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Nieuw standpunt
Loko over oriënte-
ringsproef

Sekundair
onderwijs
moet
oriënteren
Oe Lellvel/se Overkoepelende

Kringorganisatie (Loko) heeft
net een nieuwe nota klaar

waarin ze haar standpunten uiteen-
zet over het oriënteringsbeleid dat de
overheid die", te voloen en de aksen-
ten die daarbij gelegd 1/101.'11.'11worden.
Een beetje laat ZOII je zo denken, wam
reeds volgend akademiejaar wordt er
eell bindende toelat;,'gsproef 'IlOOrde
kandidaat-studenten ge"ees- en tand-
heelkunde georganiseerd. Dat besliste
minister van onderwijs Va" den Bos-
sche (SP) i" de herfsl van vorig jaar.
Op die manier wil hij het aantal art-
sen en tandartsen beperken.

strop' Een $trop die hel Aids leKt rond de n<'k VlUl mensen die
leuQffcn 'N01den duor bel HTV·virw.. &!'n vlr1.ö cUt als «0 ~
van Da.awdft boven hC"t hooN VaD de St'roposItirve h,mgr.

..... seriftltt alcllvlteltO:-Rhk'dt MNic .. ook de nodiae doM
ontspanniJ\l;aan In de VI>n1l van een Polk· a'I ~ op Zl
en 2) j.J.nUollri_ M«r ever de Aidsw('ek I~ pasUaa 6 ~ 7.Toen de onderwijsminister vorig jan zijn ü-

at gaf voor de organrsaue van een bindende
onëmertnasorcer voor geneeskunde en
tandheetkunde vanaf het akademiejaar
1997-1998, betekende dat voer vele uni-
versneustudentcn hel etnde van een jaren-
lange strijd. De studenten hebben zich bijna
twintigjaar lang verzet tegen elke vorm
van studentenbeperking omdat die on-
demokratisch is, en dus tegen her baslsprin-
dJM' van Loko indruist. Maar nu Van den
Bossche de knoop doorgehakt heeft en de
praktische organisatie van de toelanngs-
proef bijna in kannen en kruiken Is, lijkt de
nota van Loko mosterd na de maaitijd. Of
loch nlel? ik studentenbeweging vreest
Immers dal het debat over een algemene
toegangsbeperking opnieuw zal geopend
worden, Dal die vrees niet helemaal ome-
recht is, mag blijken uit een lntervlew van
Humo met Jean-Luc Dehaene in december
'96. Daarin verklaarde de premier "dat het
niel ondenkbaar Is dat we die richting uit-
gaan. Je bewijSt de studenten geen drenst
door ze massaal te laten doorstromen naar
een nivo dal ze nlet aankunnen. Wellicht
stimuleren we de jongeren te veel om naar
de universiteit te gaan, terwijl we in tal van
sektoren een reken aan vakmensen heb-
ben" [Humo. 31 december 1996). Door met
een degelijk ahemeuet naar buiten te rre
den, wil toko deze toekomsugc diskussie
voor zljn.

-wel een feit dat inzake toelatingsbeleid bet
tokostandpunt niet alle studenten even
genegen is,"

In haar nota wijst studentertbeweging
op de belangrijke rol die hel sekundatr
onderwijs en de leerkrachten kunnen
spelen in de oriëntering van hun leerlingen.
ook in vorige nota's wees toko reeds 011
het belang van de oriëntatie van leerlingen
in het sekundair onderwijs. Maar toen was
- volgens de studenten - de belangrijksle
rol weggelegd voor de PMS-Cc.'ntra. Hierop
komen zij nu terug. Alt~ veel studenten en
leerlingen hebben immers vrij slechte
ervaring met de ortënrane-advteaen van
deze centra. "Het PMS heeft zijn
geloofwaardigheid verloren. Een grondige
doorlichting en herstruktun-rlng zou veel
zoden aan de dijk kunnen brengen' zo sielt
de nota. De rol van het PMS moel dus
beperkt blijven tot die van -krtstsrmerven-
tie" en "begeleiding van mensen die echt
problemen hebben met de studièkeuze."

lijd maken om de studicmugctljkheden aan
dl' unlverstteit en de hogescholen met de
leerlingen Ie bespreken. "De schoten
moelen meer initiatieven nemen om hun
scholieren te konfronteren met universiteit
en hoger onderwijs builen de enter. " Op
die manier worden asptram-srudernen op
vroege leeftijd in kontaki gebracht mei de
mogelijkheden die beide jnsrellingen hen
kunnen bieden. Zo hebben ze voldoende
tijd om na te denken over hun eventuele
srudlekeuze. Loko wijst erop dat voldoende
aandacht besteed moet worden aan ht't juist
oriënteren van de leerungen. Alle vaak
vallen studenten een universitaire studie
aan waarvoor ze uiteindelijk niet de nodige
kwaliteiten bennen.

Bij de aanvang van het laatste jaar van
het sekundatr cncerwus moel daarom een
algemene oriënteringsproef georganiseerd
worden die de leerling in Slaat stel! zijn
eigen kwaliteiten tegenover alle vakken in
te schallen. Op het einde van dalzelfde
schooljaar legt de scholier een tweede,
rtchungonëmcrcndc proef af waaruit moet
blijkl'Jl cl de studcru In spe dl' door hem
gekozen studierichting aankan. En deze
onëntcrtngsprcevcn mogen niet bindend
zijn. Maar, en 7.0 eindigt de noia. "het is

Armemie peckx

Rol

De nieuwe nota vtndr dat vooral
scholen en leerkrachten in de oriënliltÎl'
van toekomstige studenten een
voortrekkersrol meeten spelen. In de derde
'graad van hel sekundaire onderwijs moeten
de leerkrachten VOlgl'IISLoko voldoende
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• lezersbrieven
Alle lezersreaknes kunnen bezorgd worden op hel redakuesekreranaar In de

's Mdef'Sstrdat 5. 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamlddag 16.00 u binnen lijn,
Iiebt op dekene or via e-mail vClo@hagaf.;uts kuleuvcn.ac.be.
De brieven meeten betrekking hebben op in vete behandelde onderwerpen ,lf 011

Leuvense tstudcnten-jaktualuèir. Anonieme brieven komen neon In aaurnerkmg: de
schrijver moel ~t('ed~ naam, studiejaar en adres bekendmaken Slechts unzonderltjk.
en na uitdrukkelijk en gemouveerd verzoek. kunnen l.t: weggelaten worden In \1"10.

arteven die langer ziJn dan 2400 tekeru. (SPat.il'" inlkgrepen ......at overeen komt mei
:I: L'j gt'tib.tt: bladzijde met dubbele Intl'rlinlt') worden In principe Ingekort. Dl' redak-
Ik behoudt zich hel recht voor brieven niet te plaatsen.

Eredoktoraat
AI,lll Greenspan kreeg op 14 januari een
eredokteraat. Een eredoktoraal wordt uit-
gereikt aan iemand omwille van :zijn weten-
schappelijke bijdragen tol de gemeenschap.
Atan Greenspan iJ vooraltter van de Natio-
nale bank van de Verenigde Stollen. Volgens
rektor Oostcrlinrk is hij "de machtigste man
Ier wereld", "Ab sleUlelfïguuT van het Ame-
rikaanse financiele beleid is hij meteen ook
een hoofdrolspeler in de weretdekonorrue
en 1.Or81hij voor de goede (sic) loop van
hel westerse ekonomtsche systeem.' Hier
lauwert men de man die veramwccrdebjk
is voor de steeds groeiende armoede in de
wereld. De laatste vijlticll jaar steeg de pro-
duktk over dl.' hele wereld met vierenveer-
lig procent. tn dezelfde periode daalde hel
Inkomen van één op vier 1IIt'IlSen. Driehou-
dcr(j,]chtl·nvijftij.: superrijken zijn even rijk
als vijfenvccrtiJ.: procent van de wereldbe-
vnlkin}:, Zij verrijken zich door de politiek
die Greencpan I1W(' uit~tipl)elt. Zij verrijken
zich door de uhbuhlng van de derde wereld,
door Ie prolneren van de mensen daar, Een

student lei mij al; MAls7.O'n schurk een eTC'
doktoraar krijg! dan is her doek wel echt
gevallen".

nebacne staat vooraan om dele kapita-
listische pollnek te verwetkomen. MOebe-
heersing van de staatschuld is krudealjn
het Belgische beleid" en "de sociale zeker-
heid is één van de grote uitdagingen',
vertelt hij de aanwezigen. Wat dit betekent,
hebben de werkers hier de laatste jaren al
genoeg moelen ondervinden, Een globaal
plan om de ziekenhuiskosten de hoogte In
Ie jagen, een plan om langdurige werklozen
van de dop Ie smljren, een plan om de lonen
te blokkeren"" Allen beloven ze werkgele-
genheid te kreêren. In Tubize weten ze wal
die beloften inhouden, Vljhlen jaar geleden
sloot Fabelta: er werkten 650 arbeiders. En
nu willen ze de 1800 arbeiders van de Por-
ges de Clabecq op straat smijten, De toe-
komst voor hun kinderen ziet er zwart uit
door de politiek van de 'geëerde' kai)ilalls-
ten, Een arbeider van Clabecq vertelde ons:
·We hebben dertig Jaar lallg ons leven op-
geofferd voor deze fabrtck, wc werkten
kcnnnu. we waren maar één zondag per
maand thuis, We hebben een stavenreven

'* berichten
kringraad vertlieSi
Knngraad. hl'I knugcnkoorthnatle- en on-
uer\Vlj~llIi~ van dl' Leuvense Overkoepelen-
de Krinllorgani ....aue, 7(>t'~! nu~ een tweede
HTtq;l'llwUOruIg,'r voor dl' Vereniging van
Vlaalll~e vtuck-ntr-n. dl- vlaarnse studenten-
koepd

voor dt-le funktie moeten kandtdaru-
ren met mouvane 1.'11 CV binnen zijn op het
kantoor van Krin",r.lJd ten la,ll~ll' ol' wocns-
d,lg 22 januan om 18 II De kandldaten
worden verwacht op de vergaderuig van
niJd,,); 24 j,l1lll,ll"i 1997 in MTC 11 16, Aar-
Id likt 0111 ~OIll.11..1nWI "11\ "pIl' nl'lllt'n
ah it" I'r.,).:,'n 111']11of );l"iI1tt"r,'~\,'crd bent, Jo:
~,I!1d~e IIllilhlillg krijg"ll vp het kamoor
van Knllgr.1,1d, '\ /o,1d.'r"tr,lal ') 111 reuven.
t'" 12,31,09, KU 11'111'("1117,89, r.n
22,01,03, "I 1'1.11111,'rlWI»p
"'rlr"," h~1 ,uly"", xrndc-nt kuh-uven.ac.be.

ALL i
~IUUCIll Aid zoekt
Ikn Jl" gl'1I11t'T<'I\'-t'rdin "nl\Vi~~eling'N1lllen-
\'Tr~lIl)( of Iwh ),' g,'\"",n lin om d,' hen-
,kn ,'I'nl Illl Ik mUIl\H'n I.' \tl'~l'n? \V<;,lijn
ol' I\>ek IM.Jr IIlnl(',,('r~,'!"'; in ,I,' rUim\Ee
liu ',11\ hl'l I\',,,'rd, promlltlt', ,1ffi.h,1):(', E

~llIrtH'r~<",l', "l't",U\\ ,'n .1thra.J~ "I hO:I
mee hdl)l'll orgJI1I1\'t!'n \'"n ,','n "I..lIvill'i1

(optreden, debat. Inleefaknvueir .... ).
Geïnteresseerd'? Bel 32.'15,81 of e-mail-

studenr-atde kuleuvcn.nc.be o! op in temet:
htlp://hill, ulyssis.stlJ(lem .ku lcuven .ac.bcr
org/studcm-atd. Elke dinsdagavond is er
vergadertng om .20 u in de St Midlie1sstraat
6.

Lissi zoekt
Ook dil jaar zalLeuven overspoeld worden
door buitenlandse sporttcvcliugcn die in
het ~,Hlcr val! hl,tUllt (Leuven hucrnatlu-

nal Studcuts Spons Tournnmcnt] hun
krachten zullen melen "I' het spurtkut. N"
.11deze inspannende akuvhchen lllilcil {Ie-
le hultcnlandse )o:a~ll'nook ergens onder do:
wol wilten kruipen. ikt li>~t is (la;HIH!I \11'
zoek naar 11l00m,'n dk- gedurende de weck
van 2·, Int 28 rcbru.rrt een ui uwer butten-
lJlllh,' suutcnu-n k unm-u huicvesten. ó:
brengen lell n'n mJtjl' l'II een ~Iddllla~
uwe. dus j•. hoen niel l'o:n~ l'en extra bed u-
vourzu-n. Duk VIM,reten hul'l JO:111\'1 Ie Illr-

gen, wam dl( duen I" vp hl,t Sportkot.
BUI endh-u ~rijg je dan een grdtb kaart voor
dl' LI~'t-TD, ho:t '1>t:1I"rende "l11dfO:l~tVdl1
Iwt SI,,-,ngel>t:ureEl

\"1"11IlIl"l"r inl" ]...111 jt' t.'r('lhl "I' hl·t
numnu,'r 11,(>1n til bij 'ip"ltrdJd, Ter\'uur-
'l" ,'11 I 0 I

Voordeliger reizen kan écht niet.
Promotionele reisformules µeel het jaar door.

Exclusieve 'luchtvaart'· 'trein'-'bus' tarieven voor studenten en jongeren,
Dé laagste luchtvaart prijzen wereldWijd voor iedereen,

Airpassen en around-the-world tickets.
Last minute aanbiedingen.

Dé voordel1gste citytrlps en verblijven 'à la carte',
Rondreizen met internationaal karakter,
Aantrekkelijke huurwagenformules.
Studenten- en jongerenkaarten,

..
- .....r Annulerings, en reisbijstand-verzekeringen,

Connections Leuven ConnedÏons Hasseh
Tiensestraat 89, Botermarkt 8,
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geleid en nu de snroen uitgeperst is, gooien
ts: ons weg, Nooit!"

Oosterlinck laat zien aan welke kant
hij staat. Welke mensen hij belangrijk vindl
En dal zijn niet de gewone mensen. Voor
hen betekent Greenspan's politiek alleen
maar Inleveren. werkloosheid of hambur-
gerjobs. In Llmburg Is de werkloosheid
enorm sinds de sluiting van de mijnen, "Met
een sterke Bdgische Irank t'1I zonder (ranl
op zak zijn wij niets- zei een mechanldcn
van Ctabccq.

De mensen die echt hun eer verdienen,
zijn zij dit' opkomen voor werk, voor de
toekomst van de kinderen van het gewone:
volk, Daarom verdient Robeno D'Orazlo
een eredoktoraat samen met de syndik,lle
delegatie van Forges de Clabccq voor hun
strijd tegen de werkloosheid, voor hun ini-
tiatief om met iedereen solidair op te stap'
pen in een mars voor werk op twee februari,

Geert Asman,
namens MLB

Agalev
Ik wil graag enkele woorden uit het anikei
'Geloven in ekologie of ekologisch geloven'
(Velo 15) nader verklaren omdat ze voor
ons (Jong Agalev Leuven] niet onbelangrijk
zijn.

De t<;,kslvermeldt dat Jong Agalev
sinds december is opgeheven. Eigenlijk
staat er een halve waarheid tussen die twee
haakjes. Jong Agalev bestaat nog. maar

... haar verantwoordelijkheid ligt voortaan op
hel organisatorische vlak, Jong Agalev kan
zich niet langer als één front achter een po-
litiek standpunt scharen, Niemand kan nog
spreken in naam van' Jong Agalev'. we
hebben dit bestoren om drie - soms ulrccn-
lopende _ redenen. Ten ecrSle: een nauo-
ualc politieke werking is niet nodig, de lo-
kale groepen moeten volledige autcnonue
krijgo:n. Een naüonaat-polhtcke werking
geeft sommige personen te \Tcl macht (dl'
eerder anarchlsttsche motivatie), Ten IWCl'-
de: een nationale politieke werking b wel
nodtg. maar zoals ze nu draait, kan ho:t ni"l
doorgaan, Hel enige duidelijke ~ignJ~1 dat
we kunnen geven. h de ophclflng "Vo: kun-
nen daarna een nieuwe start nemen Teil
derde: de breuklijnen die er in de IJanij tw-
staan, bevinden zich niet! ussen de jonge-
ren en de ouderen. D<;,ze:Jfdebreuktunen
zijn terug Ie vinden in belde groepen. Jon-
geren tnoeten zich uprucuw nu-er (.'ngage-
ren in Agalev zelf.

