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Collawil van geen wijken weten

(i)a zes plenaire vergaderingen
\Ion de 'technische kommissie
,~'atin9sproef artsen en tand-

artsen' krijgtl,et i"son9sdcsamen
voor de opleiding geneeskunde en
tandartsen langzaam vann. Waar-
schijnlijk wordt de proef in juli voor
het eerst georganisurd. Niet geslaag-
de kandidaten krijgen eet! herkansing
in september. De Sociale Wel waarin
het konlingen'eri"gsvoorsul van mi-
nister van Volksgnondheid Colla (SP)
opgenomen is wordt nu wOt!nsdog in
plenaire zitting besproken - en ge-
stemd? - in de federale kamu. De nu
voorliggende tekst sleI, dat de minister
vall volksgezondheid over zeven jaar
de mogelijkheid hult om UIl kontin-
gentering door Ie voeren.

De proef die de kandidaat-studenten ge-
neeskunce en randheetkunde op het einde
van het akademiejaar vuurgelegd krljgt'n
t>estaat uil drie oneerdelen. In een eerste
d.-el worden de kandldaren getest (lP hun

staan. Het
is de bedudinlol om de vragen ztldanig up te
stellen dal enkel inzicht en denkvermogen
loIetestworden. In hel tweede deel krij)1en
de kandidaten ps)'chulu!lÎsche teSIS voor-
J(eschtltdd die her redeneervermogen. de
vtsuete lnformarleverwerktng en hel }tt'-
ht'ulol~'ntesten. Vervulgt'ns wordt er t>llk
gl'pdld naar de interesse en mOlivatÎt' van
dl' kandldaar-studem onder andere via een
inhuuddijke uillet'S("Imd. Wie nlt'1 slaa~t in
juli krij).:\ een hl'rkansin).: in wplt'mber. Zijn
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Danstau storm In een glas bier
In her N1~uW5b1advan vrijdag 1 maan
verscheen er een mike! onder de hoofdiog
"dansen 15TOObacks rt:gd nrer'. Het anikel
stelt dat spontaan dansen în Leuven op
een konsen of op kafee ~de organlsato~
tn de knel- brengt. Het artikel verwijst
naar Ijverige konlrolculT d~ op zoek zou-
den gaan naar ·ollR'Chtmatlg ~n·.
waarvoor een 'boete' zou moeten betaald
worden van vijlduiund frank. De ware
toedracht Is II:U minder sflt'kLJkulair.

Iedere organisafur vin een fuif dlem
zich te wenden tot het Sé.""krt'taria.atvan de
Stad Leuven alwaar alle nodige Iorrnalitei-
ten nauwgezet uh de eoeken gedaan wur-
den. Steevast wordt een kl,pk overban-
digd van alle relevante reglementering.
Bovendien wordt een brochure ter hand
gesu:ld; "Party-tlme. Wo1tje hest weet als je
een fuif organiseert."

Het klopt dal er =0 meldingsplicht
bestaat VI",r elke fuif of urganisaue waar
er eventueel dansen mee joIt'm<oddis. Deze
mddln!(SplJchl bestaat reeds lanll en werd
hernieuwd duur hetl:emt'enlt'uadsbesluil

van 18 december 199,. Het is derhalve
verkeerd te slclkll dat bet biet: over een
ni~ :maau-egd UlU gaan.Het gemeen-
ternad~besluit legt een belasting op (geen
boe:ttl} ecer elkeen die de meldingsplicbt
tmtnaens veeruen dagen op voorhand)
niet gerespekteerd beeft.

Het reglement heeh tol doel vooral te
waken over de brandvdlJgheld. Wordt er
aangifte gedaan van een lulf dlé ui wnr-
den gc.'Orgaoisrtrd. dan wordt de brand-
weer uitgenudigd de brandvl:ilight'ld te
kontroleren van de zaal waer het dam-
evenement ui worden gecrganjseerd. Gt'-
beun de aangifte minstens veemen dagen
op voorhand. dan is de knus daarmee al
en moel er niets brtaald worden, op voor-
waarde dal de zaak waar de fuif georganl-
seerd word, brand-veülg bevonden wordt.
Een dansual moet aan nog strengere
br.mdveilight'idscrlterioll beantwoorden dan
een gewoon pand ur kafee. Wurdl de zaal
ntet brandveilig bevonden, dan zal geen
Illdaling verleend worden om aldaar een
[uil tt" houden. Dil overkwam l.BK in

Alma 2, toen het aldaar baar jongsre
BloedserieuSOf'tr~1'I ikt plaatsviede:n.
Een simpel bordje Dlet -10 deze zaal mag
niet gedanst worden- rou evenwel vol~
Staan om de aktiviteit toch te kunnen Ja-
ten doorgaan. Het Staat de konsengangers
dan vrij of ze al dan nirt een pasje willen
wagen. De: organtsatoreu kunnen immers
n~t iedereen voondurend in de galen
houden ...

De meeste koerani gelrekwemeerde
zalen volduc-n aan deze eisen van brand-
veiligheid ... Sllmmigc zalen welgeren ecb-
(er roettinent een aanrassinlt aan te bren-
gen zOOat zij in uvereenstemmlng zijn met
hel advies van do: brandweer». aldus hel
sekretariaat van de stad Leuven. _UI is bij-
v()(J!'"ht'eldde zaal De Tljlup het Hu);t'-
schoolplein nier in orde wdat niKlil IOcial-
ing zal verleend worden aldaar een dans-
p.artij Ie laten d(lurltilan undt'r de huidige
omstandigheden». Onze burgervader had
geen verdere kommentaar "vcr dt'l.l' mate-
tie.
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Auditeur Raad van State adviseert
schorsing gewestplan Leuven

KD Leuven
naasl

pi voorlopig
ckveld

e~KU Leuven droomt allan9
van een researchpark: waar
universiteit en industrie dkaar

kunnen bevruchten. In 1991 hult on-
ze Alma Mater haar oog laten vallen
op hel Termunckveld. UH ekologisch
waardevol landbouwgebied. Toenma-
lig minister van Openbare Ordening
Theo Kelchtermans (CVP) paste daar
snel een mouw aan en wijvgdt' het
gewestplan, zodat 'JU lalldbouwgebied
plots als industriegebied ~rd inge-
kleurd. tets te snel blijkbaar; want de
auditeur van de Raad van State heeft
op 29 januari geadvisurd om de wij-
z.iging aan lun gew~lplan te schorsen.
Naar buiten uil spreekt de unief 'rou-
wens graag over een wetenschapspark.
Op het Ttnnunckvdd word. Mlenwd
een 'researchpark' voorzien waarin
de industrie de hoofdrol spuit en geen
'universiteitspark', dat uitsluitend uit
laboratoria zou bestaan.

Dal de KU Leuven vvn tonketnieuw re-
s~archraTk wij n~~rpcll~n temidden van een
~w~n~ oase Is K~~n IIlC:'VoILTe-n eerste Is het
'rermcnckvetd. zowat dri~,"'ndt:niK hekrare.
t>ijna geheel dg~ndC!m van de C~ra en dl'
A8B. Die hebben zich in her verleden al
bereid getoond om dl' grond 1~ verkopen.
Vl'rdl'r Is het r~urchpark op het 'ïermunck-
veld ook een presugezaak. AI [aren moet dl'
untversnen met lede- 0Jo:~nroezien hoe an-
dere universneuen met ~ukSC'Sbedrijven
kunnen verteteen om zich in hun omgc-
vlng te veslil:en. IX- KU Leuven kampt met
vol!:t'bt.uwdt' It'TTrinm en h<."rlt~. al tnte-
ressentc aanbledlngen aan haar neus vour·
t>ijzien ~aan. bljvuorbeeld van het bedrijl
Shd1. aovendten kijkt'n rcsearchcemra van
bedrijven hij hel zoeken naar een ~t'SChikIO:-
vesliJo:in!>:splaalsv.... ral uit naar rus1it:t' en
Jo:T<>t'nl"~d.it-dt'n, dh- heel wal meer 'ktasse:
utrsrralcn. Daarh!j knmI n"Jo:dal ht'1 Tl"r'
munckwld ~t'milk"dijk 1..-v..-rhind..-n Villt
ml'l d,' E4() l'n dl' A2, ,'n dus ,'l'n id,·al.-
uit"illI'<lsi~ nililr Hru'~'1 .'n dl' lu.hlhav,·n
,'an Zavt'n!l'm \\'"rdl.

R.'" nol' h.'1 prij\kaolnj.,. Dl' k.·u~.'
" .... r h"1 T,·rlTIun.'kl,,'ld I,,'U ~.·s maall't>,·d.
k"p'n uilvalkn d.ln ah,'rnèllÏt"'.'n di<-d.·
schaan-.- "f><.'nruimtl" vrijwarl"n, zuals d.-
kanaall"nt· van Ll:uvl"n. Dal prijsv'M.rdt'd
is .'ch":r uil~luill'nd I.' dank.-n aan et'n
linanoi:lt' kl.nsuuktil" mt'tjo:l'ml"t'nschaps·
jo:t'ldt'n, Ot' stad Lt'uVt'n h~dl t't'n prindt'ps·
Mlissln~ }:t'nom"n um ht't Tc-rmunckvdd
7l'i1 aan It: kn[lo:'n, Vn"r dl' inrichting van
hl'1 Tl'rmunckvt'id lOU h,'1 Vlaams ).'t'wl"S1
til.htil' IHOll'nI "oln dt· kuslt'n drajoll:n, 8lijll
nul' 1\'IIinlil-lprun'nl I.' Ilt'loIl.-n duur de: KU
Lt-uvl'n, een [lt'UIKhll dus. VOOTandl'rc si-
les wurdl'n Kt"t'n Iinand~rinJo:Smugdijkhc:d~n
aangl'haald, alhnl'wd die mlnstl"ns evt'n Jn-
tert'SSoInt kunnt'n zijn. Z'l zuu ht't Vlaams
C.t'W~SIbij ecn t'venlUdt' inplanting van
ht'1 rl'searchp.ark aan de Vaan t't'n ~xua n-'
nuvalit'prt'mie V1M.(nudl' IndustrÏt:!errt'int'n
kunnen gl'vl'n.

Als.;,j .11deze ar~umen!t'n nug niet zou-
d~n vulstaan vue.'Kl'n dl' slad Lt-uVl'n en d~
KU L~uve'n l'T als !ut'tJe nuJo:hl'1 arjolumen!
werkj.tdl'l't'nhcid aan lUl', Dilt Is namdi]k
hêt uhil'm~ t'n dikwijls d()()rsla~t'vl'nd ar-
~uml"nt nm hl'1 milit'u It' m1')o:l'nVl'rmur'St'n,

Hel Tl'rmunckvt:ld hl'eh nuchtans t't'n
aanzit'nlijke' ckulu~lscht' waardl', Hl't vormt
t"l"n tit'lan~rijkl' o[lt'nruimll'hullt:r np dl' as
Brussd·Ll'uven l'n is t't'n bcliln}:rijk walt'r'
winninpl'l'hit'd, Vl'rdl'r zoudt'n dl' aanslul·
linjo:t'n na.:lf nahijl-ldl'Jo:l'n auto\\'l'gt'n dl'
rl~'1is O"t'",'"IIl' \\"'I-Il'n n,,~ ml't'r Ilt'laslen.
Daarhij ~\lml n"~ dal ministt'r Kl'lchlt'T'
mans hij 7ijn aantreding t'rn l'l'It'ldsplan
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npstelde lIt'naamd "Srruktuurplan vlaende-
ren' waarin Keslt:ld wordt dat de open
rutmie zoveel mnlll'lijk beschermd moet
worden en dat er vourran!>: !>:t:):evl'nwordt
aan el:n zu KI>c'dm<lt:dijk gebruik en beo
ht"t'r van de ht:-slaand~ slt'd~lijk~ strukiuren.

Ht'1 ht"sluil van Kektucrmens om up
ht'1 laatste nlppcrtje de be-stemming van 1'1.'1
'Ïerrnunckveld Il' wtjzigen van land houw-
naar lndusmegebted is dus een WUle um-
mezweat. en hiermee jotaalde mintster uI,k
tnregen zijn beleidsplan. O"k in andere
dussio:-rs zoals hl'l alg~lwakll' mestakrlcplan.
de 1",u\vvl'rj.:unninJo: V'M.reen klulI~ll"r in dl'
t>.'~'l'n van 0l'gTirnl'Ît: l"n d,' \'t'il' bouwver-
j.:unnlngt'n dk hij n"l' snl'! afleverde V'M'r
dl' "l·rstr.'nJ.tinjo: van d.' "pvuln-I','I 'luillt·
xcrchrermen-, "I' kritk-k van mnscuver-
l'ni!>:injoll'n,

Procedure

Om hl:! 'rcrmvnckvetc IC redden richt-
It'n de buurthewuners t'l'n buunkommltee
I'P en dienden prnmpl een aanvraag urt

Khursin.: in bij de Raad van Slall', Op 29
lehruarl adviseerde auditeur aovtn van de
Raad van SIalt' om dl' Jo:t'lvt'SlplanvIM,rzie.
nin}: n- schorsen. Een ]l':'!iln.:rijkt' SI.p VIM,r-
uil voor 11l'1buunkommtree. vooraf omdat
in ne~t'nti~ procent van dl' gevallen dl'
Raad van Stalt' hel advies van de auditeur
v()lgl. De auditeur weerhield twee aTJ(U-
menten om hel gewenplan Ie schorsen, Ten
eerste ht'dt xetcmermens de wijzijoling van
hel gewestplan nooh voorgelegd aan de
afdellng well!t'1Ilng van de Raad van Stalt:,
ren tweede unstaat er door de huldlge suu-
aue een rnoellljk re herstellen schade hij dl'
landhuuwt'f dl~ ht't Tennunckveld ramt.
Dl' man weet immers nlet ,,( hij n".: rnoet

Investeren in zijn velden of met. De uit-
spraak van de Raad van State over de vorm-
veretsren wordt binnen een veeruental dol'
gen verwacht. Binnen ongeveer zes meen-
den volgt dan een uitspraak (en gronde
waarbij ook de Inhoudelijke bezwaren te-
gen het projekt aan bod zullen komen, Op
het vlak van onafhankelijkheid en objeku-
vnen heeft de Raad van State zich reeds
meermaals bewezen, dit in tegenstelllng lot
de ministers xetcbrermans en Baldewljns
dit: resp~klieveUjk nauw aanleunen biJ de
katolleke zuil linidusld KU Leuven] en SP-
voorziuerrburgemeesrer tours Tubbólck,

Op veel steun vanuit de flt,lllit:ke par-
tijen hoeven de buurtbewoners nfet te re-
kenen. Vlaams 81nk en de volksume zijn
weliswaar I~gt'n de inplanting up het 'rer-
munckveld maar sternden toch vuur dl' be-
slt'mminjo:swijzilotin.:, Bij dl' VulksunÎt' l.UU
dit naar v~rluidl wel per v~TJ(issing zijn gt"

beurd. De enige p.1nij dle.konsekwem de
kaan van hl't behoud van ht't Terruunek-
vdd heelt 1ott'lwkkt'n Is Agalev, Yves vanden
Bosch. ~t'mt~nl~raadslid VIM,rAKilI~v, is
alleszins tevreden rnet de jl,ngs1t' t'1Iululies:
·Ht'l advies van d~' audüeur h-t:wijst tTnS IC:
mee-r dal Agall"v het in dil dosster hij het
rl'ml'- dnd had, Dl' arr"lotantÎt' van dl' s1ad
Leuven en de univ~'rsilt'il keen zich nu I~'
gl'n hl'nl.d!. Dl' '·l'rlrajo:in.: die ht'1 hei.' pru-
jt'kt OphMlpl is een Idijke SUl'l'p dlM)r dl' re-
kt'nin~ van dl' KU Leuven. Enkele jaren
geleden stonden dfctne drommen aanne-
mers en bedrijven aan IC schulven. Dl' KU
Lt-u~n Ilt'luofdl" echter grund Ier beschik-
kinjotre stellen waarover het laatste woord

dUidelijk nog niet gezegd Is, Velen hebben
dan ook reeds afgehaakt en hebben hun
tenten elders opgeslagen, De situatie Is zelfs
zodanig gewijzigd dal op dit ogenblik de KU
Leuven nog maar één (IJ informaticabcdrlJf
gevenden heeft dal bereid is tleh op het
Tennunckveld te vestigen. Ook de stad
komt er bekaaid van al, Van de voorziene
werkgelegenheid komt Immers voorlopig
nog niets in huls',

Het b duiddijk dat aowel stad als unief
onwillig zijn om over andere sites Ie spre-
ken VIM)rhet researchpark. Zo ligt de moge-
Iljkhc:id urn een nreuwe \Vij1i~in~ aan het
Bijz()nd~r Plan van Aank~ (BPA) aan I~
vragen wijd open. Toch sluiten noch de KU
Leuven. bij monde van Jan aauwens. en de
Slad Leuven. Nj monde van scht'~n Ban
Milssan, nit'~wl' besprl'kjnjo:~n nlet uil rn-
dlen dl' Ru" van Slal~ het projt'C\ 11!"hlaast.
ZII 1i~1SChl'pt.'n Massan weten dal de KU
reuven evemueel nut: kan bouwe-n up het
Phillipstl'r'tin, Op dil' manier wordt her
bezwaar van-de KU Leuven dal de ouder-
dom van h~1 Philli_rs).'t'h"uw en dl' etsen
van een modern I~Plnolt~i!o-Ch research-
park "n\','rl'nigl'<lar zijn, omzeild. ZO7.<lU
alva~1 ven MukJl' ~ro>l;n worde-n 1'.'vriJ-
waard, H\'1 la.l~h' w'M,rd i~\'.Mlr Ajo:akv·
).'l'rnt'i.·nlt'raadslid Vvl"!>vaneen Bosch:
·Nl-d.'rlllnd ,'n DUÎI~land ".:~fh'·fml'n hun
open rutmu-s veel beter. hd.· \1Il'rkIIM>shl'id
daar zo h.M't(? Staan ll' daar rechnologlsch
achter? In heet dil d"ssit-r worden VIMIn·
durend valse arKumt'OIl'n aangehaald."

sablne Lefever
nu Vanbrabant
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Boek nu nog je laatste TD of fuif
van het academiejaar
Nog enkele data vrij.

BELNU 075/45.09.30
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Superclub Leuven ziet er vandaag stukken aantrekkelijker uit. Superclub, je bome

entertainment store in Super City, is volledig gefueUft. '.'oor alje rd's, van Wadr.oJaà:o bijvoorbeeld: Y·shlrts:

dcc's: cd-i's: cd-rom.; video's: computenpelletju: Internet-paktetten enzovoorts moet je vandaag meer

nog dan vroeger bij onl djn_Onze studentenkortingvan 10'110*EliUPERe LUS·
bUjft natuurlijk geldig. Wezien je in onze omgebouwde winkel!
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Mark Debrock nieuwe koördinator Onderwijs
f'rOfC$SOItoegepaste UDgwnlek. Mark
Debrock wordt met aan zekerheld gren-
zende waarschijnlijkheid de nieuwe koor-
dlnlolOf onderw:ij$bddd van de KU teu-
ven. De lunktit van koêrdtnator Is nog
maar vanaf dit akademiejaaringcvuerd.
met het aamreden van de nieuwe beletds-
ploeg. vroeger bestond er ..üeen een koor-
dlnator voor onderaoeksbeleid. Bddl'
korm:linatorenzerejen jn het gemeen-
KhappeJijk buro van de unief en In res-
pektlevt'lIjk önderwqs- en onderzoeks-
raad,

Rom.mIst professor D<brock is zeker

8~ dcbul.llnlop bet akademisme be-
Iddsv\ak. In 1981 ulod hij oog onder rek-
tor D<" sereer een als grcepsvcorzlner
Humane Wett"Dschappto. UlO was hij
ûtief In zowel de onderreeks- als Doder-
wljsra.Jd. in die laatste ra.d ook een lIjd ak
vOlJf'lilta. ~brock [.akte in ik universi-
taire wereld echter vooral bekend door
zijn twee opeenvolgende bndldaluren
voor het reklnrscl!;ap. Debrock moest hel
evenwel afleggt:n tegen achtereenvolgens
DiUffll.lru en Ooskrilnck. Zo kwam hij bij
de vcrkjezlngen cind vorigj.aar na de
eerste mnde als derde kandidaat uit de

bus, maar besloot zich terug te trekken
voor de dndstrijd en challenger EmiC'1
Lamberts Ie steunen. !:kt zal d~n ook voor
velen Hel\! verrassend geweest zijn dit
rektor OOSlèrllnc;k -come Back Kid'
Debrod nu weer opviSl.

Dcbrt>d. zal in zIjn nieuwe funktie
professor Eddy Van Avermilet, eredekaan
van de fakultelt Psydtologie, oovolgen. die
geen vol Jaar Hp 1'051 bied en tlch om Me-
aondhefdsredeeen Ikt vervangen.

(M)

Kommissie
ve""ol, van p. I

de n-suhan-n dan nirl bevredjgend dan kan
men zich lnscbrljven v"or een derde en
vlerde kans, ,'kn m~lt't dan wt'l een jaanjt'
wachten.

Holderdebolder

Het debat over numerus etausus is al
verschillende jaren aan de ~an~. De Iakul-
telten geneeskunde en tandbeenunde leve-
ren (Ie) veel artsen af en dat zou, zo stellen
altans de ansensyndlkaren, netasre gevol-
gen hebben voor de kosten en de kwaliteit
van de gezondheldzorg. Die stelling werd
bijgetreden door federaal minister van
Volksgezondheid Colla. Hij stelde een ulti-
matum aan de Vlaamse en Waalse ministers
van Onderwijs: ofwel vermlnderen we nog
dit jaar de tnuroom van kandtdaar-sruden-
ten geneeskunde en tandarts nfwel komt er
over zeven jaar een konnngemertng. Dit
betekent dat de lederale uverheld hel aan-

lal studenten kan beperken dal tnl'~eJalen
wordt Hli de spt'daJisalit:.nplddin~ huisans
ol hel beroep van tandarts. De nnderwijs-
mtntsters. Van den Bossche en Ciral': sron-
den met de ru): tegen de muur. Om de bi]-
zonder unrechtvaardige maarregch-n van dt"
kunlin):t'D!erin)t te vermijden ]'l'sloH:n zij
dus een in~nJo(spmd Ie nrl'aniSt'rl'n. In dl'-
cernter 1995 werd er uI' Vlaams niv" hul·
dl'rdd"lldt'r een tt'Chnischl' k"mmiSlÎ<' Jo(l'-
Insretleerd dil- betest werd met dl' prakti-
scht, uillVnk.inlot van een inlotanJo(sl\wd.
Hierin zetelen onder andere undt'nvijssJ'I.·-
cransren maar ~ltlk een aantal studenten.

Mission

D.lt het opstellen van een Ing.angsek-
samen moei1ljk. is, geeft de kommissie zelf
toe. Vooralomdal eües snel moet gaan. veel
Ie snel. Ze plen er dan ook voor om de eer-
ste drie jaar een ekspertmemeertaze In Ie
bouwen. Enkel diegenen die slagen In de
test worden toegelaren 101 de opleiding. Dh
betekern dal er de eerste drie Jaar geen
sprakt: is van een numerus fixus: er wordt
nier op voorhand vastgelegd hoeveel StU-
denren toegelaten worden tut de opleidln)l,

Het Steunpunt Begeleiders ultgeproduceerden vzw

nodigt U
samen met Pangaea en

de Universitaire Parochie

van harte uit voor een

ONTMOETINGSAVOND
met CHRIS DE STOOP
n.a.v, de publicatie 'Haal de was maar binnen. Aziza

of het verhaal van deportatie in Europa,'

Vrijdag 15 maart 1996 om 20 uur
Kleine Aula

Maria Theresiacollege
Sint-Michielsstraat 6

3000 Leuven
Toegang: gratis

Voor meer informatie bellen naar;

Pangaea: 016132.33.96

Unfuersllalre Parochie; 016/22.78.08

Steunpunt begeleiders ultgeproduceerden: 02/502.87.00

Vull'ens de kllmmissit: is hel Immers ~t,,"-d
mu~elijk dal -ec cmerta van de prud re
S\fen~ zijn zudar er uilt:lnddijk te wdni1(
kandtdaten dt' Studil' kunnen aanvatten".

