt - en
we kregen meteen een (eden om niet naar
MçDnnald's te gaan.
http://sunslte.unc.edu/um

Voor de liefhebber eniger hoogstaander
kuhuur biedt het webmuseum Netwerk
een wereldwijd overzicht van musea en
verder een t)\lUr toensttscbc tnrormeue.
waaronder een met klem geclaimde direk-
tief 'Visit Paris', Tegen de matnsrre am in
stappen we niel het Louvre binnen, maar
het prachtige Musée d'Orsay. Hier uotlen
wij vtncem Van Gogh in een bt:schrijvin)!
van lijn leven en werk met links naar het
ekspresslomsrm-, Rembrandt en de Enevelo-
redia urnarmtea. Dek amanntca Online
heluuft vrt'1 - 225 jaar oud, de digilale en-
siklupedie hl'val hunderden pagina's meer
dan de prinlvl'Tsie -, maar toont weinig
meer dan een na uwe demoverste. wat ons
doet vermoeden dal hel hier om een 'bera-
lende dienst' gaal. Dan maar terug naar
Van (iogh. Een lijstje met soorten werken,
gaande van stillevens tol schilderijen wekt
de hoop dat de mooie site nog meer aan
visueel materiaal Ie bieden heelt. We kie-
zen voor de zelfponreuen en maken kennis
met de kunstenaar in wissetende gedaante:
met (lor, zonder uur ... Plnlg detail: IWUW
aan de gewonntc dat (Ins Europees kunst-
patrimonium vaak wordt onderhouden _
en weliswaar ook geêxplulteerd - door
Amerikaans mecenaat, wordt deze d'Orsay-
site verzorgd deer de Callfomla untversnv.
hnp:llwww.vpro.n1

Op de beginpagina van de fijne en
voorat uitgebreide wekelijkse VPRO-site
worden we gekontronteere met een zwarte

http://pescmcl,vub.ac.be/BelgCul.h Im I
Sjnvinistisch als wc zijn, kon onze

vreugde niet "1' wen we bij onze vrienden
van dl.' VU Brussel op een mootc kcmpllane-
site SIIM"len met 'typically Belgfan rhings':
van Kuilje, uver de Smurten - Peyu was
l'en Belg - lUI Brusselse spruiten en 'H\lW
10 make real Betglan Irtes'. De eigen kokke-
rdprestatles van de laatste weken indach-
tig. muisden wc meteen naar deze laatste
pagina, alwaar we 101 onze grote verbazing
een overzicht vonden van Leuvense: friet-
koten, Inklusicl een kwcrertng van de be-

trokken etablissementen. Grote afwezigen
up het appel waren sonske en Matte-Jean-
ne. In een tweede luik werden we op zeer
didaktische wijze ingeleid In de ambacht
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Digitale Stad Leuven in aanbouw
Sinds vor1g jaar liggen er bij de stad L-euven plannen in de kast om. naar analogie van
Amsterdam en Antwerpen. een dighale stad Of' Internet Ie teeseren. Het gaal hier om een
'site' waarop bewoners van de stad terecht kunnen voor informatie ever Wat er reilt en
zeil\. in hun gerneeme. gaande van louter iJestuurlijke aangelege-nhedcn als milieubeleid
of verbouwingen lOt aankondigingen van reatervoorstelllngen, konsertee of andere eve-
nementen. DIskussiegroepen, waarin de burger zijn mening kWijt kan over klk.ale proöle-
men, het uitsdu1Jven van referenda. of belastingsaangille per scherm behoren eveneens
tot de mogelijkheden. Ook de roenst k~ in de vinueJe srad ronddwalen op zoek naar be-
tienswaardigheden en musea. de meest bfppe winkelstraai of een gezelllge Irajee waar
men zïch aan ekscusctre I:uotalrlen kan wagen,

Uit welke hock het rnruauer tot de Leuvense vartarn van dit konsept is komen aan-
waaien. is niet helemaal dUidelijk. Vo1gen~ Alfoos Verdyck. Informatie-ambtenaar van de
stad teeven. is de eerste sne on-line gegaan naar aanjeldlng van de tentoonsu~lling "Iele-
kommunikatie In opmars:.",n umtam naar vinud.: realileit'. Tegelijk speelde (.10khet
Centrum vvm Overhe!dsinlormalie (COl), de die;ns1 die (10k het projekt van de dip:itale
l(lkt1ten opzette {terminals waar de Leuvenaar zijn offldt!le dokumenten k~n krijgen}
met heIldet' een digiwe stad uit Ie bouwen, Jntussen is een t()erlrusche 'paMé' V.J.nde
stad Leuven de enige die het ontwerpsudlum reeds gep-asscerd Is,

Hoewel de hele konstruktie op dit momenl nog niel echt vttl om bt:t lijr heeft. zou
het proJekt de kOrlK'nde maanden Konkreet gestalte moelen krijgen in een samenwerking
lussen dt:' Stad Leuven. de KU Leuven en ecn partrler uit de bcdrijfswl'reld. Naas1 de Uil'
bouw van de reeds bestaande tOC'risthche Inforrtlatie wurdl er in etrS\e inStantie gt"dacht
om te werken met informatie vanuit de versd\iUende administratieve diensten en ht't
Kultureel û:ntrum Leuven, Bovendien zou flM'n oók In de stedelijke b!blluhxk compu-
ten installeren waarop de Inlonnatiesndweg een halte zou krijgene

(tm)
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Internet Katern

pagln.a. \"\-'aaw" de vitale Vfaa~ 'waarom is
dt'1e JlaJo:inaZWol"?', vergezeld van ee n rih-
hun die deze keer Nauw h en Ilij~evol!l ook
wd een andere t'lt'tek ....nh mllet hehho..·ndan
de solidariteit met aidspalii:nten. Inderdaad
vhaal. aangezten her hier een pfnll"St be-
trelt tegen de d.lnr Bill cnnton Ingevoerde
sensuur up Imemer.

Hel verv(ll~ heeh mlnder weg van een
rouwpagina. Net zoals wel meer TV- en ra-
diu1.endc;,c; doen (bijvoorbeeld die va n Stu-
dio Brussel: huplldrum.rderence.bc/slUbru),
laai de homep.a~e de be1.Heker de keuze uit
een hele reeks ondcrwerpsgroepcn. 'Media-
le' alleen al leidt ons 11>1 de ruime keuze,
waaronder 'media', -jnrerakneve media',
'toegepaste kunst' en 'buitenlandse kul-
luur'. Naast de keuzemogelfjkbeden staat
een woeste Al Pacino afgebeeld, ter illustra-
tie van de film 'Heat'. Bij de afdeling ver-
maak vinden we zowel 'humur' als 'drama'.
Eén waarschuwing: de site ken! geen einde,
hnp:lfwww.wam.umd,cdu/-twonowr.
burton.html

-nie really big butren that doesn't do
..nything~, de naam van de site verraadt al
wal-er re aieu ü. Een heel grote knop die
niets doet als je erop klikt inspireert veeunr-
waardigde surfers 101 metafysische pende-
raues: MWhy, God, whyr.
http://www,vatlcan_va/GB

Op l.nek naar antwoord belanden we
op dl' webslre van het vankaan. De p.aus
blijft IUt de verbeelding spreken. Hij m")I:
dan altamelijk konservalleve neigingen
hebben, het Nieuwe Medium is ook aa n
Zijn promozucbr niet voorbijgegaan. Tegen
wit-gele achtergrond staal Zijne Heilit-:beid
de katolieke leer uit Ie dragen, evenwel in
een kleiner aantal talen dan de gebruike-
lijke 2escndcni)l: waarin Hij zich op hoogda-
gen ph.-t'(o:!uit Ie drukken. De ",.udswuchtiJo(e
llocweker kan zijn peBtKlnlijke dosis katoli-
dsme ophalen op vier keuze-bunons die in
feite alle gebouwd zijn rond de woorden
van de goedbetlige man.

Enig spoor van verruiming in zijn IOp'
downvisie van leiding geven, is af te leiden
uit het Idt dat zijn gelovigen voortaah kun-
nen e-rnailen. Dat '5 mans J'IOPularildl nog
verre van ulrgedootd is, blijkl uit de één
miljoen inzendingen die Hij elke dag op-
nieuw OrltvanNl. en vermoedelijk niet be-
antwoordt. Vetl! e-mailde aivasi een aan-
vraag VIKlr een interview.
hup:llwww.th~pot.com

Cybt:rkllsch voor MclruSt'-wiuk.ids.
'An episodic website'. suap up Intern ....t à la
-n« Real wortd' lip MTV, The Sput biedt
het als echt voorge-stejde verhaal van een
Slei yuun~SIt'rs die samenwonen in een
huis en ztchacl! verstrikken in allerlei int ri-
..~""S,Alle stlapcliché's ~v"lkl'n hel huis: de
mach", dt' les""o.... Eik van de kids ht'clt
een daJo(htll'k mei indrukken \l\'er ~el>eune-
nisscn en andere persunen. Je kan zeil IMlk
knnukt upnemen mt:t de verschillende
pers\lnaEte<l, dit' je dan nuk leru~m ..ilen.
http://www.worldwidemuslc,comen
http://www.cdnow.com

De twee leukste cd-winkels np hel net.
Wurld Wide Musie en Cd-now verkopen
cd's vi.. hel internet, en hehbt:n hun CÎgen
~immicks om de dingeljt'S verk(lcht te krij·

gen. Op WWM kan je ~an$lke besctukbare
plaal IwlntiN sekonden geruid belutsteren.
Wij bcbben er graag na,Jr ravemem geluls-
rerd. Het is dan mugo:lijk um zanger Steven
Malkmus's gezallde stem uJl verschülcnoe
trekwemles te huren. VeruaaKd klinkt hij
aIs Leonard Cohen. versneld als de Imro
van Bal'lyllln ZtKI'S'Spaceman', Cd-nuw
bied! ..'Cn veel runner OI.1nb....d dan WWM,
wie cd's wil kufl't'1l van Jack xerouac kan
daar Icre<:ht. Deze winkel geett van aIle ar-
tiesten verwante Jolt"eSlt:nen invloeden, en
een kurte beschrijving van elke pl aa t, Prij-
zen: unt(evt"t"1"SI l.n vum een cd, $8.97
vuur een kasseue. 15 S venendingslwslen.,
voor de eerste drie- cd's. "-
hnp:llwww.cnn.com

Altijd Interessant als er weer iemand
dood is. De kop over de moord op ~bin
bt5loeg destijds heel het begjnscherm van
de cnn-sne. Het nieuws van de dag is de
aanslag van hel Ira in de Londense Dodt;-

lands, Je kan gelutdsfregmemen v..n de
taame reaxues downloaden, en er zijn J.inb;
naar -relared snes-. bijvoorb«ld naar de 01-
fidele homepage VOInSinn Fein .
hnp:! !buI- villa,e. vll"3l n ta.ed u

De groorsre website rot nog tOC'(2'5.000
pagina's], gema ..kt door regisseur Oavld
BI..Ir, Uitgangspunt was zijn film 'Wax oe-
the di5COvery of rhe hees', die vorig jaar
nog in ht"1 Stuc werd getoond. Aan die fllm
heelt hij Iwaalf jaar gewerkt, en het mag
dan (lonknk-t verbazen dat Blalr meer in de
wereld van wax I.:dl dan in de realltelt van
tra en Rabin. Waxweb is zo V'K.r het nel
Wilt Tulkien voer de literatuur was. Heel de
lilm staal beeld vuur beeld up het net. en is
het uitgangspunt vnnr veel meer. Je ka.n als
t>cz.K'kl'r zelf een pers .. na~e spl'len, de film
tu-rmonrcren. ui het Vl'rhaoll veranderen,
Waar de mensen in 'Wax' 0(1 een kruispunt
linksal slaan. kan jij ze dl- rcchrerkaru uhs-
turen, David Blait eksperimenteen ook met
dnedtmensiooete beelden, die enkel op de
meest geavanceerde Internetcomputer te
bekijken zljn. Dit is de roekomst. jongens
en meisjes.
http://w_ ..lma.kuleuven

De grootste non-event van het hele'
nee, Je kan er de menu's van alle Almol'S
eerr paar weken op voerhand te weten ko-
men, of in de afma-newsgroup ellenlange
diskussies volgen over de kwaliteit van de
gefrituurde wafeltjes in Alma 2, A senseress
waste uI human Iife.
hU"p:lld~l~.com/l_l/an.s/docsl
lovcgrid.hlJnI

Genieten van de Lrsbian Barbie Scene
is hetaas niC! meer mugelijk. lem and die
Barhieklercn onlwierp tnnnde er Bart>ies in
kornprornrnlterende rosmes. In SM·kns-
IUUffipjCSvast~eketend aan een t>ed, ol in
lt"Shischt' waa~haiZt'rij verwikkeld. Oor-
spTllnkdijk 2eer spît5vllndit( (o:esensun~erd
d.M)r enkel de silueëllt'o van de JlIlppt'n Ie
tunen, is nu de hele site verwijderd. Een
~rtM.I verlies voor de Weslerse kultuur,
hup:llhagar,an.s,kuleuven.ac.bel
projrcts/"et.o

Krant (lithe !ere, hofl""lt'Jlage nllhe brave,

•
\
•

Tom Michielsen
Joris Jansscns
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DIT MAG UNID
II!

De Centrale Boekhandel is in aanlacht!
Het complete magazijn wordt tijdelijk
verplaatst. Showmodel/en,
B-keus en duizenden boeken
voor kiloprijzen ingekocht en
dat bepaa/~.de . ÇjJJJ:.;UJJ:]
weggeefpriJzen. De nreuwste .{~,~:~~!J _
boeken, licht beschadigd of
verkleurd, soms nog in de
originele verpakking.

•

UNIEK: 4.000 M2
BOEKENFESTUN

EEN KEUZE
UIT ONS

ASSORTIMENT........
~ IUTGfHl ESSENITALSOf GEOlOGY Mol, Nu 112
~ TINKfiWIOI CARE Of THE CRITICAUY IU PATIENT
Nu 948
(Mmm CARDIOlOGY IlLUSTR. T.. I rel. Sel à 2der..
Nu 1.328

, ~ HOWAROMUm VARIABlE CALCUlUS 4Ih,e~,Nu 321 '
, •• HARRIIOH'SPRIN(.INTERNAl MEDICINE 12Ih,e~. lUle Band à

2 der.. Wal is hel verschil Nu 1.138
SURN8!R6 DIAGNOSTIC SURGICAl PATKOlOGY Sel à 2 delm
Nu 568

~ KOITAlANTKROPOlOGY EXPlORATION Of KUMAN
DUIZENDEN TITELS DIVERSITY 511.01, Nu 283

~ OUINH&MlHTl8!R6STRATEGY PROCESS Nu 245
VOOR ELK VAKGEBIED 0 A • ~8RUM&/A{(AN! BIOlOGY:EXPlORINGUTE Nu 378

• .. • MimiMATKEMATICAlIDEAS 6lh,e~,Nu 378

MANAGEMENT
ECONOMICS TBER'S CYCLOPEDIC

MEDICA! DlmONARYMAR KErING I BIOLOG Y 16th.m"," " 2400pDg. ,i' m.. sntllO'''rs",m. 473
A compfllhflfHIve resource tooi.