Geen nationaal pohtlckc w{"fkmg nwl"t
wal houdt dal nrganicatoricche dan in?

Het JoBu [jongcrcnburo VOlIl Agalev)
Lal waarschijnlijk - wo: moeten dl' eer~te
bijeenkornet na hel be~lissende kOIl)o:rl"nog
nlwachtcn - Cl'I' koruüumikancpl.ulortu
tussen de vcrschillende rcglonak: dfdeliugl'II
worden en zal instaan voor hel orgnnlscrcn
van vormmg.

Deze bo:~li~~mghedl weillig vcraudcrd
voor lil- JOlig Agalev wr-rkmg in (,lII1..gu
Biluba. In Leuven wrljcn IVIJhhjvcn vamen-
komen en blijven al..lle voeren mnd polttn-
kc 1l1cn101'~,Op n'gionaal vlak I..UIlIll'1l""11
lIog steeds standpunten nuu-nn-n en dal
1ulkn wij Ilok uoen, I)('lt' Il('~h"ing ~.1I1

enk,.] d,' dlllJnm'k bIOm'n d.' InJ...lk grll("
i>t:ll \'o:rhugen,

Marjolijn Ot' Wildl',
student god~diènStwet(.'lhchapp(.'n

namell:s Jong Agalev LCuvt'n

Senioren
(;r""1( ll.ldd"11 Wil 011' ollg"1I"")o:"I\ g.'uil
,,,"'f Ik ~orl1 ...hllg" III1'pr".l~ \,111<'.11,11
KhJ,lr.l"lIll11 V,'ILOI1r 11. '("'1"'11\1"11"""1.
<l1I\\T 7akkl'll 711nIJI!'I n)l",'1' hl'lIg 11]("1<I ..
I",IIIU(' ,

I::er\l L'n loordl hJ~t h.'1 "lil UIl)(ql,hl
Olll d"ll' nalllllrhiJ.. in l1<"t""g \]lTln!!,'n.It
1II1'l'r,Ii1~ Ic" gd'nll~I'll ,11, 111<'1 I lil ,...11 .HII

1...-1 d~1 l"lh 11.111.1<"11"\c'. ,','" 1',,1111<']...' "1"
nil"j,('lIl1lg \an 1I""'ri,l, n'11 11I.'11111~dl\" ,,,or
IIJIIll'1I1\..d"'lhk (lUl d,' ,,<ld,' c:' Iu,hl. 1
o\<.'r dl' 1'"1111,'1..,,~,'~""Iht, ..t \ ,lUd.' I,'u
,,'UI.' g(,... hll'.kni'\I1I.knl"1l I" ,1< hl,'rh
I.-n,WI) 71jn ,all 1\]I'nin); d,H t'l .1I1d.'1
hl'l,'n' lildl I.' \ IIld. )11 1<."

lijk artikel.
Onze grootste verontwaardigtng betreft

echter de inhoud van de uitspraak tril. Als
senlorenbewegtng zijn wij dagelijks Inren-
sief bezig mei die gepensjoneerde uuwc
zakken waarover Saïd EI Khadraöui het
heeft, En wat blijkt'? Ten eerste stellen wij
biJ de senioren net een groeiende belang-
stelling vast voor natuur en milieu. Niet al,
leen vult een groot aantal senioren de vrije
tijd mei uilstapjes, wandelingen en fietstoch-
ten in de natuur, Uit bezorgdheid voor de
toekomst van hun kinderen en klelnktnde-
ren gaan zij ook meer en meer mllieube-
wust leven, Ten tweede moet het ons van
hel hart: zeker niet alle gepensioneerden
zijn ouwe zakken, Getuige onder meer de
bjjzoudcr boeiende interviews met senne
I~ourf~r. Tine Ruysschacrt. TIlly sruckens
en vele..anderen in ons magazine Start 60,
En het ouwe zak-zijn is zeker ulet voorbe-
hou~en voor gepensioneerden, getuige het
gesllreLmct Saîd 1:.1Khadraoul in veto nr.
lI.

Het lijkt ~$in~niet ondenkbaar dal net
dergelijke ongenuanceerde uuspraken aan.
leiding geven tor die wilde geruchten als
zou Historta bevolkt en geleid worden door
Vlaams Slokkers. Misschien wordt het h~
tijd dat de Leuvense studenten eens nader
kennis milken met de senioren van van-
daag om een genuanceerd beeld Ie krijgen,
en om daar dan een opiniepeiling over Ie
houden. Autentieke kieshokjes zullen re er
nlet voor nodig hebben,

Ans vaneersteene.
namens Start 60
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Greenspan krijgt eredoktoraat

Eredokforaat is intellektueel
prestigeprojekt
Ci)'an Greenspan werd op dins-

dag J4 januari onder zware
politiebegeleiding naar de Hal-

ten gebracht. De voorritter van de
Amerikaanse centrale bank werd im-
mers door de KU Leuven gelwnoreerd
meI de titel 'doctor honoris etUIsa'. De
eredokteraten worden normalerwijze
op Lichtmis - het patroonsfeest van
deze universiteit op 2 [ehrnari - uit-
gereikt. maar voor-deze madüiqe mali
werd graag eelt uitzondering ge-
maakt. Olijke toga's, sjieke kostuums.
heel wat pers cm veel prominenten
kleurden deze heugelijke dag. Het feit
dat Greenspan in zijn funktie de sta-
biliteit van de monetaire wereld heeft
kunnen bewerkstelligen lag aan de
basis van het toekennen van zijn
ereäoktoraat.

Alan Greenspan is nu al bijna uco jaar
voorzitter van de Amerikaanse cemrale
bank. Daarvoor kwam de nu eenenaesug-
jarige man ondermeer aan de kost als saxo-
fonist in een rondreizende jazzband en eko-
nomisch adviseur van verschillende Ame·
rikaanse regeringen. Hij was reeds adviseur
van president Nixen toen hij uiteindelijk
zjJn studies ekonomie vervolledigde. Maar
ook in de pnveescktoe waren zijn adviezen
erg gegeerd. Greenspan deinsde er dan ook
niet voor terug om enkele honderddulzen-
den dollars Ie vragen - en
krijgen - voor zijn
raadgevingen. Sommigen
waren zelfs bereid om
duizenden dollars te betalen
om met hem te kunnen
lunchen.

Metselaar

Van bij zijn aankomst
werd de voor-zitter van de
Amerikaanse centrale bank
door een zichtbaar trotse
rektor Oosterftnek begeleid.
In het stadhuis maakte de
immer ongeduldige Tobback,
de socialistische burgervader
VJn Leuven. zijn opwachrtng.
Nader Greenspan daar hel
Gulden Boek had onder-
tekend werd hij begeleid
door de stoet van togati naar
de aula Plcter De somcr. De-
ze oubollige processie werd
vreemd bekeken door teeval-
lige passanten en verplichtte
zelfs enkele metselaars hun werk even te
staken.

In de Pteter De: Sorner-aula, waar de
uiteindelijk uiueiking zou plaatsvinden.
verwelkomde rektor oosternnck de aanwe-
zlgen tredhloneelIn volgorde van relatieve
belangrijkheid. Hij benadrukte In zijn roe-
spraak meteen dat Greenspan geëerd wordt
met een symbool dat enkel wordt uitgereikt
aan mensen die "dezelfde Idealen en waar-
den verdedigen en beschermen als onze
universiteit". Daarom meende de rektor dat
onze universiteit "een persoon van wereld-
belang zomaar een schouderklopje" kan
geven, wesrerse beschavingen, inklusid
haar wetenschap. en westerse ekonomie
kunnen niet gescheiden werden en hebben
mekaar broodnodig. luidde het verder. DI!
moderne universiteit en haar wetenschap
kunnen sleebis overleven in een gezonde
ekonomie. En Greenspan is nu eenmaal
ëën van de belangrijke archeekten van de
gezonde westerse ekonomie, 7.0 vond
Oosterhnck. En ja. ook de Leuvense univer-
siteit streeft naar 'minder overheid': "De
overheid moet ondernemend zijn. maar
mag niet ondernemen. Ze moet begeleider

van de universiteit zijn, maar niet de leider.
De overheid moet aanwezig zijn, man ze
mag zich niet opdringen. De overheid moet
regeren. maar niet heersen."

Onder de aanwezigen bevond zich een
stevige CVP~afvaardiglng mei onder andere
Jean-Luc Dcbaene, Frank Swaeten. Karel
Pinxten, Herman Van Rompuy, geflankeerd
door de Belgische arnbtsgenoot en vetend
van Greenspan. Alfons verplaerse. ZIJ wa-
ren duidelijk in hun nopjes Toen onze rek-
tor plotseling premier Dchacne begon te
bewieroken. Nadat Dösterlinck de premier
had gerencneerd omdat hij ons land bIJ "de
Europese eerste klasse" heeft gebracht,
betreurde de rektor het dat de arme man
hiervoor in Europa noch in België de verdl-
ende erkentelijkheid voor krijgt. Maar hij
wist zeker dat de toekomst hem deze
erkentelijkheid zal gunnen. En anders. 7.0

grapte de rektor naar Greenspan. zou dat
wel gebeuren met "een eredoktoraal in de
Verenigde Staten. wie weet". Hct was toch
wel enigzins verwonderlijk dat de rektor
Dehaene loofde om zijn vasthoudendheid
en tomeloze drang in het bereiken van een
vooropgestelde Maasrnctunorm, terwijl hij
meerdere malen herhaalde het pragmatis-
me van Greenspan zo te bewonderen.

oehaene liet zich de ondankbaarheid
van burgers en overheden echter niet aan
het hart komen. Hij wees in zijn gelegen-
beidsteespraak vooral op de pragmatische
ingesteldheld van Greenspan en zijn "fijne

neus" , waarmee hij anticiperend de moge-
lijke problemen weet op te vangen. Tevens
stipte hij de I>c:langrijkheid van de Europese
Monetaire Unie en de sociale zekerheid
aan. Tot slot orakelde de premier dat
"Greenspan met zijn wereldwijd geprezen
voorzitterschap van het pederal Reserve
System ongetwijfeld heeft bijgedragen 101
een vermlnderlng van de spanningen en
een verhoging van de welvaan in de Ame-
rikaanse samenleving".

Welvaart

Volgens oosterunck had de muvcrstten
professor Peerers. die het laudatio voor
Alan Greenspan las, opgescheept met een
wel zeer moeilijke taak. In Greenspan's
carrière Is immers "alles groot, belangrijk en
indrukwekkend". Probeer dan maar eens
een korte laudatio uit te spreken. Peeters
wees dus nog maar eens op de pragmau-
sche instelling van -number cruncher'
Greenspan. Hij beutelde hem als de Arm:'
nkaanse hogepriester van het geld. En met
veel plezier werd nog maar eens een allusie
gemaakt op een loch wel bedenkelijke

uitspraak van Greenspan. "Als ik mezelf te
duidelijk heb gemaakt. moet u me wel ver-
keerd begrepen hebben".

Tewerkstelling

Net voor de toespraak van de kakelver-
se eredoktor somde Dosterlinck de officiële
redenen op waarom Greenspan gelauwerd
werd: -omwiue van uw grote verdienste als
architekt van de langst nlel·inflatoire eko-
nomtsche groei met volledige tewerkstelling
in de Verenigde staten; omwille van uw
niet aflatende pleidooien tegen overdreven
overheidstekenen die het Panikulier initia-
tief verdringen en de ekonomische vtretneu
van een natie ondergraven en omwille van
het verantwoorde lelderschap waarmee u
richting geeft aan de monetaire ontwikke-
lingen op wereldvlak." Dat met de sijfcrs
van de werklooshejdsgraad nog wel eens
gegoocheld wordt, is genoegzaam bekend.
Maar waar Oösterlinck het vandaan haalt
om vaQ"..een "volledige tewerkstelling- in
Amerikaanse samenleving te gewagen is
ons volstrekt onduidelijk.

Verschijnsel

De vijfenveertig minuten durende toe-
spraak van Greenspan droeg als titel "Cen-
tral banking and Global Flnance". Hij had
het hierin vooral over de rol van de centra-
Ie bank en haar verhouding met de andere

banken en de overheid, Hij wees 011 de
positieve maar ook op de inderdaad gevaar-
lijke gevolgen van de huidige revolutie in
de rntormaue- en databehandëlingstechnö-
logie. -Niet alleen de produktiviteit van het
wereldwijde ünanctcweaen is toegenomen,
maar ook de mogelijkheid om in een voor-
heen ongekend tempo verliezen te gene-
ren: Hét sleutelelement voor het realiseren
van de hoogst mogelijke mvo's van produk-
tiviteit. reële Inkomens en levensrandaard
op lange termijn blijft volgens hem het
behoud van de prfjsstabilheü. Maar een
centrale bankier kan niet om een eremen-
tair feIt heen: op lange termijn is de zo
gevreesde Inflatie in wezen een monetair
verschijnsd. Op het einde van zijn betoog
poogde Greenspan de aanwezigen ervan te
overtuigen hoe "deeply anti warmly
touched- hij was. Daarna restte hem nog de
obligate receptie en de lunch.

Dinsdag was de gehele universitaire
overheid in haar schik met het bezoek van
deze hoge gast en de belangstelling vanwe-
ge de pers. Maar men kan zich de vraag
stellen ol eredekteraten niet eerder bedoeld
zouden moeten rijn om mensen een duwtje
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Het Vlaamse parlement keurde vo-
rige week hel nieuwe dekreet rond kwa-
liteit en veiligheid van studentenkamers
goed. De Leuvense studentenbeweging,
die zich sterk Vf!T7.ellete9m dil nieuwe
dekreet, haalt hiermee bakzeil. En ook
bij de huisvestinqsdienst van deze uni-
versiteit is men allerminst gelukkig. De
redenen hielvoor 119gel1nogal voor de
hand. De criteria die dit nieuwe dekreet
aan de studentenkamers oplegt, zijn
bijzonder streng. Zo moet elk studenten-
huis in de toekomst bijvoorbeeld een
gemeenschap;elljke rutmie hebben van
minstens zes vlerkante meter. En per zes
studenten moet er een WC en douche
voorzien 'lij".

Vele studentenkamers voldoe" niet
aan deze strenge eismswittm eigetlaars
in de toekomst hun koten blijven vertru-
ren, dan zullen velen van hen gedwon-
gen worden op korte termijn dure ver-
bouwingswerken te laten uitvoeren. En
de studentenbeweging vreest, ongetwij-
feld terecht, dat dit za/leiden tot ten
aanzienlijke Prijsstijging op de kamer-
markt. Niet alteen omdat de eigenaar
de kosten van de verbouwing zal verha-
len op de student-huurder maar ook
omdat een deel van de Leuvense kamers
gewoon niet meer verhuurd kaft wor-
den. Vele zolderkamers bijvoorbeeld
kunnen onmogelijk voldoen aan ten
aantal eisen die in het dekreet gesteld
worden. Schaarste en prijsstijgingen
zijn het onvermijdelijke gevolg.

Jarenlang heeft de overheid, on-
danks aandringen van studenten en
huisvcstingsdiensten van verschillende
universiteiten, de problematiek van de
studentenkamers links laten Iiggm. Nu
zij besloten lreeft dal' problemen aan te
pakken, moet alles mei me/gebeuren,
De aanpassingstermijnen die de "iel/we
wet de verhuurders oplegt, zijn te kort.
En de misbruiken op de kamermarkt
worden niet of nauwelijks aangepakt.
Studenten en betrokken dimsten heb-
ber/ nooit gevraagd om wettelijke bepa-
lingen die de luxe van kamers onnodig
verhoogt. Alle betrokkenen zijn zich
immers bewust van het feil dat dit in de
praktijk voor de huurder betekent dar
luj dieper in zijn portemormee zal moe"
ten tasten. Wel eisen ze al jaren-dat po-
litici werk maken van minimumnor-
me/l rond brandveiligheid, prijs, huur-
waarborgen, huurkontrakten, Maar
blijkbaar is deze problematiek bij de
wetgever flog niet goed doorgedrong/!1l.

,
!

Is dit het zoveelste voorbeeld vall
hoe men in Be/gië en viaanderen beleid
voert en problemen aanpakt? Niet ge-
hinderd door wige visie worden maal·
regelen getroffen waarvan men de kon-
sekwemies nies of nauwelijks inziet. Te
weillig worden eksperten geraadpleegd
en alternatieve oplossingen bestudeerd.
Te wei1ll9 wordt er naar de betrokkenen
gelllistt!Td.