011 was echter nÎl'1 naar dl' 7Jn van
Colla. Hij hidd h~'1 h•.-en stijf en Sll'ldl' dat
hl'l t'ni): rn,,~dijkl' alll'rniltil'l k"Dlin~t'ntt'.
fin): "'01\, Het ilnt\\'tlord van de kommlssfe-
hil'fllr i~ [lijZnndt'r duldchjk: -Z"ndl'r al-
!lr.·uk u- wilk-n d, ...·n aan dl' t'rnSI waarmee
1l' haar opdrachl wij uuvoercn. mn'nl dl'
kommlssre Il' moeten melden dat ll' zich ~t'.
konlronteerd zil'! met een missÎ(ln imp(lssiblt.
Hl'l is haast onm"~l'lijk om nu~ V''''f hl't
hq:in van ht'1 akademiejaar 1996-1997 een
belrouwbate ioelaüngsproet op hel getouw
te zeilen en ze ook ordentelijk te organtse-
ren, (... ) de kommissie ziet dal het rislko op
mislukken van de eerste tcelaungsproel in
de gegeven omstandigheden niet irreëel is
en meent dal een dergelijke mislukking eert
definitieve hypoleek zou leggen op hel
prindpe uil.' Deze stelling wordt bevestigd
door dokter Gunter 'trost van het toetsom-
wtkkellngslnstltuut in aonn en s()t:Clalist in
toelarjngsproeven geneeskunde. Hij stelt dat
men VOUThel ontwikkele-n van een ):ot'dt:
test minstens twaalf maanden lOt drie jaar
n.ldig heelt. De technische kommissit: in
vlaanceren is maar amper dril' maanden
gt:mslalJcerd. à Sidl dan uok zt'lf V'ltlr om
vuor hel vol,"ende akadl'mkjaar t't'n nnt-
Wl'rptt'S1 It' lalt:n prol'idraall'n zond.'r da!
hit:raan k~mst'kwl'nlÎl'"S vl-rt"><,nd,'nWtlrdt'n
V~"lr dl' sludt'nll'n. Een dl·j.!l'lij[..l' \\·.'Il'n-
scharrdijk ondt'rt"ot'u\\"dl' WSI kan ras It'n
vr~It')lStl' over dril' jaar ,"ctlr~ilnist"l'rd wor·
dl'n. Buvt'ndit:n is ht't \lnm,,~dijk urn dt'
kandidaill-sludt'nlcn tijdlJo(dl' n"dijo:l' infor-
malit' It'r b';$chikkin)! Il' 51dkn tlVd dl' in-
houd t'n hl,t praklisch.· "nhM'" \'an hl'!
t-kSamen,

Kluitje

Maar Cnllil houdt hl'l tllTn Mijl l'n wil
van ~l't'n wijkt'n \\'.'I.·n. Als hl'l \'iln hl'rn
alhan)!1 w"rdl dl' St>("iak wet in[..ju\Îl'1 dl'
[.."nlinNe",l'rin~smaalrl'I','1 n,,)! V~lll'l·nd..
\,\<'t'l,k)!t'Sll'md. Dat vind"n "" .. raJ d.· \tu-
drnTen In de kommissit' unverantwoord: op
basis van een niel wetenschappelijk onder-
bouwde lest worden Studenten uitgt'Slolen
van de opleiding genel.-skunde. Zij dsen
dan ook dill Colla in ht:1 voorliggende om-
werp van wel een klausu[e inbouwt waarin
gesteld wurdt dat de k.ontingt:ntering pas
over lien Jaar Ingevoerd wordt. In een on·
derhoud dal de b!:trokkcn minisler_ van
Vulksgt:zundheid vorigt' wt't'k mei zijn klJl-
lega-minlslt:r van Ondenvijs t'n panij~l'-
nuut Van dt'n Bossche had, stl'ldt' C"lIa dal
hij I>t'~rir had VOIlTde mudlij[..l' silUatÎt' l'n
dal hij ht.-reid was dt: kt1Dlin~t'nlt'rin)! ntl~
drlt' jaar uil Ie slellen indien blijkt dal dl'
gemt'l'nschapJlt:n v()ld~lt'nd .. Slappen lt'lIl'n
in dt' richting van t't'n uoelatin~sjlrod. C"IJa
wil in hl'l huidil'c oD\wrrp van WC! l"('htt'f
~rt'n t'nkdt' ~aranljt' inl>!)UWl'n dilt dit c .. ,k
elft:klid fld>eun, Van dl'n Bosschl' muel
dus vrede ncmcn mt'1 ..en monddinJo(r tUl"
zt'!-~ing, Maar zt:vt'n jaar is lan~. vO\lral als
t'r ondt'nuss-rn ntlg vt'rkil'zinl'l'n plaalwln-
den dil' dl' puUlit:kl' si1UalÎl' in dit land
gTIJndi~ kan h,'nd:l·nt'n, Ml'n kan dus fU\-

li~ s!dlt-n dal Van dl'n B,,~~chl' li.h ml'l
......n kluitje in hl'l rkt lailt ~tun'I1,

AnnemÎe Oeckx

o 'lID Jaargang 22 n,., 24 dd. I J maart 1996

~ redalclioneel
Weg Ermee
Leuven mag vtm geluk spreken dal het

dOrJd~do.gavarJd ontsnapt is aan een kata-
strofe mer de omvang van pakwt-g het
Heiuldrama. Dal klinkt overareven en
gelukkig is er die avond ook fliks rampza-
ligs gez"urd, maar j~ krijgt htt benauwd,
als je btdmkt wat er alInnaai foul Izad
kunnen lopt1l bij dt gijzeling van viertion-
dtrd mensen gedurrnd~ meer dan drie uur
in dt fakbar vaIr L&W. 'Ml'llSffl' is dl'
must korrtJat omschrijving voor dt 11011-

d"dm dit door tlt ord~dimslm tn dt fak-
bar Vll5fgtlfoudm werden tijdens de maTS
va" het tJutrtnn;rclll.ft NSV d(l(lr Leuven,
Nitt 'ugtllbt/(lfJtrs', wam dl' klanten vall
dl' [akbar dit Scll tOtVaWtf (Jp htt vertoer-
dl' mamtlll op,dt"vtTkttrdt {'Iaau ~II-

d('II, werden zi",dt; ;/IIJtrsduid dt helt
avond mtt ,tIt.'1ijZtld, N~I _'"JlUdI'IIU'II',

wa'" Uil kltillt mi"dtrhtid Ilttft wetlictn
/I(I(Jitt'n, c(Jllt,'1tballk rail dirlu/Jij ,oIf=itn.
/)t> tllktlt hl'rrin;df(lrrr~ pur .10.11.01~ul/~II
misschien door ",'tmalld .'/l:'lI/i.'1 w,~rdl:'lI.
maar dal neemt ntn \~'t",01dal dehondrrden
a"d~r~ aklit'w.trdt"rs wl'l dt,oIdijk reden
haddtlf (Jm zic/I btlf(l(Jflijk b(l(J.\re maken.
sam~l1sdl(l/il1g."fVtrbod {lf nin,

Wat was rr ,qtbt'urd al.~er in dl' fakbar
brand was uir,'ltbr(Jktll? Wa/ als rallitk
zich ho.d meester gtmaaJa van dt vetl U
grou massa dit in een veet U kleine ruimte
wnd samengtdr~n? War als dt fakver-
ontwoordelijkrn niet dl' rtfto: gthad had+
dm om de ugmb('togers die dtkking zach- ....
ren voor de gannle k1appm van dt char9-
erende rijkswacht u verhinderen zich u
verspreiden over dt bouwvalligt houtrn
trap in dl' inkomhal? Wit durft ft voor-
spellen wal" dan 9dwurd was? En is htt ,1'

fltlukkigt ftit dat er, op mktlt schermut- \.-\.
sdillgell na, ntns voorgtvallt"ll is o/donfde "'...
reden om dt bttrokktntll II;tl met hun
IItUS (Jp hun verantwoordelijkheid U
duwtll.'

Hel oplrtdtll van dt ordenandlravers
Wa_{ van bij lut btgill ol/gemull hord,
Z(ll~'din dt Bl!jdl' l"k"msIslraal als tldtrs
ill dl' .~Iad Vl.'t','ldI'II=1' /1' paard (lf mn ht'l
wa/nkall(lll dl' .ftra/tll sdu.f."'. Et" vtr-
klarm,'ll'lwr dir (l1'trdrtvtll a.'1.qrt'Ssln't"gl"
draf/. is mr'.!/tlijk 11' vindtl1 bij dl' bur!!l'-
ml'tSI" 1'011 Lt'u\'f'II. +[)t"bur,qtmt'tslfr
wddr dm Uil k{IJ'frcmtalit lUSSl'Ildf 'WrI'

partijrIl ab.I(lluul I'rrmt'dtn "'(lcst w(Jrdl'll.
A,m.oI,·=lt·/1 dl' l(oI.."bl'l(l,oI"'.<IiIIl'.'~aal 11"0.(.

"d'I',," 1<"/1111 ,','r,,,' im/mllil:' d.lart".'II:'II
rl'l'r,'I,Iil:'((lp,oInrrdl:'lI~,aldll.( el'II rljb-
1~'.,rll/ k"'lIIl1<lIId,1I11 dNldl'rda,oI",l(II I. IN
/>/lr.oIl:'lI/l'c'lI'riJ'l.i 11'1'1'1'1 ill IIrl Itnarc/I-
Ir/lll/ Ct'" "I'rirlltjl' l<lull r(llld_oI(/{I/I(111/
famr" ell drurI'lI /(' .,luil<'111'/1 dl' 011/(1 (lP
Jwl ft ::r/l(II. O(lk III(l(.I/<'II I'I/ktlt ,<I<,"(lu,
"Ii't'1/ z(lol.{ "CI Stur l'I, hn Ltlk(lh{l(lfdkll'ar-
Ul'r I'XlTe 111 dl' _qalt'lI.qrh(Judl'lI It'{'rdr/l_
Ttrtchl want als Irtt NSVap straat kamt,
s/ltuvdl ('r altijd wtl trgtllS glas. Et" morJ;
van htl NSV Irtkl ;mm~rs aan wt:~,.!:tIïdl'n
Uil rijkt varii~ltit aan rtlschopptrs, straat-
vuhters ('17 krapuul zond" metr aal1. Is
}rtl gewelddadig m fasdst/Sr.h karakur van
htt NSV 9u17 rl'den ge/lot9 011/ un btto-
9in9 Ie vtrbitdm, ook al gaal dt IHtoging
ovtr pakwig Illd/sche olifalfll'II jll dl'
Vlaamst ditrl'lllu;,ulI? Htt 9('tuigl lrou-
\t'f'I/S 1'0.11UIT (JI/_qnmfdt IIaïl'1uil val/wegl'
dt (I{'reclll Vlaamr\,(lt'lel/den om IWII zorg
om Vlaam.{-Braba,,' MI' ft l'~rlrouw<'11aan
!frl'.'rlddadl/lt I'Ju/rcmiJItI/ als I/t/ NSV,
waan'D.l1 aI/uil kali .qt/'(Jopr worde" dal
dt Hur tr (lllS SI/tl vall m(J9t bnrijdtll.

Df ktnwraa_q iJ 11(11'h(l{'g dl' Prijs I(ql
dil' dl' drll/(lkratlt wil bnaltll (Jm rid/ in
IIrl,oItzidll I( lalfll spUWt/! h, IIaam 1'0.11
de ITlje mrl/jll,q}uitil/.oI. d(l(Jrfault li<,dtll
o.lItrhandt al ro I'aak verkracht el! l'l'r·
I'{'rmd IN IIII'.qa/(I(lII vtl(lr hUil Il'u_q<'IIJi.
"'{'rdl dl' (IptIlbart (Jrdt (lf dt dtm(Jkratit
Jall IIIl'rr l>rdrf/:qdd{'{'r bl),'(I(lrbl't/d rm
ri.';kl'I·(,f't/>nlw,·.t,,/njd dali d(l{lr rl'II NSV-
IIIillllfi:.'I,II"...71.(lu6 T(ll>b(J(kl'md, ,'all wel.
nl'lldrr,fa.o./al·{llId werd ,oIC/(ltlllddm /zij ('11-
.00elljkhad M('lll:'rr di' /lur,oIeml'nUr, :,;/aap
::ildll
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ergesloren. Met twee waterkanonnen aan
de voorkant en een koppel klopgrage riJks-
wachtsektles aan de achterdeur werden de
betogers samengeperst In de Iakbar, lot nlët
geringe verbazing van de reguliere bezoek-
ers die zich de lacto gedurende meer dan
drie uur gt-gij1.eld zagen In het ongezond
volle karee. Alle partijen mogen de hemel
dankbaar zijn dat hel oude L&W-p.-md be-
stand bleek tegen de volksmassa en dat er
geen paniek uitbrak onder de sarnengedre-
venen. (zie ander artikel op deze pagina)

NSV marcheert door Leuven

Minderheden moeten beschermd worden

Ironie

De ordo:strijdkrachu:n gin~o:n er in de
Blijde Inkomstraar ondertussen met dl."
gwvt: ~'rsld door, De: hardhandige charges
op dl."ht:tl1!o\~ dil."~t't'n kant op konden.
leverde 163 {lJnh\ludin~t'n op. waaronder
één van een mind..-rjari~t'_ Toen sommi~e
\lp~e:hitste overblijvers _ waamnd..-r een
aamal ht'rll.:psherrit..o;('hoflpers die \Vt:lnig te
rnaken hadd<.=1'lruer de pnucsaere nde StU-
denten - met lIesp en andere kah-epro-
jekttclen l'I."..:,mnen'ft'imijlt'n, kl.'1.. hd
relereelu- nmaarden in een kll'im' ,'dd~la):,
Achl rijkcw achtcrv en evenveel studente-n
reekren ~l'wond_ El'n TÎjJ..~warhl.. r kwq:
~loiI~u-gen het h,,,,]d vn werd mt'l ,'rn'li",'
verwondingen al,l;t"'OI'rd. El;n van dl' aan-
gehnudenen. die e-rvan verdacht werd ht:1
bewuste projektiel ,l;t"Sml'l!:'nte hebbe-n. 2.11
zich in d..- I''''fl van dt:lt' w«k al vla een
snelrechtprocedure 1'4",r dl."rer-htha nk moe-
1I;'n veramwoorden. TC:I-(t'nacht anderen
werd een proces-verbaal \lp~eslcJd, dl' rest
werd zonder ~t'\loJ~ weer vrlj,:doillt:n.

Ot' andere tl"jo:enhc:-IUl-(l'rShadden zich
Inmiddels in verschulende ..:ro'__pen I't'r-,
spreld en echtervolgden de NSV'o:rS up h'un
lochl door do: stad. Bij elke zijslTaal kwaTJ;1
hel tot Wat over en weer ge=Iasdst" en
gerkcmmunlsr", zonder veel erg. De orde-
dienst van het NSV - niel zonder ironie in
T-shins gestoken met in het groot 'Orde' op"
- hield haar Hoepen In bedwang en , .. ,k
hel hardt' optreden van de njkswechrers 10:

paard rnaakte de nodige Indruk. Na de he-
tnging werden de diverse landelijke afdel!n:
gen zonder pardon weer op de bus gezet en
C-130-gewijs uit het sradcerurum wegge-
voerd.

Hevil-(t' konrronraues werden aldus ver-
meden en na nu.: wal laatste uJlSInDIJes lUS-
sen overgebleven knokploegen werd ht'1
beleg van Leuven nfl!(eht'vt:n. De lo kalen
viln het t'kslrt'~mnnkSt' MLB en ht'1 ek-
streemrechrse NSV moesten het urngelden
maar dl" rl'SI van do: stad blt:!:'1gelukkig
":C'Sp.iard van verdere vandalenstreken.
Tegen middt'rna('hl werden dt' '~ijzcJaars'
uil hun I-(t'dwonj-!l'n kulkktld kilJeel'l'rl:>lijl
be-vrijd en kun naa~1 de wanhoplee- barbe-
ht'l'rdl'f ,~,I; do: rest van Leuven dt: ha lans
opmaken van deze "mars van de
unverdraagzaamhe-id". Ol de demokrane als
winnaar uit dit duur avondje pestenjen en
provokatie aan haar adres komt. Is daarbij
allerminst een uhgemaakte zaak.

(foto Kn·sto! Bratl«kirt)Dl vrtdnpijp gtblu(t)Sf

Gorige week dondudag was
Leuven een ëezerre stad. Atm-
leiding was een NSV·betoging

tegen het frankofone imperialisme in
Vlaams-Brabant. De antifascistische
lt'gt'nbetogiug, die door burgemeester
Tobback verboden was, werd door de
rijkswacht op een imposante en soms
bruIale maniu aangepakr, ~l bij
de tegenbetogers als b'ï de rijkswacht
vielen er een achttaf gewonden. Bij de
aktie wud ook de fakbar van Lette-
ren door de rijkswacht belegerd.

Center 127 bis van de Vlaamse oerneen-
schap' wilden de studenten een beeld ge-
ven van de Nieuwe Orde' in hel onver-
draagzame viaanderen waar eksrreemreetus
1.(1 hevlg naar verlangt. Ot' aktie kende heel
wal hijval cn ui er waarschijnlijk in nter
geringe male toe bijgt:dra~en hebben dat lip
zijn mmst do: opkomst van de: tegenbetu-
gin~ later op de dag een sukses W;tS,

Bur~.:mt't'sler Tul'Nck had n ..chrans
voorat e-lke vorm van It')-:~-nbt:ltogin!-:uil-
drukkelijk vcrboden. Dal Tobback een te'-
ge:nt...-Iol-(ln1:niet I".daat. is "flzich nkl
uitzund!:'rlijk - h:gt'nt>t:lugingen worden in
Leuven n.",il usegelaten - maar toch rij'
zen er vrag-n over hel Idl dal de burge-
meester "p deze manter ckstrcemrechrs een
untek lorum }:d,,!dt'n heen. Ondanks ht'1
verbod vcrzamelden vvn dulzendtat pmtest-
I>o:II",,'r' urn zeven uur t>ijhl'l oedhuls. Dl'
ma~~al uilgl'fuktt' .. rdeh andhavcrs - drlc-
h ..ndcrd rijbwJchlt'r.; ,'n a.l!l'nlt·n - neren
de manih-stann-n aa nvankclljk bc-rljen , ra~
I,...n dl' It'~~-nh"I"ginj-: ul'Sto .. mdc naar het
H,~!vt'rrkin wan het ,..-SVIt'gen achten
verzamelen blies, werd het optreden bnsi-
ger. De helft van de betogers werden in de
Blijde Inkcmststraar Ier hoogte van de kam'
pus Lelleren ingesloten, De enige uitweg
bleek de takbar van L6-W, maar ook die
werd deer de rijkswacht al snel hermetisch

De NSV'ers wisten het demokratische ge-
baar van de burgemeester naar waarde te
schenen: "NSV bedankt Tobback" stond er
te lezen op enkele van de bordjes die de
mannestanten meedroegen. Dat ze hiermee
meteen de: voormen van de 'linkse reuen'
kunden kompromineren was natuurlijk
mooi meegenomen.

Klopgraag

Ook u,kn rde Leuvense Overkoepelen-
de Kring"rgani~lit') onderschreef een plat-
lurm dal pnucsteerde legt'n de' ltIe'latlng
van de burgemeester. Hel 'Aktie Prunt SlOp
Pasdsme', waartoe Luk" behoorde. veroor-
dl'dde het NSV urnwille van haar -geweld-
dadlg. ractsttsch en antldemukratlsch" ka-
rakter. -NSV Slaal v,~!r lascismc. vuur haal.
1"M!rdiskriminalit' up hasis van seksuele
gt"aardht'id, j-!,~Jachl. rdigit'uz~ overtui-
"in..: ... • luidde het op ht'l pamflO:l 'Leuven
rcfn. samen lukt het." Dl' m,'CSI in ht:1 00"

sprin}:t'ndt' al..lio: ven hl."l In-ru was wellicht
de: ludieke kt'urin~ van h..-Isrudemenvolk
donderdagmiddag aan AJma 2. vtaamse
studenten raakten zonder veel erg voorbij
de In militair kostuum gehulde manifestan-
ten, W1e er vreemd, ontaard of gewoon an-
ders ultzag. werd evenwel Jljdend voorwerp
van een schljneksekuue. Met hun -rrensn

Driehonderd rijks\Vachtt:rs. vlerhonderd
rechtse ht:t"~~'rs, ruim duiz..-nd tegenl ...-Iu,
gers en hunderde-n 'rampl<ll'risll'n·. J~I;on
er donderdagavond nie-t naOl~1kljken in dl'
Leuvense binnenstad. Naar l'il'rjaarlijJ..~l'
~t'I\'(~mtt' "fj-!ani~\'t'rde dl' ~ali<malistischl'
Studenten Vl.'h·ni..:in!: t!\'SVj ve-n mar~ d'M'r
Leuven Hij dl' 1>t.'I"":l'fS\\'a~ dl' 'ni'mt, dl' la
crème van Vlaandl'rl"n's ekvuccmrcctus
venegenwoordtgd: Bh!kkupstukkt'n Juris
Van Haurhem. Frands Van den Eynde en
'éminence grise' Wim verregeken stonden
erbij en keken er naar. Philip De Winter en
GeroJf ennemens ontbraken op hel appel,
wellicht bevreesd dat eventuele oproer hun
populariteit zou schaden, ne rest van het
bruine: leger werd gevuld met wat zichzelf
nogal verbloemend de 'rechtervleugel van
de Vlaamse Beweging' noemt, gaande van
de gekende hardeJijnaanhangers van Voor-
pest en Tak tOt de knokploegen en hoolt-
gans met Antwerps aksent en runetekens
op het sjaaltje', Opvallend afwezig in de-
oplucht waren vrouwen, ufl enkele NSV.
SIt:TSna. Is betogen niels voor dl' vlaemse
vrouw, uI bewaakten zij Intussen uuter en
h~erd It'gen hel oprukkend frankolnon im-
perialisme?

Nlel all!:'t'n Vanuit klC'inJinkse hoc-k.
maar ,,,,k vantlli hredt:re krln~ was proteSt
~t'rt'Zt'n It'j-:t'n hel kil dal dt: naar lascismt:
nc-i..:endt' upttlcht in Lt'uvt'n IneKdalc-n
wt'rd. Vekn Slipten ilan dat. j-:t'zio:nhl'l kil
dal NSV-tnChtt'n ahijd ufl gt'wdd uildraoili·
en, nielS dl' burgt'menl!:'f bt"1e:tledt' manl-
lt-SUIÎt' It' vt'rhit:den uit vrt:t:s VtMlrde' upc:n-
hart: "rdt' t:n vt:iliKht'id. Tevt'ns misle bur-
Kervadl'r Tnhhack et'n nit'uwt' KeJl'~l."nht'id
urn zijn slO..-rt' laoil)le~t:nuvt'r loul r~chlS in
daden urn It' zl"lIt'n. Tot>hack lit't ht'1 flrolt'~1
nit'1 aan djn han I;omt'n en ", ...mdt: hl'l
ondt'Tlwrp I'an do: J'lt'lO..:ing..-t'n 'r~alill'Îl:

Henk Dhee-dene-
Bart E«khout

Oorlogsverslaggeving vanuit een [akbar

Tussen loop en kaleetoog
Ofijd~ Inkomststraat 11 is het

tl",isadres van zeven studen-
tenkringen, I!n van de organi·

satie lslla-LLuven van geschiedenis-
studenten, Enige druktl! is in h~t zo·
wat /londerdvijftien jaar oude huis
met /laar 'unieke' sfucplafonds nooit
ver weg, Maar donderdagavond was
het er wel uitzondulijk druk, TMn d~
rijkswacllt zo'n twullonderd ugenbe·
rogers lIet gl!bouw ;ndruf kOIl un
katastrofe nog "et verml!dell worden.
Drie uur lang waren u gijzelaars in
het oude huis, tot stomme \:erbaû"g
vall studl!IIten die er un rocktailavond
or9a"jst't'rd~1I t~n voordelI! van stu-
denten in Ka:achstan.

vuor narierend warerkanon-onheü in de Iak-
bar van l&W. Maar ook dl.' achtc-ruÎ1gang
van ht'l kalee, die uitgeeft up de kampus,
t"tlc:ekalgt'zt:I, Toevallige k.lf~~bt:zuekt'cs
slt'lden hinnt'n nuchte'r (nu ja) vaSI dal zij
nOK wd ,'en tijdjt: mOl'SIt:n bJijve:n 100"-

hanKen. Ht'laas vuor dl' Kazachslanh~ndle:t
was t:r dus wt:l I'ed volk, maar dit' lipischt'
cllcklailslt'l'r WaS nit'1 helt"maaJ wal he:I zijn
mOdi dal. D~ ur"anisalt!rcn zdl sltlnden
overig,'ns naaSI do: arm dl."rwel bultt:n op
dt' 5ttM.'p.En'n .lt-d.; h!:'1l'r ofl dal de' rijks-
wachl dl' taJ..hoilr,,,,I; \Ve:rkI."Jijkzou !1l'S\tlf'

mt'n. El'n d,'el \'an dl' ordt'handhal't:rs
kr,'t''': hl'l imml'fS t'r~ kl\-ilad lorn Zt' vanop
el'n I""'t:nl'l'rdil'pin" ,m'l "'awr bt_'~olt'n
IH'rdl'n, Ot: 0\ l·rm .... dil-(l· rijkswachlt'cs

ve-rvolg op p. S

Rond acht uur verzamelde een ~rOlc groep
legt'nllel"g~rs in de Blijdt: Inkllmststraal,
Ic-rwijl de lutslt' eksut'!:'mrechISe demun-
SlraOlt'n voor de NSV·mars viln die avund
uil dl" hussc-n van maatschaflpij 'De Blauw-
",,,,"I' gdadt'n \Vt'rdt'n. De Rav..-nslTaal \wrd
do"r dl."riJkswachl vo('r de gt'lt'gt:nht'id als
hullt:rwnc inl-(t:riçht. Ot' helhd I>t:g"n Hlt'n
ti.:n minul~n lal!:'r IM!I;aChl~r dt' demon·
stranlen e'..-nwallelje: rijkswachlers vt'r-
s.cht'l'n. Et'n dt'd van dt: mlnile5lamt'n "ni-
snaple wt:lislVaar aan dl'zl' 'Operatie Ral-
l~n"aJ', maar up ht'1 aslalt hl~d e:l'n "it'f'
hondl'rdkoppigt' c"cktail I'an al-(ilt'rt:ndl"
linksradikaJt'n t'n ~~mali"dt' dcll'galil"S van
Jnn)-: SodaJish-n. Agillt'v ..-0 lal van and,'rc
Mudt'ntl."n achin.

El'n dt'l'! I'an ht'n 1.<1chlzijn 1(M.'\'luchl
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Mag de rijkswacht op de kampus?

Verboden te belegeren

Oijdens de betoging vtm vorige
week dotlderdag werd de fak-
bar van Letteren hermetisch

afgesloten door leden van de "open-
bare en gewapetlde" macht, In welke
male zij de orde handhaafdl!tl is één
zaak, Een andere vraag is of zij het
recht hadden de universiteitsgronden,
gebouwen en fakhars te belegeren of
zelfs te betreden,

BIJ het nnderluek naar de wettelijke rege-
Iln.: terzake dient vonral een waarschuwing
in actn genurnen. Zoals wil' andere juridi·
sche problemen bestaat oClk voor dil pro-
bleem ~l't'n t'enduldi~e, koherenre wettekst.
De van tn"f'assln!-: zijnde rechtsregels Zijn
veeleer een samenraapsel van dtv e rse ani,
kelen en wencksten. And e rs ,.;eze):d zal de
ene recht r 1,1 jurist op tosts van dezelfde
rq.~t'liln en zus-kunkluste korru-n e n dl'
andere rectuer ,11[unsruu l'l'n 7okunklusie,

Do: toa~i~\"KII de nl'lossin): van het
\"K,rliK~l'nd probleem li):1 n'rv,u in <In. 10
van dl' ):Tnndwl,t ronschendbaerheld'van de
\\'unin~) vn an,,II "<In ho:t Europees verd'<I)o:
V'K,r dl' reehu-n van de mens (h"1 recht "11
l·...rtoiedi):in): van he 1 prtvcelcvcm. voorts
zijn er een aanral bepalingen van het Wt'I-
boek van Strafvordering van belang alsook
de Wet van 7 junl 1969 tor vaststelling van
de tiJd gedurende welke geen opsporing ten
huize of hutszoekjng mag worden verricht.
Zelf~ oeroude (vt'Nuderde?) wetteksten
houden hun volle uitwerking, Zo biijh een
Dekreet van 19,22 juli 1791 van roepas-
stng. Tot slot werden een aantal nieuw ...
bepalingen opgenomen in de Wel van 5
augustus 1992 op het politieambt. Deze
laatste wel zou verplichte tueratuur moelen
zijn VtMlTelke- betoger vermits deze de rno-
,.;dijkht'1kn maar vooral ook de beperkln-
gen van orrz e geünllormeerde 'vrienden'
bespreekt.

crosso modo kan wurden geMeld dat
de leden van de ,..oHtit' of rijkswacht steeds
n:du bc:bllot'o. urn do: -vu .. r hel publiek ltlc-
).:ankelijke f'laalkn- re toetreden lip V'KIT-
waarde dal z'" hlerbl] toezien "I' de hand,

Fakbar
v~rvolg van p. 4

werden eenmaal hlnnen snel op ande-re ).:t',

dachten Iwl;Jrachl en stonden in ).:e...n lijd
weer ):l'IVIKm v"ur dl' deur.