COMPUTER I TECHNICAL _", i 1 , _:

MATHEMAT/CS
STAT/ST/CS I CHEMISTRY
ENGINEERING IMEDICAL

ELECTRONICS
LA BORA TORY
PSYCHOLOGY

SOCIOLOGY I HlS TORY
ANATOMY

ASTRONOMY I ENI

•

En de prijzen?
Niet te geloven, we
ruimen olies op voor
èen fractie von de
oorspronkelijke prijs.
",.n w"",erHidig b;;, wan'''''' ' An_A••r: wordtecnt/Jniekenclangefdf vr=VJ

t SNUFFELHOEKt SPROOKJESMARKT
tCULlNAIRE CORNER UTRIPSTRAAT
t BUSINESS BIBLIOTHEEK
tPUZZELMEKKA tMOPPENKRAAItt
t LITERATUUR
tMEDISCH
UEUGDLAND

fHIStORISCH ODO1
I Oegeschiedenis van de Archeologie, fraai uitgevoerd in I
I kleur. I

: VOOR DE EERSTE 250 STUDENTEN :
: met deze waardebon op zoterdag of zondog bij de infobalie \y
I GENEEL GRATISI elpL__'_'- _;.. ",.",~~ _.:c. _~"- _ "'.;; ,-,-_.J

NU OOK:
BRIGHAM- VANHORNI- ROSS&WlSTlRfIILD· KORIR

nu
dOf/en in jt; af/end,?, want
dit mag Ie niet missen,

het voort!

~

~~do
BRABANTHAL

LEUVEN
i})INFO:
~03-2381707

Bus Uin 17komt voor
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Stuc al enkele maanden surfbaar

Naar Kla
ore than onlya homepage", zo
bluft het Stuc over haar web-
site. Wat het Stuc allemaal op"et internet uitsteekt is inderdaad

heel mooi. Het kunstencentrum wil
een pioniersrol vervullen bij de eksplo-
ratte van de nieuwe media. De goed
gestoffeerde website is daarbij amper
een beg;'r. Er worden ook muziek en
dansvoorstellingen live de wereld
ingestuurd, en mlssdtien zal op een
mooie ochtenä in oktober het internet
zelfs een volwaardig nieuw luik vor-
men in de programmatie.

Als je up dl' eerste raJtlna van de stuc-web-
sne rerechtkumr. krijg jt" geen hapklar ...
agenda voorgeschmeld. Je It't'si enkel een
paar kernwoorden. en dUUf up eem je daar-
van IC klikkl'n verzeil je haast willekeurig
ergerts mldden in de programmade. Hel
duurt dus een aantal pagina's eer de ûtm-
liethebber bij di: Kung-Iu-lnio komt ui de
teaterminnaar verneemt dat de nieuwe van
De Roevers nu alweer Is afgelast. De web-
snc weersplegeh lil de principes die het
Stuc in haar programmatie h\l~ in ht:1
vaandel draagt. Ouk daar is het de bedoe-
ling dal dl: bezoeker dl' n<l!o\kJcrpen aflq;t
en zich een pad baant van film over teater
naar muziek,

Biblioteek

De stuc- website gaat dus verder dan
gewoon een ccmpurerversle van de pro-
gramrnabrochure. Die is het uitgangspunt,
maar er wordt meer geboden dan dal. De
website biedt mogelijkheden die in de nor-
mOllIe brochure nlet hu.lbaar zijn. Er wordt
veel meer informatie gegeven Over de 10'
pende voorsteltingen. Als er bijvoorbeeld
muzikanten komen optreden. dan kan je er
wal Interviews en een diskografie op na-
slaan en geluldsfragmeruen ophalen. Je kan
er tragreenren uit films - bijvoorbeeld -rne
Doom cenereuon' - bekijken.

Over de Klapstukartiesten zijn er een
honderdtal artikels uit gespectaltseerde pu-
bnkaues Ingevoerd. bijvuurbeeld it:ts van
Rudl Leermans over Mt:g stuan. Aangezien
ook de oude brochures na de voorsrelltngen
raadpleegbaar blijven. zal er zo na verloup
van tijd een kleine l>it.lioteek omstaan met
lrtforrnat!c "ver artiesten dil'I~lit het stuc
hebben aangedaan.

.,..
HET DEBAT 1

DE CROO vs TOBBACK

Woensdag 28 februari '96 ' ,
Grote Aula - MJriJ TheresiacolJege.
Hogcschoolplcill Leuven

Moderator: Siegfried Bracke (BRTN)

Toegang: Leden g~tl§
NiI'l·leden5(1HEF

0.1"""'" '00. w..I"... 1...... ". (~' .......,.~,•• "

Internet Katern

kijken vanuit Frisco
QQk vind je er 'links' naar andere snes

die bij de programma tie van het sroc aan-
slutren. Van de Klapstukpagina over Marc
Ribot, kan Je bijvoorbeeld naar sites over
Tom Waits en Elvis Costello. mensen voor
wie Ribm ooit de gevoelige snaar aansloeg,

Primeur
Vonr de rest wordt er nllg druk geëks-

pertmerueerd met tal van endere mogelljk-
heden van de nieuwe media. De voorbije
maanden zond het stuc al live vocmeüfn-
gen uil van onder meer Sreve Paxton en
Starfish Pool. Achteraan In de zaalwordt er
dan een kamera opgesteld. dj,: rechuueeks
verbonden is met de rest van de wereld.
ZIIIt"ISwas een primeur v,~'rBclgte.

En tijdens Klapstuk hebben ouk dril'
kunstenaars een npdr.arht St'kresen in dl'
marg e van de prllllr.lmmaik. Std Eranek
bijvlMH'beeld filmde veorsrelllngen van bij.
voorbeeld Mt:hmel saneer. MeK Stuan en
sieve Paxton. Dit' heeh beetden uit de
voorstelling. beelden uit Italiaanse ruinen.
geluiden en een gedicht met elkaar verwe-
ven. Zo bledt het internet ouk mogdijkhe·
den voor originele projekten.

Dal zulke projekren tol een nieuw luik
van de programmatie zullen uitgruelen. be-
hoort dus op termijn 101de mogelijkheden.
Maar Herman Asselberghs denkt dat dil 11I1g
niet voor morgen is. "Deze drte mensen
verzorgden gewoon een marginaal projekt
binnen Klapstuk. We doen dit erbij, omdat
we dal interessant vinden. Het heeft geen
zin om je daar meteen op te smijten, je
moel eerst wat eksperirnemeren met het
medium. We denken er bijvoorbeeld ook
aan om een schrijver uil re nodigen, We
'zounen graag eenkenverheel speciaal voor
de website willen, waarin de mogelijkheden
van literatuur op het internel worden uh-
gebult. Maar we zijn daarin niet gehaast.
We vragen nier eender wie."

Het Stuc wil in ieder geval op lange ter-
mijn werken, en dat is ook de reden waar-
om ze een fulltime 'webmaster" in dienst
hebben genomen. Konkreet bestaat er van-
al deze maand ook een engelstalige versie
van de site. "Pnorhatr is ook een Internet-
computer vuur de Stucbar. We hopen dat
die er vanal volgend akademiejaar komt."

Stelaan Quix. de webrnaster van de
stucsnc. vPc:gl daaraan toe: "Marc Ribot ten
David Shea zcidt:n het zeil al: wal hier met
Pear NII Fall gebeurt, dar is wereldklasse.
De wereld mag dal weten. zo hebben we
tijdens Klapstuk drie voerstellingen uitJo(C'
zonden op Internet. Het spreekt toch tot de
vcrbeefding dat iemand die om twee uur 's
midda~s "P zijn kantoor in San Prandsco
achter zijn computer lit tt: werken. intussen
op een tweede scherm kan genteten van
een konsen van Panasomc om tie-n uur '5
avonds hier in her Stuc. Jt: kan dan zien dat
er worldwide een tierttal mensen hiernaar
aluen Ie kijken. van Australië tot de VS.-

De websne van het Stuc is ZII meer dan
een pruml~truukjt:, u! "en atüche up rom-
purer. Asselberghs: "Die Illm- en klanktrag-
menren zijn niet bedoeld om roeschouwers
IC lokken. Hel is volgens mij niet zo dat als
je drie mlnuren Briitzmann hoon, dat je
dan plots gaal besltssen dat 1" naar h"l kon-
sen gaat komen, Er besraat nier echt een
direkt verband lussen de mensen die naar
stuc- voorstellingen komen en zij dit' de
website bekijken. Het geef! wel een meer-
waarde aan de hele siuc-peogrammaue.'

"En naast de link met hel publiek, ligt
hier in die wereldwijde verspreiding nog
een tweede voordeel: hel maakt hel voor
ons veel gemakkelijkt:r om muzikanten als
Marc Ribct tè overtulgen om hier te komen
spelen tegen een beperkte gage. Hel is dus
in zekere zin "ok een vorm van image
building naar de wereld toe, Een soort van
visltekaart]c. We leggen tegenwoordig ook
al hL~1 wat kontakten mei artiesten via e-

mail, Een bijkomende reden is dal we al
jaren kunstenaars in huis halen en in ons
atelier hun ding laten doen. Wanneer we
die kunnen laten werken mei dit medium.
dan betekent dat opnieuw een meerwaar-
de, een bijkomend lacet van hel kunsten-
centrum."

Omgekeerd Is hel ook mogelijk om ar-
tiesten naar reuven te halen op basis van
wat ze op hel web uitvoeren. Asselberghs:
"Groepen als Purure Sound of Londen bif·
voorbeeld, die geven konserren up hel in-
terriet. Als er Iemand zo'n projekt opstart.
toont dit: daarmee een verwante geest van
het stee Ie zijn, en-dar speel! mee bij onze
keuze ..m It:mand r~'progrernmcren. Maar
eerst willen we de aniesten natuurlijk zelf
live aan het werk zlen."

En ol er IMI~ndt:rt: kunsrencemra zijn
met een eigen wet-{lle~ Quix: "Ne", er zijn
wel een aantal gezetschappen. dit: af en H~
een wetene hebben. maardIt Is veel stati-
scher dan <ln7.l·wcbsue: dil' zen e n daar tn-
Inrmatic or dit: steeds he::llelfdt: ]llijl!. De
Iledudins is hier veel meer pnumuionecl:
als 'Ze hun visltt:k.lartje geven aan iemand
In de VS bljvoorbeeld. dan Slaat daar hun
websue-edres ur, waarop d... joIt:inll'rt"SSee::r-
de dan eens wal meer tntorrnadc kan gaan
opdoen.

Termijn

Asselberghs: "Ik meeste kunsteneerure
hebben wel een website- met ~ewnnn hun
programmatte erup vn ven ldd".mnumrnt:f
VIMlrverdere tntorrnat!c. Ook platt:nlahels '.
hebben wclHjstcn met uitv,lt'ri~e informa-
Ik over d...muziekgroepen en de cd's dit' ze
uitbrengen up het Internet. maar dit: wor-
den niet uitgewerkt zoets wij dat doen. VeT'
der bestaan er ook sites van eenmalige pro-
jekten zoals 'Open stad' van de geurs-
schouwburg in Brussel. maar dat is maar
lijdelijk, Het StuC daeremegen probeert Op
lange termijn tets kwalnaners te presente-
ren dat regelmeug aangepast en verder Uil,

.. gewerkt wordt."

•

ouderhandellngen lussen de unrversuen en
Radio Pubtic. de kabdmaalschappij voor de
resio Leuven. zal deze vorm van kunriek-
tivitdl waarschijnlijk no,.: wed ~'nkd jaren
"I' zich laten wachten \\111men sneller 1Ilt'1
htt pwje::kl van stan gaan - ten volgens
FlorizllI'nt' lUli dilt vt:rmol'ddijk zdls al in
akadt:mît:jaar 1997.]998 zijn -, dan zal
mt:n dt:ze kindt:f1;it:klen muelen omzeilt:n
dunr ).:t:bruik It' mak,m van ht'l 'inhcls\'s·
Il't.'m', zoals reeds van toepassing up de di·
verse:: lakulteiten. De PC's worden hierbij
door middel van "en mooem gelinkt aan
ht't IdelllllOnetwt:rk, waarlangs d" gchrui·
ker 'inbdt' bij e"n zogenaamde 'server'·
rumputt'r di ....dan dt: uilei ndt:lijkc verhin-
ding met Kulnet vt:norgt.

Routers
Dan nog 7pudt"n ht:t:! wat pr"hkmt:n

van linandck en praktisrhe aard de kOfloP
Sll'ken. In dit vcrhand haillt Floriz'Klnl'
v('\lral hl·t gcllrt:k aan kllmpt"lentt' menwn
aan. Ol' tl'chlllllo).:isch vlak vnrmt de l'ven·
ludl' tlll·passin,.; van draadlll1.l' kllmmuni-
kalit:, zuals hijvnnrhedd dl" salellietverhind-
ing bij GSM-):dlfUik l'n hcttwe"richlings·
vt:rket:r op dl;"kabel, et:n diskussit:pllnl.
Momt'nlt:d houdt t:tn werk).:rot:p onder hl:l
vlKlrzil1efschal\ van prof, Van Ot: CClpeik
zich lxziS met de uitwerking van kunkTele
V(Mlrstt'lIen ten advit:zt:n naar de akademi-
sche oVt:rhdd tl~. I,"geacht dt: linandële
kant van de zaak. Dit laatstt: wu dan wt:t:r
vt:r.wrgd worden dlMlr hel 't:deraal mlnls-
lerit' van Wetemchapsbc::leid.

Jcrts Janssens
Tom Michielsen

Ch«k n Dul "'I
hflp://www.sluc.klffnwrn.(Je.bt/s/ur.

Het elektronisch monitoraat en nog veel meer

Kolnet starl reeds volgend akademieiaar
eanaf volgend akademiejaar

start in twee residenties van
Studentenwijk Arenberg de pi-

lootversie van het zogenaamde 'Kot·
lier, een projekt dat een 120-Ial stu·
de"ten de kmfs moel bieden om de
voordelen te proeven van een aanslui-
ting op Kulnet en dus ook op Internet.
Het projekt kadert in een ruimer plan
dat rektor Ooslerlinek i" "ovember
1995 reeds aankondigde, om aa" hul
de studenrengemeel1sc1lap onderwijs te
verstrekken via de informatiesnelweg.
Volgens Réné Floriz;oolle, direkteur
\'all het U"iversilair Rekt'IIamtrum
(URe), zal dit vennoedelijk reeds liet
9('11alZljll lIa ÜII jaar proefdraaien,

Jn klte knmt het k"nSePl van ht'1 ht:k KII\·
nt'1 n~t::r op t:l'n In):ischt: uitbreiding van
hc;:twt:rt:ldwijdo.: Int"rncl naar het intieme
nest van dt: individud" sludt'nl, hk" dus
met d~' I..-chnische ..-n linancil'1c ondentl'LJ'
nin).: vanuit d!;"univ<:r.;ill"Ît, Dt, 1't:liln).:rijk~ll'
dodsl"'lln~ l'n'an z"u zijn om d" b"Slaandt,
infraslruh:tuur, die op dil o):"nhlik het aka-
d"misch i"l'l"sonet:1ret'ds t.ijstolat in haar
Ilfldl·rL'M.·ksakti\'itdl"n, onk lot nut It: ma·
kt:n mak",n "p het vlak van onderwijs.