Eli 'l0 keren goedbedoelde wellen
zich uiteindelijk teqen diegenen die ZIJ

oorspronkelijk moesten nesenermen. ls
dit boemerangeJJekt het gevolg van un
ondoordacht en kortzichtig beleid of
heeft de politicus elk gevoel met de rea-
liteit verloren?

in de rug te 'geven. Mensen die het kunnen
gebruiken. Met Greenspan lijkt de universt-
taire overheid er veeleer een presugepro-
[ekt van Ie maken. Betreurenswaardig voor
een universiteit die van zichzelf vindt één
van de belangrijke tnteüekruele centra van
de westerse beschaving te zijn, om hd met
de woorden van de rektor te zeggen.

Steven Dupont
Raf cerus
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Nieuw kamerdekreet goedgekeurd

Sneller douchen, meer betalen
moel bepaald worden op Oasis van grootte,
kwaliteit, voorzieningen en ligging van de
kamer. Het Is de Vlaamse Regering die deze
prijzen z.al vastleggen. De richthuurprIjs
moet in hel studentenhuis opgehangen
worden maar Is nkl bindend. De vraag is
welk het effekt van de richthuurprijs zal

• zijn als hel niet bindend is en hoe de
Vlaamse Regering te werk za] gaan bij hel
bepalen van de huurprijs zodat deze niet te,
hoog wordt. De vraag is ook of dil
voldoende zal zijn om de prijzen in de hand
Ie houden en de afwenteling op de huur-
ders te vermijden. Tijdens hel parlementair
debat waarschuwde zowel voor- .11\ tegen-
standers van hel dekreet voor "de vele
open vragen" die blijven bestaan over de
kcnkrere impaki die de nieuwe reglemen-
tering op het veld zal hebben.

Doordat het dekreet slechts een
beperkt segment van de verhuurmarkt
aanpakt. is IU."tgevaar reëel dar meer men"
sen dakloos worden of in \ erkrone wonin-
gen terecht zullen komen. Er werd daarbij
duidelijk ge ...raagd dat dl' vlcemse Regering
goed zou tuezien up de gevolgen op het
terrein en lOU ingrijpen bij ongewenste
crtckrcn. Hel th-kreet Ia/II bóvendten toe dat·
steden en 1\enle('II1~"nstrengere normen
va~llcggcl1 vuur kamers. Maar vanaf nu
moeten deze wel de goedkeuring krijgl"11
van de Vlaamse overheid. Daarmee wil
men verrnljdcn dal gcmeenu-u de normen
7.0 streng rnakeu - en dat ]"ijgl'volg dl'
prij1en ...an de karners de pan uitswingen
- dat hijvoorbeeld kansarmen uit de
gemeente worden verjaagd.

Afgdopcn vrIJdq ot}IAn1Kcrdrn vij:
"n~$Iudrntt'nkrinaen «D lndustrkdaf.

waarop 71jbrdrijwn adlDOdigden om ken-
nl\ IC'maken mc1 dndriuntudt'ntC"ll en
VICl"\'eN AdnlfC'llt11 enkel Wma zich te-
gen rlr k,'m~t v.m SI~Uhad IIIIMr~pm"en.
wa-, ook 0.111 .. meneden lll"lfUIl"lIll1kdriJf
;,an de pam] ShelllJgl al Jan·nl.mlf mrer-
Ill,ltl'Jtl",~1 ouder vuur omwille van hun

11{'IIC'n 111 "',~eri,1 De OlxanbdlnreD
I.,varen 101,./1ven ourdct"l <lat Shell een
Ill.lah \'to"rdknJl' "I' Je IndmUicdag. Pa-
tridol.(WiJld) ·A.lI1gl'/ll"u .1.' '1I~'crdelhdd
V.UIde ~1t1,kl1lt'n Shellnp de Indu'lril"dag
\'.lil.k. konden wij h.'11 de 1<'1('II.anllmet
OIllU')lg,·I\. Wij wrltir-n I'.hn-r belde paf1iJ·
("11 hun vt-rhaalIatcn doen. Daarom heb-
ben wij dl: anrl-Shell-aktlev.x-rders ook de
n(Hhg!!' f,l\~IIih'J1rJ\ LN !)I,\,'hJkklng !oW~Ldd

dj evn wurkvhop kunden orgauiw-
ren waartri 7Chun \TT7CL Inhoudehjk
konden ruuterbouwen. -

0... aknevocrders Teil betreurden de
weinig krui....:hl" ingt"):ttldhf'üJ vau Je or-

Igo1ni,,"rf'lItk ~tnelenten dil' dl' perreleurn-
maal'ICh.J}lplj puur bedrlllsmang bekeken.

olktie -\Iverk biJ Shell, gel over Iijkt"n'
Immers net de eucche implil ..aues t!uh.!("lii" rnaken die verbonden tijn .wn het weekeu bij een mulrtnauonat als Shdl. Bij de bewuce t,..dnjfwtlr.H'itdlmg op de Iudusuu-dag kwesn00" ti}{ ,,'~I trekken en duwen. maar verder \lerll~ luitkns de ~nlulk" ·aJkos Wlttr wens.· (he)

Oa protest van de studentenbe-
weging en de huisvesttngsäien-
sten va1l de verschiliende uni-

versi'eite'l werd vorige week nochtans
het dekreet rond kwaliteit eIJ veilig-
heid val! kamers en sh,Jelltenkame,-s

in het Vlaams Parlement goedge-
keurd. Desondanks blijven er veel
vragen over de gevolgen die de bepa-
lingen van liet dekreet zulten hebben
op de kotenmarkt.

Woensdag 15 Januari werd het nieuwe ka-
merdekreet goedgekeurd door de meerder-
heldspartijen (CVP. SP) en Agalev. Het de-
kreet voorziet in minimale kwaltrens- en
maximale veiUgheidsnormen rond dl" groot-
Ie van de kamer .... erllchttng en verluchting.
sanitair en brandveiligheid. De overgangs-
Iermijn voor de lnwerkingstreding Is ander-
half jaar waardoor alle kamen met de
nieuwe normen in orde moeten zijn tegen
I september '98. Voor de oppervlakte van
de kamer is de overgangstermijn uen jaar.

Normen

Nieuwe kamers Qf karners in een ver-
nieuwd pand moeten een minimale opper"
vlakte van twaalf vierkante meter hebben.
ISde oppervlakte van een kamer kleiner
dan nellen vierkante meier dan mogen die
...encr t september 1998 niet meer ver-
huurd worden. De kamers met een opper"
...lakte tussen negen en twaalf vierkante
meter kunnen nog gedurende tien j,lar ...er-
huurd worden. Per groep van les srudemen
moet er een WC en een douche aanwezig
Zijn. Elk studentenhuis moet een gemeen-
schappelijke ruimte hebben van minstens
zes vierkante meter met een minimale op-
pervlakte van anderhal ve ...ierkante meter
per stedemenkamer. De alstand tussen de
vloer en hel plafond van een kamer moel
minstens twee meter twintig zijn. De on-
derkam van het raam mag maximurn op I
meter 20 van de vloer zijn. Elk huis moel
ook voorzien Zijn van een fiersenberging
die evenveel netsen kan bergen als er
studentenkamers zijn. Dl" korte overgangs-
termijn kan ernstige gevolgcn hebben voor
de huurprijs en het kameraanbod. Het risi-
ko bestaat dal de eigenaan de vcrbeu-
wlngskosrcn afwentelen up de verhuurders
en dat er karners verdwijnen np korte In-
mijn. In een dergelijk geval wordt wal aan-
bod van kamers en prijs bctrdt de huurders
gel rollen en niet de hulsjesmelkers. Een
langere termijn of een stapsgewijze luwer-
klngstrcdtng van het dekreet had de na-
delige gevolgen voor het karucraanlxxlcn
de huurprijs kunnen verrnjjdcn.

Bewust 1',111de mogelijk", nadelige ge-
vojgen voor de huurders. en om re \ermij-
den dal de kosten op de huurders van ka-
mers zouden afgewenteld worden. hebben
de wetgevers op iniliatief van Agalev een
klausule ingebouwd, Deze klausule bepaalt
dat er ...oor etke kamer een nchrhuurprjjs

Rechtzekerheid

MeI dil dekreel wordt een belangrijk!'
verantwoordehjkheid in handen \'0111 de
vtaamsc Regering gt'lq;d. Zij zal erever
moelen waken dal dl" prijzen nlet uil de
hand lopen, de ongewenste nevenelfekten
worden weggewerkt en mogelijke mis-
bruiken regenhouden worden. Gedurende
Jaren werd niets aan cv kamermarkt ge"
daau waardoor men nu met SIrenge nor-
m"'ll °1' korte termijn een deel van de pro-
blcmanck wil aanpakken. Het rnrko is groot
dJI uiteinddijk (Ie huurders van kamers,
studcnu-n. kansarmen en men sen met een
laag inkomen het slachtoffer worden van
de nieuwe bcpaltngen. dit" uiteindelijk in
hun voordcelbedoeld zouden moeten zijn.
DaaTIIIl1vindt de Sociale Raad van de Leu-
vcnsc studenten dat er rond de rest van de
problematiek van rechtzekerheld. huur-
waarborgen. koutraku-n en maximumprij-
zen l"rn~lig werk gemaakt moet worden. En
dal IS lUI nu toe nog steeds niet gebeurd.
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1,Het zevende VRG- Welsprekendheidstoernooi

"E eksorseer een kip",
Oei zevende VRG-Welsprekelld-

heidstoemooi bleef vorige
woensdagavond al wel eens 110-

peren in slechte smaak CII moppen
van bedenketijk nivo. Noensans wa-
ren alle klassieke ingrediënten aan-
wezig om er een geslaagde showavond
van te maken. De obligate BV's waren
op post in de jury: dekaan Herbots.
eerste schepen Carl oevues. schrijfster
en aktrice Geertrui Daem, minister
van Kultuur LIICMartens, vice-rektor
Guy taannaerts, en Accodirekteur tuc
vandervelpen. De kandidaten waren
van erg verschillend nivo in luw twee
proeven en de meest regelmatige kandi-
daat kaapte dan ook de juryprijs weg.

Ie. "Bent \1 nog vrij voor deze dans? vroeg
hij. Ik antwoordde bevestigend, waarop hij
me vroeg ol ik dan op aljn glas bier kon
letten." David Stevens. de VRG-kandid~ar
die toch wel onder enige druk moest staan
om dit tornooi té winnen. sprong van de
hak op de tak en verloor in hel midden van
zijn betoog de aandacht van het publiek.

Oe organisatoren wisten op ludieke
manier de onderwerpen voor het gevreesde
uuprovtsauegedeelte aan te brengen. De
kandidaat kreeg één mlnuur om na Ie
denken over een graffitispreuk die ergens
in Leuven een muur sierde en mOL"lotver-
volgens een volle drie minuten volpraten.
Het VRG had de juryleden gevraagd ook
deel te nemen aan deze eensmcenüke
onderneming. maar botste daar op een
algemeen njet. Heleen Iouquct weidde uit
ever 'Tarweschoof in de fik nul" en bedacht
dal de tarweschoof een bekende Bulgaarse
dans was waarbij regelmatig "In de fik nu!"
moest geroepen worden. .rcroen Thibault
had het over '84 komt nabij' en verzoo
daarbij dat burgemeester Tobback dit op de
muur gespoten had uit schrik ooit zo oud te
worden, wat op algemene hilariteit werd
ontvangen. vtrgtrue Hoer zette een beloog
uiteen over 'Geen vrouw, geen man. geen
cent voor het leven' terwijl Wan nes Dae-
men de show stal met zijn uiteenzetting
over 'Knolselderij' die daar aangebracht
was door iemand met de initialen NSV.
Deernen onthulde dat ook hij de slogan
'Moskou Vlaams' had bedacht en dat ergens
in Moskou de spreuk 'Leuven Russisch'
prijkte. Inge De Bliek had het zichtbaar
moeilijk om iets van 'Wulpse Bretellen' te
maken en gaf dan ook ruiterlijk IOC dat le
strop zal. TOL slot moest David Stevens het
publiek nrtderhouden over 'De Boom in'

De presentatie was in handen van professor'
Dirk Van den Auweele [Romelns recht] en
twee Eva's uit de derde licentie. Zij werden
in de volgende bewoordingen aangekon-
digd door de hoofdpresentetor. •Jong, mooi,
intdligent en slngle. loslopend in de Vlaam-
se natuur op zoek naar een herder". Waar-
op dekaan Herbotst "jk zei hel hier nog net
tegen mijn kollega de vice- rektor. Potverdo-
rie, tie ne keer wat wij hier in de fakulteit
hebben zitten. Ze mogen er wezen.'

heel het best presteerde: Jemen Thibault.
Het publiek had echter vooral het laatste
gedeelte onthouden en koos daar dan ook
de grappigste kandidaat uit: wannes nee-
men. Tot slot werd de rest van de kandida-
ten voor onbestaand gelaten maar werd er
wel veel aandacht besteed aan het huldigen
van de juryleden en de medewerkers wat
toch wel menig wenkbrauw deed fronsen.
Volgend jaar nog beter.

maar na een sterk begin begon hij over iets
totaal anders. Andermaal verloor hij de
aandacht van hel publiek tot hij zich af-
vroeg of het misschien aan hem lag en zo
zijn beloog staakte.

Jury

Berst werd uitgebreid de tijd genomen
om de jury op l'en originele rnanier voor te
stellen. Luc Manens kreeg een aantal eer-
der platte vragen Ie verwerken over de titel
van zijn boek over de kristendemokratie
'De Kracht van de Vogel': of die titel niet
erotisch was en of hij Jean-Luc peneene's
vogel bedoelde. Vice-rektor Mannaerts
mocht van de kultuurministrr de vraag be-
antwoorden of kogels lllanndijk o( vrou-
welijk zijn. MannJens: -rk dacht dat voorat
mannen kogels hadden." Devlies merkte op
dat in zijn tijd bijna alle vakken door Her-
bots werden gegeven, die vijfennegentig
procent van de studenten buisde. Wie zei
dat de tijden veranderen? Herbots mocht
dan ook kommentaar geven op het juri-
disch adagium "l+ip. hip, hoera, ook Ik had
een lief in Bujumbura."

De zes kandidaten moeh-en dan begin-
nen Jan hun zelfgekozen onderwerp.
Heleen Touquet, kandidate uit Germaanse,
probeerde het publiek te overtuigen lid te
worden van hanr smantsche sekte xede-
vrafax met de leuze "Bksorseer eens een
kip". Jeroen Thibault - die volgens de
presentator preses was in KOrtrijk wen de
kantussen d.1,lTnog mei sjokomelk werden
gehouden - verdedigde de kleuren van ue
Iakulteit wüsbeaeerre. 'rhlbauh klaagde dl"
eeonorntscne wantoestanden aan bij pu-
blieke sanitaire voorzieningen en dan In het
bijzonder het slechte Ontwerp van lavabo's.
Je kon zo voelen dat dil onderwerp dui-
delijk op hel Juiste SI)Oor zat, maar het
mocht wat steviger onderbouwd zijn. Dan
was hel Virginie uoers beurt, kandidate
van het VRG-Gent die trots haar curricu-
lum vitae liet voorlezen door protesse- van
den Auweele. Deze dame was niet aan haar
proetsruk toe en dat bewees ze ook door
haar onmiskenbare (te grote?1 présence
voor de katheder. De bedoeling was niet ln
perfekt algemeen Nederlands neer re kijken
op Jan-met-de-pet - dil' ze schuldig
bevond aan heel wat Belgische wantoestan-
den - maar dm het er vooral om ging Iu-r
publiek en de jury op Je hand te krijgen
door een betoog dat met gespeend was van
enige humor. Wannes naemen V:1I1Peda-
gogie straalde rust uit en gaf ongekunsteld
7.ijnmening over dl' cclcsujusc Belofte en
eindigde zijn vier minuten door dl" zin VJn
het leven te resumeren in de volgende zin-
snede: "Eten, slapen, poepen, meer moet
dat niet zijn: Inge De Bliek van cesebtede-
nis had het best de stcer van de wedstrijd
begrepen wanneer ze in trur .>lilnd·rlp mme-
dy·~tylt vertelde hoe ze haar man unuuoct-

Wenkbrauw

Oe prijs van de jury ging naar de kan-
didaat die niet echt uitblonk in één van de:
twee gedeelten maar die zeker in het ge-

,
Lorln Parys

Kwaliteit opleiding wijsbegeerte onder de loep

Studenten te passief
Oe kwaliteit van de opleidinq

wijsbegeerte OOIT de KV Leu-
ven is behoorlijk. Dat valt af re

leiden uit het net verrel/enen visite-
tierapport (lat de universitaire oplei-
dingen wijsbegeerte in Vlaanderen
doorlicht, Opvallend is toch de kritiek
die de kommissie formuleert ten aan-
zien van de onderwijsvorm: studenten
hebben te weinig ataieve inbreng, Dat
uit zich bijvoorbeeld in een gebrek
aan dlskussiemoqelijkheden tijdens de
colleges. In de inleiding valt haar rap-
port wijst de kommissie er IIOCIltUIJS

op dat de belangstelling voor een slt,-
die als deze "waan ..chijnlijk: eerder ge-
wekt en het rest/ltaat ervan in hogere
mate bepaald wordt door de inspire-
rende lessen van de individuele docent
dan door programma's en organisa-
tievormen op papier. ~Bijzonder
spijtig is wel dat in de visitatiekam-
missie geen studenten zetelden ell de
beoordeling van de opleiding dus
oversetaten werd aan professoren. In
Nederland flemen studenten \Veldeel
aan visitaties.

ucncct bijzonder vriendelijk en diploma-
tisch opgesteld. maar de -wndachtige lezer
ontdekt tussen de regels door toch ook een
aantal punten van kritiek.

waar de prof de leerstof doceert en de stu-
dent enkel noteert. Er zijn Ie weinig werk-
colleges. seminaries en oefeningen. Kortom.
de student is te passief. Er moet dus ernstig
gesleuteld worden aan de interaktie tussen
docent en student zoals dle nu bestaar.