00: suuauc werd pas t'chtl'rJn):l'nd
toen d ... rijk~wacht in dl' Blijde tnkornsr-
straat om hall negen zond ...r l'nl):l' waar-
schuwtng charJ.("l'rdt' en s)'stt'malisch en-
kehngcn h<lrdhandi.: arresteerde. Zodut'ndl'
begonnen dt' \lt'ttl~..:rs massaal hun toe'
vlucht Il' lll",kt'n in dt' lak van L&W, Wit'
zich n"jo(IV·pfOW<lmm<l's hl'rinnt'n w<larin
ttl'l"lU):d ""ordl hondo:rd man in ...en twet'-
pt.'k<l'tjo:ui Il'll'l<Kmsei 10: \\'rin!-:l'n kan ",r
zich \\'0:1 O:l'nplaatje [lij indl'nf...l"n, Tuen hel
lak!'Cht't'r d..: rijks\\'o!chl tdelunisch dt' uno
houdbare tot."Stand proheerdl' duid dijk te

having van de openbare orde en de nare-
ving van de politiewenen en verorderun-
gen, Een kafee of fakbar valt normaal ge-
zien onder het begrip -voor het publiek
toegankelijke plaatsen". ook de urnverst-
tehsgronden en de leslokalen vallen ver-
moedeljjk onder deze begrippen, Zelfs '5
nachts. van zodra hel publiek in die plaat-
sen wordt \()t')ldat ...n en tot zulanJ.( het
publiek in die plaars e n 101.'~elatl'n is,

Is er ~t'en publiek meer aanwezig in de
kelee of lakhar (lf in de untversltelrsgebou-
wen. dan worden de normale re):ds van de
huisZtIekin).: van lI"'f'ilssin): teen hutszoe-
kin).: kan In principe enkel mus 10dalin,.:
van d...ondcrzoeksrechrer) . Priveeplaatsen
dit' niel lUI \\Iunin~ dienen tzuals ...t'n les-
Il1k.ull. vallen uiteraard niet onder de ht'-
schermtng van de grondwcr. Dl' 1IK:'):an~
van o[ dl' 1.ut'kinJ.(do"r d...ordedie-nsten zal
in dal ):tval aan ):''t'n voerwaarden )o:dl<ln·
den zijn en b dus t'K:'~dJlt'n. Do!arnJJ51
moet men 'K,k !'C\dkn dat een ht,'!r,'dln):
"I hulsz .... kinjo(stt'l'd~ hll'):dalt'n I~ indie-n
een misdrijl "I" dit' I'laal~ aan dl' J.!<ln}!i~ ree
zu):t'naamdl' rl"):t:I van dt, "pIWII'rdaadlll"
!tapl'in~I, Konf...rn·l: hl'l wvrpen met }!Ia/l'n
vanuit een lakhar naar dl' ordedk-nsrcn
J.(...clt hun Z<lwie7o h...t r...ebt daaru-gen "p
It' treden,

Het in bedwang houden van een me-
nlglt~, zeker wenneer hel een verboden te-

, Sc:nbeto_.gjngbetr~tJleen normale zaak.
Het gegijzeld houden van mensen op ê1êl
perkte ruimte van een kafee. een f<lkba~rof
een universiteitsgebouw is daarentegen
flagram in Strijd met de bewegingsvrijheid
van elk individu. Het vergrendelen van de
uitgangen van de lakbar waardoor zo'n
driehonderd mensen opgesloten talen, zelfs
In hel kader van de ordehandhaving en
zt'lfs wanneer er vermoedeüjk mensen in
vertoeven die deelnamen aan een niet toe-
gelalen t"'ll;enbt'wgjng, moet ten zeerste in
vraag gesteld worden. Juridisch gezien is
een dergelljke aktle verwerpelijk (want se-
vaarlijk) en vermr ...ddijk van elke reerus-
~ruJld untbhMII ..n dus iUc~I,

(pm)

mak en. kreeg het steehts e-en weinig t>c.-grip·
vul "gt' had uw kafee maar rm...ten dicht-
doen- te horen. In Iche was de har inder-
daad latlJ.(t'sllll..:n, er loll enkel n"gal wat
vulk in

Gentleman

T...rwijl "f' SIraai de bl"ll'):I'fS op ...en
ho"pje werden tt~·vt'l·J.(d,mochten de !'C-
heerd e- rs van lakhar L&W zeil VIK,rrijks·
wechrkordun speten om de binnenstromen-
dl' massa nkl 0[1 dl' bouwvallige !rap It' la-
It'n en t't'n Ll'u\'o:ns Hl'ÎZt'ldrama I": v.. rmij-
dcn. OndenuSSt'n werd ht'1 le!1lJml'en
kakehclll):in,.; ultgevlmdl"n, Hdaas N-tt'kem
dal vntlr 51lmmigt'n dal t't'n talo:l hl'l "ok
"'d m.. t drÎt' f'oll'n k<ln SIellen, El'n jari,.;e
ml ....st dringend naar 7ijn \'t'rjaarda):skl'stj ...
t'n t'fllt'rdt' zich, VtKIfZIlvt'r daar pfaat.s VU"T
was, lt' pkl!t'r. Dl' reSI haple g...w\lun nilar

Gotdgekturd m Vlaamsch
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V1aalfU Blak Rot Op

lucht. De )01was er snel <Ir.tedereen wilde
naar huis, zonder lanjo(sdl' gevan):t'nis It'
moeren passeren. omsueeks negen uur
was Ol' situatÎl' 'oneer kumroh-' en kon hel
~SV. aan haa r mars !ll'~innl'n. D~' rijk~.
wacht hield de pJlSldlin): ondenusscn aan,
we-llicht urndat d,' kal,'m,' roch al o\Tn' ..1
1-'11 m~'1arrcstarucn. Dol! dl' ~lIualit' in de
lakhar sulaan r""dh,'t't aanliep. wav tu-n
blijkbaar een ZIlT).:.wa rn pa~ na h..-mlddeltng
van rekwr Otlstt'rlinck vond d...}!...7.a~vtJl'·
rende kapheln her n"di): ter plaatse Il' ko-
men. Mdt't'n werd er buiten opnieuw naar
haru-lust ).:l"chaT!-:t'erd,}!...slajo(en e-n gearres-
I"l',d. Als t'en h..:use ):l'n1kman Iwvrijdde
de kJpilt'in 'lelVl' l'l'n mdsj,' doll d'Klr twet'
ond,'rJ.:t'S<"hiklt'n 1",litid: inkurrekt Ilt-han·
ddd w\'Td. hidf' h<lar holldijk rt-eht. t'n
b",~,'I,'idd,' holar 1>t.'ro;.'K1nlijknolar ,'L'n van
d~' t1v,·n'Jlwa).:l'ns, wa<lrml'l' 1.'-prompl
naar dL' kaZl'rnt' g,'vot:rd wo:rd,

H...I was al "V...Tmiddetn<lchl Wl'n de
ord ...diensten hun greep ItlStt'n op de lakbilr,
Na tJndcrhandt'ling van kampusbchet'rdef
f'rofessor Gy~n mochto:n de ~c):iîzddt'n
wnder vt:rvolJo(inJ.(het pand vl'rlJten_ AI dil'
tijd UII..:n l't'n g,ote ttrllt'f' volSlrekt "n-
schuldige sludenlen, wkr ...nlge mJsdrijf
was dat Ze or ka let' zalen, als harin~en in
...en I"n g...vantten, Ht'1 was op zijn zachtsi
gt'zl,ttd sinisch dal nl'l dt' Bru~sdse hri):ad,',
\'''0' een WO"1 d":l'l IransIJliJ.(l'n. \\'aJrtl')o:l'll
h":l NSV officieel !'Ctuogdl' hen d,md ...rda,.;'

avond beschermde. Re-st de vraag wie ver-
amwoordclijk is voor de schad ... in de L&W
Iakbar, Naast dl' ):ijzclinJ.: van mensen in
hun kringlokaal vn d..: permancru ... dreiginJ.(
van ranÎef... ÎJl dl' ZI\'O:IC'fi):l'rm-nsc-nrnassa
l_ijn er namdijl.. .Klk ltr"kk..:n !-:l'mJakl.
Glazen. stukken van de \'emtt'rltladl'n en
onderde-h-u van ht'l m ..-uhilair 1V~'rd~'n·im·
mers ve-rnield ui g..n'C~·clt'l·rd tut prnjckth-l.
Hl,t gl'orJg van dl' kleine s..har,' Iq:t'nhl'I"·
gers dit:' zich hiermee kon amuseren is or
zijn minst duhi ...us en d... ophitsing door dl'
ordediensten kan nau\\'dijh ah ekskuus
dien ...n vour hun vandalisme.

'Troost

Ma<l' dl' uildnddijkl' ~ehadl' Zou \\'d
l'enS n",.; \'t'd pOin kun",'n wordl'n. Hl'l
tlt'h~r \'an dt' fJkbar Slond dichl hij dl' "n·
dl'nekL'ninjo( van ,·..:n huurk"mrakl m":l
huiSeigenaar KU Leuvl'n. dil" kenn ...lijk \M,k
dl' hrid ht't'll onlvangen mei et'n \'l'rloek
de lololk tijdens d... !;>cwging t\.' sluilt'n_ Ht'l
vallie hOf\t'n dat de f't'Silil've vtKJruitzich·
tt'n \'(~,r ..:t'n huurkontraktvnkn~in,;: nu
niel teveo:l v\'rduisEerd wordl'n lIel is \',~,r
d... laktlt'hl,t'rdl'rs t' ...n magere HOUStdat
BOB't'rs hen kom[llimentt'erden vanlVt'~t'
dl' ~'K:'dl' ~am,'n\\'nkin~ .

Jan·Frans Lcmmens
Dim!lri De Maesschakk

Multicult
Organis.\tie \'oor Internatiunale dans en inlerfulturele s~lmen",erking. progrnrlllllet'rt
Arabisclledan.~: up 17 en 24 "pri). K, 15,221'11 29 mei· 5,12. 19cn2ójuni
PIani': Stedelijk zwembad, Iloge~dlllolplclll :moo Leuven· aanvang: IM ()()-20.00 u,
Internatinnale dons (Ruemeens, Russi~h)' Op 16.23 en 30 april- 7, 14 en 21 mei
Indische d:ms: op 2K mei - 4, 11, IK cn 25 JUli! - Plaats: Don l3u~cocen1rum - hoek:
Plillie-Lostm:lI- ZwaluwclI~lra"t ]010 Kc"el·Lu· aanvang: 2()·22 u.
Yom inr., en illloChrijving: MlIltieuit, GcldcII.lak'cve'l I 12, :mo(J Leuven, Iel, 016120.00,75



'Morte a venezia: van Visconti

Loodzware bespiegelingen
•

Uchino Visconti zou in Leuven
een bekende Italiaan moeten
zijn. In 1992 wijdde 't Stuc nog

een retrospektieve aan de Italiaanse
regisseur en op de kulluurdag van de
KV Leuven was de gerestaureerde
versie van 'It Gattopardo' te bewon-
deren. D~ wt't"k draait " Stuc 'Mom
a venezia' (Dood in Venetië), het
tweede d",,/ U;, de Duitse trilogie. die
begon met 'La caduur degli de;' (The
Damned) en afgesloten werd met
'Ludwiq', zijn laatste prent uit 1976.
'Mone a VrneZI'Q' is de verfilming van
de geilïknamigf! novdle van Thomas
Mann. Waar twu gt'n;ûn elkaar ont-
moetten.

vrscomrs btmcarnèrc t>o;-~"nin 1943 mcr
een H.aklaal uver dt, anlrllfl"mork stneme

waarin hij stelt dat hij films wil maken over
do: mens die bepaald wordt door zijn plaats
in de: maatschappij en de tijd waarin hij
keh. Onderwerp zijn niet meer de orn-
standigheden zelf. die zich immer'! niel la.
ren lllrnen. maar wel de mens waarop de
nmstandigheden Inwerken. Kenners plaat-
sen zijn werk binnen de neoreeususche
film, hoewel vtscomr regelmatig zondigde
tegen de regels van het genre. Men noemt
vtscomt ook een marxistisch reglsseur. wal
een kern van waarheid bevat. maar een
vulbloed marxist was hij niet. VI~,r"Zijn
oeuvre kreeg hij zowel van de linker- als
van de Tt'"chlerzijde kritiek te verwerken.

Obsessie

Hel sociale element karaktensecn "Zijn
vm •.""}:eIurns. In ·Osst'"S1ion...· en 'u Te-rra
Trema' is de klaSSenSIrijd l'en ~1 ..mJ.:rijk n--

ma. De linkenljde juicht, maar ondertussen
sluipt een andere Iascrnane binnen in het
werk van vtsconu: de geschiedenis. Het de-
cor van de prenten is niet langer het volkse
leven, maar wel de artstokrausche kringen,
waar vlsconu zelf toe behoorde, In verschil-
lende films plaatst hij die artsrckreue in de
negentiende eeuw, op het moment dal de
burgerij de oude standenmaatschappij om-
vergooit. De personages zijn angstvallig op
zoek naar een nieuwe plaats in de maal'
schappij die hen nlet meer schijm re pas-
sen, vïsconu lacht deze artsrokrausche klas-
se: ecmer niel domweg uit. maar !lo.:handdt
ze haast mei genegenheid. Dit gegeven
kermt misschien nug het besr uil de verf in
'Il Gal1Opardo'. waar het hoofdpersonage
zich nkl meer v...rzet le.:el"l de maatschap-
peJijkl' omwemeüngen. maar aanvaardt dal
hij plaaES moer ruimen voor nieuwe Ideeën.
dil' op hun beurt zullen moelen wijken
VOl'r andere opvattingen.

Men zou dl' konkluste- kunnen trekken
dal visconti een ovenuljotd [lt'ssimist Is. dil'
}:d()oll in een eeuwlge serie zinloze om-
wentelingen. rnch is ht'\ slechts l.ijn t>t'd.lt;'-
linjot"n~ E~-1....-vrjjdcn uil dl' j.!rn-p van her
1',.-;iEievl' vu"ruil)o:anjot~t""nken. dal tH,k in

Bart Pinceel opent stripwinkel

"Het moet gewoon opbrengen"
ee stripmarkt is "iet meer wat

ze geweest is. De krisis, compu-
_' te~l_~tfu_~ ~..$- Qverjjv..erio'

omkrwijzers, iedereen. knïgt de schuld ..
Sommigen wijten het zelfs aan de
Golfoorlog ..Het enige zekere is dat er
minder strips worden verkocht dan
vroeger .. Tot voor kort kon je daar als
stripliefhebber in Leuven niks van
merken: er waren zelfs minstens vijf
winkds die lich toelegden op het
stripverhaal. Maar Toverbug en on-
langs ook Carapaces hebben er het
bijltje bij neergelegd, Nel nu het blijk-
baar niet zo goed gaal, opent Het Be·
sloten Land zijn deuTeJ'J op de asres-
len van Carapaces.

Tijd dus urn eens met een gezunde ronte
sardonlsch genoegen Ie luisteren waarom
iemand in deze financieel hachelijke perio-
de l'en stripwinkel opent. Hel kamikaze-
kommando van dienst heet Ban Pinceel. Nj
SlTiplidhehhers hl'kend van hel Sn ,rpi",
stripprogramma 'HI.'I IJ..-sIt'len Land'. Z.nwl
winkel als programma zijn gento<:md naar
dl.' klassieke Slrip van Furesl en Tardi.

Voet

Op 23 maan gaat de winkel otüctcc!
open. Hel !l'I'SlpTCIj:ramma ziel er .:r"ndi~
uil: een recepne in hel pand in dl' Parijs-
srraer, mei achteraf in dl' Albatros l'en I>P-
treden van dl' Boerenzonen "ft Speed en
een Silly Party, kompleet mei roeien op
Vlaamsche liederen,

Pinceel hoopt ook een tentoonstelling
over Johan De Moors fantastische kreatie
'Kabe De Koe' (zie veto 4) klaar-se-hebben.
Die tentoonstelling moet pers en publiek
naar zijn winkel lokken, De relatie met Jo-
han De Moor is blijkbaar stevig. wam de
tekenaar komt het halletje van Het seslo-
ten land schilderen, Een week voor de otü-
dële opening-op 16 maan dus, gaat de
winkel al olüoecs open,
Pinceel: -zo'n pand kosr geweldig veel
huur. Het moet gewoon opbrengen .•
Veto; wordl dal gun pr"bfeem? Er zijn a/wel
Jlrip:aktn in UUI'tn, Gtob~lijn draaif !J<'ld. Hou.
fekirf h~fr zijn vast pub/irk, maar bhj"kbaar
hebbm dr meestr andere hll l(J(h mMi/ijk.
Pim:eel: .Er is In Leuven n"k. een markt
V'H,r allernatievere zaken. denk ik . ..Deech ..
10: comicshelhebbers kunnen volgens mij op
dil moment nnI' nter in reuven terecht. Ik
wil dl' ingl'wikkl'!de cornlcsmarkr op de
voet gaan volgen. Ook underground mllel
aan bod kunnen komen. Er bestaat 'H,k
inlefess.anle avamuarde: jtmjote gasten in
Frankrijk en Bd",ii.' di,' rm-t heel interessen-
11'rneuwlghcden !lo.:zij:zijn. Hel is helt-maal
j.!l'l·n l\t:7waar dat dl' mccsu- van dio.--dingen
nkl in h...l xcderrands vertaald zijn. Ik wil
~WlVu"n ven winkel hebben waarin jl" hl'l
µ"v""1 krijµ1 dal er kIS µd't.-un in dl' ~tril"
were ..ld. Wa.H je heel speciale dingen klJnl
vtndcn.,
veto: laf daar \'{'fdr:>l!ndl'publiek \'tI'" "lIj"n?
Pf ncee]: .Hel moetlfjke zal zijn om dal
puh!id. I... bereiken. G.>t'ie strips als die van
Mallotli. McJ(ean, Andreas, Clowes .,1 Spie-
gêlman bereiken eigenlijk man een Elende
van hun echte publiek, Er zijn volgens mij

iS

veel meer mensen die die dingen goed zou-
den l'ioden als ze ze kenden. Af en toe
wordt zo'n strip een -hit, bijvoorbeeld 'Mails"
van sptegélman. Maar die heeft dan weer
met: dat hij gaat over de holokaust: dat
zorgt automatisch voor meer pers. Ik ga een
tijdschriftje uhgeven waarin ik de nieuwe
releases bespreek, eventueel gekombineerd
met een interview dat ik al heb gedaan met
de betrekken auteur. Ik ga daarin ook strips
die ik goed vind, voorstellen.

Schaar

Ik wil {MIkboeken verkopen over 1010-
grafie, Star Tn'k en andere cuutenomenen.
AIII.""l wal een beetje naar underground
ruikl. Ik reken alle mensen die naar hel
Stuc Kaan lUI mijn publiek. Dal wil ovcri-
gens niel ze~l'n dat ik ",een 'Lar}:u wrnch'
ga verkopen. Uil zulke reeksen moel je je
winst halen natuurlijk .•
Veto: Zijn er I1to9verre Ir:>I!ki>mslplanne-n?
Pin«el: «Ik zou l'raa}: eens wat van dil'
Amerikaanse undergroundmannen naar
hier halen. Eventueel sarru-n rm-t Ik Schaar
in Gem en Lambiek in Amsn-rdam. En ah
alles j:"ed creen. kan ik misschh-n 7dl din-
}:{"ngaan uitpeven: er zijn wd mee-r Sirip'
winkels die dal doen ...
Veto: Ga je door meI het sln'ppr~ramma (lP
3cl'rpi(l?

ptnceek «ra .•
V~to; ltorgl dal met vaar gno.'tlt'nsprtoblrmrn?
Tr:~lijk fJri/,, ..<inkrlier en ·journalist?
Plnce ...l: «Nee. Ik hen 10101011niel inte~er .•

G...rt Meesten

MUSle-HALL
Hel Sinjaal
Een hommage aan Paul Van Os/aijen
Kamerorkest Prima La Music:ao.l.v. Dirk Vermeulen met mu:iek mn Peter Vermeersch

Ensembles Rans- Weshm
Ontmoeting lussen de Westerse en de Arabische luit

Predikherenkerk
Donderdag 21 maart 20:00 u

Schouwburg
Dinsdag 19 maart 20:00 u

•

1996 nog Itereert. In die zin is Visconti nog
steeds even aktueel, en voor de Leuvense
universitaire wereld misschien wel essen-
tieel.

Disney

De Duitse trüogje. 'La caduta degli dei',
'Morte a Venezia' en 'Ludwlg', wordt enkel
zo genoemd omdat de hoofdpersonages van
de drie films de Duitse nationaliteit hebben.
In de eerste is deze een Duits industrieel, in
de tweede een vermoerd kunstenaar en in
de derde kuning Ludwig, die vooral bekend
is om zijn eksesstcve bouwwoede - herin-
ner u hel prutserige Neuschwanstein, dal
model stond voor het kasteel van Dlsney -
en zijn mateloze bewondering voor het ge-
nie van wagner.

'Mune I venene- is het verhaal van
Aschenhach~..een oude arlsrokrausche kun,
stenaar. dil' Venetië bezoekt aan de voor-
avond van een cholera-epidemie. In zijn
hutd t>Old!.uet hij het Z'M'mje van l'en del-
ti~e Engelse ~amllie. waarin hij hel sensuele
s.ch<H,nhddsideaal'herkeni waar hij zijn hl'"
h- leven al naarupi,';k is. In f1aiihhacks die
relereren aan 'Dukaur Faustus", een andere
roman van 'rh.unes Mann. di, .. hel ahrude
rausneme bespeelt. kunnen \'VI.' Aseben-
hach's verleden rekonstrueren. Oe artsro ..
kraar. die ideaal geplaalsl is om de kunst
zinvol in zijn leven te integreren. vefj4ilt zo-
als Faust echt Ie leven. FaUSI had nood aan
Ml'phislIl. dl' duivel aan wie hij zijn zid
verkocht, zoals Aschenbach pas tot Inzicht
kan komen door het engelachtige jongetje
Tad%ll>. die tenstortê oOYzJJnneYopelst.
Aschenbach komt terecht In een zijnskrisis,
die Zijn heden en verleden in vraa8~stelt,

•
Asbak

,
Opmerkelijk aan deze film Is dat het

decor. 101 in de details. en de muziek van
Mahler fundamenled bijdragen rot de tire"
ring van het huotdpersnnage. Asehenbeef .f
spreekt erg weinig in dl' film, en dal hoeI! \:
eigenlijk niet, wam dl' omstandigheden
spreken VIH,r hem. De openingscène. waar-
In xschenbach met ttn gondel naar zijn ho-
lell'Vordl j.:l'hrachl. spreekt in dal verband
bockdelen. Vl'nl'lii.' lijkt verdoemd onder de
zwan}:rij7.e hemd. de nakende epidemie
hanj:1 rastbaar in de atmosfeer. Mahlcr's
muziek klinkl donker en doorwroctn, up
zoek naar diepere grond. Hel lijkt wel dal
de muziek niet aan dl" lilm is toegevoegd.
maar dat de muziek essentieel deel uh-
mail kt v<In dl' Hlmtsr'he reallteh, Hoewel
Al>ch,'nbach llÎl't~ 1.q:1. schreeuwt de helt:
sekwc-nth- zijn }:1·eSIl""~j.!l'Slddheiduil.
Mahll"r'~ svmtonievn belcelden na hl'!
~ukl>l~ van ',\1',"e a V..no:zia· uverigens een
revival. ,\1isschil'n kem nu ook nach ven
n-vivel nu zijn 'air' uit de derde «uverturv
upgenomt'n werd in dl' skore van 'Severr'.
Dol!wordt spannend.

DlmItri D~ Mal"Sschalck

'i\1torJea Vene:ia'in '/Slucopwornsdag IJ
maan am 20.00 u, danderdag 14 nu!an om
22.10 Il en vn"jdag 1.5 maan om 20.00 Il.

±lL'U'Sij

CULTUREEL
CENTRUM
LEUVEN
RESERVATIE: 016/222.113
Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
Inlichtingen: 016/23.84.27
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Raimund Hoghe met drie solo's in het Stuc

De mae van de verbeelding
GIli1tlUnd Hoghe (1949) was ge·

durende tien jtulr veste dra-
maturg bij dL Duitu cnoreo-

grafe pjna Bausch. Hij vertiet het ge-
zelschap in 1990 en maakt sindsdim
ulf voorstellingen, vaak mei lTr"M9Uf!

dansers VDnPina Bausch. Die voor-
stdIi"sen situeren rieh op de grou
van teater. dam en perfonnana.
Hoghe is ook journalist: l.eaterkriliek.
maar ook artikels over mensen en
sociale temo's verschenen bijvoorbeeld
in 'Die Zei", un Duits weekblad met
een oplagt van een half miljoen de-
semplann. Verleden jaar was voor het
eerst in België, op Klapstuk '95. een
voorstelling VQn Raimund Hoghe Ie
zien: 'Meinwiiru', Het Stuc was zo en-
IMSiast. dat ven Hoghe dir jaar drie
voorstellingen worden getoond: 'verdi
Prati" (GrMtU weiden), 'CeToldo's
solo' en nog eens 'Meinwiirts', Daar-
naast zal Hoghe ook. in een 'soirée
composü', een lezing gtven waarin
hij het door middel van muzi~kfrag-
menten. verhalen en video~e1d~n zal
hebben over mkde van zijn inspira-'
tiebronnen. Hoghe wordt door Klap-
stuk in J 997 ook een tijdje de dans-
studio aangebod~n om er vrij aan
nieuw werk te werken.

In 'Meinwäns' Is Hoghe de enige speler.
Alles venrekt van zijn lichaam en hoe dal
door hel publiek bekeken wordt. HlIghe
heeft een kleine gestalte en een gebochelde
ruggewervel. Hij toom zijn rug aan hel pu-
bliek, een gipsen al):Ît1sd van zijn hl.lchc:l
mC1 lidde tegen zich aandrukkend. Zo'n
venrekpunt k.ln de 1O';"sch"uwcn: de hc·
_!_~!!!dd van hun Clo"It'ljckdoen inzien.
-H", 15vuur miJ o::cnlam):e w~ ):ewt:'CS1
vuur ik dil kon. Nu durî Ik in het u-ater
dingen dit.- ik daartluilcn n- ):riczt:li~ vind.
Op hct strand klccd ik mij nlet uit. Maar
waarom is hCI el):tnlijk zo'n sensaue als ik
mijn lichaam "nttlhK11? Ons ~l;'1IlId V'K'T
estenek is zo I">cpt·rkt.kd ..r m ..ns h....-tt weh
zijn eigen schIKmhl'id? Kijk naar dt· dansers
van Pina Bausch dil' zijn dilo.kt:r dan ~an~-
baar is in de danswereld. Langer. ouder. l.t·
dril):en een brtlen hd.!>.:n gvvn gcschon-n
oksels. Daar sprak men in Aml'rika schande
van. M,laT.dl· manter 1\'a.:lr")11l' 1ich tom-n

is juist rrachli).:. - IHo).:hl· in Dl' volkskram.
25/08/1995) Te).:l"Iijkt'nijd kan die TLIi<-"n
dan vlKlral dl' manter waarop ernaar wordt
)!ekeken nok een verwijzin.,: word ..n naar
elke vorm van uitstoIin): I'P basts van één
1.1ander 'uhjeklid' kenmerk, Cernraal in
'Mt'Înwlirts' staat her k-ven en d.. muzie-k
van Jozef Schmldl, een In de dertiger jaren
zeer populatre Joodse kontratenor wiens
repertoire van schlager tot opera strekte. Hij
was nlet alleen in Duitstalig gebied zeer ge-
uerd: in Nederland gaf hij in 1940 een kon-
sert voor meer dan honderdduizend men-
sen. lWer Jaar later was alles voorbij: opge-
jaagd duur de xaars. vluchtte hij van land
101 land om in 1942 in een ZwilSe~ imer-
neringskamp te overlijden. -zwttsertanc
wilde in 1942 nlct meer zoveel j.ld ..n opne-
men. ze glnge-n een kamp in. Dal herinn ..n
aan vandaag, aan de vluchtellngcn die lIuk
in karnpen terecht komen. Bepaalde dingen
in zijn hlo~ra!i .. komen nu 1111):bchoorlijk
aan. De vrtemddin!o(enhaill en alle mensen
die net als Schmidl V'Klr hun liJd Sler\lt·n.
ailn ,lids. Mijn vl1orslellin).: is een SIIUr! re-
quiem. Maar .Mlk Cl'n reis in mijn t"Î)o!en~e·
Khiedenis en die van heel veel andnen.-
!De Volkskrant)

Observatie

Raimund Hoghe: .Dal is l~n van de v.. r·
t>and~'n dil' dl' I" ...·schollwer kan makcn:
ml'n~en die Il' VTtIl·).:Sll·rv..n. in de jan,,"
d,'ni~ was dal d"llT dt' f'azi's of dll"r d..

oorlog. nu bijvoorbeeld door aids, Tenclf-
dertijd wil ik niet belerend zijn. Ik toon al-
leen maar een aantal analugieën .•
Veto; In «1'1 inl«vi~ US/ u: -lJJ fNr$DCnfijk
lom ~ jn tm /tDIC III1«n lijn Dk Ik wrm httl
surk U, dDI htb ik l'iJn PinD jtlttrd. Ik kblS ",jjn
privtt~1 niet uil. -
Hoghe: da, mijn reater is geen terapie.
Mijn persoonljjke situatie is enkel een ver-
trekpunt. Hel wurdr dour!,elrnkken naar
een algemen .. re problemanek. Die vorm is
belangrijk: ik wil nler \IJ"hel podlum Slap'
pen om hel nvo:r mijn mtserre lt' h..hho:n, ik
wil iels mlM1ÎSmaken. Mei weinig middelen
Iets moois kreëren. Mijn produktfes zijn
overigens ItnedklM'p en suho:r kwa decor-
stukken, Dat was iCls waar ik naar vertang-
de. die klein$Chalit:hcîd, dal individu ..cI·

Ik ben overigens gedurende korte tijd zelf
in Zuid-Amerika geweest. in Brazilië. De
grote armoede bij die mensen valt op, maar
tegdijkenijd zie je ook hun levensenergje.
het positieve in hen. Als je dan terugkeert
en de gezichten van de rijke Duitsers
ziet ....