Technisch gezÎt:n is hct hele opzet op
Iwet: manicre::n rt'.lliSt:t:rbaar. Een t:erstt:
mugdijkhdd is om dt: cnmputt:rs in stude::n·
Ie::nhuizen. zowel panikuliere ..Is univt:rsl·
taire, aan Ic sluitt:n up het kabelnt:tw~rk.
Aange::zien dt: vt:rbinding van dit nt:t me:!
ht't Kulnet nug undt:TWerp Is van uitv(~rige
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truussen staat het vast dat vanal ]9 nk-
1\11"fl'r1996Iwt:l" woonblokken van Studen-
tenwijk Arenl't:rJo:. "ok wd CilC:genlll"md
Ihij het sl'unk"n, bij wijzt: van proef uil-
!'t:rust worden ml't de nodige ht:kilhdinl'
om vl·rvl,I).:t:ns verbonden Ie worden meI
dl' r(lWrN oj aansluilinl'spunlen van h"l
Kulnl·t. ,\1cn ~-,"ISv,~,r dl'Il' rl~idl'ntieS,
omdal hier t:t:O het'1 ololntal student"n van
eksakll- w"lenschappt:n µchuisvt:st zijn dit"
zelf reeds oVt"r et:n PC Ix'schikken, Hoe
dt:zt: kwesll~' - hl'l kit dal ni"'t it:d..-rt:l·n
""n rc (lP kilt heelt t:n hiem"lt" ,K,k nll'l
\·"rplicht kan wocdt'n - in dl' uitt:mddijk"
uiwot'rinS Viln hel ,.;romse plan gaal I'fl~e-
lu~t "",,rdl'n, \\i~t ,MIk Flon71Mme niet ffit:l-
l'l'n Il' vl·ndl"n.

De 1llt't"Stv'lI.r d., holnd lig).:cnde lOt:·
I)CI~sinSVdn h~-t KOln ..1 ligt uitt:rClud in het
!'d'ruik van c·mail ah l·l·tl ekklronisch mo·
nllUrilat wann~'er een student hij het SIU-
dl'Tl'n van el'n kursus op e::"n prnhln'TlI "t
l'~'n vraa).: )Iuit. kan dt:le mt:lcen kuntakt
"llnt'nwn met d" 'slim'll' Viln ue klas', l'r'n
a~,i~ll'nl of {dh (h- pr,,] Il'r l,lkt:, Da;}rnola~t
I.JI1 hij ,,1 7ij "I,drildltl'll vo"r "t:kninµen
IInt\'Jns,'n, dl'll' uil\'''t"fen ..n (k rnulta\t:n
.·n'i1n in l'en raplwn lliltikken en

ll'ru";~I\lrl'n tl'r v"rh"l"rin):. T,,~isSlud"",l>n
fulkn ni('t mt:er naar t'l"n hiblilllt'ek
TlIIM.'t"n~tal'pt:n "m d.: vt:rdsle opz,lt'kin-
Il"n !I;" v"rricht"n en kunnen zich \'crdcr
Ix'dk-nl'n van t:t:n schat aan andere infor·
matichwnn"n op ht:t Inlernt:!.

Ook het mullim~diale karakter van de
Inl('rm.ltiun highway, waar Kulnt't maar

vervolg op p. 10
•
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Medische proeven op studenten

Paraat met lijf en leden
OP he' Centrum voor Klinische

Fannokolog;e in Gasthuisberg
onderwerpen zich jaarlijks I!f!n

honderdtal studenten aan medische
proeven. Oaarbij gaal het vooral om
het uittesten van nieuwe geneesmid-
delen op mensen. Na leboratorium-
proeven en proefnemingen op dieren,
zijn gezonde mensen de eerste mense-
lijke proefkonijnen. Als die teets met
sukses zijn a/gelegd, worden de meäi-
djnen voor het uni gelest op pauën-
ten. En worden de proefkonijnen uit-
betaald.

•
"De jdee achter klinisch onderzoek kan OID-

senreven wl1rdcn als de wetenschappelijke
I;"netiSChc verplichlinlo: dit' de mens heel!
It.'}:i.'mwc:r zkhzdl en zijn medeburgers. urn
via Hnd4."f1:,~ken hC'1untwikkejen van een
SIn'dS I:ortr:rc: rnt.·'hldnk'!tic van onderzoek,
dl" rdatieve vci)j~dd IIll1nvdli~hdd. de
wcJ'l,;zumhcid ..lunw.-rD..Jamht.id van
uock en nieuw..- ~nn"Smiddrll"n met de
we-"'ISI mogelijke n:kcrhrid aan te tonen"
ZtltI pnolessor De Schepflt'T, veramwooede-
lijk vuor bet Cernrum Klinische Parm ..knlo-
!!k.

De WClgt."Vin)l:omtrent dit klini5ch on-
der8JC'k kwarn er liIngs de historische wc-
gen v..n de ftt.-iciddijkhdd_ De eerste mocer-
ne wt."lgeving kwam in een srreomversnel-
ling terecht dt"'r enkele ongelukken. Het
bekendsre geval r.. hel ialldomjde-drama
119~8-19611. beter bekend als Softenon-
schandaal, dat aanleiding was voor de cis
101meer toksisitritsundcn:oek en tOl de
~rplichting voor het bewijs van werkzaam-
heid van hc:l geneesmiddel. Argumentaties
geb.aseerd op auesten, op enkele case-reports
en ander ongekontroleerd open onderzoek:
wordl na 1969 nog nauwelijks aanvaard als
bewijs van werk1..ot.amheid en vriligheid.

De stimubm voor studenten om aan
dt_. pruc:ven deel te nemen. is in de IIlt."CSle
gevallen nkt het idealisme om de medische
W(!1enschap een handje IOC:Ie steken _
hoewel de met"'Sle."vrijwilligt'rs studenten
genn::skunde zijn _ maar wel de adt:kw ..te
bedragen die door het Cenuum Klinisd!e
Fannilkulugk bf:taald werden. Zo'1J bedrag
wurdt beorekend in lunktle v.;ln de gernves-
reerde lijd. de gcma.;lkle: kusten en de gele-
verde insjlanningen VUt.1fde testen. De VCf'
guedingen vanëren van 1.000. over gemid-
ddd 5.a 7.000, lut een maximum van nm
en nllJd de 30.000 8dg.ische frank. Vunr
een j'lfud die L'lngc.-rdan veenjen da)l:t'Tl
duurt, wOIarhij dal(dijks minimum vvn uur-
tje up Gasthuisherg mOl.."! worden dutlrl(t.·-
hracht, da~lijks blned wurdt aJgcnumen en
een j.lt."ktlntrtlll'Crd dieet ml)("'(worden ge-
vnl)l:d. wvrdt 1I1Jo:,auwJIlC'Crdan twimil(dui-
zend !r.;lnk bnél.1lld.

RÎSÎku- til t>ibbergdd wordt daarin

nooit ingerekend, omdat de proeven zeer
goed opgevolgd worden en de resultaten
dagelijks gekomroleerd. Voord worden van
iedere deelnemer de medische parameters
- Elekttokardiogram (EKG), bloedwaar-
den, gewicht en der~e\ijke - wrgvuldlg
nagetrokken. Die parameters worden gedu-
rende de studie nauwgezet gemoenere. en
als er onverwachte veranderingen worden
vastgesteld.wordt de studie slopgezet. De
deelnemers wurden vl,maf ook duiddijk
geinlormeerd over de voor- en nadelen van
de lest. Gekl'nde klclnere hijwerkingen of
ongemakken 7.u.illsbuik- til htluldpijn kun-
nen dan t.. tk reeds lngekalkulcerd worden
voordat he! akkoord ror deelname aan de
proef ondcnckend wordt.

Etiek

Er rnoct immers enorm )l:tl("dlI)"lgek"!
worden, want de juridische re)l:din~ van dil
nndentl("k is nkt altijd even duidelijk. -Gt'·
zonde vrijwilli)l:ers krijgen immers een St.. f
toegediend waarvan de schadelijkheid.
n!leh de werkza.;lmheid als ztldanig van-
51aan. Del}:elljkc proeven kunnen dus beo-
olntwourden aan de diverse kwalilikalies
van 'np2t:t1elljk tueOrengen van slagen en
verwondlngen'", aIdus prolessor Nrs van
het Centrum BitHllCdische Eliek en Rt'Chl
(CBER) IJp een lemadag nvcr klinische SIO-
din op 24 m ..an 1995. Om de rlslko's ZII-
veel rnllflelljk te bepen:en, moeten de eks-
perirneruen - naaSI de datcdijkSc 0pvIIlging
van de deelnemers _!JOk worden vc)()r~e·
legd aan een onafhankelijke eüsche kom-
missie. Deze kom missies zijn gebonden
door de Verklaring van HelsinkL waarin de
voorwaarden voor mensene proeven op
mensen duidelijk. en unifonn voor de hele
wereld. worden beschreven.

In Bdgîe aûeen al zijn er 119 etisdJe
kcmmissles, en die kunnen volgens proles-
SOl" SChownOIm ICBERI~Id worden
in IMTe grote groepen. wanneer hel g;;Iat
over de ensche problemen die cpgercepen
worden door de klinische praktijk in het
ztekenhue, spreken WC" over een 'begeleid-
iogs.- of bainningskommissle', Van een an-
dere .;lam is de etische evaluatie van onder-
zoekspmlllknlle'n vnor medische." ekspert-
menten met mensen, en da n spreken we
van een -toeLSingskummissic'. De proble-
men bij proeven op mensen Stellen zich
vooral rond twee kernvragen: hoe krijgt
men de roestemmlng van de proefpersoon.
en hue berekent men dl' risiku's van hel
v'M!r}:t'"Stddt"tlnderlcl("k. Z.iedaar de taken
v..n de Kllmmissit"S Mt.-dische Etkk.

Dat ju-t juridisch ertner niet zo'n vaan
lutlpl met dt., medische eksperlmenu-n is
vooral Ie danken aan de f:ut.-dt.'c,pvulgin.:
van de divt"f"!>C:SI.;Illpt·n in hel onderzoek.
Bewijs daarvan is dat. wercldwjjd, praktisch
n, ..>it(lngt'vallen gebeuren Oij medische

van het hele pn~ekt. De vr.;lag is eenter uf
de studenten tip Citt: en bij uilbreiding na
de pnx:lflt"rindc onk de hek studeraenge-
meensch ap niet méêr zal gaan genieten van
de Sex, druJlS en n>Ck&ruUdie met hCI Km-
net eveneens binnen handbereik komen.
da n van de .... rsprtmkdijk beduelde onder-
wijslaciJiteÎlI:n. Rênê Anriznune SleI! dat dil
nt"Jil voUedig kllntrlllet"rbaar z.al zijn. Wt'1
Zullen de deelnemende studenlen een do-
kument mtlt·tcn undenekenen w..arhij ze
verklarcn ..I te zien van exploil.;llie van de
hen gebtKien infrastruktuur met de bedoe-
ling winst Ie maken,

-In princlflt' z.al alles kunnen w .. t we
nu reeds in de PC-klaSSen l"elaten, Er zal
dus bijvtK!rheeld ~een beflCrklnj-<van het
aantal 5urluren wurdcn v'K,nil'n. Maar hel
spreekt v<lur zich dal alles wat in strijd is
mt.'t dl' htlJ<:t'rewololrdt'n van de KV Lt'uvl'n
en wal Wl' nergens wclaten, .K,k hij hl'l ~l"
hruik v..n KOInet niet kan. Geen handel
drijven, geen flumn, geen racistische: uit·
spallingen, en:WVtlt1ll.-

Tom Mi("hlel~n

eksperimeruen. Als dal loch 20U gebeuren,
is C'T nog altijd de ttknhcld van een goede
verzekering.

Voor a[gaand aa n hel geneesmlddelen-
onderzoek op de mens. wordt er uitvoerig
onderzoek verricht in laboratoria en Of'
proefdieren. Deze onderzoeken Zijn bij wt."1
vaslgdegd en moeten dus ook voorgelegd
worden aan het MinisIerie van Vulks)l:t.'Z<lnd·
held bij hel indienen van hel regjsrratie-
dussier. Voor de eerste toedoening aan de
mens, Zijn studenten de ideale bt:v"lkinjlS'
groep. Doorgaans Zijn ze immersjung en
gezond. kunnen legen een sltll)tje en kun-
nen veel lijd vrijmaken.

Placebo

Daarbij wordt voorat een beruep.:e-
daan op de ffi.;lnndîjke studentenpopelatte.
Vt.. ,- onderzeek Ilfl vrouwen zit men met
hel probleem dat een pUlentiële zwanger-
schap uitgesloten moet kunnen worden.
Aangezjen hel meest gebruikte antlkonc-p-
tivum nug steeds de pil is en er tijdens de
meeste ekspertmenren geen andere dan de
ltelt.'Sle geneesmiddelen in~en()men mogen
worden, vallen de meeste vrouwelijke kan-
didaten dus SllWieSIl uil de bont. Mttr en
meer wordt er echter naar gesareeld om
IIIlk vrouwen Ie laten deelnemen aan de
tests. en soms moel dat ook. Vaak is hct

(f01OFilip G)'$m!am) "

een kwestie van aandringen bij de sponsor.
In de' latere tests op pausmen betrekt men
natuurlijk altijd vrouwen in hel onderzoek.

jesten op gezonde proefpersonen zijn
noodzakelijk omdat men zo Ie weten komt
hoc een gezond menselijk gestel reageen
op de toegediende stoffen en kan men tater
de afwijkingen uf reeknes opsporen bij een
zieke. Om de Invloed van het produkt mer
een aan honderd procent grenzende zeker-
heid re kunnen vaststellen. wordt 'geran-
dorniseerd': de proefpersonen worden wil·
kkeurl.: in een grnep ingedeeld. waarbij
door hl't toeval eventueel sillrende vartabe-
len ultgesch akeld worden, Onder de IHt>eI-
PI:rsOl1t'n zijn er een aantal die ht...t cctue
produkt en l'en aantal die placcb ....s ~sl"f
dil' Uilt'rlijk en in smaak gehcc l overeen-
komt met ht't ):t'neesmiddd. maar geen
werkzame besranddeten Ill."vat) innemen.
Deamaasr wordt 'dubbelblind' gewerkt:
zelfs de onderzoekende a rts heschikt niet
over een Ie raadplegen randomisauefijsr.
zc1(Jal tK,k hij niet weet welke prll("lperslMlO
wat slikt. Enkel de statistische dienst die dl'
gegevens verwerkt beschikt dan over die
gegevens. Dil alles is noodzakelijk om wille-
keur en vooroordelen te vermijden. Wolren
alle V"uT"tlrdelen maar ZII gemakkelijk uit
te roeien.