Veel studenten hebben regenover de
kommissie hun ongenoegen geuit over het
feit dat ze moeten 100en voor welk vak ze
in de tweede kandidatuur een skriptie
moeten maken. -Arnaokenjk van het werk-
couege worden klaarblijkelijk verschillende
cisen gesteld. wal een invloed heeft op de
saudicbctasnng", St~1tde kommissie vast.

Benoemingen

Vanaf het akademiejaar '88-'89 kent de
studierichting wfjsbegecne in Leuven een
teenemend sukses. Het aantal generatiestu-
denten - dit zijn de studenten die zich
voor het eerst inschrijven aan eell univer-
siteit - stijgt van bijna veertien in 1988101
vierendertig in 1994. De oorzaken hiervoor
'zijn niet duidelijk. zo stelt de kornmlssic.
Maar deze aanzlenljjke stijging van het
aantal studenten doet zich eveneens voor
in Gent en Antwerpen Ook de sla:tg~ijfers
Jan het Leuvense Hoger tnsrhuur voor
Wijsbegeerte (HJW) voldoen aan de gemid-
delden: het globale slaagpercentage
bedraagt in de eerste kandidatuur 40,3 %.
De eerste kandidatuurstudemcu dk door de
kommissie geraadpleegd werden. waren te-
vreden over het monitoract dat voor hen
georganiseerd werd.

Niettemin kan er aan de opleiding aan
het HIW nog wat gesleuteld worden De
komrulede wijst er bijvoorbeeld op dat er
bij de benoemingen en bevorderingen van
de docenten unvoldoende aandacht ge·
schonken wordt aan de doceerkwaliteit. Er
schon heel wat aan de eigen inbreng van
dl' Student tijdens zijn oplcldlng. In til- kan-
didatuursopleiding wordt er veel te weinig
aandacht besreed aan het aanscherpen van
het krÎlist;hL"d":lIkvermogclI van de studcut
en het leren Lclhtandig werken. Ook vindt
de kommissic dat de inbreng van de stu-
dcm - in Je vorm van diskusales en
voorstullen van eigen sk rtpncs - nogal te
wenven over laar. Atre vaak vinden de
("()lIegc~plaats in rit' vorm vnu hoorrollege-s

Omvangrijk

Ook wat de lJcgeJciding van de eind-
verhandding en de skrtpucs betrelt. loopt
he! soms mis. De docent kwijt zich iets te
makkelijk van deze taak. Al te vaak is I1Ct
de srudcm uk zelf naar de prof moet toe-
stapperi om begeleid te worden. Het gevolg
hiervan is dar studenten nogal aan hun lot
overge-laten worden en dl' inlcvenngsda-
tUlll van hun tesis overschrijden 0<11zou
tevens kunnen verklaren waarom zoveel
studenten hier een bijkomend testsjaar
dnen. Maar het nivo van oe eindverhan-
delingen was over het algemeen 1100g tot
zeer hoog. wl"l worden. zo vindt de kom-
missie. sormulgc uindverhandcüngen on-
dergewaardeerd en ziju de werkstukken Ie
cruvangrijk. Maar dat laatste geldt voor alle
Vlaamse uutvcrsucucn.

Tot slot is de kormmssic buitengewoon
lovend vour de biblioteek van het mw.
"Ecu ware goudmijn voor de moscor'. zo
vcrmeldt het visuancmpport terecht over
de biblioteek die door velen geroemd wordt
omwille van haar volledigheid.

Voor J 991 W,lSer in viaanderen ~eell
sprake van kwalitcuskuntrole up de univer-
~itairl' opleiding. Maar daarin kwam veran-
dering. De eerste aanlet hiertoe werd ge-
geven in het unlvershchsdckrect van 1991.
In liet kader van de kwalitcitsbcwakfng van
hel univcrsnairc onderwijs word I elke <11'-
leiding Uil! de acht jaar door ckspcrtcn
doorgelicht. Vmig jaar wa-, hl"! vuur het
eerst de beurt aan de uplcJ1hng lilosol!c. En
de rcsuhau-n van dIe dourlichting zjjn nel
gepubliceerd dom dc vlaarnsc Interuniver-
sir.ure Raad (Vlir). Het vlirrapport is tradl- Annemrc neckx
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Leven met seropositiviteit

had besmet. Aanvankelijk W1~1hij hel niet.
Het was pas nadien dat hij boorde dat lijn
tweede vriendin aan Aids was overleden.
Het probleem was dat hij voor dat hij
trouwde nog een vriendin had gehad. dit'
dus mogelijk kon bt'~mcl zijn. Hij IS dit'
HOUW gaan opzoeken. maar toen bleek dat

Opletten voor muggen van een meter tachtig
Of9e10pell dotlderdog organiseer-

de Medica het debat 'Leven
meI een strop'. Dar riante zich

vooral op de problemen waarmee
seropositieve" worden gekonfrotlteerd
til "iet zozeer op de ziekte zelf. De
panelleden waren professor Herman
Bobhaers, lloofd WIlT de dienst
atqemeue inwendige ziekten \fall het
UZ Gastllll;.5berg, AIII! Declmmps, een
verpleegkwuligc die dagelijks HIV- en
Aidspatiënten begeleidt, Ronny
D'HII/:"ter. koöratnator Vlm 'TI/C
Foundation' (beter bekend va" hun
Imddywerkillg), Kristof. zeil a/ tien
jaar seropositief en de partner va"
Michel die drie jaar geleden 00" Aids
overleed, net debat wad geleid door
Kris Smet, BRTN journaliste l'Olt

Panorama.

Voor een aardig volgelopen aula Preter De
somcr beet professor Bobbaers de spits al
door hel publick IC kontromeren met een
aantal sijf('rs rond Aid~, Hieruit bleek dal er
jaarlijks een tweehonderdral nieuwe sero-
postueven bijkomen in ons land, Zo waren
er eind '95 in BcJgiC 10,000 gevallen vast-
gesteld waarvan er 3000 Belgen t:ijn. Ten
op zichle van Burupa i~de TneSI.JIld in ons
land nier zu dramausch. maar dit mag I1Îel
lelden TOl een mispla.JI51 gevoel va n veilig-
heid,

NJ deze oumuchrerende mleiding kon
hel debat V~1l \1<1TIgaan, mant van een echt
debat was er geen ~IH<lk('.Ml'e~lat waren de
verselullende p,lIldkdt'n hel roerend mei
dkolar eens. Toch werden er een aantal
IIIlereS~11Ie thema's belicht: bijvoorbeeld
hoc T~de houding van hel H.'rp1el'gkundig
persoucel tegenover personen die seropost-
tiel zijn? Vour vcrpleegkundigen is het psv-
chul()~I!>(hmct ~lt'('(h 70 l't'I1\'oudig om
Aidvpaucntcn 11' Vl'r70rj.:cn, WlOT,11wanneer
je de 1'''111'111beu-r h-rrt kenru-n ,'11 jv weet
dJI IUj/llj ~.ll sterven. "r.kn~1l verliezen i~
zwaar M<lar jt· 1111).('1 daarmee leren leven".
\"ertl'1lk AIlIl O.'Ch.1l11lh. Maar niet Ieder-
{Til doet (l.IM 7(\ nuchter uv er. Sonumgc
q'TI'I"I'l-:kundiJ.:t'n \'T.lgl'1I dan ook na een
lIJdj" I','n ,md.'re .Ifddilil-: ,1<111 umdat 71' 111'1

nk-t nu-er aankunnen Daarnaast heerst er
nok 11<'1'1W.I( ,lllg'( rund ti.· lie"re "Ieder'
een i, in h,'( 111'1-:111 [1,111,:,IH,I,lr IlIt'1nddiJk
leer j,' 1111'1IWI vim .. <>l1\gJ,111 Pol~dan kan
I" 'Hl]....Ie I"'r\<",n .u hu-r ,k 1',111i:1111....-rcr
k-rcn ]..."11111'11."

Racisme

.\lhU(·\H'II·r de 1,1,1I~ll'jaren al heel
"'<11 Im\ll"'\" ollt\\'r""l'lit1J.:I·1I IC bespeuren
vallen. hk",'11 er \ roegor haavt nuddel-
lTU\\\l' "'l"I,llld"n IC hestaan lil Ik manter
w<lamp d,' p..III<'I11I·11werden behandeld Lt'
wc-nk-n I,,·... houwd ab enorm lx-srncnelljke
I't'r.tll1l·n .!i.' 111'1be ..1 in quaranrairu- kon-
den wunh-n g.'pJ,l,lI,r FniJ.;'· ml'II~l'llJkh"rd
durfde .!,111""I.. wel re ontbreken: patn-rucu
werde-n in ""n ""t,llil'l..dml'T J.;l'jlla,lhl en
111l1t"II'n ">111\ lil hun dgt'/1 uhwcrpsclcn
1>1111,'11 h~"II_ Ik suuauc IS \ oor de Ards-
pali"11I nu \\\'1 \('r[lt'lnd, al kan je "(lil
..I,'(',h gd,oulr<llll""nl wurdcu ml'l )IIUII("
In,' 1"0,1<'11 \.111Aid"rJ(!)!l\c; hijvoorbeeld
,','11 .HT\ tilt' inklt'l'n 111dl: kamer ,','11 band
µedl m.1M nl,'1 tlt' Ai,I'l'alit'1l1 Proles ...'r
/:1,,1>1',1\'1',1"1-:' tit· 10lil hij tic nnwl:ll'ndheid
\'JI1Ilt'1 I1wtli"h 1'l'1""It'l'1 111GJ~lhlli~bcrµ
w"r,ktl Ar.hl'.lTI,'llll·11 I1kl andl'r) IIt'h,III'
tld,1 d,lIl ,','11 ",,,kil' )',uil'nl -Hel kllml IVc1

\'l'or d ..lt \VI' Allh!"ll"'Il!,'n '"11t<:,'l..l·t'rd ho-
Inl'u \,111 dl' .lll.tnl' 11<I1I,'I1ICI1,om Ie \'CT-
111I)tI"1I .1,11dl· AI,I'I"IIIt·tllt·n illJcl..lie~ lllU'

d"11 "llh'lJt'n. M.1M n"rl11a,llli~~ell IC IU~-
.... 11Ik ,1Iltkr.· )1.11r'·I1I'·11,'11 dal 1"'-'1'1 heel
\ lOl

Ilo,' ".µ I" nu Il'g.·tI n'J1 HI\"II.lIÏl'nl
d,l( hl) '\111.. Iwl'fl t'n du, ill tk Il'rrmnolk
Ja,,· \.111 tk Ill'l..ll· lil~ \1<'l'\t.I1 hlill..l dal dl'

6

persoon daar gewoon zelf om vraagt. In
uhzonderbjke gevallen wordt h"1 niet ge
zcgd urndat de parient hel ectn met wil
weten ot onder ogen WIl zien Dl' pdliimt
inlichten over zjjn slruatn- -i\ éen. maar hoe

vcrtel je hel aan jc Iarmlie. Dil Is geen een-
voudlge zaak lc!.:eT al~ je pd~ in I'Cn Hij

laat stadium je fdmilie inlkht, maakt het dil
aüeen maar mM,hJker omd.'l1 re het ntet
vcrwachten. Ook worden ze dan soms voor
hel eerst gekontronreerd mei ht'1 drugsvcr-
leden van hun zoon/dochter of zijnfhaar
homo of jesbtschc )leaMdhdd_ 'Vroeger
werd een Aldspanem dan ook verstoten
dom zijn famihe. maar daar komt veraride-
nng in ", aldus Ronny D'Hulster. Sommigen
vertellen dan ook I1kl dar ze Ald~ hebben
maar kanker omdat dat voor de Iamilie
eenvoudiger is om te aanvaarden.

Verblj~tcr<;,nJ was hel verhaal van
Kristot. Kristof ontdekte üeu jaar geleden
dat hi] ~~'r.,pt'~Î1id Wll~,Op dal morneut
was hiJ reeds n's mocuucn !-:"ITOuwd_Zijn
echrg enute bleek negatief Ie zijn wat ze
l.....schouwde al~ O:CIIJ"ldn mirakul. En om-
dJT 7_1',zoets ze z,'11H'i, "l1l't lOl niel wou
tarten" werd hel ~tel'd> lllociJiJkn 0111SJ-
men 1(' 10:\'1'11Ze W,IUwel bij hl'llI blijven
tol 7rjn dond en zou nadien wel Iemand
anders zoeken. Maar zoab KfI~(01 ht't uit-
legde -Ik IVIlU maar I1kl doud, dtl~ hen Ik
hel maar drge~la"t-, Daarbij Wl'{'\ hij ook
nog maar l;,"en~ tlJl hCI rcboc dal rund Aid~
beeraar. "Je mag dar latJ<It' nkl nndt'r ..chot-
n-n. .lt1en'Oendenken nog ~Il·t'(h dal dl'
pcr~,....-n. mer \tie je naar bed gola1. het 1<11
venellen ale hij Alth ltcch. DJI " I1Il'l f(I.
men 7,11hel met venellen. Mijn t'rg('n
grootvader en ook andere IIIt'll~en weu-u
niel eenv dJI lk Aid\ hel)"

MUDgen

HCI dcb.u werd JI~",t()IC'1I 1111'1Ik \ r,I,11o:
ol vr ct'1l vl:l'S(,'hilhlijl..lll· lijlt I,,,~,'n l11.1n·
nen I'n VTOU\\l'Ul'lI dl' Itlilllil'r Wil.HUjlh'
n',lg\'Tcn up dc "'WI""ili\ill'Ï( 1'..111 hlill
p,lrlllt'r, V"I).!t.'I1\ Anll Ikdl<lllli" lijn \TUU-
\\,'n \.1.,1.. I..w,l.ld ,Ij., dl' 111,111111'11(,','11 "hOI'
~th':l<1h rij.kn, IIhlM hlii"1:11 lt· hij huu 111.111_
lëpn 1110In,1,1,1I'et1lcJ.:l·n 1,1.11J.:1·lIIo1]"f",'lij!..t·rdc
vmlt\V 111dl' \ln'l..