Soberheid

Dl' tlld 'Meinwans' t'Naar mezen IIIc'~
kan \lok !,...raren worden als een vcrwfjzing
naar de kractn die schuilt In h..1 zich I..rug-
trekken In zichzelf van hel individu. In
'Mcinw.'ins' vertelt Hughe volh'Cnd verhaal:
--rl'ru~l'lfI,kkcn in de eigen verbeelding,
verzamelt een jl1nE!eman omërrningen: de
kappt'r dil' zijn oor en wang raakt lijdens

zijn kontekst te plaatsen: dat Ik zo sober wil
werken heelt bijvoorbeeld te maken met de
overdaad die je vaak ziet op scène. Ik denk
wat soberheid betreft aan het toneel van de
grote Peter Brook In Engeland .•

_De verschUien in publleksreakues on-
dersteunen mijn idee, die gedeeld wordt
door vele kunstenaars uit hel Verre Oosten,
dat een voorstelling In de eerste plaats een
seremonte is: mensen komen samen op een
bepaalde plaats om iets te delen, Hel is niet
gewoon zo dat je een ticket kuopl en dal ik
Jt>u dan bijvIM1rbecid Icls!J«f. dat Ik je een
kick beZIlT):.VIK'TStellin.,:en zijn Idkcns
knmrleel verscnttt ..nd. Op Klilf'Sluk was er
hij een vIMlrstdlin!o( In hel be!o(inminuten-
lang geroezemoes in de zaal, wal overigens
geen enkel probleem vormt. Bij de volgen-
de vlM)rslelling da~ was er onmiddellijk
een un):dIHlf1ijkl' ~illt·. Dal is reis wal j..al-
It.'t·n hij rodlumkurUlen heht. niet hij lilm
ui video. De mensen zdt kunnen <luk in .
verschtüende 5t~min.,:en zijn. In dc recen-
sie van de TImes stfll1d_J.:ö('hreven dal je in
..en bepaalde su-mmlng mllC'Sl zijn om il'IS
VIK)rjezclt uit 'Mdnwänf"li" hak'n, en dat

Kwasim(Jd~mt dodmda,.s

menselijke "uk. na jilrl·nlanJ.: aan dl' gnu ...·
produktles van Pina, met vIJ!cntwinti.,: dan-
~e~, te hehbcn gewerkt.»
Vdo: HOf' ontuaen 1111.' l'(O(Inullin.9m r~,,(nlijk?
lXnkl U u/llllltS uil ol krri'Tm dt dan~H NI/.:
mu.'
Hoghe: _Het vertrekt meestal van dingen
die ik gezien heb, Danspassen die ik de
dansers zag maken, bewegingen, dingen die
ze zeiden. Ik milakte vroeger vaak portret-
ten van mensen, die ook door observatie
tot stand kwamen. Hel persoonlijke Is zoals
gezegd belangrijk, De dansers brengen hun
eigen gevoel mee. Ik dwing ze niet bepaal-
de danszinnen of w 11;' maken, nf bepaalde
gevoelens HP te n ...pen. Dil is eok Iets dal
ik van Pina Bausch leerde: hel dansen ~aal
nit'1 all....n over moore uchemen. moore be-
nen. je rm ...t de dansers rulmr .. lillen urn
ultdrukktng Ie geven aan de redenen waar·
om ze dansen .•

Overleven

Johan Reyniers taniSliek dirál ...·ur Klilp-
stuk): ~Wal IMlkopvalt hij Ho~he is dal hij
dl' BraZiliaans.: danwrs dil' urtredcn in 'Ge·
raido's '1(,10'en 'Verdi prilll' nkl als eksoli-
SChl- \\'elen~ ):ebruikt. die ml'n~l'n kunl1l'n
zichzdl zijn. Ok 5<>1,,'s\ViII..n ni"1 .-k\,,'ilCh
zijn, ze k"men intl,).:t·ndeel hl','1 t'r~ n,li!r
uns I"e.-
Ho&hc-: .Waarl'ij dl' diln\t'r-. .Klk hun l"Î~I'n
kultuur, ui hot" dil- in hl'n zit. mn·hn·n).:l·n.

her knippen. regendruppels dil' valten "I'
zlJn gezkfu. een anslctnkaan in dl' bra-vi-n-
bus. Hel vrijwillige u-rujnrekk ..n in, "I dl'
!,l"'dwlll1gcn verbanrnng naar hel r'Ii,'o van
de pure verbeelding hcr" Iers \Vanh"ri~s,
maar wordt dlK'r H"j.!h.. h'KIj.(S1sert ..us ~l'-
nomen als een strategie tol overleven.
Wanneer hij zich in een door hemzelf op de
achterwand geprojekteerde foto van Jozef
Schmldt opstelt en zo een arm om zijn
schouder ontvangt van de wereldberoemde
tenor, ontroert de onmogelijkheid van hel
verlangen om dlt moment te verwerkelij-
ken. Hel 100111ook de macht van de ver-
beelding. die een individu in Slaat stelt ten-
mtnste voor een deel in een eigen wereld te
kven en de ben ..pen normen van anderen.
al is het maar VIKIT..en moment. aan de
laars Ie lappen". rNlllcs', 11/95)
Veto: U bent onlanj~ op lormu jrwtlSl in En-
.9(land, u was vrrleden jaar op KlapS/II/.:. ZIJ!} u
duidrlJÏke .'trschillrn in de reak/ies ,'on hel pu·
blirk le!lenol'f'r dil' 1"On hel DuilJI' publiek?
Hoghe: ~Zl·kt'r. Hel Bel~ische publiek is
vecl meer "flt"n, Hier is hd niCl 1.1) moeilijk
als in Duitsl.:lnd om hel "ver J"I.Jiliek l" ).:t'-

laden I..ma·s t.. hehhcn: racisme, vluchle·
lin~enrrl.blemiltiek, h"mIlScksuaJileil. en·
Z<1VIK,".Daarhij koml nllj.! dal de menwn
hil'r vl'cI ml'er dilns, heweJ.:in):Sleal .. r ).:l·lien
hdll ...n, In DuitSland is dl' iliInlwl.it:hdd
viln mudernl' dans v..d kldn"r diln hkr.
D,"'rdat ml·n .....n mindl'T hd'!>I:n ):ezil'n,
""l'I,'n ze mijn werk hijvIK)lh.:dd nkl in
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(fot(l ran- Frans ummtns)

hl'! dus even ).:'K'd nw!o(,'lijk was dal hel
vlIJkdi): aan [e vIK.rl,jj ):in):, Ik dc nk ""k
dal dal zo is. Mt'nsl'n reegeten heel anders
"I' 'Metnwêrts' .•

Carl Hourcau

'Vtrdi prati' (1990), solo mrt Rodolpho troni rn
mUEllk ~'an Hiindtl. Marltnt Dittn·ch.t1I ande·
rOl op ~uia!J IJ en dond«das 14 mUllrl
(20,JO U, /)tJrlSSludio, NaamJtStrDDI 96) 'Mdn-
wiiru' (1994), m~/ muzitk van ondermeer Jaul
Schmid/ en C/Iludt Dtbussy op, mllllndagl8
maDrt (10. JO 11, VlamÎnjmSffaal8J). 'G«aldo's
solo' (1995). solo mtt Gtrald(l Si LDurti,o m
ml/EI'tk van Maria Cal/as, Cclt Por/rr; Front
5chu,"n. tI'! NIII Km.9 Colr op w(lfnsd0!l 20 m
d(lndrrdogl/ maafl (10.10 1I. (10k in dt vlamin-
!JtI'!Hraa/). 5lIlrtr ((lmpMir (mJpiratitbumntn
van H(ljh~), op ,-rI)da!J /5 mIlIIrt. 20.30 U. iIJ dt
Danmudlll (jrari~l. Naar oonltidin.9 "on
H(l!Jhr:~ ,'(I(',,(Irlllll,~~,,,I.'(l< rr(l:~rammrrrl 5/u(
(I(Ik I:I1/.:rlr oa",.,nI'Onlr film.' l:fI n"dr(l"J dil' (lr
luw momrr hl'/ Ulliv!'Hum )',W :Ir/.:II', Il'n'al.
d,~('d rn daarlt:lC'II(1Il'r Jrrl 1,'1'(11111/:lI ::Jjn STl'rk/f'
rksp/(lfarn: '11 ban"(l dl T(I.~a· I'on Danirl
Schmid (/1,14, ISO), 'M(lrI!'a Vrnr:la'l'on
V/)C(lIl// (idrm, :ir i>n:prrkin,oI rldrrs lil dr:C'
VI'/(,/, dl' 'Allcn·,/ril(l.q/e (:?O. 11.1]11), "1"1/ he
)',,,,, mIH.,,'I,1II ,"on <-(lIdmen 'Lol PI/d,-UT (11<

rlmrude",' l,lII Heni Gwi>nl (rnJm /8.
19!1}
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• lezersbrieven
Alle kt('fS(eaktles kunoen bezorgd worden op het red.ku~kr{'!.arl~atin de 'S

MelemlrMl 5, 3000 Leuven.
De brteven moeten beUt'kJcln8 hebben op tn veie behandelde onderwespen of op

Leuvense tsrudenten-jaktualhelt, Anonieme brieven komen noen 10aanmerking; de
sdtrljver moet steeds naam. smdiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk..
en na uitdrukkeiijk en gemotiveerd verzoek. kunnen ze weggclaleIl worden in vee.
Bneven die langer lijn dan )5 regels VaD 68 aanslagen (spaties Inbegrepen, wal

overeen komt met ~ 1,5 getikte bLldrijde met dubbele imerlinie) worden in princi~
ingeknn. De redaktte behoudt 7.kh het recbr voor brieven niet te plaatsen.

LBK
Oelt' hrief is een reaktie op hel rcdakrlo-
nt-el in Velt! 23 over de aktie van soctare
Raad "1' de bedrijvendag van LBK. Blijk-
b.1ar zijn lUWt'! SI'ra als Velo vergeten dal
krin)lwt'rkin)l nu).: "hijd steun! up de vrij-
lYilli)l~' en t'danJoll'nlm:l' inzet van een klein
houpje studenten naar vvn }:rt'l ... hoop sru-
denren u ..... l)e7<' mensen dan m-r nkt van
plat upportunism ...be-schuldigen. lijkt mij
wij !,rl ,I. Te-rneer omdat krin~I"'l'rkin!, vrij-
wel hl'! l'ni!,l' i~aan onze unld waardoor
de K in KU Leuven iets minder hypnkrkt is
dan de C in CVP.

Indien Sora ol veto nl eendcr wie de
wereld \\Ii] vereneeren. mij !lest. Mililr dat
ze dan <,erst eens naar zichzdl kijken en in
leder geval .arblijven van krlngektlvttehen!
Je zou van dit kleine !,mep van mensen die
nog eens een poot uitsteken naar anderen,
wel eens een met unsterven bedreigde
soon (ogcnrs 1) kunnen maken. Hel voor-
deel is dat er dan inderdaad geen 'praat-
barakken' meer zouden zijn,

treven capon.
preses LBK

in het brwulll rtdakrionu/ wr-rdm nitt dt vrij-
141ffijeT"S !1rheki'ld dil.'de bednpT1fdIJ!Jop PO/lPI
uuen, maar _I dl.'wal vrumdt Si/UlJflewaarin
«PI ,IJlJderft wt,k!JrMp OI'Uf om de wlJnprlJk-
tijkm van ren Mpaa/d Mdnj! CrIderd( alJndarhr
/r bn',,~n, [(rH,j/ fin van haar knn91.'nda/;;_rf[-
dt btde/ïf uirnodi!J11'(>(Ir haar IJklil'Ïltil. Be!an,q-
rijk \'(lor Vno daarbij is dal die lotSlarra rroja/
eksnnplarn.h i1 1-'00' hel kDmmunikalitprob/lnn
lUllen dt .geltdinfJlPIvan at Itudrnlrnbnw.9irr,'I,
tn nltt wit nu in ....""kr male l(hu/d l'tfr in ail
~al.

MLB
v"l!,ens pn>II'SS-<1TJ.-m Bundl'rv'll't ~mlJi.'t
ml'n hdl'l1c:n dat i~-mand Slo:lIing~'n \'erd~'-
di~1 wa,lr\'an l>o:we:zt'nis dal 1.l' Il'idc:n 11>1
vnlkcnmllord~ (Vt'lO 21). Mei gc:nl>o:md
shaat stem Ik van h.me in en meen dan
ook dal het hoog tijd is vuur aktie legen de
PVDA en haar jongerenorganisatie het
MLB. Dezt' linkse sekte hangt immers het
marxisme· leninisme .a.an, een ideologie
die httft geleid tOt de Goelagarchipel de
K111!ngFieids, enzovoort. De massamoorden
waarbij miljoene:n mensen door len!n, Sla-
IIn, Mau en hun navolgers werden uitge-
rot"ld, worden door de PVDA vergoelijkt of
schaamlt"lotJs Ontkend,

Ot' PVDA doel zich gaarne voor als de
speerpunt in dt' strijd It'gen radsme en
fascisme, In werkelijkheid zijn Zt' t'ven to-
talitair t'n anlidt'mllkratisch als hun neo-
naz.isti:sc:he lt'gt'nvot'lt'rs. Ht'1 zOUderhalve
van konSekwentie getuigen als diegenen
die hO:Iwd "I>o:dmt'nen mo:t do: demokratie
n:soluut en lIltaai zlludo:n breken met dit
ohskuur genootschap van vo:rst"klt' klim·
munisten,

Mark Depré,
student Internationale Betrekkingen

VTK
Op dl' of'l'n al!,l'mc:ne \'l'r!,adl'ring van Lo·
k" van vrijdag I maan Iwrd n'n diskussie'
n"ta rondgl'dt'dd, waarvan dl' aUlt'urs Il'

lal warcn "m hcm t..."ndl'nl'ke:no:n lna
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enige navreeg bleek hel VTK Ie zijn), Ik 1<\.1
hier niet de hele diskussie opnieuw "pe-
nen, ik denk over do: inhoud \'oldno:ndt' !'t'-
dehaneerd is op de OAV, gelukkig nil·t aan
de hand van deze nota. Maar ik wens poer-
sounlijk lOch wel te reageren regen een
paar mtsvautngen.

In hO:Ibe!-(in van de tweede p.aragr.aal
~Terug naar de bron" schrijft men dal o:n"d
SUdilll' Raad en Kringraad venegcnwoordt-
gend zijn, en dat de: andere raden l'n+'d a"·
tiviteitcn lIT~aniSl..ren", Ponulaca "r~ani·
Sl'en Inderdaad et en Ille een akrivitelr.
maar dil weegt volgens mijn erva ring 1...kcr
nk-r op tegen de vertegenwuurdigende
tunkrte die we hebben, Vertegenwollrdi!,in!,
zowel {lP algemeen vlak als "I" vlak van
persoonlijke problemen dit' srudemen ht'b-
ben urnwille van hel leil dal Zt' bunenten-
den: zijn. Dit gilill uit zowel van de kringen
als van de 'kulturele assodalic:s', de ver-
enigingen van buitenlandse studenten per
nationaliteit ol per kultuurgroep.

Natuurlijk kan VTK, die hter met zo-
veel 'kennis van zaken' over blijkt Ie dur-
ven schrijven, dit niet weten, aangezien ze
zelf nog nooit een afgevaardigde hebben
gestuurd. Wat nog veel gortiger is, is de
uitspraak op het einde van dezelfde ('Iara-
graat, waarin men ze~t dal sora en Krira
zich toij hun zl'Menaamde 'baslstaken" ZIlU-

den moeten houden, en Indien ze dan
mensen moeten weigeren, kunnen ze die
nog steeds naar ronulaca sturen. zodat we
daar dankbaar kunnen zijn voor een goed-
werkend buro.

Ten eerste moe! elke vrijwilliger een
vrije keuze hebben om te werken in welke
raad hij ook wil. Het buro van Portulace
werkt overigens helemaal nler slecht, we
hebben een aantal vrijwllllgers die helemaal
geen -afdankerrjes' zijn van de andere ra-
den.

Anders is hel gesteld met de kringver-
telo(t'nWllllrdilo(ing.die soms pover ultvah.
gezien een aantal kringen zich enkel goed
!lenlleg voelen urn ongegronde kritiek Ie
spuien, maar zich nkt verwaardigen om
hun buhenlendse srudemen It' komen ver-
le.:enwlltlfdij.tt'n, waarmee bljvoorbeeld het
VTK 7.<1 maar cvemjes hundcrdvljltig stu-
denn-u in de knu zet. Blijkbaar is inderdaad
de kommunikatie tussen de raden en de
krinj.ten !I",ndig zoek. wals VTK schrijh. De
vraol~ is lan~ welke zijde men de Illut mtlel
zoeken ... Ei}:~'nlijk mat: VTK ons dankhaar
zijn d.u wij dt' built'nlandsc.' studenten van
hun la"uhl'il IIIch veTlq:enw\llIrdij.(t'n, en
ons Uih'''ll' l>o:sldoen hen Il' hereiken. ""k
al sn-ken u: lor zelt gevn 1"<101voor UiL Mls-
senren moer ponutaca maar eens een dl'gt'-
lijk VTK kurm-n "prichll'n? dl' mensen zul-
len on~ dankbaar zijn!

Dat niet tedereen op een dergelijke
manier werkt, daarin heeft hij gelijk, Maar
spreken van een 'minderheid' is de waar-
heid toch wel zeer veel onrecht aandoen.
Als gevolg van ondermeer de cau-akkoor-
den heeft de Intensieve veeteelt de laatste
jaren enorm vee! terrein gewonnen. De
Gatt-akkoorden zijn Immers gebaseerd op
principes als efff dënue en produktiviteit,
Voor de veeteelt betekent dat alleen die
landbouwsystemen kunnen overblijven die
een maximale hoeveelheid voedsel produ-
ceren tegen' minimale prijzen en met zn
weinig mllgdijk producemen. M\lment~i
bevindt een numerieke meerderheid van
her vee ucn in zulke veereensystemen
(=bin-ind usuie) ,

In te~enstdlin!l van wal Ward sanders
verkondlgr, wordt een metkkoe zelden nu'
der dan vlj! ; zes jaar. In natuurlijke om-
standi~hedeTl- halen den' dieren zonder
probleem de knp van twirulg jaar. Maar
voor een ~elkvt't'h"uder is een k,Ji.' dit-
dagelijks tw~ Wt drie keer gem(llkt'n
wordt. waarbij per dOl':deni!, lol vet'ni.:
liter melk vrijk"mr~ 'li' vijl jaar leuerlljk
uilgt'mnlken en wectn haar .. nkel ,'t'n I"C'
k"mst als h,1mburgl'r "I diervoeder. U"Vl'n-
dien moet een melkkoe re!,elmali!( h.'-
vrucht worden. opdat de mdkal.:illl' nil't
ZIIU stoppen. Nad,11 haar eersr e- "all i~al~l'-
nomen. begfm de: produktfecyclus van dl'
kot', Tien maanden lang zal ze 1"1 twee lilt
dril" maal per dil); gemolken worden. Na de
derde maand zal Ze echu-r opnieuw zwan-
~t'r gemaakt worden en wordt ze gemol-
ken, zes 1111acht weken voor de komst van
haar vulgend kall. Deze tmensteve cyclus
van dracht en hyperlaktatie kan maar vijf
jaar volgehouden worden. Verder is het
niet de koe die bepaalt wanneer de stiq
nog eens zijn kans mag wagen, maar de
landbouwer op basis van een strikt bedrijf.
schema. En de in 1952 nog ekspertmeruele
kunstrnatlge Insemlnaue is ondertussen
verworden 1111een standaardmetode. Ook
de hormonale en rcproduküeve processen"
worden beînvloed voor een nng grutere \

~ vrije tribune

Nele Marin.Vrijwilliger bij Ponulaca

Vlees
In zijn brief (Veto 22), een reaktie op belde
artikels over dlerenwelzljn In zuivel- en
vleesindustrie (Veto 21) beweert Ward San-
ders dal het in het anikei gebruikte leiten-
materiaal een ongenuanceerd beeld zou
geven van de respektlevelljke agrarische
industrietakken, volgens hem zou slechts
een minderheid er dergelijke praktijken lip
na houden en is er absotuur nood aan
dnorgedreven nuancering,

Niet kontingenteren zonder redeneren
Deze wttJ.: z,al in dt jederale kamer van

vclksvenegenwoordigers de Sodale wet worden
I>t\prokm. M«SI htLan!:wtk"tn<k artikel in <ku
well~ het voorSleltN ·lonllns(nlering' van de
I.lini..cht dissiplin~ Konl.r~'('th{ludt het Wtb·
\'OOrSldIn dal de mmtstrr I'an \'olk5j:;('IOndhtid
{ller 1tl'tn Jau lan ~Iuu('n om rTn tqltrktn!:
I'an dl' 11l.rnntn~t'Il dllllr tt' I 1I('len,t"rl.ennin!:tn
dil' nrodl~lJJnom Ir wordt'n tnrselall'n 1<1!dt'
nomt'ndatuur I'an ht'! Rml' en zonder de wrlke
men de \'erl'ol!:opkldin~ niel kan aanl'.U(II. In
eenvoudigt woorden !>tIeteni dat da.tIU het vol·
eindigen van dtsllldi(s geneestun<k dan slechts
een beperkt aantal algrstudeerden 001:: daadwer-
kelijl::toegelaten wordltOI ten l::Iinischevervolg-
opleiding (in casu: huisansgeneeskundt).

Hel voorsttl is ·zogezegd· ~kl als stok
achter de deul om de gemeenschappen te ver-
plichttn hel aantal slu<knten voor of tijdens de
opleiding drastisch u verminderen. Onder dreiging
van deze 'stok" ondernam Vlaamsminister van
onderwijs Vanden BosKht reeds bet initiali(f lOl
hrt inrkhl(n van ten toeLatÏngsproefvoor de neh-
ringm Geneesl::und( en Tandheelkunde, httgeen
on<knussen resulteerdt in vergtvorder<k plannm
voor een loelalingsproef in juli en septembel
1996,

De Belgische studell1en Geneeskunde
ht'bben er altijd op gewezen dat hervor-
mingen in dt' t-:eZlmdheldzorg ved drin-
~ender zijn, Tenminsre: als men mor~en in
dit land no~ t>o:laaJbare kwatileitsgent'es·
kunde wil ilanhieden VClllrálle hurgers,
Hel I1cperkt'n van het ililnlal ans ..n is l'e:n
schijnoplossIng om de beslaande malaise:
in de gezondhddz(lrj.: Ie verdfot'zekn.
D.aarmee hebben wij nkt j.:ezt'gd dat he:t
underwijs huilen schlll moe:I blijven, \Vtil
dal dit ~een alibi milg zijn nm dl' rt'''r!!<lni-
~Iil' "an dl' lCellllldheidzor~ te \'er..luint'n
.-n "I" de l.an!l~ n,1an te: schuiven.

E~'n 1I>o:latin!,spTl>l'1rITds dil jaar in
VI.aandl'r ..n, dus, Vanuil de: o:rvarinl"I:I1,

opge:daan in ancere Europese tanden twij·
ledl nlemand er aan dal het degelijk uh-
werken van een Illelalin~sprud toch wel
enkele jar~n verJ-:1.Minimaal drie (:dl'

duur V,1ndl' kandidaluursjarenl, maar l'i·
]-(enUjkzijn lT nll!, meer jaren van pnlt'l-
dra,1il'n n(ldi~ om (1I1kde validill'it van de
leSI tl'n op7jchlt' van de: r"SUltatl'n in d..-
d"klorall'n Ie evalue:rt'n.

Aan Iransla1i~t' zijde w...rden vo"rals'
II\I!, n"g slechls v.alle p.aden llewandeld
met betrekking tot het beperken van het
studentenaantaL Het betrelt voornamelijk
hel Initiatief van het Crd (de legenhanger
van de Vlir in het franstalig landsged«lte)
om meer ovemapmogelijkheden te voor-
zit'n ('pilsserelles') naar aanverwante bio-
medische richtingen tijdens de opleiding.
Daar heeft men dus geen behoefte aan een
proefperiode van drie jaar vooraleer hun
"beperkende m.aatregelen" in werking
kunnen treden, Wat onze franstallgo: kol·
legil's betreft kan de kontingentering dus
reeds over zevo:n jaar worden ingevoerd in
plaats van (lver tien jaar, wals dc: Vlamin-
!len wenst'n.

Hel i~ betreurenswaardig dal minister
Culla Vlaandt'ren niel echt de kans en de
tijd geeh een degdiJk initialie! lip een ver'
antwoorde wijZe te nrllanisert'n, Er werden
mondding weliswaar een aamal ult'zel-!-
!,in!,en !{...daan om Vla.anderen dril' jaar
uilsld Ie vedent'n, ml'l name om de kon'
tingenterin~ len VTlIt'I'SIt'Clve:rlien jaar pas
in Ie vc>o:rt'n,maar minisIer Colla achl ht'1
niel nlKlig deze zaken up rilpit'f vast Ie
lq*en, konkreet: in dl' Socialo: Wt't up Ie
nemen. Nit'1 dal wij he:m nkt "p zijn
woord Vl'nrouwen, maar als wij nns nk!
\'l'rgis~en zijn er \'l'Tkiezin!-tt'n v.lllralt"Cr dl'
lermijn van ll'\'~'n jilar \'t'rstrt'ke:n i~ l'n
dil'gene dit' d.all miniSIer l,alzijn, zal a.1n
monddin!'l' bdtll!l'S "n~ ...lwijldd !,cl'n

bo(Klschap hebben, Qn:t UWt eis u dUl dlJl
der ('1'('fJIJn!J.trrrtodtvan minimum drif jaar
mtt ...r"dt 0P5tn(lmm in dl 5Nia/r Wrl.