Peter Roelens

Gentsestudenten krijgen 'Krolnet'
Na.u analO!tle van de plannen die men hiel
in leuven koesten, zou vanaf éin oktober
1'196 oIJk de universitaire HHffic As1r1d aan
de RU Ge.nt bij wljze van proeflOt'gang
krijgen Hli cyberspace, 0.;11meldt ons he..'1
Genlse slOdenfenbLad '$chamJ)t'r'. Hel ini·
tialie!. IlDdt'r de zeUrd .. tivcrende naam
'krolne", saai hiert.·chtl'T niel Uil van de
.;Ikademische overheid, maar van V1nC't'DI
WitJecru.. een oogetwijh:ld vlijtige sludent
burgerlijk ingenieur houwkunde.. T.K:h lal
het de RV Gent zijn dir: de nodige flnande·
i?n gaal ophoeslen en uildndelijk z.allnstaan

V(lOfdt' verweZcnlijking VoIOhel "fln~ekt.
Overigens dient w"rden opgclnerkt dat

ook de KV Lr:uYen t.r:ker niel baanl>rekend
is mcl haar e.igcn$le Kolnel. Heel wal pres-
tijlieuzt.' Amerikaanse universitciten zoals
Prlnct'ton, Cahech. HarvMd en Stanlord be-
lIcmnen re(:-clsin 1990 met de aanbouw van
zogenaamde 'DormalOry SlUdent Nl'twurks'
(lP hun kampus, Ook in Amsterdam loort
reeds e.nige tijd een gelijkaardig proj'_'kl,
waarbij studenten In de mogelijkheid
worden gesteld urn zich ;un te :duilen up
internet. (tm)

Jaargang 22 nr. 21 dd. 19 februari 1996 01110

r:

Kotnet
vCTVoIJ van p. 9
een dn-l van is, bk-dl Ilngc:kende perspek-
lic-ven. Nu reeds Illpen IIJl diverst.'" deparre-
menten van de KU Leuven een ..arual pro-
gnmma's die gebruik rnaken van een inter-
akueve sne up hel net. Een voerbeeld hier-
van is het pmjt:kt van hel Leuvens InSlituut
vuur Nieuwe Onderwijsvurmen lünuvl,
wurbij under leiding van pfllfess(lr Van der
"'-'!fe n:n interakileve kursus biomechanika
wordl umwikkeld. Dl' studem die dit vak
l.uu vull(en, 7,OUbijvc",rbeeld de wundeTen
dt'f mc'taalmucheid kunnt'n untdekkcn in
t.'t"n vinu."t.·1 laho: na vl'rhindînl( met de ~-
wuSte '1>lt._.'.kan hij ufl7Jjn PC·schl'rm ht'l
dlekl na!:.1lan van t.Tn ~paalde kracht tip
t.'Cn vc.. 'ral I(ckn1.en !>tK>nmt'la;;)). Vnder
Zou er 'K,k ~ewerkt w.. rder. a.;ln l""Cnalum·
vallend standaardpakket Vt.. !r hel v..k St.. -
tiSlick. dal uiteindelijk upc:ralid zou wor·
den in atle richtingen.

Tot 2Ilver de prc.'Stigieuze dClClsleJlingen
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Is depenalisering van softdrugs de oplossing? (2)

"Allicht dat alle heroïneverslaafden ooit begonnen
zijn met kannabis. Ze zijn ook allemaal begonnen
met melk uit de moederborst"
Of! jongste maanden kwam het

softdrugdebat in een stroom-
versnelling. Voorlopig willen de

meerderheidspartijen nog niet weten
van een eventuele legalisering van
softdrugs, maar hier en daar vertoont
het front toch barsten. Verschillende
politici maakten huss plannen bekend
om een wetsvoorstel j" te dienen dat
het strenge verbod moet versoepelen.
Meest konkreet is het wetsvoorstel van
PS-volksvertegenwoordiger Patriek
Mor;au. Veto zocht de man op in zijn
thuishaven, het grauwe Borinogedorp
Chapelk-Ies-Herlai,"ollt.

Morlau werd eerder per ongeluk burge-
meester in enepene. Burgemeester word je
immers niet voor je plezier in een streek
waar veerug procent van de aktieve bevolk-
ing werkdoos is. Maar Moriau weet er zlch
op lijn eigenzinnige wijze best doorheen te
slaan. Ook als nieuw volksvenegenwoordl-
ger wist hij de aandacht te trekken mer zljn
voorstel om softdrugs te 'depenallseren'.
dat wil zeggen uil de strafrechtelijke sfeer
weg IC halen.
Patriek Morlau: «In het regeerprogramma
staat dat de depenallsarte van softdrugs
geen oplossing biedt. Toen Ik volksvenegen-
woordiger werd heb ik duidelijk gezegd dat
zo'n probleem niet met één zinnetje kon
afgedaan worden. Dus wilde Ik het debat
heropenen In de schoot van h....t parlement.
Mijn eerste doel heb ik al bereikt. Er is een
:ommissie opgerichl die zich beraadt over
het probleem van de drugsverslaving en de
mogdijke qc;pe~al~}I.e.van ~oftdrugs_._.
Ve1.O: Mcotl zo'n 1to,","IJ$I~",~I Jij/SI un "Qrl~-
mar/air ddmt l'rrmljdm."1- -c.=
Morlau: «Neen, athteraf zal CT zeker een
kamerdebat volgen. Het is mijn overtutging
dat de represstepoltnek tegen drugs heeft
gefaald. Men heen nooit zoveel geld gesro-
ken In de strijd tegen drugs en men heel!
nooit zoveel verslaafden gekend. Dus vraag
ik me al nf er geen andere aanpak denk-
haar is. Kijk naar Nederland. HeI khnkr
tegenwoordig goed om Ie zeggen dat het
Nederlandse dr~sbe!t-id een mislukking is,
wel. In Nederland rookt dl procem van de
hevolklng kannabis. In Frankrijk. bekend
om Zijn strenge: repressjepoltuek, tien pro-
cent. Geen groot verscnu. dus. Wat meer is:
In Nederland zijn er 0,15 precent heroïne-
verslaafden, in Frankrijk het dubbele: 0.28
procent. In Holland zijn daarenboven
-slechis' df procent van de verslaaiden ook
seropositief, bij onze zuiderburen is dat een
kwart ... Wat gezondhc:idzorg betreft kan de-
penallsarle dus een positief effekt hebben .•

Abortus

veto: Otnklll mn dt dqtrla/isalit ook uu ft

kunnen ~rhttpm aan htl kriminaUttitspro·
bftmc?
Morlau: «Dat zou getuigen van een beetje
vet'! ambnte. Misschien dat de kriminaliteit
wel wat daalt. maar het Is nlet altijd zo dal
softdrugs aanzeilen tot krtmlnalneit. Alleen
zij die In het geniep moeten roken en hun
geld op klandesuene wijze moeten verza-
melen. komen rot misdadige praktijken. ik
ken een jongen die achttien was toen hij de
gevangenis in vloog voor dief sial. Hij was
uit stelen gegaan omdat hij thuis geen geld
durfde Ie vragen om een Joint te roken.
Maar In de gevangenis deah men geen kan-
nabls. hé. Nu Zit hij er nog steeds, als heroî-
neverslaafde. Als zo een gevallen In de toe-
komst kunnen vermeden worden zal mijn
weuvoorsrel zin gehad hebben. Abbé Plerre
heelt gezegd dal als de wet mensen verhin-
den waardig te leven het die wet is die nte-

gaal is. welnu. lk: kg dat de huidige wet op
verdovende middelen de mensen verhin-
dert waardig te teven.s
Veto: f)€penalisatie is wel !J«n It!Jalisati~,
Morlau: .Als je ziet welke reaktles miJn
voorstel nu al ontlokt, denk Ik dat je beter
nrer te overhaast te werk gaat. In de poli-
tiek moet je Star voor slap gaan. vande
tenene beweert dat ik niet weet waarover
ik spreek en hij wel want hij heeft in Zijn
jeugd een joint gerookt. Wal een belachelijk
argument. Alsof Roger Laliemand eerst een
abortus had moelen ondergaan alvorens
Zijn Wetsvoorstel in te mogen dienen. Vol·
iarre zei al: "De weg naar het gelijk is lang.
wam de WOrtels van de voordelen znren
diep in de grond.-.

mijns inziens in de eerste plaats een etek-
(Oraal fenomeen. De cvp en de SP Zijn op
Zoek naar de kiezers van het Vlaams Blok.
Maar cksrreemrechrs zal altljd een zonde-
bek vinden. Vandaag zijn het de vtuchteün-
gen; morgen de andere buitenlanders, over-
morgen de migranten met een Belgische
nanonauten of de progressieve krachten .•

«Om het met François Milterand Ie
zeggen: "ln de potruek moet je niet alleen
gelijk hebben, je moet ook gclijk hebben op
het goede moment." De legalisatie van soft-
drugs komt er. Binnen twee, vijf of tien
jaar, maar komen doet ze. Als men de kon-
rrole liever uit handen geeh, moet men dus
maar afwachten. Zelf verkies ik een open-
bare kontrole boven een snuaue waarin en-

Etn ~fiie wil orultr dl' ntll!

_De strijd voor depenahsarle venoom
veel gelijkenissen mei de strijd voor legall-
sering van abortus. Het argument daarbij
was dat eens abortus toegestaan zou zljn
ieder meisje een abortus zou plegen. Zo
denkt men nu ook over de legalisatie van
softdrugs. Ook het politie-apparaat werkt
met versenmende malen en gewichten. Op
sommige pleeeen vervolgt het parket elk
drugsdelikt. op andere plekken wordt er al
eens ieB door de vingers gezien.s
Veto: Em IcrisissitNafit, lDilis 104'r dit nu ~n-
nen, ltidr lOChttrdtT 101~ho/,jds!JtXI'ndhtid dan
101pTDgTtsnvirril. Vandaar dl' hllidijl! ttrU!1knr
van htl mnralismt in dt polilitk.
Moriau: • Die nieuwe behoudsgezindheld
speelt vooral In Vlaanderen blijkbaar. Het Is

(foto Philip Ot KtyStT)

kelen aan de 10p misbruik maken van de
mtsene van anderen .•
Veto: Hoe wil 11 die openbare /canlTol~or!1anis-
tTtn?
Moriau: «Deperialiseren wil in de eerste
plaats zeggen dat het gebruik van softdrugs
geen misdrijf meer is, Ten tweede moet
men een systeem vinden dat de handel in
softdrugs toelaat onder openbare kontrole.
Dat Is hel grootste verschil mei Nederland.
Ook daar is er geen wettelijke depenalise-
ring. alleen een feheljjke. Maar je merkt
dan dat de maffia een groot deel van de
oeffeeshops heeft opgekocht om er hard-
drugs Ie verhandelen, Op een gegeven mo-
ment zeggen Ze tegen hun klanten dat er
geen kannabis meer is en ze bieden hun
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iets anders aan: harddrugs. Hel komt er net
op aan het verband tussen softdrugs en
harddrugs te verbreken .•

«waarom kan ik hier geen openbare
tnsrelllng oprichten waar kannabis geteeld
en verkocht wordt? Ik kreêer er nog werk-
gelegenheid mee til op de koop roe. In een
streek waar veerug-procent van de bevol-
king werkloos Is, moet je dat voorstel nier
zomaar weglach(n .•
veto: DrIl!JSzijn VDaT 11 een hwstit van !Jtland-
htidzorfJ m nitt van juuitie.
Morlau: -stnds mensenllr,'u,senis is de
mens up zoek naar een ';edidjn vour het
'mal d' êrre'. en hij heeft nog ahijd geen
afdoende: geneesmiddel gevonden. Kanria-
bis is bijlange nlet het grootste probleem
wal dat betreft. De medicfjnverslavlng bij
vele volwassenen weegt heel wat zwaarder
op de: samenleving. Maar wat ik niet begrijp
is dat een gebruiker van karmabis. dal van
alle verdovtngsmlddelen hel minst schade-
lljk is, voor deze samenleving een krimineel
is.•

Saadeldin

• Het getuigt van een hvpokrtere mo- ' ....
raal. We beschuldigen Nederland van laks-
heid, maar zelf onderhouden wc wel
vriendschappelijke betrekkingen met een
land als Marokko, dat zijn vreemde devie-
zen in de eetste plaats haalt uit drugshan-
del. Frankrijk Iutmtneen tegen het Neder-
landse drugsbeleid, maar heen wel zonet
een wapenkomraki getekend met Pakistan.
een land waarvan het regime Steunt np de
drugstrafiek. Dat is de totale schijnheilig-
heid .•
veto: Eirt I'I7nargllmtntm It!JOll~ati~nng is
dt l()fJmaamdt sttppmgS/{:m~ltorit Wi~bc!J11I1
mtf SDfuJrufJs.lilt S1!tlltr gtn~l!1d lijn naar hard-
drllgs OITT te schaktltn,
Morlau: "Allkht dill all e heroïneversteer-
den uoit begonnen Zijn met kannabts. Ze
zijn ook alkmaal begonnen met melk uit
de moederborst. Uiteraard is her zo dat ik
als roker sneller geneigd zal zijn eens een
joint te proberen. Het ~aat immers om het-
zeilde soort gedr.lg. Als ik tuur drink. zal ik
wel eens kts zwaarders willen. Maar daar-
om verbieden we toch geen bier "f sigaret-
ten?
Veto: Als Sbfldrll!JSgtltgaliseerd oi« is dt /01er
af tri zlllltrl jon!JtTtn op lrek naar kicks naar
zwaardtr splûltn !JnJptrl.
Morlau: .No& zo'n argument dat kant
noch wal raakt. Het Vlaams Blok mag niet
gediabollseerd worden, want anders wor-
den dl' kiezers er door aangetrokken. $011·
drugs moeten dan weer gedlabollseerd wor-
den omdat anders iedereen joints beglm te
roken. Waar zit hier de l(lgika? Hel is toch
niet omdar bier toegelaten is. dat jongeren
kannabis roken. Ujm is niei verboden en
loch Zijn er die lijm snuiven.»
Veto: Etn reant rapport WUJ uit dar in Ntdtr-
land htl aantal SDfrdrll~bnûkul in vijfiDor
h'jd Yl!'rdri~'O/,jdi~ is.
Moriau: _Hier Is het gebruik in vijf jaar tijd
wellicht vertienvoudigd. Maar daarvan
heef! men geen slJkrs omdat het softdrug-
gebruik hier nog in de lllegaliteh zit. Er
heerst hier nog een sterke sociale druk.
vooral In Vlaandercn. Jongeren durven,
aells anoniem, nog altijd niet te zeggen dat
ze wel eens een juintje roken. Alsof het een
doodzonde is .•
veso: Httft Il h~t pal Kim Sllad~ldin fJn-'O/f/d.
Mortau: «Dle jongeman die in Mol gestor-
ven Is. HIJ is spijtig genoeg hel bewijs dat de
represslepoltuek averechts werkt. Als men
mijn voerstel aanvaardt, zal zeters niet
meer gebeuren. Zn simpel ligt dat,»

Ann~mie rreckx
Bart Eec:khout

..,
•
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Muziek nog niet dood op Interfakultair
Songfestival

Mulsen, violen en
zonnebrillen
Goor de veertiende maal orga-

niseerde de Landbouwkring
(LBK) hun traditionele Inter-

fakultair Songfestival, waarop acht
studenrenkringen t!lkaar bestrijden,
enkel bewapend met gevaarlijk ogen-
de basgitaristen en egotrippePJdezan-
gers. De aanwezige muzikale gladia-
toren werden geacht buiten een eigen
repertoire iedereen te verblijden mer
een versie van onze kteurtoze kinder-
vriend Michae1 Jackson's 'Beat tt', Als
extra publiekstrekker werd de presen-
tatie verzorgd door Wim weetiens van
Studio Brussel die, afgaande op de
talloze aansporingen aan het publiek
om nog Uil pint te drinken. juist in
lIet bezit was gekomen van een port-
folio met Interbrew-aandelen. Hope-
lijk volstaan de opbrengsten om hem
te voorzie" van een scllnjrelijke kur-
sus 'Hoe presenteren 7'.