N,l IWI dell,ll ""'I nol.. h"1 puhhl'k \ ra-
gen ,tl'lkll_ \dl'n I11dal..lell gl'bruik ~all (k·

7" m"!-telijJ"hdd 0111\'id ... 'U paIUl'T1J"hun
\ raag a,l11 d~' 11allt'Ikdl'n \UOT lt· k~('I1_
fén ~,ll1 dl' ~'rd~t'n Ult· J ..1I1Kn~lnf \H'rd
~..~Ield \\d~ ui hij de ,nou\\, J.:'·lllk tlrt' 111'111

or nahouden.
Aan prof. Bobbaers werd gevraagd ct

iedereen mag getest worden. "Er zijn twee
groepen Ie onderscheid ben", aldus
Bohbacrs. -Enerzijds Zij er diegenen die
erom vragen en anderzijds diegenen die
orgaan- of bloeddonoren zijn. Iemand

ze getrouwd W;;lSeu kinderen had kon hij
hel met leggen: "Kun je 7Oma3r ~mllnd~
leven en gezin kapotmaken. een gezin dal
er héel gelukkig uitzag?" net ren dal hij
seroposnlcf was, sloot natuurlijk andere
relaties en partners met uit "Een HIV-
parient is ook maar een gewoon mem die
nood heeft aan knuffels, Helde en ~eb.
Alhoewel Knsrol altijd vemg vriJI zegt hij
loch niet steeds dal luj seroposutct is. "Je
vertelt niet alles onmiddellijk, Zt)al~ til elke
relatie," De ervaringen van Knstultoonden

duidelijk aan dal seroposruvncn de moge-
!ijJ.:heid op geluk ntet unslutr en dat een
seropoeit leve er een normolie lcvcnvtjjl kan

audcrs mag nlet zomaar getest worden
fbtjvnnmedd voor een verrekering of ~om,
dt.llie). Hij vond ook dal. alhoewel hel mt'l
\Vt'lIdijl.. geregeld ls. de art, meldingsplicht
h,','ll en dus de persoon 1II00'I mllehu-n
indien dil' >l'rur,miuef wordt bevonden.
Een vraag ~I'TlIng CT wel IUSSl'n UIl. 'Kan Jt'
bt.'~l!1el worden door ee-n muggvnerer-k?"
W.lam)l KTlMnl geval antwoordde: -Indlen
7(' grol,'r dan r-en 111.'II'[I.l(-hli)! 7ijn, 11101.'1

[r- 1\'\'1 unh-ru-n" In ieder gev ..ll was dil l'en
g('\I,I,'gd .kIMI, w,lMhij .i<' vmlljke 111101
ni"1 urnbrak vn er ,11en roe hartelijk
getathcn moclu ,'11 1.."11 w,'j'(h,'n

Piet er V,lll Beek
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Professor Bobbaers over Aids

"Hel virus is erg leep"
O hls is een ziekte die er.q in de

belangstelling staat. Eli ook
Medica draagt met z'n Aids-

kampagne eell steentje lnj. Wat ge-
beurt er als je ontdekt dal je Aids hebt
ell je tiaar het riekenhuis moel? Hoe
zj, liet mer de behandeling VQtI een
Aidspaliblf? Wat kali men trOllwt'n.\
iloen tegen de ziekte? Deze en andere
vragen legde" 'we voor aan professor
Herman Bobtraers. Hij staat aatl hel
hoofd van de dienst algemene inwen-
dige ziekten van hel uz Gaslllllisberg.
Zelf is Irij aktief bezig met de behan-
deU"9 en INgell!idi"9 van serooositte-
Vetl en Aidspatiënten,

Krijgen Aidspatléntcn een louter medische
behandeling of wordt er ook dl' nUttige
aandacht geschonken aare de p~ydl\)logi-
sche begeleiding van pauënten, dle gekon-
Iromeerd worden met een zlektc die hun
leven van de ene op de andere dag dras-
uscn wijzigt?
Herman Bobbacrs: «Er is voor AidSI1J-
tiénten zelfs een speciale proeedure voor-
zien die vrij recent door het Rijksinstituut
voor Ziekte- en IllvaliditeÎlsve~Kerlng
(Riziv] werd geprofessionaliseerd, Er wordt
een soon van konventie algesloren tussen
de Aidspatiënt t'nerzijds en dl" behandelen-
de dokter anderzjjds. Hierdoor kan de pa,
uënt gratis bcschtkken over een psvchc-
loog, een diërtst en een verpleegkundige dil'
vertrouwd is met de materie, Vroeger moest
hiervoor een som geld worden neergelegd.
Als een paticm toen een psycheloog nodig
had. werd die niet terugbetaald door hel
Rizlv, We krijgen nu een bepaald bedrag,
dat niet zo groot is, maar loch ruim vol-
doende om nl dte mensen ter beschikking
Ie stellen van de p..l!icnt,~
veie: 101(1('1hrt ~'I'rplr~!Jkllndig ,wrsrmul dat dr
Aldspaliimm bthandtfd, :qNdalf vooflorgs,
maalrtgldrn nemen. in vtrband met mmrtltn!Js-
!lrvaar?
Bobbaers: .. Er worden helemaal geen
speetale maatrcgejen genomen. Hel perse-
neel draagt enkel handschoenen bij een
blocdatname. In ccnr doel men dil zelfs
niet. omdat er natuurlijk over Ic diskus-
stcren valt in hoeverre hel dragen van
handschoenen inderdaad effeklief is. Ah de
verpleegkundige ztchzell zou prikken, 1.OU
hij zich ook door de handschoen prikken.
Er worden sorns wel maatregelen genomen
als er open wonden zijn bijvoorbeeld. Dan
wordt er ook een jas en masker Ill:'draitt'n
en eventueel een bril. alhoewel dit laatste
hier niet gehrutkr-lijk i~. Oe' rtstko's op
besmetting zijn echt wel laag. Er LlJII hier al
heel wal ongt'lukjt,s geweest met blocdal-
names, maar er is nog nnoit iemand besmet
gnaak!. De kans op besmeltmg twdraagt
ungeveer 0,3 % (.>11dan moet het al een
serieuze prik zijn. Bij chirurgisdll:' naalden,

Programma
Aidsweek
In hel kader '· ...11hun Aid.,,,,,eek \'er!oCa~1
.\1ctli('a "n~ 011(','1\ "<llk- en HUlllor·
iI\'onJ. Wot'n~dag 22 Januari zullen onze
ladlSpieren worden !!l:'lraklrtrd <)1' een
dn'>b humor Kt:~l"l\'\'('rd di'Hf Gau,> Aul-
derdrJLlg, Ot' l<akl.l'wklt'll j'l\ De A~'olltu
n'u van. Dc;-zela;l(~tc;-nkennt'n W(' bell'r
\'Jn Sludio I',ln.a (Slufhn Bru~cI). Don-
dl:'rdag kunnen w(' ons oor Ie lui~tl:'n'n
lel(gen bij d.,. f.;tlkklanl.:el1 \'iln de R"mani
en Polka Gal"p..,n .Jh IOp ui the bill 1.a1
ook Luk ... BIoom op het podium \oer"'>4:hlj,
nen. Bdde aVfulI,k'n ht~bben pla~IS door
iu l'en \'~·n'll.Hllld(' tent op 111.:1SI. J,U;o!h-
plein Ie u'uven ~'I\~Iartl.'n Idkel\S Olll
J9.30u. Wje naar beiJ.- aku~itellen wil
gJall kan he-.I ('C;-1lK"moinatklkk~'1 van
300 frank nem~'n. (7it' ooI. agend ...)

(pvh)

7

lir niet-holle naalden i~de kans n"R tlen
keer "killer. Die ~ijfer; IIggell heellaag en
lij zijn 001. bekend. De Amenkanen doen
meer. üe dra~"n 1.'1'11 soort van marvman
oenpak. maar dil hJkt mij IUI<l.J1unzmnig .•
Veto: fllv stak is hel virus el,<lel,II,k.' Owrlafr
hel buif,-n hel mmu/lJke fldl.tam?
Bobbaers: .Of een vtru, zw a k Il( slerk ts. is
l'en mueillj], Ie beantwoorden \'faag. Hel is
athankclijk van de samenstclhng ervan. Als
ht'l \ Int' open en bloot zou liggen, dan zou
hel vrij )utl afsrcrven. maar dit gcbeun n...-
tuurtijk nnnh Als het buiten het rnenschjk
ltchaarn komt. dan ligl het ergens in een
druppet MOl'J uf 10, In één of ander organ-
i<;.Chmalerl.l ...1met etwlnen ts het tamelijk
goed bcvraud tegen ulrdroglng, omd ...t hel
een vcrkapsel heelt. Het virus is wel eks-
treem gl'voelig voor allerlei banale ent-
srnenlngvproduktcn. Ben heel verdunde
oplossing van bleekwater is S(1ms al vol-
doende om het virus kaPOI U' maken .•

Medicijnen

Veto: Wdke mcJilwtie is er ,"l'nIm/rtl wor·
Jumdl'1J?
Bobbaers: .Er bestaat een hele reeks veu
medtkatle om lnfekttes van de panenren te
voorkomen Delt 7ijn mcdlojnen dit' ook hij
ntet-seropoehieve panemen worden gege-
ven voor bepaalde infekties. Dit' worden op
voorhand gegeven. om te belenen dal ze
gemakkelijk vatbaar lijn voor bepaalde
ziekte-s. Op eremanter zal Ald~ l.kil bij deze
parienten veel l...ter omwikkelen. Deze
mcdidjnen doen mets aan de lmmunhett.
In dele groep van medicijnen I~ niet zoveel
vooruugang Ie merken. Er komen er nu en
dan wel nieuwe bIj, maar we hebben
momenteel wel vriJ goede rnedtkauc. HI:I
taarsre jaar r.ijn er vooral veel medicijnen
bijjt-komen dM.-het virus remmen. We heb-
ben hel h('C'1lang moelen doen met C~1l
medldjn. We moelen hel nu otndee! in
België nog doen mei drie meJldjnen die
worden terugbetaald. maar lil dl' praktijk
beschikken we over zeven of acht vormen
van mcdlkane, die op (Wet' vcrschlllende
pla,lIsen hCI virus remmen, "nUf7ljd~ aan
de ingJng, als hel virus de sel bmnenkonn.
Anderzqds een nieuwe groep van medicij-
nen, die nog ruct gckcmmerstallseerd liJII.
maar die we wel ter beschikklOg hebben en
die het virus remmen als hel cpnh-uw de
set wil vcrlaten. voorat d":71'I.1al~tCn Lijn
zeer dfl'klld. Spoedig wordt 1ll'1virus
echter reststem en steekt het opnieuw de
kop op. Als Je één medlci]u alleen geeft,
dan i~ het dikwijls na zes maanden al resu-
tem. üaarom geven wij ook komlunaties.
Dil verteaagt zeer sterk hel reststem worden
van het \'irtl~, maar het virus ZJI er op,
nieuw in ~Iagen \)m hieraan te onl~l1appl'll,
D~'le h('h,mddlng..,n bel~·kent'n ,','n b.'lang-
rijke tijdwimt voor dc;-patiënt. Ik e('l";ll'
groep kan hel k\'CII van dl' palienl meI
onge\'l'i.'r I jaar \erkngen en nWI een kom-
blllal1l' "ullllen we zeUs twee of drie jaar
winncn. We weten echler al uit eerste ~IU-
.lies delt IIl'I virus hèt Oflniruw lal hal..,n.~

Preventie

Veto: .4idsr.Tliml<'11 IWrtll dat Aids op tem/ijll
«11 dmmisdlt ,i,'kld zal wordm m Ilin lallgtr
UIJ J('ddIJk<!
Bobbaers: .w~hopen dilt ,1llem~,11.Maar
d,lIzal flJ\ g<,bl'urcn al- ~'r n"1l kr.Jchtiger..,
medikillÎl' h die nog bell'f IH't viru~ kan
remmen en ~\.I<tr...an hel Illindl'r ~nd
resisU'nt wordt. Een ander gebied waarop
Illen "Zichtue~pil5t is hel gebied van de
vaccinatie. Je kan twee zaken pmbt.'ren IC
hercikelI met eell vacOn. Je knn proberen
Ie belellen dat iemand besmei wordl: dil
wordl primaire I)(t'ventie genot'md. I::en
andere ~oorl Velllvaccins probecrt te hel..,l-
ten dat het virus de pati ....nt riek mankl: dil
zijn dan v...cdns voor sekundaire preventie.
Je hebt het virus en je bent besmet, mailr
het v,lccln houdt de amislOllen zo hoog dal
je het virus altijd de baas blijft, Aan dIe
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twee v,lrongrocpen wordt nu gewerkt,
maar er zijn a 1 heel wal ontgoochelingen
geweest Het virus i~ bijzonder leep en het
verenden regelrnnng allerle! kleine dingen
aan ztchzelf .•
Veto: "HiXI-rell.tuwme sllldmun zun op dil
m,'mettl Jc'ror(l)tlÎtP~
Bohbaers: .11. weel hel natuurlijk niet
pfl'rie~, Omd.J1 ze ook nret alkma.J1 zijn
jl;ele~1 Puur ~Idtisti~çh kun JC verwachten
dat her kwasi niets 1,11lijn 1[., heb een aan-
tal sijfer, Ier beschikking om UJt te tlfustre-
ren. Hel ~rn<llste deel \.J11dc;-studenten aan
dl' untversnen zijn van Bt'lghrhe afl(\)m~1
Slechts I or )000 nl .H)()() Bt.'l!l{·ni~eero-
I'<hilid. lil Brussel is dat al I Uil 1000. ma a r
in de andere provincies is dnt gemiddeld I
011 10.000. Ook de leeflijd is titer zeer
bel"'ll!-:rijk, Je hebt een zeer klefn aantal
kinderen, die seropositief zijn. vanaf twinug
jaar begint hel aarua] besrnt'lting opnieuw
geleidelijk toe te nemen H('t !tros ,it rond
dl" 15 à 40 jaar, Dan neemt het traag af.
maar je vindt onder de zestilU,uigen nog
steeds scroposhjeven. Nu vtuderncn. dal
zijn voornamclljk mensen \".1111K 10123
jaar. Dus gcmfddcld i~her I op 10.000 die
serop()~itid U, JTh}3rde studenten zitten d...n
ook nog eens lil de leeftijd~kall'g\)rie waar
Aids mlnder v...ak voorkonu. namelijk jUist
onder de leeftijd waarin een groet aarnat
sercposnteven kunnen worden gevonden.
Dat al!e..,n a! zegt dat het {'( niet veel kun-
nen Lijn. Als er al studenten seropositief
zullenciJn, dan kun je er twee of drie ver-
wachten. dal is hel ...bsojute maximurn .•
Veto: ,Af.,..1n- !Jfm rtkrmnj ·....ordm !lrhaudm
mrt mtnJm dit yrC1p('<ill~f njll. maar 11(1ui!
""9 mtl IWtcn?~
eobbacrs: • Ik denk dat die groep heet

I" "

translusles. door hulsartsen 1"0 speetallsten
600.000 testen per jaar worden uitgevoerd.
al Jaren aan een stuk. Als Je op een pcpu-
tane van 10 miljoen elk jaar 600.000 testen
uitvoert, dan blijven er na ueu jaar weinig
mensen over die nOf.:posltitof"zijn en hel
mei weten. uregenen die hC;-1dan niet we,
ten. zijn mensen die hel echt niet willen
weten en die zich absoluut niet willen res-
ten, Tol vijf jaar geleden had zo iemand wel
vnur een stuk gelijk, omdat we hem weinig
te bieden hadden, maar IlU heen hij onge-
llJk,l
Veto: ..Hot ftaalll ugeno~'fr di Aithk.rJmrajllr
',1/1 .\I(dira?
aobbaees: «Ik denk dat een kamp.agne v...n
.\1(',II,·a. zuals zij dil nu doen, wel nuttig i5.
W(' mogen niet.verg('lell dal voor tedere
scroposmevc. In:t nieuws een drama bete-
kC;-1l1FIkt:' nieuwe besrnenlng moet voorko-
men worden. En dl' grOCI)die iedere jaar
uh-uw i~,7.IJf\.de etudemen. Men moel al-
tijd O)lllICUWêe-jcnge mensen mtormen-n .•
Veto: -tn dCü'lIflbrr",IINrI! Uil aantal ",ork·
~11l'p~!Iepland, maar dl' ""b:>mn Va/I dt vi'rsäul-
/<'IIJf snedemen was brsrltdmrnd faag.~
gobhaers: «Ik weet het. H('I ken zijn dal
het onderwerp \\1;11versleten is. Dat is zeker
het geval. maar als je dan op hel debat zit
en er worden vragen gesteld of muggen en
vliegen het virus kunnen overdragen, dan
val je toch a enterover. Hoe kan zo'n vraag
nu nog gesteld worden in een auditorium
van een ul)iver~ltcit? Op alle mogelijke
plaatsen werd er al gezegd dal dil niet kan.
sommige mensen tezen geen krant en
kijken gee~ TV en op die manier weten ze
er eigenlijk heel weinig van.»

Pleter Van Heek
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Rechtzaak tegen Leuvens journalist in poli-
tieke kontekst

"Nee, geen sensuur. Ik
noem het liever
laattijdige selektie"
Oen tweetat weken oeteaen be-

gOIl voor de korrekttonele
rechtbank lil UflW!If een op-

merkelijk proces. Het werd aanqe-
spannen door Yves Gasla, direkteur
van het Leuvense Kultureel Centrum.
en is gericht tegen Guy Missoften.
journalist van het informatieve
maandblad Pusse-Partout, Die laatste
Irad kritiek gellil op de beslissing van
Gasia om een naaktfoto van eell ten-
toonstelling te verwijderen, en de be-
woordingen waarin dal gebeurde
konden voor Gasia niet door de beu-
gel. Hij vond dat de kritiek eerder zijl'
persoon dan zijn besfissi"9 betrof. en
nu mag MissolleIJ aan de reel/ter
Olm" uit/e9gell hoe volgens hem de
vork aan de steet zit. Volgens sommi-
gen gaat liet hier uiIter om meer dan
een persoonlijke ruüe. en is de hele
zaak eerder partijpolitiek: geti"t.