Wij hehben ,'r rn'ds op !,ewt'zen dal
wij hel at~ol\lul "nm,,!,dijk .achlen om tt'-
!-tt'n juli 1996 ,'o'n !-tdollliwaardi!-t", valîde
prod Ie Ifr}:ani~,·,,'n. Daar koml nll~ ]lij
OJI l'r V'"lr dl' kandidaa\-'llJdt-nlen n"t:
allijd )!lTn ~'n"dl' rd,'\'anl~' inj"rmali.'
\)\'cr dl' inhoud, pl,)al" lijdstir, duur en
k"n~t'kwcntks van d,' pTl1t'1 beschikbaar is
en dit terwijl zij over enkele maanden ver-
ondersteld worden deze toelalingsproel af
te leggen, DalJrom is anze /'wudt ris dar dt
protI dil jaar llkn- nD!Jnitt bindend zal worden
door!]rvond tn de ltudmten tegen 1IOIfJmdakll·
drmiejaar in itder j(\lal weten waIJr ze aan /iJe
nïn voo, lt aan dt lat matrm dttlnrmnt.

Wij zijn bereid gevonden mee rond dè
tafel Ie gaan zillen maar hadden wel een
redelijke houding verwacht van ilile tle-
trokken panijen, Wij uiten hier onze angsl
dal sommigen nkl echt bekommerd zijn
om het lot van aankomende studenlen
nnch nm de loekomsl van onlt: ~ewnd-
heidzurg. Blijkbaar willen zij hun bc:slissln-
gt'n overhaaSI d(l(!rv~ren, nnt:cacht de
immurele gl:volgt'n die dit vonr ht'el wal
studenten met zich mee zou hrengen. Zij
zijn er de dupe van maar 'Mik de bur~ers
die mur~en geen gt'neeskundige Zot!,en
mt'er zullen kunnen ht'1.alen umdat ml'n
vandilag de hoogdringendt' her\'\lrmin~l'n
maar me:l mondjesmaal dllllrvllt"rt. Daar-
tlm pleilen wij Vllllr Intensief overleg lUS,
sen alle betrnkkt'n panijcn. EIk.- vorm van
beperking zal nadelen inhuuden maar
5amen sla!,en we er misschkn in de minSI
skchle manie:r van l'Il'fIt'rkin!, 1"1 stand It'
nren!,l'n.

Jeroen Schouten, namens Medica,
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melkproduktie.
Tevens Is het volgens de heer Sanders

-een misvatting dat alle kalveren In kranen
worden opgesloten". Nochtans werden er
in 1994 volgens het Ministerie van land-
bouw 379.812 kalveren geslacht. waarvan
ongeveer driehonderdvijftigduizend kist-
kalveren waren. Dat maakt dat zo'n twee-
ennegentig procent van de te slachten kal-
veren eindigt als kistkalf. Toch bezwaarlijk
een minderheid te noemen.

Tot slot bUjkl de heer Sanders ook nug
Iets Ie kennen van etolugie: hij beween dal
varkens vechten urn een hiërarchie binnen
de.'groep op Ie.'bouwen. Nie.'ls is minder
waar. Het aggressleve gedrag van dieren is
een reelustreeks gevolg van hun volledlge
upsluilin.:. nel als kanntbansme r'steen-
tlljHtnï. Porctne Stress svndreme (PSS) ....
Om 'sraanbljten' te voorkomen woroen de
varkenstaenen up Ze.'SlOl twaalf millimeter
van de rurnp afgesneden met behulp van
een zijwaarts snijdend .. huigtang. zoneer
verdoving.

Guy sredertckx.
student industrieel ingenieur.

namens GAlA.

NSV (1)

VEEL VoLK OP NSV-lE-rOG-;Jtlr;

Gra.lJo:wi! ik reageren op uw enu-Nsv-num.
mer van 4 maan jongstleden. Vuur alle dui-
delijkheid: ik ben geen NSV'er en evenmin
was ik "p (in van belde betoglngen aan-
wezig. ik stel echter vast dat vetu zijn boek-
je hier nllg maar eens te builen gaal. VUtrr-
t'erst is er de kuillfun. waarin u lrma u-
plasse doodleuk hij dl.' 'kollaboratcurs'
vermeldt. Ik wil deze diskussie niet op-
nieuw voeren. maar Ik vind het wel beden-
keliJk dat het blad. dat steeds tegen de her-
opening van het proces heeft geprotesteerd.
hier nog wat olie op het spreekwoordelijke
vuur giet.

De.'hersenspinsels van Clo van MLB
zijn ohvd geînsplreerd door paranoia. ufwd
door één ('f ander verdovend middel. zodat
ik daar dan (luk geen inkt aan Ra verspillen. NSV (2)

Jn de vrije tribune up dc:zdtdt· hladzijde
wllst Perer De Clerck. -yenegenwoordl!,'er·----

van een platlurm mei een ronduit tasctsu- Dal hel flulitkke centrum in de Leuvense
sche naam. dat hij geenszins up de hougle studentenpolilick hraakliKlir:nd terrein is. is
is van wat in dl' VlaamSe: Be\V~inR ten Reen ramp. Trouwens. de vele tussen. laten
daarbuiten) leeh: Samen met de splitsiuK we zeggen. Lokt! en NSV is natuurlijk niel
van de sociale zekerheld. is de problematiek uil de lucht gegrt·pcn. NSV heelt een zwar-
van de Vlaamse Rand één van de belang- te achtergrond, en hun politiek is allesbc-
rijkste.' programmapunten van de vtaamse halve kutrekt. Spijtijo(genut'): heelt dit ne-
Bt'wegîn,: en van vete vtaemse pollüct, taste Invloeden op hel debar.
wanneer De Clerck af en lilt' de krant leest. De met'Ste onderwerpen up ht''( polilie-
zou hij beu-r moeten weten, ke lorum belangen zt>wd links als rt"Chls

vcrvolgens kan de lezer zich verdiepen aan. Normaliwr tormuleren beidt' kampen
in drie bladzijden t:":nzijdige rami·) NSV-ge- hun "flink, SIJ\'t'n ze dit· m..-I argum..-nt..-n
schiedenis en -dutdïng. Om Ie: "eJo:innt'n en h<'1dd'at kan ).:l·\"lt.'rd worden. 1).11is
wordr Agakv-Jo:t'rnee.'nleraadslid Moraks op dernukratle. Tt'jo(t'nwtlt,rdig golat ht'l vaak als
dt' lezer losgelaten. Deze dame verdedigr volgt: her rccmse kamp draagl een onder-
een selektleve vrijheid van meningsuiting werp aan. Iermuleen haar uptnle en slaalt
en nndergraalt zu eenvoudlgweg de funda- ze ml'l ergurnemen. Hel onderwerp mag
menten van ome demukrarfe. Wat de htsro- zijn .....al hel wil. als hel linkse kamp kun-
nsche schets van de Nsv-ekues betreft. wil stateert dal hel onderwerp duur lt'Cpaald)
Ik vooreerst stellen dat geweld nooit ge- rechts gclanseerd is. duet hel geen moetie
recluvaanngd wordt dour idt'nlogische ver- om orinit."S en argumenten te tormuleren.
schillen. op besrs daarvan keur ik de ge- maar gaal he! regelrerhr en blindelings in
welddadige NSV-raids al. Tt>ch getuigt het de tegenaanval. Resultaat : debat is unmo-
van een ernstig gebrek aan imellekruele gelijk. het onderwerp Is onbespreekbaar
eerlijkheid (of historische kennis) van geworden.
uwentwege, dat met geen woord gerept ln praklijk : het NSV kondigt een beto-
wordt over de even beestadutge akues van ging aan onder hel nlet oneerbare - het
hel Anu resosusch Pront (denk aan de politiek debat is op hoog nivo nog steeds
baseballknuppels met scheermesjes waar- gaande.' - mono van de verfransing rond
mee NSV moest bewerkt worden). Zo ver- Brussel. een rt'~1 probleem, De politiek
lIest u vuur de: ZnVc:t'ISIe.'keer uw gelouf- 'korrekte' verenigingen reageren panisch
waardigheid bij de lezers die van een blad mei een te.'genbetoging die het NSV In de
dat zichzdf de 'srreekhuis van de student' schaduw zou werpen, en Veto verlaagt zich
nllt'ml. iets meeT objektiviteit verwachllen. Itlt kleinzielige pwvukaties.
En ik ben dólaTéén van. Juist in zaken waar rechts zich proft.

Met Vlaamsdemukratische groei. leen tuont links zich uite ....t unIeker. en dU"5
feilelijk machtc]oos. Spijtig ge:noeg is in de·
ze toestand een gez.und pt.llitlek debat.
grondvest van de demllkratie. nnmngdijk.

Hans Michiels.
Ine Ilttntle Moderne Geschiedenis,

Or OPZit'·.Jn dr NSV-kat(Tn M'''1' dr niruwt gt-
ntr"lit nUdtnltn un "ndtr !fochl ''IIn ht! NSV
It I(lnen d,," dal,of.."r dal her :r1f,'ir.Ja.~ma.'1ITr-
tpreiaen. Nrr al;,dr andrrt ,qr/(din.>fC1l\',:lIJ /.111.:(1
'"kijkt Vtlll dr $lrldtnltlll't"rrn('iIll,'I 111 Á'Wr$lIt
\'lmu;, hrl dnn('kralistrin_'l~~rJ~Á7itf ril nrl
als dt Tesl\.,..n L"J.:.'klI"'t" \<1ïd.m 1,'1 dr klI",

klutir dal htllTrltdrn \'(111htl NSV Uil hr"'f:!J-
illg faar tien dit jt'\\Tldd"di!J. r"cis/isch til anti-
affllokrlllisch is. Htl NSV ulf litl al ",ur",all/S
I'tr$/atln "'tl dm k"flklutk !JUfI "'l'It'ilt It hrb-
btfl: ze bnchlluwrn dt Itrm ftHrisl ztlfs tI/J een
S(I(I,Itrtliltl. Ons lIïkl htl dal dt de",,,kra,it 111

hf'1al!Jnflftn Ol dt Vlaa~ dt",oJaatm in ht!
bijzpndn nitl ged~rrd Zlï" van _11a IIkrit dlln
ook von dil slag f'qtfnnuun. Ovtri!JtnS laat Veto
df' uitspraken in latTSbritvrn (fI In'bunr$ vol/t-
dig voor rtUnin!1l'an de auleurs tTVQn. TOltÜJI
kan VtlOzich niet herinneren ooit Itg", dt hu-
Opc!in!1van htt prOCltJLapl~ !J~rolf'Jltnd tt
hebben.

Vlc MOr1elmans.
student,

U flJn-"!11nt'1flallC'$jN('Im mfl at Urmtn links en
r«hts, Hel is all/ïd "'ftr \'trrasund WtlflllUr LD,
kil ;!lIndn "'ftf liflks .~n{Vmd \\'oral. Li'lklIl'rf'
Irtkl bij tiJfI lA'trkifl!Jindtrdaad \'anuif un ,"-

poold dtmr'lkrtuistringsidttlal, Htl staat u 177j
dlll ,..~Iirirkidealistisch f/afldplln' links It noe-
mnr. Wa;VtfO bf'lrtfl h('udtn \oI't" her:Jrlla!Jniet
MprtltnlitllS btï 'kritisch.', En hn NSV r«hlj,..
Ma,qdal ntrr \01'111 merr tijn?

NSV(J)
Uw laatste ediue (Veto 23) heb Ik mei ver-
bazing gelezen: allereerst was er de: titelpa-
gina waarop de jaargang en het nummer
van Vetn in eentalig Frans werd vermeld.
Vervolgens op dezelfde bladzijde ün het
kaderstuk links onderaan onder de hool-
ding NSV) een stukje rtooljocrnausuek - als
het dle naam waardig is - over een lid van
het Vlaams Blok. 'Hoewel ik van geen van
de beiden sympathisant hen, vind ik toch
dal Jullie veelt .. ver zijn ge)tian. Zulk .. uil-
spraken kunnen gewoonweg niet: niemand
kan schuldig bevonden worden voor er een
uitspraak is gedaan over (eventuele) lettert.
Ten sloue Is er de opsummlng van uw Zt)ge-
naamde redakrleleden. weeral grotendeels
in hel Frans. Onder de noemer -kollabora-
teurs' tmcdewerkersj plaatst u dan in dt'
eerste plaalS Irma Laplasse. naast de wcrkc-
lijke medewerkers.

Ah dit humor is ui wal dan " ...k. dan
heb ik mijn em~tiKe twijkls over het nivu
van uw redakneleden. VelO is z"Jo:ezegd een
pverkoel'clend studentenblad van KU Leu-
ven. welnu ik stel vraagtekens hij dal 'over-
kocpeiend'. lkzel! val er niel onder.

Als Vt'1tl voor dil suon nonsens subsi-
dies moel krijgen. dan vraag ik mij al o 1 de
KU Leuven dal geld niet beter kan beste-
den. Het is trouwens niet de eerste keer dal
\'t·W bewust provokeert. herinner u dl' por-
nllJo:ra!ische Int" van de studcru (?I in hel
begin van hel akademiejaar.

U denkt misschien dat veto gretig ge-
lezen wcrdr In srudemenkrlngen. omdat de
verdeelbakken na enkele dagen leeg zijn in
de aula's en op andere plaatsen. welnu het
zou me ritets verbazen moesren er in de
vuilnisz.akken van Leuven htlpen ongelezen
Vetu's aangetTtlffen .....(lrden.

Dirk Van Craes~k,.
Iste IIc_rc-chten

Ot 'biflnrnin' is purt fiktit. Elkt !Jûljkmis "'tl
«hl btSlaandt feiun of ptruonf'n bnusi (lP1(It-
I'al. Ri(J(llj(lurnolisliek du~, EfI aIl111fIS !Jr.·Of/
\oor humor nitl rtpr~nlaliif is. ",,~lltn we 0(1/-

m(!td,!} 1()(!Jn'tn. Wij kunntrl (IOJ.: nitl IlIehnr
"'tl d~ mopjrs 111 '1 Pa/litltrJu,

Student Aid
Met de1e 7.<lUik willen ro;-agt'fl'n up hel ar-
tikt'! UVt'r Culumhia in d~' Veltl 23 t'n te:!ot..--
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lijk up het filmpje dal Student Aid nu ver-
toorn in vele- Leuvense aula's,

Ik vraaJo:mij al u! dl' auteur van hl'l
stuk 0011 wel in Culum"ia gt·weesl is ui zich
degelijk heelt inµdichl. Vo;-lO~u~..-rt'l'n een
mtlurddadi~ klimaat. doch dit vindt men
slechts In enkele beperkte gebieden van httl.
land waar de guertlla zit - die zich overt-
gens flnanden via de drughandel. gemaakt
me! koka bladeren vnl. van Peruaanse en
Bnllvlaanse oorsprong - mag ik u er voorts
(lr wijzen dal de VSA veel meer moorden
kent? Dal u Cufombia een derdewereldland .f

noemt. Is vrij t'igenaardlg : Colombië be- ,
hoon namelijk 101 de meer welvarende lan-
den van Zuid-Amerika. met een sterke eko-
nurnlsche gCClt'i.En als de VSA gt:Ïnleres-
secrc was in het ophetfen van de drugshen-
del. dan zouden ze dat kunnen. Wisl u dat
de ambassade van de VSA in B(l~ma groler
is dan hel BelJ.tische koninklijke paleis. dit
urn u een idee: tI: geven welk..- enorme In-
vloed de VSA wel hcetr in Culombia,

Vuur het Srudem Aid-filmpje µddl de-
zeilde krtuek. He:I stan in Amazonsë. het
meest zuid.-lijkt· punt van Colnrnbia. M~'n
tooru on~l·klt-dt· me-nsen. Zo zult u er mis-
schh-n vljtdulzc-nd vtnden rm-t als ~evolJ(
dat cc t..ijkl·r nu denkt dal l:..-n µrtlut deel
van Cllfomhia nolaki "'l1pl, Studt-m Aid
t.~'nl wal landbouw. gevn gr.It'I(tt·dt·n
(huilen X,lflha~t·nJI. gl'en industrie. dit' ze
in rurPrll' mate hebben. student Aid toont
ht:'1 nlet , Wat denkt nu de roeschouwer-
ocharme zo'n onderumwikkeld Iand. Wal
dt' maker van het filmpjt.- "cl rel!: u hen! de
definitie van de media zelve: mantpulatle.

Pleter aaevens.
student.

Flipper
In Veto 23 stond een anikei over gokversla-
ving onder studenten. Hel was goed ge-
schreven en gaf een goed beeld van een
verslaafde. Het geval van David is zielig te.'
noemen.

Tuch is er naar mijn mt'ning een Inul
in het artikd ge.'slnpen : de bcgdcidende
[utu wonde !leen bingu-machint' maar een
f1iprc:rkasl. Ik wil er niel diep up ingaan.
maar een Flipperkasl Is iets hed anders dan
een hingu. Waawm ik op 1t'-n 510rn detail
reaJo:t't.'r? Ik flipf'Cr graólg r':":n ol tWee sJ"t'-
Icn J"t'r weekendl maar hen zeker niet ver-
slaafd, Ik vtlt'l me dan tMlk tlt'nadet:ld duur
de link lussen ccn verslavende hingu en
een ve.'rmakeJijke IJiprc:rkasl. Gelicve in hel
vervolg de juiste: 1"111hij l'en anikd It'
plaatSl·n.

Sdjn Menens.
Enige Kan. Moderne Ges,.hiedenis.

•
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Kato lIek.e Hogeschool Leuven
Studenten Hobu eindelijk inspraak...

Studenten omarmen de
KHL
0inds 1 september 1995 is de

fusie tussen de katolieke hoge-
scholen van hd korte tipe in

Uu~n UH feit. De Katolieke Hoge-
school Leuven (KHL) slaat voor vier-
duiundvijfhonde,.d studenten en zes-
honderd JNrsonulsleden. Hoewt!J er
op administratief en financied \lIlde
ved veranderd is sinds de nieuwe
hogeschool boven het doopvont gehou-
den werd, is hel gevOLl von integratie
bij studenten Ol personeel nog verre
IIlln optimaal.

wanneer undl'r het motlet van MparinJo:""".
o['):dq ..od duur de rq:l'lin~hu!o(t:SChukn
moeten tusloneren tot één Kt'ht'd gaal di,
nlet over een rad hezaaid met rozen. Dil
nuudzakdijk kwaad werd In non 'dekreet
hclrdfendc: de hu~htJkn In de' Vlaamse
gemeenschap' (13 juli 1994) IIq:ult'n. Ot-
Kalu!i!::'ke Hllgeschnvl Leuven (KHL) 15 dus
ht'1 geesteskind van de Vlaamse overheid
en niet van de inrichtende machten van de
zes voormalige h(l,,~~chl,jo:n: Peda~ul'tisch
HtI).,oerOnderwijs (PHOI Heverlee en Dlesr
(nu samen het departement jerarenoplctd-
ingj, RegaschlMl1. SI.- EIiSilhrlhinsliluul
voor verpleegkunde, Sociale Hogeschool
Heverlee (SHH) en êkonomtsche Hoge-
school Heilig Han nevertee.

Trouw

Van Innige llefde in dit (nt!Odlukdijk
huwelijk is nog nlel eefu ST'rake, maar de
hu,:eschnlt'n anten "I' de Jo:I~e weg. Een
hrelje nemen, rekening houden met elkaar
en vooral geven - hel is per slol van reke-
nin)( een bt."SfliIrin)!5maaUelo\e1.Aan de bui,
It:nwereld IOnen de vijf deT'anememen dal-1::(lIà~ iC(i1~~r~
Tlen.astraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.

ze dl'"el uitrnaken van een groter geheel
door hel sobere 10811 van de KHL op alle
korrespondenne Ie ]"IlaalSl:nen duur Ie
gOllchelen met de for mele benaming van
hel departement. Maar personeelsleden en
nuëerncn van dl' KliL voelen zich nl":
steeds niet vertotonden met dl' andere
depanememen. huC'wd de per~Clnedskden
wel weten dat ze een nieuwe
St'meensc::haT'Jll'lijkc werkgever hebben
sinds het t>c:,:invan hel nieuwe akademie-
jaar, Hel dien! nler _..:ezt')td11' worden dal
niet ledereen even h.,,~ "rlt"'pl ml't de
KHl, En als daarhij dan .",k nl~ eens een
huup raden in hl" leven RerCl'."jlt.'nworden
dlN!r her drkrcvt. waarin venq:l·nw,,,.rdi.
)o:CT"Suil alle )o:ckdinJo:t'nmu.:l,·n 11·tt"len.
)0:aaner vele ontevreden stemmen up:
°M e-er werk met minder Iinancti-le I"UAAl"S'
leun.'

Ladder

Ot: emgen dit.' Illijktoaar nil'l klagen zijn
de studcmen. Nee. lij omarmen de nieuwe
hl~l-schIN.I. Ik IWet' t>t-Ian~rijkste redenen
daarvoor helen 'studenteninspraak' en 'SO'

ciale vllllrzienin)o:cn'. Einddijk werd in.:~-
zien dlNlr de rcgerln~ diltlHlk hlll(esehIN!I-
studenten recht hebben up sociale voorzie-
ningen wals dal al meer dan dertig jaar
voor de unlefsrudem geldt. Het overheids-
geld voor sociale voorzieningen kwam er
alleen als de studenten mee konden bepa-
len waf ermee gebeuren zou. Mailr in geen
enkel overlegorgaan waren studenten van
het Hohu venegenwollrdlgd, dus rnoesten
er op dal gebled een aantal veranderingen
dlNlrgevot:rd worden. Studentenvenegen-
w\lmdiging en -lnspraak werden dus een
erkenningsvoorwaarde, En UI korru hel dat
dl' studenten in drie raden "p hugescholll_
mvo en in dril' raden "]"Idepanememsnfvo
zerejen. Ik srudem heelt advk'S en intor-
maucrectn in die raden. Dat wil ze~en dal
uver anes wal studemenaangelegenheden
betreft dl' student Ingeilctu en naar zijn
mcnlng en advles gevraagd moet worden.

Dh akadernlejaar is een opwarmings-
jaar, alle ]"Ianijcn moeten alle: hot:'kjes en

;:;:;:;::::::)]I{EInlr :::.
kantjes van de nieuwe struktuur eens be-
snuffelen en de ha nteerhaarh eld ervan
nprtmaltseren. DI. jaar en waarschijnlijk
,,,.k dl' ~"lv"I)o:ende jaren is hel ·...'<>ed
schudden VINITgebruik!".

Blikjes

Vemukraliserin.: over ht'I hele nivo
dl>el )o:l"vt-sli~dewaarden, trednies en strikte
hlërarchle 1'1' hun grondvesten beven. ZII
kenden de studenten allemaal hun plaats
up de h;i.'rarchiKhe ladder, namelijk m)lo\oll
undewan. Nu zijn ze up).,oeklnmmen lot ge
tijkwaardige gesprekspanners van direktie'
en lektoren en weten ze hun nieuwe plek
tets minder goed. Want nudenren kunnen
nugal pfl..:rl"ssid en rebels Uil de hl>ek ko-

men en Si;lnmige lektoren zijn eeroer be-
hlluds)(l·zind"i':en,t'Îgd. En wil."Keclt dl" pun-
ten np ht'1 einde vaf! he! jaar?

Vel'Khilkndl' "uÖ\'mt'n van dk depar-
lemen. zijn vcrkozen nm dl' srcdcm van dl'
KHL Ie VI'nt')o:l'nW,,,,rdî~l'n en dj hd''''en
elkaar gcvundcn in dl' O'·l·rk''':r •-lende Stu-
dcruenraed !OSR). En 1." hebben reeds dl'
]"IrelenlÎ<"urn n- ll'):J-:t'n dal er <--en)o:1...·d~·
studeruenwctkirtg "]"Ituuw )o:rl>rachl is. Af
en IIICeen hlik werpend up dl' studenten-
w..-rkin).: van ~r"ll" broer. de KU Leuven,
zoeken en vinde-n ze een wt')t in een ultda-
gende- wer ...ld vl.1 dekreien. rt'jotels. Insren-
lies. traditles. bedgenen. hrgfOlingen en
wederzijds re-spekt russen alk gelt-rllnf.,oen.

B~rtxwaspen

Vervolg'op een betoging in 1994

Lens is meer dan Alma-
lood
Oten in de Alma. ZMken naar

een nieuw kot of een studen-
tenjob, de studentcndokter; het

vademecum, sportkaarten aan 600 Ir;
psycnosociale bf'gf'1eiding, studiele-
"ing, een koeling in de kantine ... Het
is maar <en kldne grup uit datgene
waarvoor Lens, Leuvens Netwerk
Sociale voorzieningen, nu echt staat,

MisM:hll'n zouden we heler schrijvt'n

Ik ml1g "itt bi1tntn ifoto Pt~r Dhondt)
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KHlxns. wan! dit netwerk zorgt enkel VIK,r
de SilCialc.-vIK,rzil"nlngt'n binnen de kerone-
kt' hogeschool en niet zoals de naam laat
verrm ....den. voor heel Leuven. Hoe moeten
We lens dan zien? tens ts als een ballonetje
dat zweeft binnen dl' schlx!!. Oe voorale-
ningen worden ht.-heerd door Zt""S rrrsunccts·
Il'tkn en evenveel studenten komende van
dl."vijf departementen brrmen de KHL. Lens
is dgenlijk een VZW. met een eigen alge-
mene vergadering, een taad van beheer,
l'en voorzruer en nndl"fVuurziÎtl"r. Ot- VI"lr-
zjner is k-mand van hl'\ personeel, de
«ndervooralncr is een sruderu. AltI'S wordl
1M.'heerd d''''r mensen die vlllkdi,: onethen-
kelljk ziln van dl' dirl"k.ie. Eén Iemand van
ll'm houdt lkh halltijds ht,·ziJo:mei dl' kui>r·
dlnatle bjnnen en hulten Lens. VUllr dl' n-st
draai. de werking van dlt netwerk vultt.'diK
11]"1de Iw.ull beheerders. Ve srudemen wnr-
den af)o:l"vaardi)o:dvanuit de QSR rOvt'rkllt'-
pelend SIudentenraad}, dit' elk jaar verko-
zen word!. De lnhreng van dl" srudcmen
binnen dek VINlrzil"nlnJo:enis even W"nlJl als
deze van hun kollega's (It'~,"I'C.'lskden.

Drieduizend

AI ('nkelt' jaren zijn de srudenten aan
het ijveren voer dl" unbouw van sociale
voomenfngen binnen de hogescholen.
Eersl deden ze' dit nllg samen met onder-
meer de mensen van GfI ....pr en hel tem-
menstnsmuut. Maar al vlug bleek dal dl:'
verschillende gedachten over soda Ie voor-
ztentngcn en hel klassieke onderscheld dat
er bestaat lussen deze scholen een einde
rnaakte aan deze samenwerking. De n'S ho-
gescholen. die tater dl" KHl grngen vormen
oleven over en begonnen ktmkrec:l te wer-
ken aan deze uithouw. Eén van hun meest
opvalh-ndc milnih'Slaiies was de lIt'lu):in)o:
"I" 23 maan '94. De: v""rnaamSte eis in de-
11.' t>c:w)o:in)o:was de linanocrin.: van dl' !i<>CÎ-

ale v,,,.rzlt:nin): "'N'f h'I)o:I~ch,,,l]sludl'nll"n
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verpleegkunde en vroedkunde St.·Elisabeth
beloofd dat de bekendmaking van de nage-
plulscn minstens drie weken op voorhand
zou gebeuren, Dh omdat de student zich
dan een beetje kan voorbereiden op de 5pC-
cifidtdt van het stagegebied en in geval van
VCITeverplaatsingen een bus -of treinabon-
nemen: kan aanvragen. Onderrussen is er
not; nlets veranderd. de: reden is misschien
wel de: onwil van beraalde: ambtenaren.