Ondanks de hd"he dal hel gebeuren dil
jaar op lijd zou beginnen. 1"C~onht'l hele
sirkus een half uur te laat. Bl'SI leuk voor
d.. mensen die een hall uur te Vrol'g arr!-
veerden: zo::kregen rurmscnoors dt' tijd um
het boefende interieur van de Corso (lang
niet meer gt'zit-n trouwens) te bewonderen.
Nel zoals elk jaar Streden de groepen om de
tnel van winnaar, en de daarbijhorende
bronzen wisseltrofee van beeldhouwer Bel-
Jelroid. Bovendten mogen de winnaars vol-
gend jaar een oprreden of twee weggeven
op hel 'Student wekome Happening' en op
Bloedserieus. Om niemand mei lege han-
den naar huis te lollen ven rekken werden
er In een negenlal andere kategorieên mik-
rofoons en ander e prijlen uftgedl;'t'ld. De
studentenjury bestond zoals altijd uil de:
presessen van de vertegenwoordigde Iakul-
reaen. Daarnaast was er een 'pmtesslonele'
jury bestaande uil Weeljeos, Stefan Akker-
mans en allerlei afgevaardtgden van de
spo:.ns"rl:nde muziekhandels.

Het stanschor werd gCllevl:n door de
tavuneu-n van Medica, 'Kriek van '1 Var.
di,' de zaaltempcraruur even met twintig
graden verhoogden d.M,r hun dinamische
Sla)-le·act. Ik W"t'j' zeue op een dt'geJijkt'
wijz,' ve-n aarua! rov ..rs nc ..r. waaronder de
ulrschletcr Likr' ol Rolling Stone'. een Dvlan-
IlUJllJIK'r dolI, ll·rhJl ...nd l'eno,._'l', heil"(
ld"nlo..dan hl·t onl'l!ln·J. Zeker h,·t verrnel-
den waard '1'.1\ ,Il- IrJmlalil'\' vrrvir- van
'B\'al u' dit- d'"'r dl' mannen van M...dlra
werd l'<'''radll Dl' l'f"q' werd dan ook
krl'cht winnaar van dl'l'rij~ van dl' studc-n-
lenjllry. Daarnaast "nlvinl' ...n d... ha~~isl ...n
kq'hoard~l'ekr elk vvn mikrotoon V.... rr be-
wezen diensren.

Muppers

Mt'l t·...n Zl·J.....re umzelling kon men in
het PTOl'rammilhIJekje 1t'1.t'ndal ht'1 lwt't'de
gn"-"I'Jc, lijn "orspronl' vindend ni; Kli",
...en varia aan slijkn zou spd ..n. Maar slijl-
wisst:!ingen. l'raprigt' gdllld ...n en et'n !Ia·
ml:ncoversic van ht'1 \leqllichl ... nUlllmer
kon 'Bruno & Ihe Bananas' nit'1 redden.
Ongelwljfdd Jeek h ...1 voornem ...n om een
groep I... vorm ..n wd t' ...n gued id ...e ()m drie
uur 'S m"TI"'ns in d fakhar, maar srijlil'
l'..tHll·1' was hl'l )-:,·h ·1 un;:t:"\1".-r "Vl·n uno
derhoudt:"nd als n'n T<·Il"arJ...lIrsll~'Hand,
PlIl'lll'nlahrikJlic in dl' nq:l·n\I ...nde ......uw·.

El'n pusitil-Vl" 'wndin!, kwam l"T mlol
'Grt'al Grtnvt'd EYl'·. ingl'Sluurd duor de w,
dt' dWl'rg ondl'r dl' faJ...uJll"il,·n. h'l'''I''Cdi ..,
H...el evt'n \\Il'rd dl' dran!, om dl' lJalll' I'l'r-
lollen Zet'r W'"" IIIl'n EI~, dt· prl~l'~ van dl'
ded...._·lrdknde kring. haar inkidinl' l'af dic
kwa kllht'renlit" lip J.:elijke \'0,'1 ~Innd mei
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het partijmanifest van de WOW. Gelukkig
werd alles gered door de dames en heer in
kwesue die waarschijnlijk de origineelste
set van de avond neerplannen. Hun Inti-
mistische slijl had wel lets REM-achtigs en
door het voonreffellJkt' vlcolgebrulk en een
okkaskmele interventie van de saksofcon
overstegen z...geregeld de mlddenmoor.

De uueresse van her publiek was ech-
Ier nlct enorm en in vt'rgdijking m...1 de
andere groepen dit' vrijwel allemaal met
een paar SIt'\lillt' CIIVt'rsvan start gfngen
bracru hun akoesttsche slijl niel ectn veel
ambtarm- in de kt'et. Nlenemln was hel un-
terecht dal z...enkel vnnr hun VilM,lspcl ce n
vermelding kregen en vunr de resl ergens
achieraan in het klassemem strandden.

Rally

Als iemand I...rit een huekjt' wil schrij-
ven over -welke cuv ers kiezen urn hel pu-
hliek dnlte krijgen' dan moeren Ze 11:'rade
gaan bij 'Silly Con e', De: mannen ramden

De Acco-boekenmeter
_""''''_m-e_ _ ...-!)

.. .,...., .. /wif -
....... _ .._>'4-!)
__ ........ J04-_"'_""-- r 11""_" -vaM--_ ...-
""' - ooIti,i( ~ _ >'4-e
.... ,...C MIoriMtMIII tJoost, JA-

3 _ '" """" '""' "''-
__". ................... "'-
.. bnIilllll bbbl, ~. ,
e :Speciaa! :prijsje ,
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had daarnm dan ,;t,k een r....usachtlg kontin-- -gent supporters hij. l\.1t", dal her nodiK was.
wam hel dtnamtsch e viertal speelde in een
1"1 leven brengend tempo d .. pannen van
ht'1 dak. Een groep dit' beslult iels van de
Pixles te spelen kan zowlezo weinlg ver-
keerd doen up l'en srudern enevenement.
Als t'niKt' vt'rgrijr kan de heren Inch wel
een lekon aan inhoud verweten werden
maar gezien het aantal bloe ddorstlge lans
had dl' Jury geen keuze dan w....1de muee IC
overhandigen.

En blijkbaar kon ht'1 vanaf dan enkel
in een drafje- hergaf gaan. Ov e r 'Er ...klie'
van Psychl,lugit' valt welnlg opmerkelijks te
ZCKJo:en,behalve te bevestigen dal 1e ~
staan. 0...gitarist ging wellopen met dl' uret
'Beste Gitarist', al kon deze besllsslng van
de Ju'1' nlet op veel sympathie reken e n van
het publiek. Meer repeteren en vooral har-
der blazen op de seksetoon is de boodschap.

.'Penetratie ~

'Black-ln-r ..nsion' (sterke woordspe-
lingl kwam van richting VTK afgewaaid. De

•troepen ven VTK in de zaal konden hun
hormonen amper bedwingen bij hel Zien
van de vioolspeelster alhoewel hel nooh
echt duidelijk was waarvoor ze predes aan
hel juichen waren. Zeker nkl VOOT hel
vioolspet. want dat was dankzij de gelujds-
mensen nier te hur ...n. De grootste verdien-
SIC van -atack-tn-rensron was dat 1.'"het
verplichte nummer kon hielden. Zij kreKe n
'K,k de grore eer van d 'rr"fession"l' jury
om de echtst ...en laatst plaats IC bezeilen.

Ikl afsluitend ElTtlt'pjc. 'Oe Daltons'.
kwam van het l.emrru-nsinstituen : hun
groepsnaam deed al vrezen vo"r .....1'1 chro-'
ntsch gebr ...k aan ori!,inalilcil en deze angst
werd dan ""k sleejus I...n del .. verdreven.
Hun I"r""lsl<: Ir,,"·1 was on!-(l·,,,,ij1cld hl'I kil
dal zij hun tnsuomerucn b..hee-rste-n. Ik
~Zt'ttinK was wel d,,"r zk-ku- '"'ru~d'rachl
op uvee personen dil' zich bcdh-ndt-n van
akoesusche gharen, niet dat dal hun te~~'n-
hield om een Jlaar ~,)l'dgt'"spedd ... nummers
in de Strot Ie duwen. Zij sf't'o:ld...n als l'nigen
cc:n ballad en her 11'015dan ",uk nlet vcrras-
send dal zij hlerv. ...,r de halladptijs wonnen.
Ook hun tweestemmige zanµJijnl'n waren
goed I', ...lf een mlkruloon. en dl' pro's Ill"-
loonden hun veroer n"g mer .... 1'1 tweede
plaal5.

Nel z"als \'oriio:jaar duurd ... hl'l t't'n
t'euwi)-lhcid alvorens de jury ...o:n ht:s!issing
had gentJmt'n en daartlfn had de tlr!,anisa-
lic, waarschijnlijk met dt' beste bedUt'lingt'n,
beslolcn nl)g el:n gWt'pJt' te laten spekn.
'The Camdjons' zijn misschien wt'l Zeer
kompelent maar na achl groepen WilS het
in dl' C"rsu I"dl wel t:en raar uur IC laai
...n vl"Cnif' Krolden It' ht't:"t Il"worden. en ht'1
\\',,~ dan "ok et'n t"Chl" mandin~ om nog
l'l'n gT11t'pIt' moelen hduislt'rt'n mei ccn
rlayliq ,"an v<Trtien numml:'rs. Maar dal en
dl' "nhandi)!hdd I'an de ~eluidsml'nsen Io::r-
lijdt'. h,·"lt LBK IUch alwt'"t'r g"I'IIJ/ld dal
hel son~kslival l·...n klassieker hlijlt in hel
lt'"uvensc SludCnlenJeven.

Jamie Bieseman5

de zan~lijn zo It' laten was een ).:iganlis-chc
upluchûng. Omdat ze weh maar u-erden op
enkele suksesvolle covers was hel nlet ah-
normaal dal Ze geen van de )-lr"I,'rl' prijzen
in ontVangsl mocht e n nemen maar zowel
steven de drummer als Ban de zanger kun-
den een mikrotoon op hel podtum.gaan ha-
len.

Als aankondiging voor he' volgende
)!Tllt'pje mocht tedereen genieten van een

(jO/o Philip Ot Keys(7)

duhhelt:" t ...rroristische aanval: nkt alleen
Wt'clj ....ns prohl~rdl' I'l"t"Sli).:Il' wt'Zt."n maar
daarhij was de l'rl's~'s \lan LBK duiddijk lijn
tlC.'S1aan hel dot'n om de hil'rg"d van zijn
Iroon Ie SIUien. Eens ht'1 ).:<"\'aiITdal ht·! hl:-
I..- Sonl'lt:"stival d'M'r d.' ailnw ...zi!!l· LBK'crs
als t't'n [">t."rso<Jnlijh·uilnodil"ingtol e ...n
kanlus wt'rd ht-schnuwd was gcwd.en.
ffio<:hl 'Fivt' PlastÎqm' BaKS' 'MIk l·t·n~ "I' het
J1<lrliumielS doen. 0 ... Landbouwkring w"u
blijkbaar et'ns hun l'ÎJ.:..n leslival winnen t·n
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Brl'aking down tht barrÎtrs HierSonit y" ..lh

en heukll"n hun w"'f' dom 'Crt::ep' van Ra-
di"h,·ad. meI een on!,cI"oflijke v"kale pres-
lillil' di,' op l'en ...n"rmt' hijval \'.11'1 dl' ilan·
wezi~ ...n kon rekent·n. J)aarn~ krc)("n Wl'"
l"vt'"nIOUII"Zt' Vl'rsieS I'an 'f)isarm' (Sma~h-
ing Pumpkîn~).·1 011,,"," van UI'<' ...n 'Alivt"
van Pl'arl Jam , .. hort'n, maar IK,k hun d-
gen nummer hdoold ...dal h' wa' meef in
hun mars haddt'n dan d,' ..t'rslt· de ~ste
fanfare. Vooral hel Idl dal lt· lIJ vriendelijk
waren 'Beat it' instrumentaal tI: spelen en



Peter Van Kraaij regisseert Koltès voor Kaaiteater

Hel Enigma van hel Kaloenveld
0"de eenzaamheid van de

katoenvelden' is een teatertekst
van Berna,.d-Marie tconès

(1948-1989). Ka/ris publiuerde een
roman en verscheidene toneetteksten.
waaronder 'La nuit juste avon' les
förets', 'Combat de nëgre et de ,kiem',
'Qua; Ouest' en 'Roberto Zucro'. Hij
raakte bekend begin jaren tachtig
toen film- en teaterregisseur Patrice
Cnëreau verscheidene van zijn teksten
ensceneerde. Ook Heiner Mül1er droeg
bij lol de verspreiding van Koltès's
reputatie. Hij vertaalde 'Qua; Ouest'
in het Duits. In 1987 ensceneerde Ivo
Van Hove 'In de eenzaamheiä van de
katoenveiden/ bij De Tijd. Peter Van
Kraaij (1961) deed toen de drama-
turgie. Na 'Exiles' in 1993 en 'Maria
Mogdaleno' in 1995 is dit rijn derde
regie voor het Kaaiteater.

Twee Iiguren In het donker, Ergens in een
verlaten buitenwijk, Geschulfd van voeten
in krakend land, Twee stemmen op een af-
stand. De een dreigend, de ander afwacht-
end. Wat wil wie Van wie? Wal hebben de-
le twee mei elkaar? Als beschrijving van de
eerste tien minuten van 'In de eenzaam-
heid van de katoenvelden- Is dit al te kon-
kreet. al te veel gekleurd door de interpre-
tatie van een machteloze toeschouwer,
Machteloos omdat hIJ niets Ziet, niets be-
griJpt, geen houvast krijgt. De lekst van
Bernard-Marie Kchès Staat bekend om zijn
vaagheid, Van Kraaij's enscenering is zo
mogelijk nog onbestemder. Als je de tekst
teest heb je nog je eigen beelden. Hier laat
he! donker je enkel de afwezigheld van elk
beeld. En daar komt met he'! voorzichtig
roevoegen van enig licht weinig verande-
ring In. In tegenstelling tot lVat je zou kun-
nen verwachten wervt d~ enscenering
geen licht op de tekst.