De tentoonstelling waar het over gaat
was eind november vorig Jaar te zien in het
Kultureel Centrum Romaanse Poort. Ze
kaderde in een lIeheci van tentoonstellin-
gen en lezingen rond het tema 'Lichaam en
lichamelijkheld', en moest een beeld geven
van wat er de teaure jaren In België aan
vernieuwende fotografie geproduceerd was.
In dat kader w...ren oudenneer werken ge-
prograrnmeerd van gevestigde waarden als
Malou Swinnen en Dirk Braekman, maar
ook van enkele meer vernieuwende en
jonge talenten. Bij die laatsten was Daniel
arcnemer zeker op zijn plaats. Zijn naakt-
roto's zijn zonder meer origineel en kreatjef
te noemen.

Maar zo had de direkteur van de

Romaanse Poon het nkt begrepen. Gasia
liet korte tijd voor dl' cpcntng van de ver,
nissage een viertal Ietc's van Brunemer-
met daarop 'dames met opengeSllrcidc:
benen' - weghalen van de rcntoonsrelllng.
Hij Deriep zich op 'hl't schokkende karakter
van deze werken", en op het feit dal ze in
een vrij toeganketüke ruimte hingen. waar
iedereen zomaar binnen en buiten kan
lopen. Ook achtte nlj 'dl' beslissing de wer-
ken niet temeen te stellen gerechtvaardigd
in het licht van hel akruele rljdskhmaat en
de geldende normen in Leuven" zonder die
normen verder te preciseren. tiet argument
dat de werken in andere Belgische steden
wei zonder moeite temcon waren gesteld.
kon de direkteur niet overtulgen. Het feit
dat blijkbaar nagelaten is de tentoonstelling
in die andere steden te gaan prospekteren,
noemt Gasia "een foutje". dat te wijten is
aan het enorme takenpakket van de mede-
werkers van het Kultureel Centrum.

De beslissing lokte heel wat meer rëak-
tie ui! dan Gasfa had verwacht. Om te be-
ginnen verklaarde een andere geêksposccr-
de kunstenaar zich solidair met Btunemer,
en trok ook zijn werken terug. Hierdoor
bleef van het vernieuwende karakter van
de teutoonsreulog niet veel meer over.
Maar ook in de pers vond Gasla's besluit
heel wat weerklank. Op nationaal vlak be-
netmen zowel De Morgen als De Standaard
ever de zaak, en berde kranten keurden de
beslissing van de direkteur af. In de Passe-
Panout deed Guy Missollen herzcjfde. maar
de manier waarop stoorde Gasla blijkbaar
zozeer dat hij d,e journaJlst een proces
aandeed.

De bewoordingen die MIssollen in zijn
opiniestuk gebruikt zijn dan ook niet mals.
Hij noemt Gasia "preuts", zegt dat 7jjn be-
slissing "niet van bijzonder vee! moed

café p~~l sr1~~k:er

inhet hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelsiraai 1(boven Lunapark)
Tel.: 016123.33.18

open 7 op 7 van 11.00 10102.00 u'or
zat. en zoo. van 15.00 tot 02.00 uür

(getuigi)" en dat er bovendien 'een zwakke
visie op kultuur in het algemeen en roro-
grafie als kunst in het bijzonder" aan de
grondslag ligt. Miss()(len lipeen Gasla ten-
5101lt' nog ills "iemand die, bij het zien van
een beetje bloot. het al plat in de broek
doet". en besluh dat Gasi3'S beleidshouding
'een"kOllij)Ctent direkteur onwaardig' is.

Arm

Gasia was hier niet blij mee. Aanvan-
kelljk leek hij zich nog tevreden Ie stellen
II1et de publikatie van een recht van ant-
woord in de Passe-Partout, waarin hij zijn
beslissing nogmaals toelichtte. maar dan
blijkt dat ook niet meer te volstaan. Hij laat
eind december bij monde van zijn advokaat
welen dat hij schade lijdt door MissolIen's
artikel. en vordert van de journalist - niet
van het blad waarvoor hij schrijfl - een
boete van 100.000 (rank voor morele scha-
de. en één frank provisioneel voor maler,
iële schade. Weer volgt een heel aantal ar-
likels in de regionale en nationale pers over
dit opvallende meningsverschil en over dl."
verhoudingen tussen de betrokkenen.

Hel word! ondertussen steeds duide-
lijker dat er hier wel eens meer aan de
hand zou kunnen zijn dan ontevredenheid
over een uit de hand gelopen opiniestuk. In
De Morgen wordt gewezen op een ai veel

langer smeulende twist tussen de leidende
SP-frJklie in de gemeenteraad, en de
VLD'cr Gasla. Het feit dal Missollen ge-
trouwd is met gemeenteraadslid Mieke
wellens (SP). en als vaste raadsheer Jenny
Pus heeft - de vrouw van burgemeester
Tobback - geeft een duidelijke indikatie in
die nchnng. Omdat her wal te panijdig zou
zijn zich door de vrouw van de bergemees-
ter te lollen verdedigen. heeft de'journalist
er trouwens voor gekozen een andere ad-
vokaat onder de arm te nemen. Dat werd ...
urunc robback. Desgevraagd weigert Gasla .
de partijpolitieke kant van de zaak Ie beves-
tigen. maar hij \Vil ze ook niet crukennen.

Gasla besluit dat hij al de media-aan-
dacht WJt overdreven vindt. 'De hele zaak
wordt enorm opgeblazen nu. Ik heb mijn
beslissing indenijd hl eer en geweten ge-
nomen. en ik heb gehandeld volgens mijn
appreciatie op dat moment. Dat betekent
trouwens niet dat ik nu anders zou hande-
len Ik heb niets tegen jcurnalisttekc vrij-
heid of afwijkende meningen - die moet-
en cr zijn - maar hier is teveel op de man
gespeeld. en dal kan niet. Nee, ik vind niet
dat je over sensuur kunt spreken. Ik noem
het liever laaujjdlge selcktie.- Missolten
was nict bereikbaar voor kommentaar.

Martijn Graumans

Bellt II111illi11lllm veertielI jaar - kwestie vall de
Vet011ledewerkers (én de redaktiesekretaris) weffelijk te

dekkell- 's Meiersstraat 5 is tlle place to be,
Hllipstllkken als een compllter of een [ototoestel

strekken tot IIW aanbeveling, Ook schrijvers zijnllog
steeds welkolll. Vergeet nooit: liet is niet liet aantal
kololllcenti11leters dat telt, liet is wat je ennee doet.

'iE. MEE rr
El MjN MvilUl
GE..Z.illi '/
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Film over Spaanse Revolutie In Studto s

"De apokalyps van de vrijheid"

Ol! universele burgeroorlog', zo
wordt de Spaanse strijd tussen
republikeinen en Franco's fa-

langisten ook wel genoemd. Het is
precies dal universele karakter dat
verklaart waarom ook nu "Of} die
oorlog tot de verbeelding spreekt. Na
'Land and Freedom' van Ken Loach,
heeft IJU ook vincente Aranda de tra-
giek VQn de vermoorde hoop in film-
taa/gegote". Zijn film 'Libertarias' is
in vele gevatlen vergelijkbaar met
'Land and Freedom', maar heeft wel
fen geheel andere invalshoek: het ver-
haal mil de revolutie worat verleid
va"uit Iret gezichtspunt ran zes vrou-
I"'tm, waardoor aan tiet hele vullaaf
IlO!} UIl extra dimensie wordt toeqe-
voegd.

N,1.lml.l1t'dl' hoop dal it'l~ lal gebeuren
groter en overweldigender wordt. wordt
ook de wanhoop de~ te vcrscheurender als
dl' ,...or~l)rul1keliJl..l' dronu-n omslaan in een
naclumcrrtc. In dl' gc-clucdenis van deze
eeuw ls dl" huop noolt grol er geweest als
rocu. clnd juli 1936 lil Spanje. r.kl die hoop
begint ook lk Illm: julrhcndc mensen die
öpceugcpakt uj) VrJdllWJl!CIl), met Opgl'-
struuptehcrtulvurouwcn cn lachende ge-
zichren dl' stad binncnrljdcn. trtomlantclijk
zwaarend mei hun wapens. Milar vanwaar
kwam dit- hoopeigenlijk?

UlUpia was I:l't'n Ill..hl' maar iets dal in
de na bijt, tm.'l..mll~t 7<lU gcrcallcccrd wor-
den: -a- socvcrcme wil van 1lU'llIgu'\, dit'
om het t'V('1I war kun m'n doen, ,lh re ver-

enigd en versterkt worden door de beslis-
sing om te triomferen, zal het lot van de
wereld beïnvloeden. Negemlen Juli zal het
beginpunt zijn van een nieuw tljdperk. De
vrede van het verleden bestaat nier langer."
Spanje kon een voorbeeld worden voor de
hele wereld. Spanje was een test-case en de
afloop zou de trend zetten voor de rest van
deze eeuw. Hitier, Mussolinl en de Sovjets
zonden tienduizenden solduren en geavan-
ceerde wapens; het was een prelude van de
TWeede Wereldoorlog,

Demokratie

De burgcroörlög was een ontvoogding-
strijd: de man en de vrouw van de straat
vochten er tegen de uitbuiling door de rij-
ken, Om u een ide-e te geven: de kommu-
nisren hadden in ')7 ongeveer één miljoen
leden. de fascisten ongeveer zestigduizend,
De opstanddingen hadden geen gestruktu-
reerd leger en wllden dal ook nk-t. Ze werk-
ten mei kleine groepen soldalen op basis
van een "georganiseerd cntoestasmc, nlet
van gehoorzaamheid". Hel is de bourgeoisie
die vrijheid en chaos vcrwart en daarom
lll)l)d heeft aan l'en ijzeren disslpline en
iedereen vermoordt die hen in vraag su-lt.
Dl' opstandelingen dbku"Il'rell daarentegen
avonden ldng in som, sprankelende dtalo-
geil over hoe zij zich moeten orgaulscrcn.
wat u' moeten doen, Het i, niel gemakke-
lijk maar hel lukt. Hel i~ Ik dcmokrouc in
de praktijk gebracht.

Broeden

Dit is de achtergrond waonegen het
persoonlijke verhaal van 1e-<ivrouwen ge-
projekteerd wordt. Merta rs het toonbeeld
V.1I1 een vrome nou, dk uil de Rijbcl viteert
met het gemak waarmee een I..lp l'en ci
legt. De Spaanse kerk heult met' met met
de njken en het kruis van Kri~llI~ - hel
motief van hel kruts i<. veelvuldig J,lnwezig
- wordt een S}mbool dat vernieti~d moel
worden. Maria moet vluchten en klimt te-
recht bij een grol'P \'rI1uwelijl..l' rcvotuuo-
natren. de ubcnartas. Zt· stch haar kristelljk
geloof in vraag CII snecn n,j l'!llgt· lijd lIIel
evenveel gctuak uit Kropotkin el! Hakneum
.11>vroeger uit dl' Bjjlx-l. Zt' verlVb~eli en
passant oül.. dl' plalolli,dw lh-Iele voor
Kristus met de \\ctd,bt· liddl', Illet tOl'V.II·
lig vcrpersoonlijkt door ecu cx-prh-ster,
maar ook dal blijkt een ilk,1<l1 tl' lijn

Dienaars

In tegenslelhng IUt Maria. IIJ11 dl' andc-
re vrouwen wûskmchugc en \Irijdvaardigl'
vrouwen die weten wat IC willen r-n bereid
liJn hun idealen met de wapens Ie vcrdedr-

W(>lilten er JI maandenlang op te wachten, en 1111 11jn dl' namen cind<-lijl.. bekend: All-
Marie Lambrechts ( 1957) en Karellen ne-weet (1970) krijgen vanaf écn maan '97 de
taak SW{' een nieuw p) eten te geven.

De tegenstelhngen in Stuc kwamen hij hel begin van h,'1 akademiejaar a/Hl de opper-
vlakte toen het negatieve verdikt van dl' R,liH! voor Kunstencentra viel en de subsidies
navenant bleken te zijn. Hel negatieve advies \fas de farm een afkeuring van de eetcrds.
opties dil' Stuc ge-maakt bad; hijvoorbeeld de keuze voor mulndlssfphnarhcü in plaan, WUI
een grotere nadruk op de podttunkunstcn. zoals dl' overheid verktevt.

Dat de nieuwe leidcr(s) dan ook uh die branche zouden komen, wav algemeen ver-
wacht. Zowel Lambrcclus al, Derwad sunlcerden ccrmeanse T,lltm en Tlu-atcrweecnscftap
.tan dl' KU Leuven. An-Marlc Lambrcchrs werkte voor het Vlaams Theater tnsuruur en
daarna. als dramaturge, voor hel KUIlSlenFESnVALdesArts, karotten Derweel werkte de
voorbije drie jaar in dcgtngel als programmamedewerker tea Ier en dans,

Van meet al aan wa) hel duldeljjk dlll de nieuwe leiders de vrije hand zouden krij-
gen, Aan heil dus de belangrijke verantwoordelijkheid her dilemma te beslechten: zal
Sillf de huidige kIJCTSvan muhldlssipiinarftcir aanhouden, dau wd- zoals de overheld
en verdelers van de subsidies gr"ag zouden eten - het roer omgooien in de richnng van
dl' podiumkunsten. DI' keuze tussen een voortrekkersrol of eerder een positie in bet rnid-
It.-IIVdd, zeg maar, Na hl,t Interview mei de nieuwe Swclt:iJil1!1 in de vlllJ.len\k V<;,tn1..11
allkhl vee! duldcbjker lijn.

gen. Voor hen is het niet
alleen een strijd van arm
legen rijk. maar ook van
vrouw tegen man, lij
willen gelijke rechten, en
zijn daarom bereid gelijke
plichten op zich re nemen:
passioneel smeken zij bijna
hun mannelijke mcderevo-
fuucnatrcn om naar het
Irom Ie 'mogen' gaan, Als
alleen de mannen de vrij-
heid veroveren dan blijven
de vrouwen uileindelijk
weer afhankelijk van hen.
hun dienaars.

Naarmate de Slrijd
vordert, komen er barstjes
in de utopische droom,
Maria, de bekeerde non,
verruilt gewoon hel ene
geloof voor het andere, hel
kristclljkc voor het anar-
chistische. Beide 'religies'
beletten haar haar eigen
persoonlijkheid te ontwik-
kelen. Zij is een wtlloze

speelba1.4ie wordt meegesleept door de
gebeurrentssen. Oe andere vrouwen vech-
ten door, het is strijden of sterven voor
hen; de wereld van voor de revolutie is
geen alternatief.

AJs dl' tasctsren dan terugslaan, ver-
raden de revolutionaire leiders zichzelf:
anarchie is niet langer "de hoogste ekspres-
ste van orde" en ze beginnen de opstande-
Hngen te struktureren als een geregeld
leger, en bevelen dal alle vrouwen van het
lront moeten worden geweerd want ze
lopen loch maar in de weg. De opstandelin-
gen vervallen in de fouten die ze even
tevoren nog aanklaagden bij hun legen-
standers, De Spaanse burgeroorlog is de
geleidelijke ontmanteling van een demo-
kreuschc droom, het einde rauw en koud
als het lemmet van een bot mes.