Katol iek.e Hogeschool Leuven
Studenteninspraak uit de schaduw

CV van een studentenraad
Oe overkoepelende Studenten-

raad (OSR) van de Klllolieke
Hogeschool Leuwn werd op J 8

oktober 1995 opgericht door zestien
studenun van diezelfde KHL. Zij wa-
ren in hun departement verkozen om
hun medestudenten re vertegenwoor-
digen doorheen de ingewikkelde
struktuur van de hogeschool. Het
duurch weliswaar tol januari voordat
ze hun draai gevonden hadûn. Ze
moesten de vele taken ~rdelen. de
vergadering moest een officieel atlure
krijgen en daardoor mOesten Ze een
huishoudelijk rtglement opm4un.

De verkozen studenten bemannen met hun
zestienen eigenlijk alle posten op het hege-
schoolnivo waar studenten In vertegen-
woordlgd moeten zijn. En daarbullen vind
je hen (luk nog terug In dl' studentenraad
van hun departement. In de algemene ver-
gadering van Lens en in vuschlIIt:nde werk-
groepen binnen en builen de hogeschuul.

Onwil

In bepaalde departementen Werd de
srudem tijdens de schoolvakamles verplicht
om in bedrijven te gaan werken onder de
noemer -sreae-. ORS vindt dat elke student
recht heeft op een adempauze In bet toch
al z.ttr zware les -en sta~pakket en zo'n

vakantie Is een welgekomen blokgelegen-
held. Zij zijn er dus legen dat er opgelegde
stages zijn tijdens die schoolvakanties, de
student heeft recht op vakantie, De student
kan zo'n sta~ wel aanvragen omdat er in
bepaalde gevallen enkel tijdens scboolva-
kantles interessante Stages doorlopen kun-
nen worden. Denken we zo aan dl' begeiei-
ding van bos- ol sneeuwklassen voor de
studenten van het departement lerarenop-
leiding. Ze hebben dil advies gegeven in
oktober 1995, ondertussen is nog altijd niel
geweten wat er met dat advies gc~urd Is.

En dat is wel l'en spijlige zaak die moet
geknnsratcerd worden in verhand met de
nu~ jllflge SIudeme-ninspraak. Er wordt nn)<\
steeds Ie weinig gedaan met wat de studc:nl
aanbrengt. Dal is niet alleen te merken in
de OSR, maar (M,k in de toch wel hardwer-
kende studentenraden "r depanemt'ntaal
nivo. Adviezen van srudemen betsen er
01'10: vaak op tt'J.:t'n\\'crking van din'ktÎt' en
Iektoren, maar ook op valse beioûen. Zo
werd er bijvoorbeeld In het departement

Hognch(J(J1is teu Dndlrs dan l<nil'lrsiltil
állf(l KHL)

Schaduw
Aan het hcgin-v.ln hel akademiejaar

duwden de depart1:mc:nten de student het
huishoudelijk en h~~teksamenreglement
onder de neus. De studenten waren (Inte-
vreden over hcj1'ealde anlkds en reageer-
den heftlK dal het hui~h"udeliîk en eksa-
menreglement niet eerst-aan de auderuen-
raden per departement waren v(luf)teleJ,td,
En dal om de le-tte-r van de wettoe Ie pas-
sen: "De student dient geraadpleegd te wor-
den over elke beslissing die hen aanbelangt
en dal voordat de besusstng genomen Is."
Reakde In bepaalde departementen was;
"Door het betalen van jullie Inschrijvings-
geld verklaren jullie je akkoord met hel
reglement." NOLl bene werd het Inschrij-
vingsgeld ongeveer een maand betaald
\loordat de nudemen een eerste glimp ont·
vingen van een schoolreglemeru. De stu-
denten lieten wen op hun kor zitten maar
wilden als kumpensalie een betere eksa-
menplanning en de bdulte dal er rekening
gehouden zou worden mei hun advlezen "
vuur her nieuwe eksamenreglement !"lIlr

volgend jaar.
gtudemenvenegenwoordlplng is vl,,'r

velen van de susdenren een -ver-van-mjjn-
bed-toestand". Ampl'r drle procent van de
KHl·studt'nlen ~n):a~l'l'n zich -o één "I
andere manter wal !'>,:Udl srudemen!n-
spraak. Dan hebben \\"l' het over dl' verko-
zen zestien en de Studenten in dl' deparre-
memale srudemcnreden. Vour velen is SIU-
dementnspraak dl' we): naar een regelrech-
Ie huis op hel einde van ht't jaar. Ma.lr SIU-
dernentnspraak is wel dl'~dijk kt~anders
en meer en daarom trachl OSR e-r wal meer
bekendheld aan tv ):l'\l'n_ He' l"'nmali~l'
krantjl' van dl' OSR j, ven ,:'_:r..',- )Idl', dl'
nil'uI\lSl>ril'Vt'n in dl' d.'part.·ml·nh'n n'n
twn:dl' en Il'n)!<I11l' wurdcn dl' kandidaten
l'l'fSll'jaars JI.:rundit.: int.:dil·hl over "nlx
werkin~ in de lntohr ..chure-s en op open-
deurdagen.

.,
ï
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dCXIrde overheid, Deze els werd beent-
woord in het dekreet van minister Van den
Bossche dal stelt; "Elke hogtddIooIontvangt
drieduizend frank per in~n Student,
dit budget wordt beheerd duur een VZW
die paritair samengesteld is uit studenten
en werkend personeel". En dus kregen de
verschillende hogescholen bij de start van
vorijl akademiejaar een welagt: vuur de
uitbouw van de sodale voomenlngen.
Hiervoor dfende elke hU):l-schlllll een aparte
VZW op te richten. Deze !:elden werden
dan dlH'r die organisatfes Integraal dnorge-
slulsd naar Lens, die voor verder beheer en
uitbouw znrgde. Mei de eenwording van al
deze hnllcscholen lOt de KHl kun lens
overkoepelend optreden en konden de klei-
ne VZW's op):t'hl'vt:'n worden.

Voorzieningen

De drkduil.end Irank per in!:l'Schrt'ven
srudem lIeeh een tutaal hud):l" van rund dt'
dertien miljoen rer jaar, Dh lijkt vt'eI maar
Is eigenlijk weinig in ver~elijkinll met de

uniefstudenten, die al jaren gènlelcn van
sociale subsidies. De KU Leuven bijveer-
beeld krijgt per Ingeschreven student, van
de Vlaamse overheid, een toelage van acht-
à negenduizend frank, Als surplus gaal van
het ln5ChrlJv1ngs~ld ongeveer drieduizend
frank per inschrijving naar de sociale voor-
zieningen binnen de KU Leuven. DIt maakt
dat zij beschikken over tientallen miljoenen
waarmee zij sodale voorzieningen kunnen
uitbouwen.

Gelijkheid

Lens zelf had al vlug ingezien dal het-
zelfde unbouwen een onmogelijke en over-
hI>dige zaak was, Hel is veel rnteressamer
gebruik te maken van al ht."Staande midde-
len en die eventueel aanpassen aan speet-
Ikke problemen. Dil uitgangspunt vergl
IVd enig overlegrussen de verschillende! ln-
stamies die zich in het Leuvense t>ezl~ hou-
den met de sociale voorzjenlngen van dt'
Student. MI:! de unief werd oneermeer
overeengekomen dat de ho)<\csch'II,lsluden-
ten nog altijd aan ):ew'M'n nudententarlel
kunnen ):aan t'tl'n in de sruderuenresrau-
r..ms. Ook heslaat er gt:t:n verschil meer
tussen de prijs van een sponkaan V'Hlr
it'mand van de KHl ol de KU Leuven en
kan de hugcscblMIlslUdent Vllllr Juridisch

advies of voor tntormaue over het huren
van een kor In het algemeen terecht In het
Van Dalë College in de Naamsestraat. Te-
vens kunnen 1.1: op dit' plaats de studenten-
dekter raadplegen en in geval van ünan-
dêje problemen kunnen ze een remetoee
lening aangaan of eventueel een extra toe-
lage bekomen.cp de sooele Dienst, Voor de
psychOSociale begeldding werd er een over-
eenkomst algesluten met Cbeobs. Deze or-
ganisatie zllrgt VlMIrde individuele begeleld-
ing ui grc>e(lS'l'rapit!n VIMlrstudenten mei
studiemtlt'îlîjkheden I" met persoonlijke
problemen. In het begin van her jaar ver-
zurgde Cheu~ lmrodukriesessies up sommi-
ge depanememen. Hit'rhij werden de ver-
SChillende problemen dit: je als student kan
regenkomen besproken.

Broederlijkheid
Lens is naruurlijk meer dan enkel een

paar overeenkomsten rvssen andere net-
werken. Aan de ombudsmcnsen van de
verschillende deparn-mcnu-n wordt er dl'
n.. di):l' int .. rmauc ):e):l'\lt'n "~'er trekwent
voorkomende problemen hij stude-nten.
Ook binru-n dl' d~l'n dcpanemenu-n ver-
schal! Lens de sruderuen s.>cialt' v'Hlrzie-
nlngen. oenken wc hierhij hijvoorbeeld aan
de jobstudenten in de ReKaSCh'H'1. of rus-
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sen komsten In stage-onkonen in Stell, PHO
Dlest en de Regasehoof

Vrijheid

Voor de rest waakt Lens er ook nog o-
ver dat de reeds aanwezige sociale voorzie-
ningen In elk departement zinvol gebruikt
worden en dal de KHl in haar beslissingen
rekening houdt met hel sociale statuut van
de student. Zo huudt Lens zich (MIk bezig
met het upstellen van een eenslujdend
eksamenreglement en hc:dt ze boos gerea-
geerc or hn gebrek aan raadpleging van de
studenten wen een verhoging van het in·
schrijvings~dd werd d'H,rgevnerd. Het \Oe·
t(angsgdd is aan de KHl enorm verhoogd
in ver!(elljklnN met enkele jaren geleden.
Het bedraagt varrat I september 1996 tlen-
duizend Jrank en daarhij komt nog eens
Iwt't'duize:nd Irank eksamengeld (bc:UrsSlu-
denten betalen wel veel minder), Lens polst
ouk VIHlrzjchtij.l of er nler een klein bedrag
van hel Inschrijvings):cld naar dl' sooale
v,,"rzÎt'nin):I'n zou kunnen liaan.

Axel verstreet
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Katoliek e Hogeschoo l Leuven•

Op de koffieklets bij direkteur Jan Verwaest

Over een
gedecentraliseerd KHL
Oven buiten het drukke centrum

van Leuven, lig' de Abdij van
Park. Dit ts her hart van de

Katolietee Hogeschool Leuven: de loka-
ten van de algemene direktie. Op het
buro van Jan Vetwaest, algemeen
direkteur van de KHL. liggen overal
stapeltjes dokumenten er! de 9,-ole
boekenkast is kellrjg gevuld met dikke
dossiers. Jaren geleden was deze man
een student natuurkunde' aal' de
unief. nu Slaal "ij aan het hoofd van
studenten met UH Ilul andere
mentaliteit, Of is er lI't!i"ig verschil?

Jan verweest: -Och. il. hd' daar n""il
prut>lt'm~'n mee gehad. I" hd. er alujd vvn
):,>t.'d jo:t'vod gehad omdat ik ~rola!: din): ...n
uil Iq:. 11.. kon in)(t'wi""t'ld.· dmgen. denk ik
roch. !o:l'makkdijl,. v,"'rsll'Ilt'n. Ik ben t'ÎJ.:t'n-
lijk altijd ,'t'n 'schuulmt:'l::Sler' ~'\V~I die:
:iq,~I:-lu'i~ter '· ....ns, ~~n rlt'kl"S.nu ).:.-.lk u "
tets ultleggén." Thuis doe ik dal ouk en
miJn kinderen reageren dan van -zeg het
maar pa. wat ge wil! ulueggen-. En onge-
acht hel nivo van hel onderwijs blijft hel

Veto
'5 Meiersstraat ,
3000 Leuven
Tel 016/22 44)8 - Fax 016/22 Ol 0)
Jaargang 22 - Nummer 24
1I maan 1996

Ver. uit,.: Anm:mie üeckx
Hocfdredaktte: Ban Eeckhuul
Redaktiesekretaris: Annt'mle Deckx
Redaktie: Krislui Brat'kdeirt'. Henk
Dheedene. nu+s Jamsens. Manijn Grau-
mans. rem Miehielsen. Pt'ler Ruckns
Doka: Dirk Bcmard. Kriswl Braekelctre.
likt" Chrisuaens.äen Kwaspen, Jan-Frans
temmens. Tom Michit'lsen. Joris vanden
Houue, KrisI!>! wamers
Medewerkers: JamÎt" Btesemans, Filip
D,' Kt'ukt'lt"'fe, Dlmhri De Mal-sschaJck.
Carl Hnurcau. Peul Jansen. Hert Kwaspen.
Jan-Frans Lcmmens. G"r! M,'t"Stl"rs. Peter
Ma,'n,·n~. Tij] vanbrabam. Axt'! vcrsiract
Layout en vormgeving: Jamie
8i,·~,'man', Krhlnl Brad.:dl'irt', Diermar
8usman,. Ann,'mi,' Dcckx. Filip De
Kcukeleere, vves 0,' Muyl"T, Henk
Dhcedene. Ban Et'ckhuul. St'f).:t'
FranchtMI. Ben KwaS)1'I:'n,Jan Lauwerfjs,
Tum Michit'lSl'n. Peter Rnt'lt'ns. Michai'l
Simnnis. Hans vandenebeele
Dtp: Filip De xeukelecre. YVl''S0..' Muy·
In, Michad Simunis, Hans Vand"naOct'It'
Spelllng: Annt'mit' üeckx. Filip 0,'
Kt'"ukdt't're
ITekeningen: Virus
Eindredaktie: Jamit' Bi~mans en Ban
Ecxkhoul

Internet-Veto: hllp:lfhagar ..lns.
kul,'u \'t'n.ac, ~ fpTtIjt'CISIvt'u I

Ie-mail: \lt.1I1(iiha).:.lr..lns.kuleu\Jen.ac.h.:-
Zetwerk en publiciteit
AllaH'! lt'uven (OJ6122,04,66~
Drukkerij: Ar1l1uS(Kamflt'nhouq
Oplage: 9000 t'kst'"rnplart'n
ISSN-nummer: 077)-5162
Abonnementen
Stud,·ntl"n: 2501r; nit-l·~IUdt·ntt'n: )50Ir;
~uil"nland: 6001r; Ml"un vanallOOOlr:
""t'r I,' ~lhrijv,'n u]I rt'k. nr, OOI·
0959719·77
Rt'daktit'vNgaderlng
iedere vrijdag namiddag om U,OO u

12

verstaanbaar uitleggen van de essemre van
de nol, do;'kern van ht't onderwjjzen .•
Veto: ~/$ htl buro \'II'Hdi d,rikltur di plaats
1'("" tin 'S(h()(l/mttSltr?
verweest: ..0.11 van dal uillq~lt'n ~ddt
hier rntsschten wel minder. h(lt'wc] hel lIJl-
stellen van ventaeen en rapporten en hel
vergaderen d!!t'nlijk CI"k wet een vorm van
uitl eJI.}:enlijn. Maar ht't uillt'J.:!!t'n zoals ik
dal in de klas del'd. mis ik nu ntet ecm. Nu
weer naar dl' klas ).:aan zou tMlk nlet ).:aan
nmdal i~ niet meer 'bij" hen .•

_Ik hou me nu "'klral hl'zi~ mvt het
koordineren en hcl coachen van h,'1 lush-.
pmct'~_ Ht'1 model dal men in Lcu vvn aan-
gvnorm'n hn'h, is dal waarin ce d,'parl"-
menren 7ovn'I m'l):dijJ,. autnnomle lx-hou-
den. 7t·J,.t'rW':IIde pt'da).:uJo:ischcaspekten
Octrdl. Maar wat betreh de adminhtrallt:
moeten er een aantal zaken gemeenschap-
pelijk zijn en dal kU;ITdinercn is mijn taak.
En samen mC'1de dCj\ln,'ml'nlstMll,Jdt"n sla
ik in voor de oTj,:anisaile van de KHl. Maar
momemeelts het nog te veel pure admlnls-
rrarte naar mijn zin: personeelsbeleid, al!!t'.
mene administratie, f1nandet:l beleid, ... Het
valt allemaal nog teveel samen. urndat men
in hel kader van de autonomie van de depar-
tementen verkozen heef! om een kleine
Centrak kern rond de algemeen direkteur
op Ie starten. Wil je een grolt' sterke kern
opbouwen. dan moet je mensen aan de
departementen onurekken en dal willen
we niet. Dus ben Ik momenteel nog teveel
adnunïstreuer bezig en heb Ik Ie welnlg lijd
om het beleid naar dl' loekomsl uil re stlp-
pelen. Ik kan ht'1 vt'rRt'lijkt'n rnet een bool
f'J'l Ztt die In t"t'n 5tnrm nl van ~m, ra,
den en vergadertngen en dil" eerst en vuur-
al moet zorgen nie-t I.. kapsefzen vuordat er
gedacht wordt aan waar naar !fit' re varen
en met welkt" snelheld. Maar ik ondervlnd
wel dal de n:rslt' J.:Tt>lelaken uplI.cSlan lIJn.
Wt' hebben nUJ-:tijd om alles 1,-oprlmalis-
eren en wc zuren up de gt>l'(!e \\'l'j.:._

vete: .Waaf 'I<'iI" m(1 di KHt neer I~ in dt
lotkotml?»

verwaest: _W('1. er zijn twee optlcs. name-
lijk 'cemrenseren' "j 'dt'Cenlrallsl'rl'n', Mt'l
centraliseren '....du ..rl ik één !!fOlt' kampus
"rricht,'n waarin all, ... ).:I'ïnt,'~rl"l·rd Is. Dal
zou ng duur zijn en h,'1 geld nm I" I"HI'
we-n h,·bl ....-n \\'l' nh-t. .'I1aar "I' andere vlak-
ken 'ou h,'1 "0].; ].;"~ll·nl"'SIl.:lr,·nd lijn, Bij.
voorbeeld d'·l't'm.'t'n,chappdijl.t· Inf ra-
struktuur is ~tl\·dJ,."IM.·rdan !!(l,:d,' v'k'nil'-
ntngen up zes vcrschllfcndc pl.:l.115,·n.Ouk
de samt'nhuri!!ht"id tuswn l~rs"n""1 en stu-
demen zou bt"vordcrd werde-n. V'H:n'n IV,'
een pollriek van dererurallsath- dan zouden
we dl' lokalÎt'S van de departementen kun-
nen behouden luals dit- nu zijn. Trouwens.
bt"paaldt' zaken kun jc nkl ,omaar verhut-
zen. denken \\'l' maar aan h," dl'parh'ml'nt
verpk-q:kund,', dal m'M'1 kun hij cvn zi,'-
kenhuls Ii~.'n \'(I(lTdl' stagcs. En door dl'
huldlgc relekommuntkane za! dt' intorma-
lir:dtH1rslmmin~ lussen dl' verschUkndt'
dt'partemenlen eVt'n snel kunnt'n ~d'l"urt'n
als m')t:Slcn Wt' allemaal samen zinen in
hl'11elldt' ).:l·hIlUW.V'H,rlupi~ huuden Wl' hel
dus hij dl'ct'ntralisali,', ouk al "mdal l'r in
dl' h-o:hn'ff.:lad van d,' KHl \,,·t"1prolt'l>slIren
van aan d,' unit"! 'dd,'n ,'n die J,.ij~,·n
v'M'ral naar h"1 modd van de KU ll'UV,'n
waar cr ""k d,'c,'ntralisalit" 15,_
Veto: ~Hr-r :;(111 dr ".,rkin.iI I'aH dr Ol'trkN'{'<'-
'(11de!itudm/rnrDad IO~R)?"
VerwaeSl: -Ht'1 lunJ..liun'·T,'n van t','n ~IU'
d"nlt'n/olold i~altijd mudlijk ,'mdal ij,. 1IIl"TI..
dal ,'r \H'ini!! 'tudl'nl"n I" ,'n~~l'Tl'n lijn
um l<'kl' "p I,· SIJrl,'n. O"J,. t'mda! d,- "I'-
kidtn~,'n Jan dl' KHL maar dril- jaaT durt'n,
b ,'f h.-. l'rnblt"'m \'an dl' J,."mmu·nt'Î1 hln·
m'n dl' ~IUdt'nlt'n'\'t'fkin!-!. D,' ~lud,'ll1t'n
van OSR zijn in kil,' dl' pi"nit'~. dit' hcl

(/r-rr- Kris"'! WCIlIt,.,.)

moeren npstarten en voor nieuwe proble-
men zullen ktlml"n te slaan_ Ot' Imegrarle
van de departementen in hel ~rult' gehee-l
van de KHl moet up vcrschillende niveaus
gebeuren. En zij zijn zo'n hclan~rijk nivo,
ze zijn de voortrekkers wal de- inregraue
russen dt' srudemen ht"udl. Of die lnlt'gra·
ne er komt weet ik nÎt'1 omdat ht'1 Inch
over verschulende soorten studenten ).:aal,
bijvoorbeeld een srudcm chemje is een an-
der soort student dan de student psychla-

msche verpleegkunde. Ouk de betrokken-
hetd 101elkaar ~al anders zljn._

~Ot: kansen dit' studenten in Leuven
hebben om volwassen Ic worden zijn gnM)t.
En dal Is een ~C'5Cht'nk, Je Sludcntt'ntijd
Il"kt'nl jt' VtM'rd", rt'SI van je leven. Hel
personeel mtlt'l jullie mee ile}:t'll"iden naar
dit' volwassenheld. We mll\'wn encmeat
l'en beetje ·sdw<1!m,·t'sl.·r' zijn!_

Ben Kwaspen
paul Jansen

Bd woMt~~
~ij

Het Vademecum voor studenten in Leuven is een unieke gids
voor eerstejaarsstudenten KU Leuven, Katholieke Hogeschool

Leuven en Groep T.
Het Vademecum bevat praktische informatie over studeren en
leven in Leuven en besteedt veel aandacht aan het ruime

verenigingsleven voor de Leuvense student. Verenigingen die
vermeld willen worden in de 20s!e editie van hel Vademecum
kunnen kontakt opnemen met Frank Ribbens van Kringraad op
het nummer 016/22.31.09 of 32.37.89, per fax op 22.01.03

of via e-mail kr@hagar.arts.kuleuven.ac.be.
Het nieuwe Engelstalige Vademecum is gericht op de talrijk

aanwezige buitenlandse studenten in Leuven en wordt
samengesteld door Portulaca, Nele Mariën, a 016/32.33.95.
Ook voor de adverteerder is er plaats. Voor beide publikaties belt

u daarvoor met Patrick Staudt van Alfaset op 22.04.66,
fax 22.01.03 of semafoon, 049/45.77.71.

Kringraad/Alfaset: 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Jaargaug 22 IJr. 24 dd. 11 maart 1996 OlSto



Schaken voor gevorderden voor beginnelingen

Gens a sumus
Ochaknt is aan onze Alma

Matereenpopulaire~9hejd
geworden. Ovrral worden tor-

nooien ingericht.Reu"t ~rd een
schaaktornooi georganiseerd door
Wina waaraan UH deni'gtal schakers
deelnamen. Ook pangaea en Klio pak-
ten uit met een schaaktornoei. Boven-
dien wordt de unief bevolkt met een
aantal topschokers uil de Belgische
schaakwereld. Tot op heden werd zelfs
aan één der schakers, Ieroen Ctaessen
(politieke en sociale wel/!nschappenJ
het statuut van topsporter aan de
universiteit verleend. Hij helloon tot
de rop twintig van de Betgisclre scha-
kers. Op 2J maart wordt een inter-
universitair schaaktonrooi geargan;-
seera in Louvain-La-Neuve, Elk lid
van de KU Leuven, zowel student, als
prof of medewerker lul" hieraan deel-
nemen.

Heel lYat studentschakers leveren ook dage-
tijks slalo:met dl.' computer. De inv"cring van
de computer in het schaken werd uorspron-
kefijk af~cdaan als een hilarisch bravoere-
stukjc. DC1:p81uc bewees echter tegen Kas-
perov meer in huis IC hebben dan de mn-Ste
schakers zet! willen ~e\Vl'tt-n h....bben.

0 ....stde. de meest n-prcwmarleve
intcrnatiunale schaakbond draa~1 in haar
vaandel de leuze dat schakers "ttn volk'
zijn. Ol de bmedertljkhejd onder de schak-
ers werkelijk ZII groot Is valt Ie bt:twljldcn.
Niet alleen beSlUl er een ongekende rtva-
men lussen de grootmeesters. zeer dikwijls
ts de schaakwereld, lange liJd gedomineerd
door de Russen, ook her toneel geweest
van pouueke steekperujen. Botwinnik, een
van de meest getalenteerde schaakgroot-
meesters 0011stuurde na zijn «1'S1t' I~

tomooIwInst in Nonlngtum ,9}6 de vol-
gende telegram naar StalIn: -Aan miJn ge-
liefde leider. Geïnspireerd di,,-)r Uw ~Iogan;
'Haal zc in en steek ze vIKlrt>ij' hen ik blij
dit Ie hebben kunnen reenseren. al was hel
maar Jn dit klelne gebied, waarin mijn land
mij hecfllllewdaten re vechten".

Imbeciel

Rel'ds op hel einde van de acbutenoe
eeuw bestonden er machines die z'lj.(eze)Cd
schaakten. In Ielte slng hel hlerbl] altijd om
menselijke 'opcraleu("5' die In her tulg zelf
versll\pt l.1tt·n. Maar hel hcslun len hct
SukScsl l·r".an wijsi er loch "I' dat St'mmi·

if .. .'

5\;)

gen de wetenschap in Slaat achtien om een
schakende machine te konstrueren. Onder-
tussen werd deze droom gerealiseerd en
zijn in iedere speelgoedwinkel ", lnlcrmati-
cazaak computers te verkrijgen die hun
eigenaar moetieloos van het Dnrd kunnen
vegen. Schijnbaar kunnen computers dus
schaken.