Dialoog

Het is bijgevolg niet eenvoudig iets dut-
delijks over deze produkne te zeggen. Er Is
hoegenaamd geen Ingang. Ik belde akreurs,
Wim van der Grijn ,;:0 Frleda Piuoors. bil]·
ven de hele voorsrelltng It't')t. en laten bet
publiek dan onk volkomen koud. onderrus-
sen ben je je er wel van Ptc>WIIStdal er een
mocre tekst aan je voorbljgaet. De akrcurs
zijn nochtans heellijlelijk aanwezig en tas-
ten elkaars trajektook hecllichamdijk al.
afwisselend dreigend en zalvend, verwiJ-
tend en smekend. Terwijl het in Koltês'
tekst om 'Ie dealer' en 'Ic: dient' gaat, zijn
beide figuren (van personages Is geen spra-
kt.') hler een man en een vrouw. De man in
Italiaans aandoende macho-kledij, de vrouw
In een eerder smakeloos-onzekere kombi-
natie.

Waarover gaat deze tekst en waar is
het Peter van Kraai] om te doen? In de
eenzaamheid van de katoenvelden is min-
stens een dialoog tussen twee mensen. Een
dialoog die door zijn bestaan, zijn vocrtdu-
ren op een verlangen duidt. Anders zouden
ze doorlopen of zou de één de ander uit-
schakelen. Verlangen waarnaar? Misschien
wel het verlangen te ontdekken wal hen
met elkaar verbindt, wat er lussen hen zou
kunnen zijn, op basis van deze volkomen
toevallige ontmoeting. Omdat dit ondutde-
lijke verlangen hen angst inboezemt spelen
ze een minimale rol: die van dealer en
cnent. Alsof de één de ander meer Ie bie-
den heeft dan omgekeerd. Het verlangen en
de vervulling ervan worden zo lOt koop-
waar gedegradeerd, en de ommoeung
draait (lP niets uil.

Essentie

Peter van Kraalj zeil: "In de eenzaam-
held van de katoenvelden is een lekst die
de essentie van (mijnl teater raakt en waar-
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in alles open, interpretabel. ambivalent Is,
waarin elke beweegreden gededuceerd
moet worden uit taal. waarin elke stembui-
ging en elk gebaar reperkussles heeft, hel
geheel maakt, aantast of breekt. Een teater
van de mogelijkheid, van de essentie. Een
teater waarin de auteur stem geeft gegeven
aan zijn diepste verlangens en die tegelij-
kertijd onbenoemd heeh welen te laten.
Een teater teruggeschonken aan de akteers.

Invulling door de toeschouwer komt er la-
ter, wanneer Je eraan terugdenkt. De mini-
male konkreusering, van elke vorm van in-
vulling door regie of spel herleidt het teater
inderdud tot lijn essentie. Alleen al als
frustrerende kijkervaring is dat dus de
moeite, Zoals de één tegen de ander zegt:
laren we twee ronde nuUen zijn.Een enigma."

Misschien is dit zo'n voorstelling waar
Mullen kategoneên van 'Wirkung' en 'Er-
folg' op toepasbaar zijn. In tegenstelling tot
veel hedendaags teater werkt deze voorstel-
ling niet (geen Wirkung). Dat wil zeggen
dat ze nlet op je inwerkt terwt]! ze bezig is.
Er wordt nlet geskoord en dat werkt be-
vreemdend, Is bijna storend, De voorstel-
ling werkt daarentegen wel ná (Erfolg): de

Oirk De Larhauwer

'(n dr "nzaamhtid van dt kalotnwldtn'. !J~-
schrtwn door Btmllrd-Man'~ Kolrh, mn reyit
van Peur van Kreeij, tri Wim van dtr Grijn hl
Fri~da rtnoon 1111akuur1, wordt !Jt1puld op 19
tri 20 ftbrullri, in hl'l Stuc. Tickets kasun
200/JOO frank.

WAT

-HA, 11<.of\CttT A,L '.J)I\'T ~E- AAN ,"ET
--; - !lA"sa) v::#Kr.
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"Wie weet het wel?", vroeg God.

,
"Ik heb er geen zin in", zei ze.
"Ik weet het niet", zei hij.
"We willen het niet", zeiden ze.
"Hij mag het niet"; zer. ..

Als jij "het" wel weet, dan ben jij onze joker.

Schrijvers, cartoonisten, DTP'ers, fotografen, redakteurs

Kom gewoon eens langs: 's Meiersstraat 5,

Waarom niet op vrijdagnamiddag, rond een uur of drie?

Of heb je een beter idee?



Leuvens Internationaal Studenten Sport
Tornooi

Leuven aan de
buitenlanders
Jaarlijks worden er in heel Europa
tielltallen sporttornooien
georganiseerd. Ei" van de grootste
hiervan vindt deze week plaats in
Leuven. Wat liet IIog specialer maakt.
is lIet feit dat het Leuvens
Internationaal Studenten Sport
Toernooi (Lissr) uitsluitend door
studente" wordt georganiseerd.

Een vierhonderdtal buitenlandse' studenten
wordt. op uhnodiglng van Sportraad, een
week naar Leuven gehaald. Overdag
houden u zich bezig met sport, 's avonds
wordt dulddijk dat het usn meer is dan
alleen wal lichaamsbeweging in hel
SpllMkn\. Al zijn de 'vc~hîllende kompen-
ties naruurlijk wel de kern van de zaak.

TradlllellewiJs beslaat het programma

uit volleybal en basketbal allebet voor
mannen en vrouwen, en voetbal. alleen
voor mannen. Hel deelnemersbestand
bestaat uit een aantal buitenlandse ploegen.
aangevuld mei de: fina]lsten van de
lnterfakultaire Bekers. Bij de buitenlandse
ploegen zijn vooral de Spanjaarden goed
venegenwoordlgd. met Sarria. Glrona en
Ratnon Llull-Barcelona. Daarnaast zijn er
de twee Hongaarse ploegen Boedapest en
zataegerszeg de (wee Poolse xrekow en
x atowice. en de twee Portugese: Porto en
teseben. En dan nog telkens één uit
Frankrijk tsorbonnet. Duitsland
(Dusscldorl). Roemenië {Cluj-Napoca] en
Tsjechië (Praag).

Bij de Betgen proberen Apolloon in de
volley mannen en vrouwen en hel basket
vour vrouwen. het VRG in de herenvolley-
bal. Pedagogle in het vrouwenvollevb a1.
LBK in de kategorie basket vrouwen, wtna
en Portulara bij het mannenbasket. en poli-
uka en Ekonomika in hel voetbal zoveel
mogelijk winst IC boeken.

Kroegen

Maar naast de kompenries zeil valt er
nog veel meer Ie beleven. 'russen 9.00 u en
20.00 u wordt er gesport. bijna elke minuut
daarbuiten valr er wel tets Ie doen.
Avondanimatie dus: de Re-bar onder Alma
3 heer voor de gelegenheid Llsst-bar. en
daarnaast is er elke avond een speciale
nevenakuvnen. Die zijn bedoeld urn ook de
leu.t.ense studenten meer bij het USSt IC:
betrekken. Op dinsdagavond worden
enkele lakbars stopplaatsen In de kroegen-
tocht. en up dunderdag wordt er na de
prljsultref klng gefuifd in de waalberg. De
woensdagavond wurdt meer ~n /Nlil ,om;li
doorgebracht - gekleed In smoking ui
baljurk. bloedrand rond de lippen - up de
horrorkasino-avond. Wie zich gewoon wil
bezuipen aan allerhande BdgJsch bieren.
stapt natuurlijk gewoon mooi rechtop de
lisst-bar binnen, om er o(lit wel eens terug
uil te kruipen.

I:(II~coo:ir
Tiensestraat 118 - Leuven

0'6123.70.30
Open van 9 tot 22 u.

,

• I(ruiswoord
I 2 3 4 7 8 9 JO

Koen verbeyden

VO(>rdt gMdt \~r"flaand":~, is hltl wal gaande
in nr rond ,", Sper/km tint 'w,d Wit" m~
cwtr ..dl weltn. komt daar maar rms lan!]s.

Tikkan109r
Devanó
016/490.890

Tekstverwerking Laserprfnring *
Ley-out Tek.<o:linbreng

Boeken, tijdschri ften. cursussen. thesissen. .. .r
Gespeciall...eerd in

welenschuppelijke materies
Prorcs.'iioncleaanpuk
.Iurenlungeervaring

T. & K. Van Ncoten-Dehees
Lor.lcwiJk.van Velthemstmat 31
3020 Herent (vcltcm-Beiscm

Uitslagen Interlakullaire
Basketbal
vrouwen: Apcllocn - LBK: 66-52
Mannen: Win.a - Ponuiaca: 71-4

Volley
Kleine finale:
Vrouwen: Win a • Medjka: )·1
Mannen: LaK· VfK: o-}
Finale:
Vrouwen: ApoUoon - Pedollgogie: )·0
Maanen: Apotloon . VRG: 3-1

Minivoetbal
Vrouwen: Thomas Morus - spore: 6-1
Mannen: Thomas Morus - cné: 6-5

Voetbal
Kleine finale: EOiIS' VRG: 0-5
Flll.J.Ie-:
Vrouwen: Apolloon - spora: 11-]
Mannen: fkonomika - Polilika: J-3

HandbaJ
Vrouwen: LBK • spore: 14-lO
Mannen: ApoUoon - tndusute: 31-14

Je kot is misschien geld waard!

Wat zijn we precies van plan?
Het Kê-Studentenkantoor organiseert de verkiezing van het meest uit de
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band springende Leuvense kot. Dat wordt gekozen op woensdag 17 april
1996lijdens de 'open-kol-dag'.
De jury bestaat uit een aantal laatstejaars van het middelbaar onderwijs.
Een echt onschuldige jury dus.

Wil je meer informatie, of wil je je kol onmiddellijk laten inschrijven voor
de wedstrijd, loop dan even langs bij het KB-Studenten kantoor op het
ladeuzeplein.

Til U I S BIJ IJ EBA NKV A N 11 I E 1l (~,

5 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horlzontaal- 1 Pc:Ssimisl 2 AmiJ.:o - VoedinJ.:smiddel } Zangnoot - lougdio:r-
Plamaardlg tapijt <1 lawaai makende hond - Zangn"llI 5 Zu"n van Jakob - Verbinding
6 Luikse ~...mo:t.'nll' ~ vervoermlddel 7 voorzetsel ~ Horizon 8 Griekse godin - Blijk
van ~l·l1cJ.:t·nht.'Îd- Spil 9 Chinest· lengtemaar - sretsonderdeel ia Ge-reed voor hct
venrek.
Vcrtlkaal- I Mannelijk dier - Vaak bevuftde doek e n 2 Plaats in öosr-vraanderen c-

Oosters drama } voegwoord - Bijbelse vrouw - Waalse gemeente <1 Pijnstillend middel
- Bijbelse stad 5 Snelle gang - Spits baardje 6 Mument - Knorrig mens 7 Griekse
letter - M(lèilijk oplnsbaa r probleem 8 Hortzon - Amerikaanse meisjesnaam 9 Zoogdier
- Brandgang 10 Cevaar c-. Plaag.

Door Filip De xeukeleere

Heb je een kleurig, kaal, knotsgek of koninklijk kol in leuven?
Dan kun je twee dingen doen.
Je kunt je erin verschansen. Maar veel leuker is dat je je deur openzet en
zo een prijs in de wacht sleept.
Want jouw kot zou wel eens de 'Grote Kê-Kottrofee' kunnen binnen-
halen. Niet zomaar een trofee, maar eentje waar een niet te versmaden
waardebon aan vast hangt.



~ zoel(erljes
..J Rond kan ook mooi zijn. J~bewonderaar(sH:r).
..J J~ik heb het legmwoordig zo koud 's nachts.
.J Waldorf: Why do WC' alwavs come hen:?
..J Kirsu'n, hoe voelt hel om mei twee kalers In
Luxemburg IC zlnen?
..J Foto gezocht van W. op hel 1011t'1.Tc: bezor-
gen bij êveüne. Eeuwige dankbaarheid als be-
loning.
..J Zweven 15een stukje Rijk Gods In de zeven-
de hemel. Marc de Zw.
..J Stan, kan je' eens langskomen bij mij in ver-
band met schriftvervalsing. Etienne.
..J Statier: I guess we'Il never know.
..J Nim/omant' gesignaleerd op songfesnval,
..J Eveline htth problemen mei de monitor
zijn belknop. Wie wijdt haar in?
..J Roeland. kom uil je: roes. Je lief Is terug!
..J Tony. ik zie u loch zo graag. En die (wee an-
den: aanbidsters zijn teven.
..J David van O. ult M.. gc: zijl oe klootzak.
..J Ik ben 21 (cntlnlt:ter lang en weeg)) IOn.
..J Bescheiden, ir:lw31 knrflulcme jongen van 2)
jaar, stud. natuurkunde. akm jong HagC'lands

meisje, kort zwart haar, Hefhebster van kebab .
pita, sjoarma, veel alkohol, Plxie~, MagJlolpop,
en andere alternatieve akeestlsche vervuiling
om samen bij Interleuven GFf·komainen Ie
gaan verdelen. Komaktedres: Ad Fundum,
Oude Markt 11. bakje Ons Hageland.
Kodenaam Paulus.
" walëcrf Irs likt a kind of torture.
.J Nitt aggressteve. gedrongen Halldander met
zwaar Wellens aksent, zoekt nieuwe egrc:gia
voor Ons Hageland.
.J Lui doktcm:oontje zoekt dringend welstellend
meisje om de rest van zijn leven te kunnen
profheren. Uiterlijk niet belangrijk. Kandidates
kunnen zich aanbieden (mei bank.
rekeninguilud:sds) in de RavenstrUI 65,
eersle verdieping. liefst na 16.00 u.
"Sleven Deprez heeft hel Konrijkse meisje-
saanbod nu wel gehad en is nu klaar voor dl'
Leuvense jonkvwuw ..n. Maar zijn lij wel
klaar V'K.r hem"?
.J Tn tri:lySlfi wher e nu man has swam befure.
.,J Kard VNH, wit: is hier de lus er"?

•
-r_~.~ Het ··g ...oeno·· copy~cente ...van Leuven.
-\.. ~ Gerecyclee rd en 1000/0 chloorvrij papier

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

Snol - ver:z.ogd - volledig afgewerkt

CANON Kleu kopla 50 Fr, en minde e-,
van 9 u. tot 22 u. door-Iopend.

zat, 10 u. tot 17 u,

«* agenda & ~ ad valvas DOOR SABINE lEFEVER

Tiensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34,31

DINSDAG
14.15 u LEZING "Hel Lijf DJljfl: ~we:lli!l8In

pnstmoekmi~lil>Ch p"npdaief' door prol. R.
Rtnson;", Gft'II.: Au1a. fIrI. Unlvnmc:h Don·
de leehijd.

20.0G u flLM Drl .. video's ~';onTony Cukes in 11':1
k.ilt:lcrvan februari, de: 'Blad. Hmor)' Momh',
in SIUC, van Evenmaal 2d. lOeg. J 00/150.
org. Stuc.

20.00 u TEATER "La Cagl" .:lUXF,~lc-s' door Slolr·
dUSI TeaIer. Suk.5esv\,lk II1tl~i(".:I1van Hacve}'
Fiersreln, in Sladschuuwburg. a"ndgo:n"Iell'

laan 21. ""'g. 8501750/600/400/250. ''')I.
Kultureo:l Centrum Lc:uv..n.