Vrouwen

Aranda. tjjdens hel regime van Franco.
een meester in hel maken van 'gckodccrde'
films, zwelgt ook nu in symbolen: 'Maria' i,
de naam van de onschuldige non, er is het
motief van het kruis met als kumplemcru
het motlel van tle alomtegenwoordige aard-
appel. als symbool van het votk, enzovoorts.
Arauda Slaat vuur de mocilljkc opgave oJU
hel persoonlijke en het unlvcrsclc te ver-
weven in ~én verhaal: via hel verhaal van
dil' vrouwl'n wil hij IJl'I verloop van de hele
oorlog _ en uiteindelijk van alk oortogen
- cvukcren. Strakke close-ups worden
daarroe afgewisseld met scènes vol nnbe-
kende llguranten. Die massascènes. dl'
draagwjjdte van de ideeten en de tragische

Nieuwe Stucleiding

Gratis naar de film
Naar aanleldin~ van de relcase van
'Uht'rt.HI,l! gen'n \\Ij 20:oe:':: vmkaar- -n
wei: Ah je getuige wil 7ijn van vmceme
Aranda' CJli~he \ ...rlllmin~ van her lor
VJn ze~ vrouwen tijdens de Spaanse Bur-
geroerleg. als je getuige wil ZIjn van de
aktccrprestatles van Ana Belén, Ariadna
Gil of vmorta Abril, of als je gewoon
eens gratis naar de ülm wtl, dan is er
maar eén adres: 's Meiersslraat 'j. Spring
dinsdag tussen 14.00 u en 16,00 u bin-
nen bij veto, of draal 22,44.38. Geef je
naam up eu alles komt dik in de 'sjàknsj'

(bd}

afloop (Iragt'1l bij~.1olhel sterke epische ka-
rakter, Uill'indclijk is hel eCII strijd lussen
goec en kwaad. waarbij vrijheid, gelijkheld.
curansipatfe en menvllevcndheld tijdelijk
worden ultge~eid,

Ir.. Benny nebruync.
'Libertanas : is I'al/a! 11j.m!fln· Ir bekiikw in
dl SludioJs lil UU~'l!Il, ûrans kaarten liiJgen bij
VllO ter bNChikln1/.!J (Zil kader}.

•
I 111111 mllTl IUIU

11111111
""lIlllIln
lIlllU en

(bd)
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Horlzontaal- I vervallen overblijfsel
4 Aap 9 zoen met omhelzing 15 Onver-
schrokkenheid 19 Schijnhouding 20 Mu-
zieknoot 21 Smaakverhogende vloeistof
23 HUidaandoening 24 Meisjesnaam
26 Sprookjeswezen 27 Dw.-.rsmast 28 Graan-
soort JO Getal 31 Wapen 33 BIjwoord
34 Onaanuekkeüjk meisje 36 Del'! van de
bijbel 37 Scherp werktuig 38 De beste in
zijn 500rt 41 Horizon 44 Keukenkruid
46 Vrouwelijk dier 48 Vreemde munt
49 Bultos 51 Lelie-achtige plant 5) Jongens-
naam 55 Zoogdlcr 56 Jongensnaam
58 Rondhout 60 VIsserstuig 61 Familielid
62 Europese munt 64 Drietenige luiaard
65 Slijmerig vocht 66 Halmen van gedorst
koren 68 Waardevolle delfstof 70 Europe-
aan 72 Rivier 73 Griekse letter 74 Uitbar-
sting 75 Zoogdier 76 Voegwoord 78 MasSil
vergruizelde steen 81 Uchaamsdeel 83 Aan
een godsdienst gewijd gebouw 85 Smalle
strook 88 Griekse lener 90 Paard 92 Mans:
naam 93 Bepaald beroep 95 Havenonder-
deel 96 Scherp, onvriendelijk 97 Familielid
98 Zilt, zoutachlig 100 Europeaan
lOl zwarte lijster 104 Persoon die een be-
paald misdrijf pleegt 106 Ruiker 108 Deel

van een wedstrijd 110 Koopjesperiode
1 12 Grote, neerstortende masSli I 14 Turkse
eretitel 115 Voorzetsel 117 Traag. zonder
initiatief 119 Goud 120 Overtrek van een
beddenkussen 122 Watergod 123 Rugkorf
der vissers 125 Muzieknoot 126 Mcisj~-
naam 128 Muzieknoot 129 Loopvogel met
zeer lange snavel 131 Oude gierigaard
133 Ofschoon 134 Paard \35 Vulkaan
136 Oorlogstuig 137 Gevolg 138 Stevig
meubel.
Verllkaal- I Onsamenhangende woor-
den 2 Meisj~naam 3 Slede 4 Deel van hel
Jaar 5 loofboom 6 verslag 7 Houten vat
8 Spil 10 vervoermtddct t t Jongensnaam
12 Flink, onversaagd 13 loofboom 14 Man-
nelijk dier 16 Voegwoord 17 GetalLê Ame-
rikaanse stad 20 Gezwind 22 Klein diertje
25 Voordeel 28 Plaats aan de tere 29 Looi
31 Hulpmiddel om beter Ie zien 32 Spaanse
stad 34 Boze geest )5 Roofdier 37 Muziek-
nOOI 39 Zoogdier 4{) Gelijde 42 Voorzetsel
43 lengtemaat 45 Muzieknoot 47 Griekse
lener 48 Kaloenen draad in kaars of lamp
50 Weg dlë afwijkt van de goede nchung
52 Vordering 54 Voorzetsel 57 Beeldhouwer
59 Roofvogel 61 Saaie vermaning 63 Oor-

Rock
6-

GrOOIl~J
Spuia/iJtJ

Hocverplein IJ
Leuven

016/204908

logstuIg 65 Reinigend vocht 66 acteurere
67 Zeezoogdier 68 Lool~n 69 Kledillg~
stuk 71 Voorwerp om tets af te sluiten
77 Eerzucht, sireven naar goede vervuiling
van een laak 79 Brusselse gemeente
80 Geestelijke 82 Deel van Europa
84 Straalsgewijs 85 Al of niet met koraal
bezette ondiepte in zee 86 Organische vet-
binding 87 Gebrek aan kracht en bloei
89 Bijbelse stad 91 Vruchtbare grondsoort
93 Engels graafschap 94 Beker op hoge voel
96 Waterloop 97 zangnoot 99 Romeinse

mum 101 Kenteken op Belgische vliegtuigen
102 Pers. vnw. 10) Muzieknoot 105 Voor-
zetsel 107 Plam 109 Gedwee I 11 Ijchaams-
deel 113 Bewust verlangen 114 Spt'el!uig
1 16 Loot 118 Onaangenaam aandoend
121 vaste SlOf 124 Zoogdier 125 Tegenval.
Ier, strop 127 Voegwoord 1291ln 130 Kle-
dingstuk 13 J Havenonderdeel 132 suro-
pees eiland 134 Rondhout.

Door Filip De xeukef ..-ere

I Klompje
2 In lengte doen verminderen
3 Bouwsel
4 Zwarte stol
5 Grondsoort
6 Muzieknoot
7 Röntgen
8 Vervoermiddel
9 Zoogdier
10 Televisie-omroep
11 BIJdehand, wakker
12 Spijl van een afsluiting
13 Primitieve toiletgelegenheid.

15
L__j_---,-L-.....L__[___L__j_---,-L-_j

I ponenbakkerskunst
2 Fijn tarwebrood met krenten
3 Gezel, maat
4 Venrek in een woonhuis
5 Onderscheldlngsteken, stempel
6 Onderdeel van een wagen
7 Bijwoord
8 Logaritmisch grondtal
9 Voegwoord
10 Meisjesnaam
il Getal
i2 Vervoermiddel
13 Longziekt;
14 Hard gesteente
15 Slaglnsrrumeru.
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~ zoel(erljes
Zoekertjes zonder kommersteel oogmerk (gezocht, gevonden. verloren e.d.j zijn gratis.
Voor dl" andere (Ic kUOIl.te huur. tikwerk] wordt 100 frank per weck aangerekend. De
redaktie behoudt zich hel rectu voor een zoekertje niet Ie plaatsen. zeneen aan of
afgeven up'~ Mc:Îer;;Slrilat 5. Via co-mail kim ook op velofthilKilT .•arts.kuleuven.ac.be.

.J Anisjok. Weg
mei de konventie!
Dil nog prenatale
lijdsdmh wil de
kunst uil zijn dure
toren halen. De
bedoeling is om
mensen te vinden
die met literatuur,
film, beeldende of
andere kunst bezig
lijn en over hun
ding ten kwijt
wlllen. Dus Ieder-
een die dweept
mei ëën van de
negen kunsten lof
zwanger is van

zijn tiende) is welkern op de open vergadering
op woensdag 29 januari om 20.00 u. in de
lokalen van Artlorum. ütensevesr 19. vlakbij
'I station. Of rel, 22.82.31 (Vera) of 23,75_19
(Kocn),

" Pusie: [amais! r.A.LM.
vuse. bedankt voor het lulsterend oor. Sophie
Laat 'I maar schuimen. Ban. S.

" komemsren. steek iets in dl' pyrobu$!
" P.. de tuau die op l:ijn woorden bijlen kan.
Humojnugcren Hel Goede Spoor (·26). voor
'lIebJc~ die ook wel eens op meisjes vallen en
Iongeus die wel eens op jongens v('rliefd wor-
den. Meer il110 over aknvncncn in neutrale.
J«'slow\) omslag via rB 11), )000 Leuven 1. of
bel 20.06.06 of surf: hnp:I/lVww.ping.be/·
drempelsspoor. Dneu !

..J Gezocht: schalkse ruilers om wekelijks twee
pinig!:' pony's af Ie njden te xesser-t,o. Zeer
vlotte busverbinding. Enkel kandldateu mei
rij·ervaring komen in aanmerking. inuchun-
gen: 26.09,80.
"WUr Zit ROIInu weer?
,J Hel zaadje Is ontkiemd, weldra zet de
P.A.L.M·boom alk konkurrentie in de scha-
duw.
" MOLOTOV (Meer Overkoepelende Leuvense
örgantsane Ter Ondermijning Van .. ,) brandt
zich uil de schaduw.
,J welsprekendhctdsroernoot. Jij. mer die bui-
renmaatse L op je trui. Was het dal lieve baby-
haar of die nekband die mijn hormonen de-
den springen? Wat zelfs twee Eva's niet kun-
nen, kun jij dus wel. 'testosteron.
"TwlXdehandsklcren aan minder dan 100 Ir.
in Hel Glazen MUIltje, gelegen aan Fabota.
Ridderstraar ]7. Open van maandag lot don-
derdag van 10.00 u lot 16.00 IJ, Woensdag.
vrijdag en in het weekend gesloten.
"B.A. loopt over naar htl andere team dat
Zijn slagkracht merdoor aanlienlljk vtTJIrool.
..J SlOV (Sociaal Leuvens Overkoepelend
verzet) 51eIJnt MOLOTOV.
,J Wij kielen voor l)rlncilK'~. P.A.L.M.
..J Stel'la na nie aan.

..J PAL.M. blij" önalhankeljjk.
"Napalm voor palm.
..J P.A.L.M. wordt nrer Ingepalmd.
..J Vrijdag 2,\ januari: afspraak aan station Leu-
ven om t6_15 u VOOT een solidaritel1smeetlng
aan de Franse ambassade In Brussel. verscbu-
lende wensen in Frankrijk werden reeds ver-

oordeeld voor rectustrccksc of onrechtsrrceksc
hulp aan vreemdelingen. Ook in Duitsland
worden mensen vervolgd zodra zij meer dan
vijl mensen zonder papieren onderdak geven
of opvangen. Mensen in nood helpen is geen

misdaad!
..J Raf is vermist in de k!stl!
..J Raf. waar ben je?
,j cezoctu: langharige- besnorde el.1 geslkre
klojo, lIekked in oranje jas, voerzien van
psychedelische muts en ditc handschoenen,
een schee! grOOI, S5 kilo, luisterend naar de
naam R.G.
-.J Wal betekent P,A.L.M,? Als hel ons niel

aanstaat is hel straks na-I'ALM.
"De klojo die een rode fiels van velo gesroïen
heef! aart de vaartstraat nr. 17, gelieve deze
terug te brengen.
-.J Sluit nu aan bij de Bert Anctaux Jugend,
Thierry,

" Göt a devll's halreut in my mlnd. De vrouw
meI de - scherpe - schaar.
" Haaah, 'I is goe geweest dees keer. Ik ben
een gelukkig ventje.

" Picter zoekt bed en nieuw lief:
" Gecerreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuw. dbdt A.
"Gam het ögont-votk en het milieu in de
Niger-Delta danken Katrien van harte.
,j De :zon komt op. De:zon gaal onder, Lang-

zaam telt de oude boer lJjn kloten. Oe zon
komt op. De zon gUt onder. Wat deed die
boer nou ook alweer?

JQ MEUWISSEN bvba

...Alle verhuur video-, klank- en
licht materiaal.

Videoschermen tot 4 m.
DISCOBAR EN CD's
met of zonder D,J .

KARAOKE (1.500 lilels)

li 016/201.301

-.J Een dikke proficiat voor Thierry en Elft die
de dtrislclijke gczinswaarden in de praktijk
brengen en zo een voorbeeld geven aan onze
bedorven en losbandige jeugd,
..J A. dl" geknipte persoon lil lom.

" Genoeg vreedzaam pretesttegen Shell, tijd
voor radik.lle aktte!
,j De BOZe!nees rules!
..J Wie zijn naaste liefheeft. spaan de roede
niet (behalve bij atgebele uupuning}.
" Leve Miss vete! Counoise dankt haar tal-
rijke fans. Manina. Beuy. Lorena, Barta, Gret·
chen, Dietgergcnde en Michelle kijken afgun-
sllg IOC.
..J De boze ontbrekende Drag Queen Joanna
zal gifll);e appleijes roodsrrooten.
,j U2 gaat ten minste mei zijn tijd mee. Thier-
ry nlet.
.J De urag dueen 15een gelukkig man.

• agenda & ~ ad valvas DOOR PIETER VAN HECI<

MAANDAG
10_00 " f'ILM 1."'11 film.' 'Money' en rul Blood

in Ih .. \I"",' in SIU(. "'e!,: IOOII"iO.lng_
~Iu,

21 10 IJ HLM Zu", f'lhn' The NJ~cd City' in
!>lll{, " ....)l 1001150. <>tI': SIU,

DINSDAG
TENTOONSTELLING LI'UpuIJ Lilt"_ 'Art <>1

rere HUI 19IJn~. lil Ph,lil"'llld}l,uw_
211 011 u FILM /<"11 Fihn, Ki" "k Dl·adl}'·. in

~1,I(",I<><.'!(, IOOII~O. \)rl: StUL

21l,OH ti I.FZtNG P"ok·anm!l liel smectucnc
wrlilnj-:,·n. in I\ku·,·"wdin, Rij...::h,w,ISlrJ,ll19.1

,W,OH u TEATFR 'Gel'r1 Hosu- 'Jlr~el-.t·. lil Stad·

~,',,,"wl>,,r);. "ril Kultur<:d centrum.

20, lil 11DANS '\'"i, 011' ..h,or J,'an Lu, Ducl>un.
ill VI,,.nill).'Cn\lra.ll. 8l. I<~II.2001300. or);_SIUC

22 ju u Fit /I' 7"H1 Film'- 'I(on",hi no rakulu en
'IIr.ln,kll Tu KiU lil ~Iu" I"I.'}:_1001150. mlt_
5111(

WOENSDAG
KONSERT Barnl-.l"n,,·n. '11Ka<l,...I-..II)<·I,"'I:

Uur Kultuur
21) t)(1u FI LM Trai" . l..um....l'l' \JII Jacqu c; Tarl.

111V.ll1<krl .. h-nvtraat 1tl. hocil ~O. mil
\'I.l.lrn, 1:,hll"lU'l'IIIIl en -JIdlid

2111)(111DI'BAT I \lU ,'n he! ,,,.._jaal (u"'p c. on

AII\'\' Il'UI'l'lJ "'11 J"npulÎJli,lt'll

20 OUu KONSERT IJU"11 Huur 'ru. b"Hm"""
'.11111un 1\",1 (MuIlIlUh'-'l. in R"maath"
1'""r1. 1(1<'11411Umt-: I(IIlIu,,'<"I (,'nHIII"
L<"ll'~n

~OUil u TEA t'LR 1J. 1-.'''li''11'It·,il' '" l.ll,,·1

lW,I'I""ll·,I.I"'''l<'f. ''''11 ",.1"'1'''''''''''''1
21lHIl ti HLM /.(11111olm" lil<' 1\.. 111,·"r AllI"''''

lil \11", 10<"1: II~)/J~U. "'11 ~I'"

2000 u TEATCR 1),' Tiid: l~n,,1'.u, ~I,,,I,, h""w·
f'url!. "'I! l-<.ul'uI<d C""I,,,m

21111)" OANS ,\.nl\' MlmulU I. lJ",r"l-. H,m~n,
I/) '>/.1.1"1.....'''.1,1( '1(, h"'11 21101 IUU. "'j-:, ~tu,

22 lU \I FILM /.... " f,hl" -1',,,1 ~n T1,•. 1),'.1<1.
man ,'n 'Th, ,hl ,,1'>"""'11 Wuh ()n,·, (h,,,

"I'''' In \1"<. 1""1;' IU()!I\I), "'11, ~I",

H ti\) " IILM /,un !",hm_ \IJ\h"m_ [, II,,~ ...hal
\". \H'r~ ""rn 'm~' ,'n FlamUl): C"·at,,rt·~-
lil \llIl 10"'11 )11\1,1~U, "1):, \IUI

DONDERDAG
20.00 u DEBAT Rog..r Jaoobs komr \p,..lt·1I oWr

de slellingen vau Murray 14ookrln". '" "
Meie~r<l'II. 5. Utg, Teg~n.lfU()m a..o. H" ..m~

20.00 u TEATER 'Ix kuninll çlerh', In kap.·1
Zw.uuu'I",kk)("ler, <lrg. Kanll)U"m,ed

20.00 u FILM Zom Fîlnl~- '~kavcn and Earlh

MJl!!C·. in St" ..., I",'}:, 100/150. erg. SlUC.
20_30 " KONSERT Wd ... r c n M01.~n, in rDS,

Ult!g. 650/500/350. urg Becth\lvcn Acaderrüe

20_3011 DANS An,,\' Arr"lIrtll & Onri('k Brown,

lil Naa,,,,e~"""I, 96. ")('1;. 2001300. (lrg SI"('.
21.00" KONSERT Oplr~d~u van ,1\' Jl'1l1, iu

CM~n.' Kr.,qt. luell_l!r~!I,. Uf);, Ik " ..""H.