Deze mening werd vroeger door de
érhte schako!r ten stelligsle onûcadu. GrIKJI'
meesters waren ovenulgd dal een schaak-
computer in h~'1geheel nrers met schaken
te maken had. Hel 'dlnlo:' was in staat lellen
te prodUCeren die aan dl.' regels voldoen.
SlTale)tisch en laktisch echter hrenRt de
computer niet meer VI,,-)ndan hel teenwek-
kende en aanduenlijkc gesruruc-l van dl'
at....."IUlt· t>c.·~inndlnlo:die niets ~eltTrd heelt
en ,KIk n,"'il iel~ 7.011kunnen leren. "HI:'I
~nll~kt' I!t'schuift'l van de imbeciel", aldus
n,,~ Donner........:n van dl' ~m"IStl' ~chaak!-w·
OI,','n die dc lag,· Landen ,,,-'il ).!l1'r"du-
cccrd hn.'h. Hl·t "n~dukkigl' i~ echter 1"l'l
dat d,·:r.c iml>ccid in ~taat is hl'l <O\"l):rolc
dl:'d van dl' mensen IC verslaan die denken
dal ze kunnen schaken. Bij de ~n"-'Iml'l-S'
t,'~ besrund namelijk de 'lVenui).!in).! dat
nauwelijks een premille van het earuel
mensen dat een schaak]e zet er inderdaad
rers van kern. Samengevat. Stelt Dunner (in
zijn boek "De Knnin)C",: "De computer is
een machine die sreeds opnieuw onbenul-
liRe zeilen lej.(enspeeh, zonder plan oJ in-
zicht; deze Is niet alleen waardeloos. maar
Werkt zelfs )CCdld(l~cnd",

Zelfevaluatie

In computertermen uitgedrukt zijn er
twee mögeljjke strategiën, Shannon tlpe A
en Shannon upe B (genaamd naar hun ult-
vinder). Hel komt erop neer dat In het ene
geval de computer alle mogelijke zenen Jn
de $ldling bekîjkW:!ll dWgene kieM 4ie ......
het beste spel van zijn regenstander n"~
altijd de hoogste evaluatie ovemoudr. Ti]lC'
B daarentegen znu een slT.t~ie zijn. die
alleen de plausibele zenen hckijkt. Schaken
Slaal enorm in de ht-Iangstdlin!( van de
.:mifidfle intelligentle predes omdat dl'
menselijke scheker e:l'n volledig upe-u-ura-
leglcspclc-r is. zeüs de kletnsre kluns ten
dus de )CTOolsiemeesten hckijkl maar l'en
deel van alle mogelijke zeilen. V,,,-,rde
mens is hel nu eenmaal nicl mll)Cclijk om
de meer dan twee miljoen poslües per
sekonde re bekijken die de meeste schaak-
f'TllgTamma"swel aankunnen. o~· mens·scha·
ker mllel het hebt-...n van l'en intuïtÎcve.
aan~ekcrde. ~ekt'ndl' !>c:]l'kli,'van 7.....11,·n.

..~ ..9~!4rm.#[f@@~~il~I'······
:#~~fi~~:~;w;fl~~:~ii:~~!:~••••.

'~~~~i

.:::::::::;:;:)~~:~:~~~~~~:
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De meeste compureranaltsten gaan er-
van uit dat computers wel degelijk een su-a-
tegie kunnen ingebouwd krijgen. Vcrc-isl is
dat hel programma geschreven wordt door
schaakgrootmeesters zelve die hun strate!(Îe
"vertalen". S,'mmi).!e computerdeskundigen
gaan n,'It verder en stellen dal hel zetts mo-
gclljk is een prograrnma up Ic Stellen waar-
dtK'r de rurnputer op een gelo:eVen (l~cnDlik
aan zelfevaluatie zal kunnen doen. Hel idt't'
daarachter is dal dl' computer "nth, 'udt
welke zetten Vt~\f hem Il1laal desastreus
....aren en ztchzett verplicht hij een vol~l'nd
spel zijn zet aan te passen.

Wal er ,,,-,k van zij, het is duidelijk dat
de computerschaak steeds diq ....·rc analyses
van hel spel aankan. Men is ervan over-
lui~d dal computerschaak veel vcrder l"U

staan, moesren de pT<l):ramma'~ ~~'diri~l'(:'rd
woreen d,,,-'r schaak!(,'nil','n. Hl'l probleem
is ectner dal dl' mees«- 'Invcnu-r- ..: !(t<l'n
!lUI! alwl·tl·n van het !><hal....n Idl. Z" ,,,,I..
Deep Blut.' in zijn strijd me-t l<a'l'''r''\'. AI·
h,,,-:wd I<<lSI"l<1r,'\'zkh a<lO\'"nJ...dijJ...Ikl ver-
rassen maakte hij toch brandhout van het
schaakspel voortgebractu door de cumpeter.

De Sterkte van een speler of van evn
schaakcompute-r "'ordl uhgcdrukt in El,,·
punten. afill'l'r een systeem genaamd naar
zijn uitvinder. Uiteraard ~aal hel hier urn
een wiskundige l"rmulerin~ van dl' )o(raad
van nn-statie van een Jlers,~,n 1,,1 rompu-
Ier). niet urn de 10rmuJcring van de kwali-
teit van het spel. kts dat m ....t wlskundlge
nrlnclpes nnf( nier Ic berekenen valt. Dl'
Eloralinio( gaal uit van wiskundllo:e waar-
schijnlijkhcidskul'Vt'S [meer bepaald de
Gausskul"le). Centraal staat dl' assumpne
dat een speler een soort gemiddeld nivo
heelt. De ene dag speelt hij al wat Deler dan
de ander, maar over hel algemttn zal hij

f lE.. 5

toch een vrij konstant nivo behouden. Ver-
schillen In rating betekenen dat de speler
mei hogere Elo meer kansen op zege heeft
dan de lagere geklasseerde. De teorensche
onderbouw van deze rating is hier van
minder belang. Nemen we het voorbeeld
van twee spelers met een verschil van hon-
derd glopurnen. In een persoonlijke kon-
frontatie zal diegene met honderd punten
meer 63,68 % meer kans op winst kennen,
Spelen zij honderd partijen tegen elkaar in
dezelfde urnstendlghedcn, dan zal naar alle
waarschijnlijkheid de sterkere drie-enzestig
van zijn partijen winnen tuf drie-enzestig
procent sknren van de runten als er gelijk·
skores gespeeld worden].

Troost
•,

Deze skure is le).:elijk (~Ik een norm .
Ah je er nler in slaoi).:1.1.1nde norm Ic vol-
doen, verlies je ( El"runlcn. Win jc meer
dan verwacht. dan.,_slljgl je ratinJ.:. De
aanrassin~ van dl.' "uch:: naar dl' nieuwe
Elowaarde van l'en sJlt'll!'µI.::Iw.:un volgens
cvn wiskundige lorrnuk-, d,;:"r meneer EI"
Idl uitg~·""ndl·n, De EI"ratÎnJ.: J.:eeh e-e-n
hk-rarchbc hc r<lnpchiJ..J..in~ van alk sJlt'lers
n-r '\l'Tl'ld, ,~,J...uit dl' ).!l·~chkdl·ni~.

SlImml~l'n "ndl" "n, zljn duiddijk "p
""").! om schaakmeesters ll' worden. Jerocn
CI"l'Slol'n hcl'11 I'ijna l}OO Elopunu-n cn
werd in 1994 Belgisch sehaakkamploen hij
de mint\\'intIKiari.:en. Maanl'n Praet (Wis·
kunde: . 2215 El,,) werd in dl'7dlde kate-
Io:0rit·kampioen in 1995, Andcfl' 'coming
men" komen uil diverse nchungcn: Jan
Tn",sl (natuurkunde. ungeveer 2200 Elo),
een creps tongcveer 22}O Elol, A).!la"'e
Arnaud treemen. on)CCVl'Cr2080 Elo} en .....
Thomas Maes (informatica, "ngt· v eer 2080
Elo). Schaaklo:enlriln onder dl' prulesseren
lijn ons (vourloplg) niel bekend.

peter Maertens
Allt in/ich/insm OWfhtf schaaktornooivan 2 J
maart, /omnt" vtrkrtp wordm bij Ieroen
C/atsSCI. Van Couy"rrnhowlaan 26, J020 Wink·
stlt, 0/6/48.96,50,

(j(J/" J(lriJ I'onden H(lUlltJ
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~ berichten
Lëadia
Een aanlal burgies die samenwerken met
een knng van Letteren om een film In el-
kaar te boksen. het minste dal je daarvan
kunt zeggen is dal hel niet elke week 81;'-
beurt. Tuch zijn een aantal entoesiastdingen
van VTK en Eo"s (de kring van allerlei kld-
nere richllnjolcn lila Is Arabistiek en stavts-
liek] ertn geslaagd om een knnlilm 11:ma-
ken. Hel ding heet Arcadia en duun onge-
veer een half uur.

Een dcr.:dlJke flJm die door de: makers
zelf !(dlnancicrd is, hl'dl natuurlijk geen
professionele Internles. Als men dal In TC'
kentng llrt"nltl. mag hel resultaat Cf best
lijn. Hel verhaal zelf is no~l naït'(: een Jo:t'-
midddd Leuvens studentenzwijn - in dl;'
film een hurJ.:h.·- dal tnkt'! aan hier drin-
ken en Risk s!"Clcn denkt. wordt hlOJlcluos
vl"rlldd U!, een mysterieuze hlonde schon e
di ......nkel sJlOk.. melk drink! en van flIli.lzie
en Ens"T houdt - en natuurlijk Slavistkk
studeert.

Filmisch ):alen ma): 'Al'tadia' er best
zijn: het knns.:pt Is ~tlt1l uit):.:w.:rkt en er
vallen enkek nri):inde shors te: bespeuren.
Lc:uk is dC' herkenbaarheid van ht'I Leuven-
se slraalbttld. De film probeen nuk l)tli.l-
tisch Ie zijn t"n smolt mei ht"t ht'grip van de
dood.

soos venoom Arcadia up maandag II
maan, rond 23.00 u in MSI 00.28. U kunt
er tlilk steunkaanjes kope-n urn de- unanoën
van de produrenren wal hij n- ktaren. Later
dit jaar wordt de liJm mtssenten .IIlk hij
VTK v ....noond.

dosman en dianpain
Hot' kan h ....t uok anders aan de Leuvense
rechtslakufteh met de eminente barrika-
dt'n-van-de-v(lclbaltxmd-~rijdt'ndt' Pro-
Iessor BJanpain in haar rangen: woensdag
13 maan richt hel Vlaams RechlSl!enUtli-
Khap tVRG) hur r«hlskungI'n 1996 in
onder de Illd 'SflI>n Er Recht", Het kllnJ.:rc:s
wordt urn 14.00 u up !'tilntegeschou-n met
een inleidt'ndt' zlttlng dlMlr Prul Blanpain
zelve. di e een all(t'm ....ne situt"ring van he!
onderwerp ren beste zal geven. Daarna
worden er. van 14.)0 u uu 16.)0 u V'"'T de
geinteresseerdcn twee workshops )!eurgani-

LIDO HEROPENT IN SEPTEMBER
VERNIEUWDE ZAAL

UITBATINGI

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF

seerd. De eerste behandelt 'rransïerregte-
menten en de gevolgen van het arrest Bos-
man' en staat onder leiding van meester
PhiUippe gerben. voorzitter van de Konink-
lijke Bejgische Volleybalbond. De tweede
workshop AUI dit'flèr In op ht't 'Sodaal Sla,
tuut van de sponbeoefenaar- en wordt ge-
kid dtM)r meesrer Cyrid cocmans. VtMlrzÎl-
ter van ce Knnlnklljke Bell(ische Basketbal-
bond. Het is meteen duIdelijk dat er V(M,r
de aankomende juristen mooie carrièrekan-
sen in her verschiet IiAAen in de zaalspon-
wereld. In de: wnrkshups is hCI de ~doelinte
om semen mct dl;' susdenren een diskussie
It" voeren over de desberretlende onderwer-
pen. Wit' wil deelnemen kan op hel VRG·
st'kretarlaat (bov ....n hel HOR) een teksten-
bundel afhalen.·s Avonds (20.00 UI is e r
een alsluitend debar in de aula zeger van
He:l' met als moderatur Prnft"SStlr RI'J.:e{
Blanpain. Deelnemers aan ht'1 debat lijn de
!I\'l't' I>o:lVt'nJ.:l'ntM·mdt·\/,",rzitlt'f!i van dl;'
lV"rkshnJ~. mccsu-r Gumh e r Jacoh, advo-
"kaal J.:l-spt_·(.'Îalht',·rdin ~flI,nrl'chl t'n $flI-'kr
van. RWD M"lt-nht·d.:. J)ilarnaa~1 komt er
""I-: een \'l·nl·!o(t·nw,".rdiJ.:t'r van dt' Bt'ljo(i-
sch ....v'lI;'lhalhund. Luc .\1ant·n~. Vlaams
minlsu-r van spon zou in c!;'rstt' lnnanue
.."k aan her de:hal deelnemen. Vnri!'te week
echter belde een kebrncrsmedewerker van
Marrens diens deelname aan hel dt'hal al.
"mdat de minister vreesde. als niet-jurist.
niet te kunru-n uptomen 1t1(t'n het jurtdi-
sche I(t'wdd van dt" andere panelleden. Bij-
].."mt'ndt' reden was dal dl' lIVl'rheid up de
ml'CSI.' \lra~l'n (noJ.:1geen amwoord heelt.
Ondcnusseq raakte bekend dal de Raad

I n G A N S
NIEUWE

TEL.
GSM

01&/22.&7.15
075/77.39.69

FAX: 01&/23

3 0
3 0••t

EenApple StyleWrirer1200 primer
én een Telel'on Plarinum 28.8 modem (faxldata)

én 1 maand gratis lnremer-toegang
én 10 sofrwares (c.a. ClarisWorks, MaePc Exchange, ... l

én 10 CD-ROMs (o.a. Grolier. Daedalus Encounter, Myst, ... )

samen voor 4.990 BF indo BTW?

Her kan: mits aankoop van een Performa 5200 8/800/CD (69.990 SF)
Eenmalig aanbod tot einde voorraad!

AppleCcmre EasyWare, Vaart 31, 3000 Leuven - lCI. 016/23 10 20
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van State de minister adviseert het arrest
Bosman te volgen. Als minister Manens dit
advies volgt en het dekreetvoorstel van zijn
voorganger Hugo Weckx (CVP) door hel
Vlaams Parlement goedgekeurd wordt bete-
kent dat dat er zoals in het arrest-Bosman
gesteld wordt bij een overgang van spon-
beoefenaar van één dub naar een andere
-geen enkele vergoeding mag worden
gevraagd." Ook 'opleldlngsvergoedingen'
voor de jeugd zijn dan uit den boze.

het ene vakgebied al reu eenvoudiger te
verwezenlijken dan In het andere, maar
toch maken de rnntauejnemers zich sterk
dI.l elke docent die de moeite ertoe neemt
Iers zinnigs kan vertellen over het tema. Te-
vens kan hel tdee de aanzet vormen voor
een boeiend Interdlssiplinalr debat. Het is
alleszins de bedoeling het tema universeel
Ie houden en vrij van welke politieke bood-
schap dan ook.

enk veto wil zijn steentje bijdragen in
dit luku·lnltlatfd. Een tiental gastschrijvers
uh de akademisch!;', kulturele. politieke or
studentenwereld wordt uitgenodigd om een
column uVl;'r het onderwerp te schrijven.
Hun pennevruchren leesl u in de volgende
Vt'IU. Niemand mlnder d.JO rektor oester-
Hnck helonldc alvast zijn medewerking. Dat
wordt uitkijkt'rfnp de volgende redaktie-
v....r!o(adt'rin!o(. ",

C,beîiêaiee
~

Ulyssis. de: lnktl>-wt'rkgrucp die zich bezig
hlludl met de sludt'-nt;n up de Intormaüe-
~nt:l\\'l'!(.. Ilr,_:aniSi.·l;'n~n-cyht.·rkalt"e: in sa-
menwerktng met KUl!uT;k Studles. JI;' kan
er meer Ie weren komen 1I1't"rinternt"! .
\\·urldwidt·w.-t. "ll·-mail .. 1 Linux. Gratis
inkom en drankjt'l' el in de Blijdt' InkumSI-
straat 2 [. in het Erasmushuis fEpuruimlcj
IIp dinsdag 12

j

Op 2 I maan vindt dt' Intt"rnallnnall;' dag
van de verdraagzaemhejd plaats. Ht"I initia-
tief htenoe werd genomen door de AIgt"mt'-
ne Verfladering van de Vt'rl;'nlgdc Natles.
Deze dag jo1.ingVI"'T het eerst d'M,r in 1967
naar aanleidlng van dc dramansch ....gebeur-
teotssen in 1961 in Sharpville, Zuid-Atrika.
In resoluüe 2142 stelt de VN dal eliminalÎt'
van diskrimlnarle, van welkt' Stllln dan tMlk.
een eeesre voorweerde is nu sooere en t"ktl-
numische uruwlkkellng, lruernariunale sa-
menw e rkinl( en vrede. IX.- rt'SCllutit' rOl'pl
up urn alle vooroordelen dil;' htenumn-m
be-staan via I;'dukatil;' en kulturele vormlng
Ivq.: n- werken.

Dit jaar zal de Dal( van de verdraag-
zaamheid otlk aan de KU Leuven nit'l IIn-
tlPJ.:t·mt'rkt vIII,rhijgaan. Op initia lid van dl'
L"kl)-ur~ane:n Kultuurraad en StlCÎalt" Raad
willen de studenten hun proffen lip 21
maart t'r I"t' aanzenen dit' dajo(hun colkgt'S
in het t",t:n It' zeilen van de verdraagzaam-
held. Hiervoor krijgen l;1;' dl: niet unbelang-
rijkt' steun van de rektor en zijn gemeen-
schappdijk hum, die: dl' prolten schrihclijk
zullen warm rnaken vnor dit lovenswaardt-
!o(t'inilialit'J.

'Lessen in verdraagzaamheld lijkl in

ol 4&
o r 4 9
16. n

3 3
o 9

~-----------------------
JA. bezorg me
o een gratis proetnumrner van MÎI~oma
IJ een jootobonr.ernenl op M~leuromo, Ikstort voncloog nog 650 h'onk op rekening,
mmlm9f 001-1475409-18 van de Bond Beter leefmilleuVM. Ikontvang mi;' eerste
nLlf11l'Tl9(inde daaropvolgende moor.d

IJ een 5teUlClbonnemenl op Mllleu'ama. Ikstort vandoag oog 1300 fronk op re\(enlng-
nummer ool-1475409-18vonde Bond Belet' leefmlleu vrw,

Noom:
S1roat en Nf.: ...•..

Poslnl.mner: .
Do1Lm, .

Gemeente .
Hondtek""no' .

Stuur deze bon naar de Bond Betet' leern.eu vr-N,
~oot26.1060BrusseI, Tel.02/S3922.17,
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~ zeekernes
.J Babs. je bn J~run veemellen wal allemaal kan
gebeuren als jij kout. V.kIit
v Mijn kOIN ..s dort 8r:r~cld de deur naakt open.
U weze gewaarschuwd.

"Ulûrnurn aveneum J~nrts Xll rn rvC. XX UlUS
XXX, Mlnd:cJcrshcirbaan XVll. Vcnis Quoquc.
.J 7 HorironUiollllKrid. best«d Wil meer nn-
d"cht aan mij in plaal$ vin dc VlC1okl'ukwoord·
raadleis.
.J Bericht UIl alle .Mi's: dimdapvood ROffi,I-
niaunlUS in den TIjl om 20.00 u.
.J Pene, Smurf urn hr! vuile 1'-wonrd' te verstuur-
fen in ·Smurf'.Ut moet "ng vox! smurfrn of Ik
ben snmurft ! En lil'Vf:r II~ tweede smurf &In
mijn smurl. S~yuu =urh ... Wul"JIeS
,I Tril' van de wrek: BcanK Boys. Mnd IIC'W
(ndaailbar EP. Kinky punkb"p" ~ Bun B.cha·
riIIehwhere cia chieb IUI~ nn 1\.iII1TlC. Dig il.
v S"lj,., h~ IJ Ik-! l1'l<'I de: Jnudtric-bf:b :>1Wanl
al~ ht'1 kriebelt m,1t'! j....
,I ~a.mJ"lc nq:aniS<lIJt- wensi leden 'c '·crw .. rv..n.
Vrk y,",rdden. IIfllis hdm en schild. Onschmd·
baarheld hij mlfrechlt'rlijke I'nlR'durn. P.cisHs-

1..0 ):t'1K-v.-zi~h '0' "nlh"ud~"fI_
, Kam .. r in g..mn:nsch"",hui§ I.. huur. Kardinaal-
51rol~1)7. teuv ..n. <lbOOIr. + k'1S1..n. Bij voorkeur
mcÏlj<'. Td. 016/29.J8.91.

~ Achl"fKl'lall'n "I' k'OIluil in 'I PI«I!'\Im: blauw...
r-shlrts en grijll' en g.:kl ..urde sjaal. All': halen "I'
Lnmwevemrul7A.

.J Leuven srut'! B!'\I~ e. Ee n nieuw .. $ul'f'un ..n-
"'l'Knlgins ...an Oub Bru):8" tbjauw-zwan '77) is

boven dl' doop v"nl gehouden. In de- SJlI,nh,,) ....n
Kessel·Lu. K.....,S1I.. van ht'!. kampi<ll'n ..nl'oal nÎl't Ie

missen.
"VIabin vrw zoekt voor uJn ~nsktijdscMfI
'Leesfdee mcdl'wtrkl'n ...oor de volgende domel·
nen : biologie: (vutsariscrc-nd); gcTIcnkundc (prak·
tlsche handll'idinSl'n -YOQral...oor vrouwen-. 5Cb

.. n c:rodl'k, fitnl'ss; llgrml'n .. Se:znndhddswijun);
r«hr..: 5JIO'1Ialgnneen); geschi...denls. ]lolillri:..
..knnornic' rn aklualileil ...an N'~rland; aUlo's;

~ Het "groeno" eopy-eenter van Leuven_n~ t Gerecycleerd en 100% ehloorvrl) papier
Thoslssen - Cursussen - Folders

Formaat AS tot A2
ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkople50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat_10 u. tot 17 u.

slrrrkI'olMns; romamische HII~raluur; Amerikaan-

5CgHuc:rromans. Ook ...oor de anderr rubneken
zijn kandidatm welkom. verdere Informatir :
Vlabin vzw Ol/248.74.18

" Prrsn Romanla organiKc:n ma$S.llhuwt'lijk voor
IlIl' bestaand e m nog niet bestaande korpds 11]·
dens dl' Romanl.le-estWl." ek.
"KristÎt'n. wannrer ...al je nog eens in sla.top Of>
m'n schnud"r" Mark .
-J Scanli,s"nit"l jr n''lI1iIms ...an de suarsrOt- of
...ond je hem wal "'"ul'$p.-lha.ir"~ .
-J Sylvk. <11'l<,"ttl ben je nllS ...uriK..r dan in de:
w...n:dijkhml.
~ '1 Is Ot- I'ruik die ht'!. h..m d"t'!..
,I Gttn II nug $llT<IS11~I"eri): in d e 1t'S. HeI is h .. ·
kend dal KU~Nnl;..s nachl,'lindt'n lijn.
-J 'I Is mch een kuk ~ ..Ije , ons S<lfit1;...
-J Verl"r ..n, nachl ven din~g 5 "I' w'lt'nlodag 6
m.un in "mg evin}: van do: Ridder- "'0 Mech .. lse-
straar : zwart hriU ..mbosJ .. mt1 brtl. PIease. lt'rug
toKnjt en naar Eh CIa~. Mt"dlt'lSdlraa. 117 Ikld·
n .. bc:~onin): , ....eh. "I' ....,rli)..e "inlkn.
" Ju. di"k" knutt e l en ......n 1_,... nljt' "In l..t"n ....UT
j", vnjaarda):.

~ En Wt' j:o)~nal ....n IliIIIrKazachRan. 1...". 1.·n .
~ KU,Wakk .. r.lt'd h,'dl drin):t"nd n,"'<l aan n-
l.-n "'"ur hun kaml' van 22 juli 1"1 <I au):uSIU~. Ah
u Dllg ... men ],:1'0;;1 LJn tijdens dit' mi"d .., 1'0.-1
dan ev.-n ""ar ,·"It!"nd e nummer : 0 16160.)5.36.

I

.J Pirl L, als jr nu eens de: (officlëk) J&G·priod-
pes wu reepassen In X8ltthctika en de Kllcdlrd-
ka-principes in J&G • acud ..n we diln al nll't dich·
ter bij dl' spcdak venle ...an 'op kamp met dr
l4cn naar Zwitserland' n11en?
.J Bruno, je hebt zo'n mooil' blauwe ogl'n ...

" Uilent ldduam bij een diIlmatin-,
" Kalhy (of w"s '1 Katril'n 7), heeft linda Je nu al
dit' tongkus Il'ic-ven of ui ik her Knl'US nog lelf
moeten komen dorn ?
"Waarom moel men na e-en uUg ulle nachl uxh
illtljd ontnudl1"rd wakker wordrn'"
"G..--tochL k.J,r.1<ldcraar v"ur swee )'.ûndrlimsn.
-J Kris, I'".!idal mct i'-'uw rijbrwijZt'n.
"Ganchl. buitnlwipf't'T WQ kal.,., Donalus. om
..vemurlr assKWcvl' klanlen Ie vrrwijdeten .
-J Dirk en ten, twee krimigot. ..n uil de- Naamsl',
w.. h.-lltlc:n nu g..huurd dal ,w,k usu e goede
...rit'nd J,.eI lrtnlnnbc:r) toijjulli e uI' knl nt. V..rt ..1
hem ...,",ralsn"l: ni".s uv e r "n1" kOlITt'Sf'<>od..nne.
~tlg ,'..1.. snlt'l en van dc: m)'$I ..rieUU !anklub. PS:
wij ve rwacfn e n d~..nlijk een l>erichljc- ...an julli ..
in d.. V..tu van ..."Igendr Wt'"k.
,r Band ItonOer ~ilkl"l:aall'lt'kl R'J't'tilid"kaal
zonder hand v,w'r 96·97. Gelkv .. '" betk-n 1\01..,
SI;;n: 0161l2.98,88 "I Frolnci$ : 016f32.98.85.
, Annd<lfl.", bij del" .....,.,nd ..nchul~ ik mij "',w,r
mijn t><'UIt'en I"oli ev e UilJf'r~k ..n "I' ""n drHn-
ken avund.
, JUf):.-n So:rruys luda k"JI~ "m lak en en j\l'

flt'1'lo all~rhand.· ... verdelen.
,'o.~1al es "..... I.ISl, ,r: ....vijl naaSI j.."'mand h.,-.:r·
lijk .. TUnnisth" wijn aan 'I Uilk"l~n was? "'ur 'I

5chiinl is '1 §ullt'rl

--

-J 'I was Grieksr .

" Annemk. ik ben nos s\e-eds je l'nige en ecme T
en ook je sterkl' 1 e n OIluwlijk nok je verteugen-
de M. Ik hoop dal dr M.ggin dl' laak van T, ï en
M gord doontaan; maar hier Is ée taak ....n dc-1U·
(lel'lln loch wel veranderd Spaergel.
"Boc1l:nlOnrn op spel'(! genomineerd voor no-
brlprijs ...oor literatuur,
" in de wet Jong.. liitl Herero-greep Ht"I coece
Spoor Is hrt maancbs 18 mNn K",a·avond, Sa-
menkomsr in UP. Grote aal Jan St_raai 2 om
20u00. Inh. in nemralr, gnlm"'n ormt.al via
PBII J, )000 LC'u ve n·3.
-! T.. k,w,1' : Ruland G5 S"und M"duk- SC-I 55 +
PC mpu 401 midi kaoln+obdJ. 10.000Ir. Iel:

016/25.06.20 .
" Wal dl"", u v rijdaga ...nnd 115 maan) ? In uw l~

lel lin e n ? ~....n h,nr, u on uw tijd dit" ...."nd

hct MI sflt'nder en "I' de.-denk "t'rdit'f'ing van hct
Stuc. R~en; K"l'slUQuif met muzk" ...en De.:) ....,
Palri(k I.Jin Munl}' CIIrlns)

TIensestréat 118
3000 Leuven

tel.: 016 ~23.70.30
fax: 016 ~23.34.31

JO MElJWIsSEN
bvba

Alle verhuur videO~,klank- en
ucnnnatertaac II

Videoschermen tot 4 m. t
DISCOBAR EN CD's mei of -

zonder D.J.

TEKSTVERWERKING
VERTALtNG
A4·KLEURENSCANNIN G
MET TEKSTHERKENNING

,
LASER.