20.00 u flLMAVOND TW.... ütms van l't.1.. r J.:Id,·
so,n: "Brainde.:ld" (g.. niaal )!t"S" ... de hu"'"r·
(ihM en "Mttt Th. F..d'Jes' (,,]I·I"'l'l'<"n·
film), in A.V. 01.12. Park$lrailt. r«I\I"wr'l
SIU(.

20.10 u TEATER "In dl" I"..ruaamheld van de ka·
IOI"nlleldc:n' in een Kgk van Pt"1t"rVan
Kr.:taij. Zie vete pag.. I). In vlamlngenstraar
8l, tOl"l. 2(0/)0(1, org. SIUC,

21.)0 u KONSERT Opunkn van 1b1" Spen-
ders' (rock). in Kafcc 'I Plectrum. NaamSC'str.
46. loq. gratis voor wie de morhe don Ie
komen. erg. 't Plearum.

22.30 u FllJII "Frères-La rnulC:l!è rougl"" van
Olivier o.ba.n, FUm ever «11 zw.:lne lIeKhic:,
denis in Europa .. in Stuc, V.:InEYenSlraal 2d.
t(lCg. lOOf! 50. org. SIUC.

WOENSDAG
14.00 u FILM "Jongl"m lIloals wij' van Licb ....chl

om 14 u .. -Onschuldig Vl"T\anllm' v.:lll
Tçldcn en '110:1meisjl" en de m.:ldolln.a' lIan
Kiel "m 20 u .. In Vlaams FHmmu~um en .
aKhid, Vander KeIensIr. lD. utg. V!.aams
fillllilluseum en ·archid.

!J,OD u KONSERT UUR KULtUlIR.; JamonKn
meI lrio Nalh,llie Lori ..n. in PÎner De Somer'
aula. Oeberinlstr.:lal 24, li>eg. gratis. url::. Kul·
tuurkummi»ir KU l...c:uI'I"n.

19.00 u LEZING Grurnc: Volbkrukens.llrvolj:d
d'K!f een lezing ("oversamenwnllc:n mrt Mie·
kc 1.IIUW..tt .. (KAV). in Ginkgn BiluN.. V!.a.
nUn); ..llSlrolal 116. ""'g. 60. org. Gcmq!

20.00 u LEZiNG· ......nnuvrlk que~llun u>Cia....
Rel"'ns..r 1'''1.3t providel1(e' d<K" prof. Plnr ..
Rnsanvalllln. in PromOlkual. Unillo:nilen~·

hal. NaamSCSIr. 22.
20.00 u FILM 'Haled". over het leven VaD punk-

rodmar G.G. Allen. in A.V. 01.12. Parlmrul..
r.,.,hloller '1 Stuc.

20,)0 u LEZING Lezing van Greg Tale uv .. r
zwarte muziek llOOreen blank publiek, in
Stuc, Van Ev..nstraal 2d. IIlt""K. greus, org.
stuc.

22.00 u fUIF Da EkSiravaganza Ahemativa Denz
Pany: Irip. & hiphop, reehno. dub .... me!
dj's y,,,,ne R. (Scorpiv), K.alrijn (DeMiJC) e.a ..
in Rumbatnabij Oude Marki), 1<"'1::' 100.

DONDERDAG
17.00 u KONSERT pianurl'Cilal m~1Edilh Pichl.

Axenleld. in Lc:mmensimliluul. Herear. 53.
I'>q; . .:ral"'. "'l:. lcmm..minsliluul.

20.00 u VORMING Lcnenrerk~ over d .. d ..mu-
kratis..ring van h\1 "ndt"rwijs: 'Op t<",k naar
d .. arhridersklane' d'K" lIans D.. Wine.ln
Pangaea. Ve!.lliuSSlr.:l.:l1)4.

20.15 u LEZING ·Betw ....n Hridrgg ..t and levi·

,J Ekologika brengt elke week e..n verrassende
maaltijd aan do: d ..mokrausche priJs van 80
frank, in de volkskeuken. V..ggtes aller landen,
laat het u smaken. Vlamingenstraal 116.
Ginkgo Biloba dus, woensdag. 19.00 U.

.,J De groetjes aan een Zweedse schone van
nen ongeschoren aanbidder. P.
,J Hoi Zweedse schone. Hier een echte varen-
lijn van mij gewenst. maar binnenkon krijgt
ge echte zweedse knuffels,
" Zit je v..r IIf ben je dichler? 'Kom eens dich·
re r'<nnrht, ten voordele van het noemeenje-
projekt. Steuninkomkaantickets 70 frank. 22
februari, in dc: gaadskelders. onder het S1.3d·
huis. vanaf 21.00 u.
,J Koltrmetika bedankt BB (V) voor haar spitse
opmerkingen. De redaktie .
.,J Zweven Is hel Rijk Gods, zevende hemd.
Mark de Zw .
.,J Tientje, u+emje je bent te laaI .. Maybt in rhe
nexr world1
,J ledçr«n die wil ~n:n in Ruah gelirv e uw
naam op IC "even bij onze gellelde leiden. SP.
,J R.O.mem zoekt IK.ggetuillen van de ufo's in
Brazihe.
..J Martska. warm Je kuilen maar "1'.
,I R.O.mrrn wenst Ellen o:' .. n gdukkige "erjaar·

dag,

JO MEUWISSEN
•bvba

Alle verhuur vioeo-, klank- en
lichtmateriaal. I

Videoschermen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD's met of _

zonder D.J.

~ 016/201.301

,J Onil uh de bol gegaan olziul"n flippen op
een ~suvereknlogisdle. multikuhurele.
sociaal verantwoorde luil"? Ginkgo Biloba. luiftl
Op 22 februari. vlamingenstraat 116.

" veerle W.. we zulll"n het dit keer f··'lng
zedig houd ..nr
,J ëerste kan ONO Taalkunde is loch tmeres-
sanl hiJ
.J Aan Ju B.: als ons moeke eens wist.
,J SemONOdes, hle-r is uw zoekertje!
.J 'rnps ven de week: Evil SU~I"'i1.3rs. 'Löve e
OK': satan in ver tooktn' assiz. Rachel's, 'Mu·
sic lor Egon scnreie': a thang ol eoctness Is a
joy Iereva.
,J Ik zoek parmuren van Jazz-stukken van
SCOII Joplin. Mijn adres; Fabre Lambeau. Rul'
FI. Lecoy e 15. 1100 Waver. Mijn E·mail:
Fabre.Lam~au(i!'sludent.kuleuven.a(.~.
"Gezochl: liChtge,"urdC'rde I'" gevun:krde bas-
sist om voor een hemgevorderde band Ie $JlC'
len: bel naar SliJn; 31.98.88.
,J Slijn mei ren G; histcV;a; pas op voor uw
rlsk want de puk e r knmt haar plaats innemen!
-ol Lleve is nummer IWs kwijl. Nummer negen
mag zich ook aanmcléên. xrakensrraat Il.
V D.. fusie russen VUllltl en ',~nault) Clen l-(inS
niet door up dinwag 6 Iebruart. ':
.,J En andel"'i jololgl .:e alle wiJI'en maar wq;..
voos konijn! De wr .. kers.
.J Karen D.. ik drnk dal ik hinn ..kon ved ziek
µ zijn. En terug in L..uven natuurlijk! p.j. (nu
nl~ ver weg).
.J S,. R. en F. hebben dringend een lid nudil(..
welke IIrouwdiJke speom ..n ouk"? Help mij
dan ben Ik van hC'1 gezaag all
"Groenten zijn gezond, Hel groentenaktl .. •
komit ee,
,J Radi" ESl.:lvuy dankt Vel" v .. nr hel ntK.it
(nu ... it) publiceren van l"ekrnj.-s voorons
kleine. maar "lek.. r wel lijn.,. roldi"slatinnnctJe.
,J Gelukkige verjaardag alkrl!dSlo:' leenzwaan-

leen

nes: 'rhe Impossible Dillerence' duur prol
Jamn E. hukonl"r, in Kardin .... 1Merdenaal
van hel Hoger In~liluul voor W1j~gttne,
Kardinaal Mcrcicrµleln 2.

ZO.l(} u KONSERToplredcn van M;odc Diva in
het bd..r van de 'Sla(k His!Ury Momh'. in
VI;;Imlngcnntaal 8). 1<"'11,200/)00, OTg. Stuc.

21.10 u KONSERT Oplr ..den van Whim Punk
(hij h ..dl Th .. WuIJbaIll.""$nverkdd, co hunpl
van zijn puhliek helzelfdel. In K~lee 'I Plec·

rrum, Nnm!.eSlr. 46, ""'g. gralis. "fJ. "I Plec·
rrum.

22.00 u fUif Ginkj:" Bih>!>. fuih. ill H .. I Kal·
' eetje. Vlamin" ..nslf.:lal 116, "Tg. Gcm>t"):!

VRIJDAG
09.U u LEZING O,· ..r Polul \'an O~aljen. in

JUSlUS lipsiuluaL f~kulldl u·tto:rell. Blijde
Inkomst~lr. 21. ,.",g.gralis. "Tg. PiUl Van
Ostaijen-i nSlil u ut.

20.00 u FILM "I..'humm .. hl..ss.:' van I'.1lriek

Chêreau. in SIUC. V.an E,·.. nslTolal 2d, ""'11'

-ne ecuden PiW, in dl" Pt'tma ... 20/02 om
19.30 u: ambtecce-avcoc mei garçons en
gratis val. tn de Fakba.f I.bW, .. 21102 om
14.00 u: Wu'sk:omretitk met konljn te
winnen, in Oe;. Perma ... 21102 om 20.00 u;
Debat over hel nur van gesdlil:denis in bel
onderwijs, In MTC (kleine: aula) ... 22102 om
14.00 u; N"middalCkanlus {1ru;chrijvC"Jl op
l)<:rm3j, in runbioriJt. .. 22/02 urn 14.}O u:
Pîlmnamldd.ag. in d(' Penna ... 22/02 om
21.00 u; HlslorijChe fuil. in Totwip ... 2)J02
om 07.00 u~ Ontbijt en afscheidspt..-«h. in de
Fakbar L & W... 24/02 V<'r1rrk !"laU Tunesit'.

Kalechetlka
.. 20/02 om 1l.1O u; Gluhwein aan de grole
aula. in gnltC' aula... .. 20'02 om 20.00 u;
Presidium, in het MaodeialokaaL

Kilo
.. 19/02 om 19.30 u: Filmmu:r.iekavond. in do:-
lak L 6- W ... 2lf02 om 20.30 u: Laing van
prof. dr. H.:Iuben.

Medica

-,

1001l SO, urg. Stuc.
20.l0 u DANS "QUt1nd nos lèvrd se par"'m",

een danslekSi naar lun: lrigaroly, in Teater'
huh Jonna. AafSoCholseslrrnwq; 111,
WiI~Ie.ld;2l.90.51.

21.00 u FUif Mc:gOtdallc" mei liv ... hilus.. en )(;;I.

ranke. in J"ugdhuis den Tube. rocg. SO.
22.l0 U FILM 'Ent ..rThe Dras"n" van RubeM

Clouse. Kung Fu-fihn mI"l Bruce lee, in
Stuc. Van EII..n~Iraal 2d. tOI."g. 100'150, mg.
SIUC.

\ .'.

I

l
MAANDAG
20.00 "TEATER le~lcr Antii.'t>" .. sl'<"dl 'Kal "I'

'· ...n heet zinken dak' van T..nnessee Wil·
11a1Tl... in S\adw::hHuwhurl(. o.\ndi:c""I~nl""n
21. "'t')! 4(0/)50/l00/200/1 50, "']:. Stad·
~hHUwh\lrl:.

20.10 u LEZING 'Dlaek IhsIHr)"·dd1031', in SIUC,
V.:InEVenslrul 2d. ""'11. gratis. "fg. Stuc.

Crimen
- 19/02 om 16.00 u; Akadenûsche ztttlng en
rreeptie Ier ere van hel vlJfendenillJuig
bestaan. In .:IulolZl"ger van nee (DV 91.56), ..
2lf02 (lil! 20.00 u: Dtsko-svönd m c t gral!i
val, in de fakbar, .. 22f02 om 19.00 u; tnïo-
avond over SlaK" 10 de hal van d .. nieuwe
Valk ... 22f02 (tm 19.00 u; .samm tuc:! etcn
~mij[ttJ in A1ma 2.

PSYChologische Kring
.. 20'02 om 20.00 u: Kringvergadering. In het
Psychologisch lnstÎluUl 00.14." 21/02
Betpsy·dag. in Bru$Sd.

Germanla
- 20/02 om 20.00 u: film Excalil>ur', in MSI
00.28. _ 20/02 "m 20,30 u:

pr<'Sidiumvcrgadc-ring. in d .. perma ... 21/02
om 22,00 u; Danceluif. in Tocwip.

Hisloria
.. 19/02 <1m 21.00 u: Gokrailavond. In dl"
Perma ... 20J02 om 14.00 u; Dolrtstoert\1K>i

NfK

..._

.. 20/02 om 21.00 u: Meisjes en jongemkan'
ws, ln nce's bar ... 23f02 om 20.00 u; Galabal

én galadiner. in Concert Nobk.

.. 22/02 om 21.00 u: Paul Van Osuujcn-
avond. in tk bar \'an 6lowr",(kdd .. r van
C1neborlc")

Pollllka
.. 21/02 om 22.00 u; tuiL in Samambaia.
loeg.. 60/80,

VRG
.. 20/02 ,mI 20.00 u: Rn-ue -Eig<'f1 V;ilk
Eel"'it', În Minm·,lt)C'r\." 21102 mn 20.00 11:
Revue- "Eig"n Valk E"fSt~, In Minn ..poort_ ..
22102 om 20.00 u: RO:-IIuC''Eisen Valk Eerst"

Wlna
.. 21f02 om 20.00 u: .:IpentidkonliCn ..n
uitrcikin~ Voln de "Cuuden KrljtjcS·, in II1SI...
23/02 urn 20.00 u; Galabal der
Weu'nscbal'pen, In Silo.

oUlO Jaargang 22 nr. 21 dd. 19 februari 1996 15



..

Nigeriaanse Ogoni's in Leuven

"Een olie-embargo is voor
ons de enige oplossing"

n België kreeg de proble-
matiek rond de Ogon;
t'n Shell in Nigeria pas
ruime persaandactu
naar aanleiding VQ" de

eksekutic ~'anKen Sara-
Wiwt.l. Kelf Saro- Wiwo was, naast
schrijver; ook de sympatieke voorzitter
\'011de Move",ent Of Tke survival Of
The OgM; Peop/e (MQSop). Deze be-
weging strijdt op een geweldfo:e ma-
",'er voor de mensenrechten, respekt
t'OM' de natuur en meer onafhonke-
lijkl,t>i'd. Naar aanleidb'9 vall Ox-
{",m'l Afrika /.lJlJdelldag. die doorging
(lP 17 [cbruari, waren simeon Kpotu-
ru en Samule ."(Kie, 1"'''t!verregen·
",oordigersvan Je ÛJmmtmity~-
ciatian, te gast in UUl'('n. De Comnw-
niiv A (Sodalioll \'alr onder Mosop.

St.d.al,· Rd3d ~'.'In[.,;.'kt' ~\ia haar 0snni-
w<:'lkgwc'(l één van de eni)t\, organi).il!i<:'s in
Bdgië die aktid h rond dil vraagnuk De
twee- 0!lnni·\'l'rtqct'nw,><.'rdigl'r); lijn dan
,,,,10,: J.)f1&,}(ckumen op de vergadenng van
Sod3h: Raad Ti.iden~ hun kune bezoek in
Leuven WiM Vctll hen te: strikken v"or een
imervicw, Wc vr!ll:'jo(cnhen Uffl re Dt-J.:lfIf1l:'n
d(' proluemen in NIH..ria n"Ill't'n~ samen Ie

vanen.
Sirneon x.poturn: ~1It'1 I:footsle probleem
van :--;j~f'(lo1i~dat Nit:l'rla gt'kl'mmkcnJ
wordt door d.- drit' tlfP()I~ketnische ~roe'
pen, de t!,'uSd·Fulani. de J(lrl.lha Cf! dl:' roe.
DCl'- lc\'t'n in het noorden. costen en wev-
ten ...an Nf;:t'ria. lrc it:idcr\ van NigenOl ko-
men afwk\eh,'nd uit één van dit' drie dllm;·
eerende groepen. Bllllt.:'l dele gum: emi-
w'hc; groepen 7·Ün ('I' r1.l1J.:uenteüen minder;
heden. dk \·t)(,roll het zuiden bevolken. .
Hlt'nue renoren de 500.000 0ttunl·S.,.

-De Ni!lerl ... nee ekonomie hangt voor
95 proo-m al van cue-trikomsten. En die
olie klImt uit hel gebn-d van de mlnderhe-
den, nlet van bij de heersende groepen.
Shell is het bt'lilngrijk5te bedrijf dolt uilt'
boon, al stnds 1958. hn van roen af ge-
t'o:'Jlkt Shell Oguniland als een plaats om
h.l,!; t\in~t IC:maximaliseren. Grijp hel geld
en m ..!..I!-der je wegkomt. Z", houden geen
rekt:nin;: me-t het milieu "I met de onrwik-
kellng van dt' ttt"volking,~

Embargo

"Zij IeAAen buvt'ngrondSt' pijpleidin-
gen, dwars door de dorpen ",n de velden.
Hel g..s wat Vrijknmt t>ijde oliewinning..
wordt ter plaatse verbrand. en Vl.'rtlOnOlólk1
meu~rsh()ge steekvlammen met hel nudilolC:
lawaai· en IichlOvtrla~t. HierdoCJr CJnstaal
'lun: regen die (lnlt: gewassen ilantaSL"

.Ik Ogonl lijn een v(llk van landbou-
wers en vhsers. De vernit'tiging van ons
milku ht.'t'1t tOl gevolg dal Wl' niel mttr
voor c)m eigen voedsel kunnen instaan, Wij
'lijn ilfhankelijk van voedselim['On .•

_Ken Saru·Wjwa bt.-gon zich vragl..'TIte
stellen bij wat zijn vuJk ov",rkwOlffi. Hij ves·
tlgde de ilandólcht vóln de wt'rddgemeen.
schap lIJllijn \'olk. dat met oh~tervcn werd
bedreigd, A!~ t:t::n van de wcinigen wist hij
hut' dt' WeSLCr~t"media kanalen It" bo::5pe'
len .•

.Shdll'/l dc Nit:eriaólns", Te!(ering zijn
niet uPKelet met deb! aandaçht, De vreeS
bt'SlOnd dal dt andere minderheden hel
voorheeld van dè Og<ml zouden vulgen.
Daarom is er lt) een zwart reprts~ie ont-
su.iln legen de Og(lnt Ze worden onder-
drukt dO(lr SheU èn de junta, Een dcd van
de Niger'Delta werd helel door een sJl't'dul
opgerichte 1t'j;:ert'Cnheid, die verminkte,
vermoordde, plunderde en verkrachtIc .•

_Wij komen )lewddluo5 op legèn hel
onn:cht dal ons wllrdC aangedolan, We vra·

gen niel dal Shell vertrekt. maar gewoon
dit! lr- haar verantwoordeljjkheid opneemt.
xu werkt Shell mei tw<'t' maten en gewich-
fen. In dl' westerse landen worden strenge
milleunurmen )lehanu:errl. IJIJ {Im pakken
ze )lt'W')(lfl hel ~ehl en laten Ie de mensen
aan hun loc ()ver,.

.wlj willen rertnvaardlgbetd. Dcarem
zijn IVf' hili met de aandnctn dil' wt' inter-
narjonca! krljgen,.
Veto: Km .Çllr,,-Wlll-a IJ. dus dt m'lII aie hn
prMtSl _q.I'I,;';f!D;'surd h~fl (lp /I) ""I'fmbfT
\I'nd hIJ tcilfrr ;;1mnr m," arht anderen :mder
h.-r ""!J ~'lInde lI't'r(/a Ifrfdr'!1()/c!d. HN wa:. a~
rcak/it' I',,,, J,' inu(I't;H!""al" Ji'1tI<?rtkholp cp
dr.e eAA'ialtl?
Kpoturu: _Ot' pft':oid('nl van Zui,'·Atrika.
:'\t:I'>iln .\1.Jndd. rkp de wereldeerm-en
~har Hl' Int ~Jnli.lln lcftell Shdl t'n :-;lJ!e{id.
In hl': Europee-, paru-ment \"crdc:-di~<:n
7.\o\c:dt:nen Duitsland ee-n tliit"~'ml>,lF}:". Dit
werd meI a,::'lCdgekt'urd o;ndat cndermeer
de En~;t'I~'n tegen waren. Zij vI'rdt"di~den
de belangen van hun indu~(tjl' Ollk hit de
Amt'nk3ame preside-m BiJl Climon Witren
er meer woorden dan dolden. Een »ne-em-
bargo lig! 'k')., bij he-m ml)t':Jij!-. 1)1' Vt'/t'"nig·
de Statr-u hebben fl't""d~een 1"1,,~\:I>ttegen
lrak en libië algtknnd!j<J.,.

Kritiek

Veto: h dl'tt flT"("J<:PliJl hry.:D/ .Jaf! ~!uali~·
tuch> [)i)(II ;:".·n rmb':""fI ~'lHIII<'n dr c/irpriJZt'n
5/::('11'11.E~'" (){it'pr:µ,/iJ:lm,illI,q/ .:J!/Iid,~rw.,<,l!9in
ha \1'0'1nf,

semule M(Klc: .Ofl he! eet ...te ~Wl!dll
Iljkr he! inderdaad oi<:1reelisusch, maar hel
is de t-ni,l;:l'fn,~di.ike wt:!ol.zoneer een ofte-
t...'YCl)1kunnen 5h<.'llen de I"I!(erlilólnst' re-
,lI:'rin_garwr)<'n va:rdt'_fpoan mea muorde:n.. - ~ ...:rn;. (In, n,..' Jt.mml-O:"~~----~~---

_Et'n opwep tol n.)y,nl kan reent-
woord worden up verschillende manieren.
ln Londen heeh de Ge,,~raphlcilt Snc!ely
hel geld \'011'1htlO'd~p'IO'iOr Shdl geweigerd.
Ûl'>kde westerse kons.urnenten kunnen
Shdl beyeonen door geen produkren meer
van de ottemuhlnaucnal te kopen. Naar de
I)(llitiekt: wereld toe lijn we volup aan het
tobbtën. Het is vooral een kweetie van tijd.
Wlj hopen dal na vcrtoop van tijd meer
['>oliticl van de verschillende strekkingen in
hel wme lIuls voor een «lle-ernbargo zul-
len l.ijn. sen IIlit'·t:mttar!(o Is vnnr ons the
only wlly (I/tI .•

Veto; Al5Jt (lpr~pIIN reil boycel WIM/til dr
kDnrumentm een tJflt'rnalltf hrbbtrt, Je kan
madfJjk Shr/l bcya>nl'n tn bij TatJ(a ol pnrofi·
nll !141Intankm. Dtnk m4ar 4an dl' milieuramp
'" Emador of de ffcJrltn van dr ZwartlWlmdla_
f!m.
Kpoturu: ..Hèl is Inderdaad w dal Shell
niel de enige ,,(iemulttnililonal i5 die «n
]()!,pJe neemt met dl' mensenreChtt:n en het
reSfi'Ckl "IMlr hel milieu, Maar V{)!,rlupig is
Shel! wel de c:nige die de menseflle-ch!en
up zu'n t">rutak wijze mt't dt- vOt:len treedt.
Als dt: bllyc{)! legen Shell su!tst:svlIl i~.zui-
len andere multinall(lnal~ ook vulgen, uit

"rct:$ (Im op dezelfde manier als Shell aan·
gepakt Ie worden ...
Mekie; _Met de aandacht dk \'VIj vragen
VIMlrdè O&oni,z<lak willen wc:.tegelijkertijd
deze wereld waarschuwen ZIJais de Ogllni
kunnen ólndere volkeren In de toekllmst
m('1 ~'t'lijkaardigc brillalileilen J.;t'kollfrun.
teerd worden. Daarom zIJn we zo blij dal
we onze tx)()lhch~p kunnen richten aan
studenten, Zij Lijn de toekomstige politieke
en ekooomlsdle leideT!o.•
Veto: Hot is dt sÎlual1l' in Ogam·land ;:l'llna de
urtt::hlSftJ/ing van at nl'Jin tJtrwiJten? Is rr ern
vtrbtltn'n," DI tm lus/rdrlt'ring mr.rkbatJr?
Kpoturu: _De toestand Ier plilatSt: wordl
met de dag sleclller. PrieSters of onderwiJ'
zers mogen gCt:n wOllld meer le81ten ,'ver
d<.'silUatie. De vierdl' ,lanuarlls èen feesldag
VI)!)r ht'1 Ogllni.vllik. waarbij de bevolking

massa a1up SIr.J3t komt om 1t't'St te vreren.
Dil jailr draaide het uu 10\ een vreedzame
massabctogjng. Hier kwam abrupt een ein-
de ..an toen het leger op de massa begon In
Ie schieten, met vier doden en nenteüen
gewenden tot gevolg, Je mag ook niet de
vijfhonderd Ogoni vergeten die willekeurig
opgesroren zijn .•
MeK ie: ~AI de aknvlrctren van MuSt'lp in
Ni}(t'ria lijn lam gelegd. De lclders ziln 01-
wel opgepakr, ofwel ondergedoken in het
woud, Hel Kaal zelfs lil ver dal hun vrou-
wen ntcr weten waar ze zich verscnuuen.v
vete: Eén \'an de 4fjUmerrlm wtJtJrma Shdl
/nlrrnariDnaf tfkJo rrchlStrukst belr()kkenhtid
a/llkJof!1 is h .., ftit dat .55 procent \'an at aandtltrr
vaf! 5htlf Nfgeria in hanal'n trjn l'Qn htl rt!J,mt.
.(}fuhlr 30 pr(1Unl is in handm \'all She/!
lrutrnatienal.
Kpoturu: _Sht'lllnternational hl'Ch een
grote impaki op Shdl Nigeria. De hoofdze·
tel van Shell bevindt zich In l.ondr-n. Daar
word~n dc: beslissingen genumen. Verschil·
lende Ngo's hebben Irouwens In Londen
~edemonstrterd tegen de nOluWt' bclrok-
kenhdd van 5helllnternalillnal en dc uver-
held In Nigeria ...

Toekomst
Veto: She/l btwurr dal de lekkm m dl' 111((/1.101
5,000 kiMmrlrr langt alirpi;prn s4bolagr·aktie$
zijn "all dr Ogom; waardoor deze s,had(_l.'(rg~.
dmgrn :OUatn eÎJtn, Maar un minderhrid loll
u wr)un lijn aall slijt4!J" of slicht rnderhoud
MeKte; _Hel is absurd It' stdlen dOlI080-
ni's verafllwoorddljk zouden zijn vour dele
lekken en hic:rvuM schadeclaims wuden
eben. D.::schadeclaims k(lmtn nt.>OitterccJl1
tO\ bij de gedufi'Ct'"rden. Trouwens, Shell is
pas met dit argument eind jaren tachllg
naar vour gekc)men, tnen d", kritid. open·
lijk stante .•
Veto: In dil dtbat SUil 5he/l m(rrmaak dal dt
br_o.o.'(tgudm \'lIn Ml'SOp n'--.., de mlfttu· lIf mtn·
St'nrmlnl zijn, maar hUf! eigen mfUhrspt:>$/t/t,

Ot "fl/~uprDbtemm l(tJfdrn mi5br:uikr worden
na..lr dt bUllml4~r ..1d toe, om ~ahun tistrl in
~T1bün:l ,"I'f :dfbtSluur rn fi),am:7'(Je ei~trr naar
Je N/!Jrri:l.:l11J(_ r..grrin," tot, kracht bij It uilen
TL l'trwijlJ!n hirr "aar dt ttni5ch~ k.:mfJik1rn die
er tDudm bef/aan rJ4sun fk Ogem en Andoni,
Dir IamfJiklNl zouarrr ook dt oorzaak: "ïn wm al'
!JtI'Iecidl'
Kpcturu: _Wij hebben geen problemen
met ons buurvolk. Nel zoals In het verteden
drijven we er nu nilK slee{ls handel mee.
Ht'1 leger rnstnuecrt ten konfljkl russen
Ogunl en A!ldoni, In werkelijkheid l.iJn her
nlët dl' Andnni die ons aanvallen, maar wel
hel leger zt:lf. De And"ni lnuden nou!1 hel
geld hebben om het warentui)! aan Ie ko-
pen waarmee:: de Ogoni'5 zijn OIfgesJachl.
Hct gaal hier om mc)Ojem m3leriaaJ. Oök
loU ik hier willen verwijzen naar hel rap·
pon van Human Righl WaKh. Dit' mensen·
re<hlenurganis.atie heeh getuigenissen vt:r·
zamdd van soldaten die bèmlk.ken war!.'1l
hij de geweJdd.-.dige aanvallen. Heil was
opgedril~en om tijdens de aanval u: b!ggt:n
dal ze AndonÎ WiITc:n,~
VelO: U rn uw volk rijn af tirntallrn jarm Jr'
kenlronturd m~1hul l1-'af mislot:SttJndm. mtl

un di ..pfrpUf!1 dt lalllst/{ maarrdrn. Ztlls dr dfXI(.
van Ken SarD' wiWQ tl'l dt wereldwtjdt mrdia·
aandacht htbINn lOl hitr IM 9tt"l vtrlNltTlnj
Inwr!J!1tbracht, Zitf u in atlt auist ..re t/}·d..n lN:h
n0!l tm fichtpunt?
MeKi(-; _De goede dingen gebeuren up dil
moment. wanneer we hier met dt'1c jonge
mensen In dèze kamer zijn. Wanneer tr
mt'Cr mensen bij de Ogoni'laak octrokken
geraken. kriJg}e de krachl van het volk, Ik
denk dal de krilChl van het volk de gHlOISll'
kritchl op aude is. Ah he! Ogoni·\'olk de
krilchl V<lnhet volk aan haar kant heeft. Is
er nieLS wat we niel aan kunnen, Ook nlt'1
de Nigeriaanse regering of shelJ, Dat is de
lD~k(,mst en dal geeft ons hoop .•

Steven SchooRns
Axel Verstracl
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