Tel. 016
OF KLEURENPRINTER

/26.06.58

•"\$agenda & ~ ad valvas DOORJAMIf.RIESEMANS

DINSDAG
20_00 u KONSERT 1'abla" FWm.-tK"·, In S'id-

sch"uwbul):. "f1;. KC Lt'u" ..n.
20.00 u FILM 'Sl'irilual V"iccl' ".i .. l>eHchllng

"~n ~"'j,,,rid dour d .. kamcr~ ...an AI"ksandt
Sok"un ...•. AansluÎt .. ud vid~"I",nn'\ dc~,r Gn·
ri .. Lind"tluns.. in SIUC, 1<""1(.150/200. <11):.

SIU(.
20.00 u LEZING .A!lirchi~m and ,11" Bla ..k R.. -

I·,~uli"n·. ~rr ..k..r;\ .....'n·nl" 1('~lI'l>ooaE....·;n
(".i "'''>rmalit: \'lic):tuÎj:kaf't'r. lIlolcl.:Pamh ....
rartijlid .. " t'ufj.:"rn·chlrna'"il·i~ll. in Pan·

pei. "rv. De Nar vzw. I_s_m. lus S"u01I$ ..n
A.K. Pin".

20.15 u KONSERT llni"'",nilair Symf"rûsch Or-
mi o.l.V, EI;"nn~ SIt'bt"ns .. in POS, 10'1"&'
}OO/200 IRud). ut.:. Klll..

20.10 u TEATER 'Slukg'oed' do.. r Ig Slin, in Vla-
mln.:rllSlr.81. u..-g. 200/).00. 'Ifg. SIU(.

22_10 II FILM drl.. ", ....film$ "oln AI~k$-oJndrS.. ,
k"Uf<n·. in Stuc. 1<0<):. 1001) 50, "'g. SIUC.

WOENSDAG
13.00 u VORMING UllR KULlUllR. to.... ld ..nd..

"unstenaar Ann .. ,Mi .. Voln.... rckh,,~"n, in

Aud.Z<1!n Van H...." t, ....,:, .:raus. "f):. Kul.
20_00 HKONSERT Ik Ni"uwr: Snaar. in Sud-

Kh""wt>UI):, 1"..,:- 6001400/)00. <Ir!:. KC
Lt'u,'"n.

20.00 II FILM 'M"ne a V..n ..zia', lu ..hinu Vi)Q,n'
li'~ kla$~r",,' " ...", zj....I....n ...el"\·oll" in S,uc.
t,""1(. 100/150. Olr.:,SIU(,

20.IS « KONSERT llnJ~t'~ilair Syml<\niKh Or-"n.t ,,_1.1'_ Elknn" S;'-,I..-I1).. in PDS, ..... j:.
)001200 I"udl, "fJ':. Kul.

20.10 u DANS ·\· .. rdi p,a"'. Raimund 1I''l:h.., in
NoliIl1W-'\1f96. I",,'):, 200!}OO. "'t:- Sw('.

22.10 u FILM'U Nt;" d, T,"'Ca·. d....b li.l"' ..n

Crimen PolIUka
• 13/03 ()m 20,00 u: Sauoa roet twttlbad. in
Mtm:lQent Ct:-nter,.Blij(k lnkonuma.al,
• 13/03 ~ 22,00 u; Fa.kbaravond, • 14/0) om
20,00 u;~.1Vond. in tiia_lIje van de
fakbar.

EIID110mlka
• 12/01 om 19.00 u: Grote Elco-KWis. in de-
bar ...an Ekllr'lOmlka.

Eous
• 1110) om 20.30 u: ~mlèrt' ...an ~igen E(~
VTK IHm "ATQd}a' (met: rcc::q'I(ir) •• WO)
SrdlCl~midag.. In FAK.. • 13103 om 20.00
u: Vrij Pudlum.ln FAK. - 14/03 om 21.30 u:
EooJ-.vond. in FAK.

Germanla
• 11/0) om 10.45 11:Kaanar"-'rt.,)t!p plah,,1
(11-21 maart). in de bal van lhW .• 1 )/O} om
20_00 u: prijsuiU'ri!dng UtaaiK Wr$lrtjd. in

Kftdktbank (1..a(kuuplrinl, - IS/01 ..m 18.10
u; PTesldiumverg.adc:ring. in Pom:na, .. 18103
om 21.00 u: Kamul, in AmbkJrix,

.. 1I/0) Bqin Yilfl 100 dagc:n. _ 11101 om

20.00 u: ~Ium .• 12JO) om 19.00 u: Voet-
bal klodidatW't:n versuS lk~mies, .. 1)101 om
17.00 0: êucmristieviet-iog. In Pausrol1('~...
1310) om 18.00 \I: Rec::q'ltie.. in Pau~ •
13/0) om2t.30 u: Galabal. in PilQJ)oe:L

LBK
.. nf03 om n.OO u: Roet 'n Roll avond.. In
Gnllrgl .• 14r03 om 20.00 11.: Info·avond MM,
In "rwbrrgkast«l • 15/03 om 20.00 11.: Sym-
JIt"ium 'Htnmon<:n in vla5: ren nooduat of
ec:-n toeIjr: 7'. In Kampus tkvalrt )(06,

LBK " Medica
.. BIOlom 11.00 u: Bloc:-dscrieus (bloe-dafoa·
mes tof 15,00 ui. in An-nl>nlll.)obal 00.29.-
14/0) om 10.00 u: Blordserieus (bloed-
.tn.J.~ 1'Jf. 14,00 u). in G.lnhul$berg O&H
inkoml'utl (Hcrntrolill 49).

Medica
• 1210] urn 20,10 u: Cc-mrale Raad, in zaaII]",
bov",n DIlc's Bar .• 14/03 ..m 22.00 \I: Blun
Ni~t, in O.. ,"s Bar.

Medlsoc
.. 12/03 om 20.00 u: Prnidiwn mei a.a.nslu.l·
ttnd Club-avond {City·SaIoon}, in AlH .

.. 11/0) <>m 20,00 u: Tappcrswrgadcriog. In
Potitika-bkc. • 12103 om 21.30 u: KamUl.
In KaJfc:t J>atapQc.-f.

Psycholaglscbe Kring
• 11103 om 14.00 u; Psychologie naar '(!()el te
'1 of doc1. ie- ~ niel 7'.. in PSI ... 12/0) om
20 ..00 u; Ps}' gaan ()pen cn bloot naar dc sau·
IU, .. IJ/03 om 20_00 u: KrillgverWJ<h::nn". in
00.1-4 PSt.

Romanla
.. 12/03 (lm 20.00 u: Start R(lffiaJlia fl"l"SIWffk
200k t"t'1J'" : b..-vrl,ldingska.ntllS. in Dc-n TIjl
• )3/0) om 20.00 u: Film "Easy Ridc:(. in MSJ
00.28. Ioqt.. gratis .• 13/03 Jaren '60--avond
met live: muziek na film ..In praatUDK1"
• 14/0) om 20.00 u: Film 'Thc Nevc:n:ndiO)!.
SlOry'. In MSI 00...24, weg. &r.1<m,_. 1-4/03 INTI
22.00 u: Ja...,n "&0 fuil, In Blau_. Kalu .. ltorg.
50170.• 16/03 tlm 08.4S u: OJlnamt'll 'Niks
YIJ"'- "lU sh<.w" t~r.ol. In Stationshal •
16/03 urn 18.00 u; Opnamen 'Niks Y"'<lr nib
shuw' isul'r .. n~f5). op UdC'uz~l'lcin.

VHG
• 13/0' R~tSCl'"Srn 'Sf'O" en recht' gcdu-
I'nldt:- ck- hdr- dag.
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d ..d~ d"jo;um"mair .. kijk "J" k-v..n In....,n ruR'
huis ...,~,r h"ja~rd", " .....ras."'rr~ .. d..ur Diniel
S<hmid .. in SIU(, .. "'~ 100/)SO.llrg. 5luc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT De- N;"uw .. S...... r, in Stad-

sch"uwbul")l. lolt'):. 6OO1400/l00, "rt:. KC
Lctlv"n.

20,00 ti FILM '11Nd" di T'>Kol·. d b !i('1i.- "n
d,·..I~do.~u",..m..ir" kijk "p I" "n in r:..n ruSl·

hui~ ","'r I...·jaard .. "f'CrolR .. rr"ll d'M'r Dani'"
St'llU"d_. iu S1II... '''''1(. 1001ISO. ""4:. Swc.

21.00 ti KONSERT Gd,rolt'd",~Vind ..ndrinKh"
!MI1I\ .. n I1n'l Dirk St'lH ..un "n R"man 1("I"rik
ÛollZl.1tl KC Oral"rk .. I1"I. 1''''1:' 250/300.
"f):. KC Oral"rirnh"l.

22.10 ti FILM 'M"n~ a V..nuia·. Luchin" Visc"n ..
li'~ klauit:-1... r"'·(_"f l,,,I.:,,, ...n ..."rval .. ln S.uc.
..... .:. 100ll50. "1'1:. S,uc.

VRIJDAG
20.00 u KONSERT Oe: NIl'Uw .. Snaar, In Stad-

schouwburg. IOrg. 600/400/)00. org, KC

Leu ...en.
20.00 u FILM 'Mon", ol Vl'nl'n .. ·. lu ..hino Vbron-

li'~ klassiekrl' OVl'T:r,i.. kl", çn Vl'rval., in StUC,
ItlClI. 100/150,0<11. Stuc.

22.30 ti FILM '11 bilcÎ" di 'To:;(a', dc-ds ficti .... n
d"td§ dok"m ..nui, .. kijk " .. lrv ..n in "'r'n rust·
huis V'W'r bejtirde.- t'f't'fiJ'II"I'T ..n duur Dankl
Schmid .. in 51\''', \(It'];. 1001) 50, "'It. Stuc .

23.00 u FUIF K"I'SIU" fuift w«ral. lOt'!. DJ
Pllridt: .. "I' l<k .....rdit'f'ing.. S.u" gd,nuw.
Van E..."nSlraal, "1):. K,,~IUC.

ZATERDAG
10.00" \lORMING Filmw"rk~I .. 'f' mt'l fldwin

C"'"b, aan Ik hind Vin ,,,kJ,(,,,n "in de Fran·
k Iitm.,-ilicuJ So:r.:.. Daney .• in S.u ... "It'g.
1000. "f1;. 5'" .._

ZONDAG
10,00 u VORMING r;"l1w.,,"~h"r m ..1 Edwin

~r .. I~. aan d .. hand ",n , ..I.:s,.. " "in de- Fran'
.... lillllni.k", .... rg..' D~n~r. ,in SlUr:...... .:-
1000, ,,,go SliK.
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Legalisering softdrugs (slot): een genuanceerde psychiater

"Er is geen perfekle kannabiswaarheid
en dus ook geen perfekt beleid"

voorstanders van lego-
~list'ri"g. die vaak enkel

puur i4ealismf! spre-
. ~ Psychiater SIon

Ansoms is hoofd van de ontwenninqs-
kliniek in Tienen, AI twintig jaar is
hij nauw betrokken bij de verslavings-
problematiek. In de jaren :ewmtig viel
er volgens hem wel eens een 'verdwaal-
de hippie' te bespeuren die v"slaafd
was aan illegale drugs. maar liet is
pas de laatste jaren dat er zich een
probleem voordoet. Op een kalme en
beredeneerde manier probeerde Alf'
soms uil te 'esgen waarom hij Uil te-
galiseri"g ,'on softdrugs "iel ziel zn-
It'II. terwijt Velo zij" best deed om niet
Ie vul in sofismen te ven/allen,

Stan Ansoms: •Waar lo:oJalher dd)')1 nu In
Iehe u\'n? v("'rt"~'rsl kan jt' niet rmtkennen
dal ~uhdfU':S mdcrdaad een aantal eangena-
m~' ...n \lCrlciddljkt, dfeklcm hehh ...n. Daar
hd' Ik .lteen I'mhlrmen met". Tcm twee(h;- j~
ho::tzo dat men nlel lpkk ollhankl'lijk kan
worden \an \ultdru.lts, T,m derde wurdt
mt'n I'ral.1i<;ch n.. ,il .ltekunfrunt..-erd meI
,tJTmtel.en~ van olkule inltlksil..atle. Als
m..-n dt'ze dril' aSfI("klen samen n...emt. is
hel inderdaad t'videm urn V(lUTt'1:n k~lis<-
ring Ie pleiten. maar It'lIeliJk vergeet ffit'n
het rrobf~m van de psychiKht' verslaving
en miskent mt'n l'en aantal nnjeklleve 10k-
slschl' dfekten .•
Vt'to: u';!J?
Ansoms: ..1t'n eeUlt' heel! kannahls ...en
aantal ne~alieve effeklt'n die uuk voorko·
men hij 100hal..t'n dit' V!lOJkardiovaskulairt'
rrol,l.,-ml'n kunnl'o ltlr~en. Ten " ..·...ede Is
hel ubjd>lid aan~l'lO(md dolt l'en ~rool !!e·
brul!. van I..annabi) hij hed jun):t' me:nsen
<:""'1'1dfekt ht'eh "p de prtldukllt> van les1tl!i'

It'wn. \\al l'en hypuleek kan kjolw:n or de
seksuel..- Clmwikkdin)t. Dan zijn cr IM,ke<:"n
.Jant.J1 rrol>l<:"men in v<:"rhóllldml'l het Im·
muunsrslt·t'm l\a!Uurlijk zijn al d ze as,
Jl'l'klt'n \In rdalie\'l' aard, maar m n ma)t
nl ...lz"'K~t'n dall'r "P dil \ lal.. hd ...maal
)tt'en pr"hlt'mt'n lijn,.

.:o,.101.Jr,'r lijn ,_,k probll'mt'n van ...t'n

andere orde. W!: welen bij'"'(I\Hhc:dd dal hel
roken van I.annat>i~ hij l'>t'paald~ 'kwersbe-
re' mensen psychiarrische- ~Iorin~en aksen-
rueert. Ik denk aan anl(st, a..n dt-J'!ft'S~jt'en
(1111..aan J'!sych(lll~(he re-aktles. Hl~1 af en
loe eren we mensen die KeWt~,'i'--d'-;(Jr--;W~r·
matig gehrui!. een k.mnabisJ'!sych,,~c: krij·
):e:n.•

Performantie
.01' hel vlak van dl' psychlRh ...pertor-

manue. hl'l ~ychc-.s"daaJ Iunkuoneren is
het duidelijk dal kannahis serleuze probte-
men kan geven- Dilt hlljkln]) twee- ntvo's:
ten t'l'!'!>le uil ..lch dat hij j""l(e µ~I,.-n dit'
nict rm-er nptimaallunkIIClOl'r"n "p etudrc-
j-:d';"d • Ilij mij "I' d~'r.lo1dplq:1nt' kan Jt·
I.om.:n )Ui~[t'fl'n naar vcrhalen I'JO jnn)-!.l'·
ren die: vr"<.')-!.LiJdi)-!.hun ~tUdll'~ S!UPIIt'n, dit:
overschakelen naaf een minde-r IIlPl'lIIJkl'
richting. t'070I'(lOrl. 'ren tll,t't'dt, zijn er dul-
delljkt' sludil'~ die aantunen dal hel ralor"
mannevermogen onder Inlfot'd van karma-
his Illnk zal.\. Een aantid vaardlgheden In
verband met koi>rdinalk, relk),en. Iwnccn·
IralÎt"vermogt'n t'nznmet't verminderen. Dal
hedt J.(evnlgen V""f ht'L 1It"l"lur...n \an \'ocr'
lui)tl'n ('n t>ij h('L I\erl.t·n aan mo1("hint's hln·
n,'n ,'t'n \·I'iILJo\heidsI1UaIÎe.•
VelO: Ot pr.1/:o1..mnl dit u nu aanhaall. sullm
::ich.:op tiil.~mNik /{xh (O(Ik'
Ansoms: _Inderdaad, maar uI' I:t'n andere
manier, Nu kannat>is~ebrulk illl'gaal is, kan
men per ddinltie reageren. Als men helle,
II-alist'en. dan m(ll:'t men Idl.en~ nnrmen
vaslleggen: hlll:'vt'eI mag Je gebrui~! hd.,t>cn
om nog in het ve:rket'r Ie mOJo\t'nkumt'n,
wal was de lnlllksikatiègraad I'Jl hel mil'
ment van een verkt'ersongeval. hot' zit het
me:I dt' Vt'rzekerin~l:'n. Het w"rdl allemaal
wt"! inSt'wikkt.'ldt'r. 10 dl:' vl:'r<lI1dt'l'Sldliog
dat Je:al dit' prtlbil'ml'n kan IIpl1l5\l'n \'n Ol'
maatschappij cr dat vI'ur Il\'c:r heelt. I\ill l~
dan uiteindelijk de winslol de ml"Crwaarde
\'an et'n legalis!:rin}t van kannahis vo"r dil'
maaIScharpij?
Veto; Bljlwrbuld al/rtn al dal mln htl drujS'
prt>olum trkr'" rn fOp ftn .'ltnJlan'ttrd~ mama
pr.'«rrl fOp Ir 1css.t11.
Ansoms; -Daar ht'h jt' )tt'en IL·t'ali....·rin~
\'uur n..diK. Als men \'andaa~ dl' 1\','1 1(11"
pa~1 or hl'! dnmt'În \'an dl' vt'r!.l'('u"l'ilit'·

(jtJlO Knsl.i Brarl.:.tlrlr(j
held. kan men hel probleem u()k oplossen.
Maar men is tegenwoordig met een nlct
uhf.:t'srwken ).tl'd'M>gbekid ~7jg,Als men
het ectn zou willen, dan kan men dl:' pro.
Ilkmen aanrakken vtllgen~ de hujdi~ Wl:'t,
)tt'Vlng.~ .....,,___,
VelO: H« ;itlll ht' dtba/ rond /tja/lYrll1j 1'1111
Sl>(ldruj~ Itjm dr ochltr,qrcnd van jrbru:k al

nm',"uk van alkoh ../?
Ansoms: -Mt'I alkuhul ztncn wc in ...en
heeI andere dtskussse. Hel is ee n sonsme
om je argumentatle up Ie bouwen rond l'en
andere dru~, die nu eenmaal dIM'Tdl' maat-
schappij geakseptce-rd is. Hel is nit'1 ..mdat
l'en andere drug met een elKt'n hist"rlt-k en
kultuur aanvaard wordt. d31 je kunt bcsfui-
ren dal cvn andere drug (lok Ztlm,llIr aan,
vaard moel worden .•
veto.zo« I/ a dan t....oruanéer HIn zim om at-
k,'h.~1"\'ur/IJk Ir wrbitdrn?
Ansoms: _Je mllt_'1 altijd venrekken venuh
dl' bevraande situatie c n ik denk dêlt het
rnomenreel ondenkbaar is om anwh"llt'
verbieden. Mncht illkoho] vandaag worden
utrgevonden en mochten we deze!fdt" ken-
nis ove-r alkohul heb!>..n als vandaag. z"u·
dt'n \1'1:'ht'l !>l'SIalkohol I·l'rhi ...dt·n .•

-Ik \I>l)t dt' redt'nt'rin.lt dal t'r g!:en f'lt'r·
kl.lt' \\aarht'id ,Imtrent I.annabis 1'It'!>laal,'n
'MIl..daL t'r gt'l'n idl'aal hcll'id Is. EI'n 1"_'I~'ld
Î) altijd l'en pr.J!=mallsche kt'ult' op ):fllnd
van t'nt'rzijds t'l'n aamal <)hjl'klLvt·crhar ...ar·
~um ...nten en van een aml>i1ie. I:'t'n Slred·
doel anderzijds. Bij ons gailt hél hierbij om
redl'lijkhdd: men moet ~ltcn dal bij een
Sflept'lt're rl'glt'menlering et'n bepaalde
gr<ll:p menSen. waarltndl:'r jun.:eren die
\'ll\lral dllur hun 1edlijd K\\!:lshaarder lijn.
ml:'l'r kilns hebht-n urn In dt' rrnblcmen It'

kllml·n. Vvor "ns krij).tl den' gwt'p. die uil-
eindt'lijk wells ....,)ar t'en mlnorileil Is, VIMIr·
ran): "I' dt' individudl' vrijheid I:'n ht't ge·
not ,'an de milssa dil' hCI llch kan permit·
lert'n,·
Veto: Ma", Jan jaar u tr mn uil dal ftn /r!Jo,
!i~~ril'!.>1:,~"1'-:l':PU beuk~n~n dal htl jtbrulk
en'oIn \-e-rh~1bij fron!}trm
Ansoms: _Nt'dt'rland is misschil'n t't'n
sJl'(hl v'Mlrbt"<:"ldomdat hel hier maar nm
t'...n p.anii·k Iq~aliS<.·rin,ltjolaal. Maar als mt'n
de: sijk,... doloHh('kijkt \'an 1982 Inl 1992, is
h\,t 1.':lOn;!hhµd,ruik joI\-st~-,:t'nml'! 11\·1·...·
h,'mkrd\'ijltij-! pmcenl, undanla ht'1 kil dal

men In 1982 reeds met een hoog bodem-
aantal zat, In drezelïde penode Is het kan-
nablsgebrulk In de VS, waar men hiene-
genover steeds een ngoereus prevenrle-
beleid Is bUjven volhouden, met vijfenzestig
procent gedaald, Dit door attiludewljliging
en perceptlewijzlng in de zin van 'drugs
zijn nlel ckee' .•
veto: Ot vollavrrttpl'l'lJcrrdi5tT Patrick
Mariau van de PS wrdedij/lejalistring mei dt
sle/lrng dal htl ~bn.tik van kannabis in N~d"·
land J/l'Chls lin pr(JCffl1 h~ liSI dan In fraJ1k·
rijk, weer lOCh, zoals In d~ VS, ook UI'! $!rmg
t,"bod balaal
Amoms: .Ml'n doel in Nederland de laaI·
ste tijd nogal wal Inspanningen om aan te
tonen hoe goed hun beleid Is en ze gaan
dal aan ht'~l de wereld overbrengen. Maar
ik denk da' ze \tIeh een beetje Ie snel zijn
~eluP<'n en tlat Zt' in pla0115van aan belcld
aan trendzeilcrij hebben willen doen. In
'The Lall(l't' van elnd Iebruan lees ik hief
\(It'valllj-! eee aantal Sijkrs, waar Zt' nu toch
een bt-I'IJt' ~es(hr~,kken zijn. Het blijkl dal
hel I."minu ).tehruik<rnslîg aan helt'Il'Il""
me-n i~en daar s1l'lI~n 1-e lieh nu lI>eh wel
vragen bij,.
vete: 1)(' IIJ/(T} dIt' MfOriau o1anh~"/1 I1HI11II'
du) niet uhl au t.iri~ux::-
An~oms: .11. vind hem een ""_.rl .....etd van
iemand dIL' h~'1alkmaal \\.-1 "'''It'd Iledot'lt,
maar met een zeer 5impli~li~he visie zee-r
komplexc problemen \\'il C1j>!IIskn. En dal
joIt"vlldhdl ik meI ce n aantal verlichtl' }:t'~'

ren di... naar O'I'n "r>ll>..sin~ zoeken of' Ilasi\
van een aam.'!1 hiJtTn )tt'~prClkkdde arj.;umt'n·
Ij~... dil' "'dak \\'t'ini).: retevanue he-bben.s

Bufferdrug
Veto: IJ Ilfl ,'1rNt'rrfObfuIfI mÎ).\:hit'n ni.·1 .1<11
dl' di1ku$sir ~(I(Iralr(l!ilit'k·idr(l/ft:lls-rhjrt,'trd
wordt en dal er l'p dat n/UI mil {'(hl ~,. ,~IT !J~'
tluancurdt manier \Wrdt.9lpTaol?
Ansoms: -tk denk dat dal Huk wel npgal;t
voor de akademtscbe wereld. Hier deer men
Sllm~ (1(1kuiaprakl:'n die nugal goedkoop ~.
veralgcmenend zijn. Bij mij klimt het neer
ujl de waal' wal de voordelen zijn bij een
bclanjolrljke W1jzi!=in~van de WO'I,Op dil
momt'ht denk Ik dat we het in Bdgii:' niet
eens zo slecfu doen, hulten een aantal aan'
f'ilssin):t'n "1' hel vlak van juslîli;:]t' bnl"dt'·
nng. Ik pldt dan "uk VI"" hel behoud van
k.1nnabi~ als evn butterdrug. Ik bedild hier'
met' dat. d,,,'rdar nel iIIe~ilal is, men er snel
g('nllt'joI I<:")tenkan reageren. Wilt maakt dar
ouders, "p"'''t'der5 en jU,>lilÎt' alen kunnen
reag,'rt'n, laaI die huiler vallen en Je zit met-
een aan speed, herálOt', kokatne enzovoort
en dan hch jt- \\ l'lni~ mam-uvreerr'ulrrue.»
Veto: {Jan kan men dl' rr.i.-nrrmj meten. als
rnm .'I\'r.>I.;all<'l 'r_..<1I,'-frm.oJh('t;dl mrn INI! n~
de fIU'C/.d::..,c/1 .'I,J..,., rn 1·,'Tmin_>1.'"'i'rk('rJ
,'lU, MeI! /.1.11 ('II~fl,l.. '<lb,'r jUlliltt' "\'9. dir
hft mc,'H ,I(h.;d,"",,·hrrnYI.
Ansoms: -Ik \\'<:l'l nkl ui dil' lO\'t"t:! schade
l<lt'hrcn).tl. Dal w"rdl altijd t't'legd. maar ik
hUlir daar \\dni).t klachten uver. Natuurlijk
wel dl' stralk verhaten op de radio, maar
al~ ik dan C:l:nvêln die jlln~en~ in b..-handl:'·
lin): hd .. dan zk ik wat er alkmaal nog
~f'•.'...lt in lijn ).te\'al. Ik kt'n oaluurlijk junKl"
rt'n dil' op die mani!:! in " ..nI aki kc,mt'n
mt'l dl' p"lilk, maar 11.ken mI)-: nil'mand
dk eTV,l\lr in dt, joIevangt'nis is gl'vlu~c:n .•
Veto: Maar h,'I1u>t{t n~llj> \\'1" It jaan: I~m"nd
l'trlr~SI "<IJnblo"", strafblad omwillt van tm

paar s,am di~hij op ::ak hteft in hij kAn Djn
hoop op un mooit jOb wel (lpjO'tl'!.
Ansoms: _Akkoord, ik ben berdd op mek
Ie gaan naar dl' met'St ).tt'Schiklt' hc:nadt'-
rlnK, maar daarom mOl;'t men dt' zaak nlel
in zijn ICllalilt'Î1 Kaan It'galiseten._
Veto: Kunt 11 v,h dan n'l'ntuctl achur tm I."
luie dtpenalutrlflj scharen?
Ansoms: .Wel. Ik hl:n nil'1 t>ev(ll'~d I,m
uitsprilkt'n IC dllcn over waar d!: ~rens
mIlct ll!*l'n l'n wal juslhit'd haall>ao1r i~.U..
IVl't"Iwd dal nit'1 alle }Wvillkn van droJ.:J.lt'·
hrulk vrij z.ijn van kriminalileit. Er vall IC

dlskussi;':ren over wal nu t'en d"-j.ldijke pru·
ponioneIe reakti ... is 0l' hcpaaldl' Idtcn. Ik
bt'n lt'ker niel VI"" ht'1 t>chuud ...n viln <"'en
zware kriminele aanrak. Maar dat i~ dan
wt'er t'Cn andert' dlskussie.~

Henk Dht"t'dene
Tom Michirlwn