2'-30" f'lJlf' '>P'Klf'"Ir.II1 AII,,,,I'<)\. "rg. Roz,·

f)r~m1ocl
22_10 u HLM LUfIl F,I",,, 'Mayh"III: I' lhi, ",hal

Wc Wl're IK"n 'or?' ~n 'Flaming Crt,ll"rcs·.
lil Slm. 1"l'!I- 100/1 ~O. 01'11:i<IUC.

24_()U11FILM Znr" FII"", -P... i)" '-'11Th,'
D...,d,nan' CII Th c Ao ol Sednll With On ..'s
Own Fy.....' lil Stu(', I,...g 100/150, of!! SI uc.

VRIJDAG
I I 00" KONSERT lkndk1"ra.I!OI>I, ..d..n 1""1 A-

IronllUJt:k UI(;n>le Mdr~I, (11):- \'r ...I,..,..,I.:o"d..n

20,01) u fiLM 1.0'" F,lm'- '~al"" Ic 120 I',l>male
,Ii Su'!""'a' in ~HU. hJ<:1l 1001 I 50. ol')! SW'

10_00" TEATER ·\lo""·I1I"'.lhn· d"or KT IX

.....i.·"",· l\Ia'I'm'l m \Ialhchnuw[lurll_ "rg
1("11)1 .... ·1 C ..nl""n

ZATERDAG
I-I lO" KQNSERT '\'i,'\!wj~.ll'ok(1n-.c", iu Min'

n,'I"" IIt, \(lt:1I 150. "ril Vrie"denlring SII.'de·

hJk "Ol1'e'hll""Ulll,
20 rIO" TEATER -n.. ~"1l11\):,1"1'11' In ~.ll'd

I"an/ll"",l',~",," '''11 KJTllI'U"dl1ecl,
10,1I(l " DANS Alrul>,·,,..t,,,t.wul"! 1ll I cuvcn-,c

_~h''''l'''' 1,,",1
lll_()\) 0 11"ATCR '11'''''''''I"",lm' 11\ \1.1,1,..11,"11"

h"r!!. "'l! K"III1' ...·1 Cc,"n"n
lil_lil u KONSERT hll"II·Uf11~"" ....rt ~1·(lu»,

I "U,,'Il, m 11'""",''''''''111",,1, ({1CII
I ~5()lYII0IhIK), <or): 51·(-h,l, Lc uvcn

ZONDAG
11,00 u KONSERT Z""dallJlnddJfot~l)n\<:n, Mal·

lou. in Romaanse Poon. toeg 200. uTg. Kul·
lur ..e[ Cenlmm I..."ve"

15.00 u TEATER 'Die kleinen I..<)W..11van h .. 1
Akkrobalik- und Kung Fu-En~nlbk Shaan-
:or;', 10 SladKhouwbulg. 1<>ClI'600f400/200,
org. Kultu,cd Ccnlrum Leuven

MAANDAG
20.00 u KONSERT 'The Glory or GOlopel. A ,piri·

tual excencncc', in Stadsebouwburg. locg

700fSOOIlOO, org_ Kultureel C~nlru!lt uu,

\·,'n.
2000" TEATER '\I;ng<> 2 B""'ulmby' du... Edn

Alllwaarl~ 11,,·,,'..r, lil Mi"nel)()(ln. urg.
Kuhur ccI C.. nl",m

20_30 u LEZING BJn MCllk"wn; Prdab. in

SIU('.IOCg graus.org Stuc.
20_30 u KONSERT 'MC"<singup Slodha"wn'

door All1hO!l\ Ü,lcul.ln. in Vlilmingcm!ra~t_
SJ. 1(ocJ<100/300. erg. Stuc.

._

Blos
• 20/01 om 22.00 u: Allen TD, ln Rumba.

Crimen
·12/010111 18.00 u: Bijzondere werkgroep
Onderwl]-, in Knngvetgadcrlokeal • 22101
om 22.00 11:acec-ro. in Albatros;

Hlstorla
• 23fO I Purf met Romama. lil AlbauO'>,

Letteren
• 25/0 I Ouderdag

Medica
·20/01 om 22.0U u_ liing Avond. In 1)0\.',

Har.· 2!101 om 14.00 u: Pusterbeurs. In L,lal
M()nell~.· 22101 Posterbeurs. op 1>1. Jawh~·
plein_. 11fOl <lil) 19.]0 u: Humoravond. in
Tent St, Jacobsplctn. teeg. I JOl I 50 .• 23/01
Pesterbeurs. in SI. Jocobsplem.> 23/01 om
1').3U ti' Folkavond, in Tent Sr. Jerobsplcm.
teeg. 230/250, ·26/01 urn 20,JO u: Kla~siekt·
,"(1\1<1, lil Doc's Har,

Pedagogische Kring
• 20/01 om 20,00 u: Ondl'TWljWer,: ...denn,:
lil Ludr • 20/01 om 20.00 u: Kultuuner~iI
dcrtng, in Knnglokaa!_. 20101111ll 22.tll') IJ'

Krurgvcrgadcrutg, In Cudr. • 2110 I Zceda):

PSYChOlogischeKring

voor Kanner~ .• 21/01 1)111 22,00 u: Top 100,.
in Lido.· 22/01 om 19.00 [1: Opcningnlgbl
filmfestival 111<'1 vl'rT~~Si!lllsfîhn, lil MSI
O].I~. \tIC)!, Gralis.· 23/01 om 21.00 \):

r'Y"l11ap~rly , I" K"lf" .. r.

• 21/01 P\J!>t-I'artiecl)luil met erans val.
22/010111 14.00 u: Talll)Crsvcrga<lermg.·
22/01 om 20,()() u: Kringvcrgadcnng, in Lo-
kaal 01,01

Romanla
• 20/01 Kersuwerkoop zee kan. lil perma.
2\/01 I'ull "'1'1 tl'~t\lria. rn Alt ..uros.

VRG
.20/010111 21.00 u. Nemo en Mrl"l Molly
oplfed('II, lil I.Jdo.· 21/01 DdMI 11Il'1P. MoIr·

~hJI. ,>, Ik Clcrc k, I Hu)' ...·• .HWI om
22,On\(: rra~mus lIelio/(,tlU<ll>y,' parly. 11)
Blauwe Kaler,

VTK
• 22101 urn 2(\,~O u: OH·n~inl,·tk~!l1t1~ in ,ho
\VilJltocrg • 23JOI (Int 20_00 11: ril!l)-
Popcorn-Huch. in ·t -èlhir,

Wlna
• 22IUI "1112(1_\)(111; I',"_'"e·avond. lil

W.A_A L_ woonwqk Arellt"_'f~,
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Leopold Liou in Philips gebouwen

" is helemaal niet zo belangriik"
Q~if dertig, praat ob" een

stoomtrein i" grappi'g
Engels met Chinese
IOll9....al- gelardeerd

met Nederlandse u'oor-
den als 'eigenzinnig' fit

'rokkelljoger' - elI spreekt zeer kri-
tisch over zichzelf, zij" werk en zij"
positie als kunstenaar. Orgallisch ab-
sirakre \Ionllfll in rood, zwart en wit
bevolken de pijnlijk nauwkeurig ge-
schilderde doeken zonder lijst. Een
rode sirkei verbeeldt de hoop. de COII-

dition humaine wordt - vanuit oost-
ers perspektief - een reis door een
geheimzilllJig Iahiriut. Geen gemakke-
lijke kluif voor een interview, als je
tenminste niet ;1/ clichés als 'east
meets west' wil vervallen. Wij waag-
den lier er loch op eIJ kregen een pri-
veerondleidinq door zij" universum,

Leopold LKruwerd geboren in Talwan. een
land met een kulluur waar hij absoluut niet
'mee geessocteerd wenst te, worden. Ener-
Zijds is Taiwan een van de mee-r westerse
landen uit de regto, anderzjjds zijn er in de
Taiwanese kultuur en levensbeschouwtng
enorm vee' contustontsusche elementen
terug te vtndcn. en kan je spreken van een
machokuhuur, een prestatlegerichte maat-
sch~ppij. Tweemaal deserteerde hij uit het
leger, omdat hij niet wou panietperen aan
een "antikcmmunfsusche. ractsusche en
tascsusche organisatie". De reaktie van het
Taiwanese leger was niet mals. uou werd
opgesloten en gemarteld. zodat hij uitein-
delijk toch nog zijn Ie~;erdicn~t van twee
Jaar vervulde. De liefde bracht hem zes jaar
geleden naar Leuven, waar hij filosofie Stu-
deerde. Sinds vier jaar schilden hij als een
gedtsslpüneerde bezetene. overtuigd van de
kracht van zijn heelden. Het werk dat nu in
de Phillpsgebouwen wordt getoond, Is het
resultaat van drie jaar noeste arbeid en
toom 'everymarr. een klein liguunje in een
geheimzinnige, perfekt algelijnde wereld.
tecpotc Uou: -Ik zou mezelf zeker geen
tlplsche oosterling noemen, dat machismo
van Talwan. daar herken ik mezelf hele-
maal niet In. Anderzijds zijn er ook heel
'vrouwelijke' kulturen In het verre eosren.
zoals in Thailand bijvoorbeeld. De idee van
'cnthechnng' bestaat maar bij een paar
'verlichte' geesten, en mag zeker niet veral-
gemeend worden naar de totale maarschap-
plj.-

• Vroeger heb Ik l'en soort van kultuur-
schok erve ...-n. maar nu zie ik mezelf als
een gewone jongen, los van een kulturele
achtergrond. Het ajgemeen-mcnsebjke pn-
meert voor mij. en overstijgt elke kulturele
bepaling .•
Veto: Je wrrk wnoont op het etnle !Jtzlchl nog-
al m:l1 affiniteit meI dal \'an Popartkunsteneer
RDy Li«hlmsttin. die de laa!Ju Iwimij jaar een
soon Win pusiJIQjt maQk, VIlnal/er/ti btr.xmde
kunsn,wktn. Hij n«ml motil'Vtn uit htl wf'rk
\lQnMiJtisst. Mondriaan. Picasso. Dl Kooninj
tnlD1lDDrt.en 'Tnvrrkl die in zijn tijtn techniek.
Jij dott nel hetulfde meI Mondn'aan tn Ou-
,hiJmp.
Llou: "Dat van uecbtenstetu wist ik niet.
Ik gebruikte het werk van Mondrlaan
gewoon voor de lol..
Veto: MondriaafT is bij ons bijna een clichége·
worden, sinds lijn grole own:ichwtIIloomtelling
in Nederland, een paar jaar !Jeleden, Zijll werk
werd kwa brtckmis lIitgehold. lViii beuk<'lll hel
voor jou?
Liou: .Mi5s<:hkn was ik onzeker. ik wou
iets verbergen. vroeger was ik heel aggres-
sief. had een grote verrticugingsdrang. Dat
was oorspronkelijk ook de reden waarom ik
me met kunst ging bezighouden. Het ver-
nietigen van het 'sérieux' dal rond al die
kunst hangt, was toen cswnrtccl, Je kan
het 7.it·n als ecu dckunstruktn- van di' kunst
van Mondrtaan en Ducharnp. I\l1jn aggrf'~'

bestaan al, kunstenaar. eigenlijk. Ik ben
nog niet volwassen genoeg om een eclu
goed kunstenaar te worden. Een gebrek
aan kracht. Originaliteit is synoniem van
kracht. Ik schilder zo meukuleus om orde
In de chaos te scheppen. Tussen ons gezegd
en gezwegen: sorns hanteer ik zelb de air-
brush om dat effekt te bereiken .•

Het werk dat de tentoonstelling opent.
heet 'Three tactles 111 dealing wlth the creat
West', of hoe je de westerse beschaving ach-
tereenvolgens kan dekonsrrueren. uitvegen
en negeren. De werken hangen In logische
volgorde. en trieden een kijkje in de wereld
van Liou.
Uou: «ueze drie elementen bieden volgens
mij een interessante kijk op het westen. De
westerse suprematie is immers een realiteit.
en Ik wou laten Zien hoe kulturen botsen.
Het is een echte oorlog, Een echte kunne-
naar lijkt op een samoerai, een strijder. Bij
het schilderij "ro Humanity' wil ik eanto-
nen dat de duivel in ieder van ons aenwe-
zIg is. Olwel wordt je door hem verzwol-
gen, ofwel overwin je hem. Essentieel is
hoop. In het Chinees betekent het woord
zonneschijf 'hoop', vandaar die alomtegen-
woordige rode sirkels. Het laatste tafereel
tOOnt dat er geen ontsnapping uit de wereld
mogelijk Is. Ik laat de toekomst bewust leeg.
omdat je niks kan voorspellen, iedereen
maakt Immers zijn eigen verhaa!..
Veto: ..tIdit vreemde. amorfe vormm lijkm
bti"nvlMd door dt kJassitke O(J$ltrl(vormmtaal.
Toch bt-wter je los lt staiJl1van fr iJfkomst. Waar
komt die VOrrtftnlatJJm fr inspiratit wmdaal1?
Uou: ..De basis van mijn werk is seksuele
energie, dat Is de grootste kracht in een
mens. Als je met iemand vrijt. vrfj je eigen-
lijk met jezelf. Ik hou van dat beeld, hel
geldt eigenlijk voor iedereen, voor homo's.
hetero's, noem maar op. Vrijen moet je Ie-
ren, wam seksuele energie is fundamenteel
voor de mens. "Unsatisflcd Mother Unl-
verse' is een giganuschc vagina, een heel
krachtig ctemcm, weet je. Het is het arche-
uptschc beeld van onze planeet, waar we
niet mee weten om te gaan. Je kan er im-
mers door opgeslokt worden .•

Samoerai
-Onzc zoektocht naar het onbereikbare

andere zu in 'Garden or Eden Hu\V Tt) Gct
The Coconut" Wat in het aards paradijs !lil·t

'Oive me <I dame blanche'

sieve houding ren opzichte van kulturen
vindt haar oorsprong in het feit dal Ik nocb
Europeaan, noch oosterling ben. Ik voel me
- kultureel gezien - verloren IUsSt"n t\Vee
SIIk1t:Il, Misschien is het angst. die ik wil o-
verslijgen. In het westen zegt men: "wees
jezelf", in het oosten "wees leeg". Eigenlijk
is dat heueftce .•

Humor
.Ik heb heel lang ontkend dat ik een

kunstenaar was. Mijn leven had een ander
doel. dacht ik. Je kan zeggen dat kunst 101

mij gekomen 15,in plaats van omgekeerd,
Kunst Is eigenlijk helemaal niet zo belang-
rijk voor mlj.»
Veto: WoU betrkem kU1lS1 dat! voer j()u?
Liou: «Ik zal je een voorbeeld geven: ik wil
een nieuw artistiek bewustzijn brengen. De
essentie van ons leven is meer dan kunst
en daar wil Ik toe komen .•
Veto: Dan kam jr uil bij de tin van htt lewn .
Llou: ..Precies. Mijn idee van de toekomst
heeft te maken met het wegvallen van de
afstand, van de klooI lussen mensen. Je
kan naar China reizen en daar ongelofelijk
boeiende kontakten met mensen hebben.
De kulturele verschillen zullen uiteindelijk
wegvallen. Daar geloof ik heel sterk in. De
kunst. zoals die tot op vandaag gezien en
beoefend wordt. loopt definitief op haar
eind .•
Veto: SedMI jt daarmer dl kunuhandel, dt
marktm«han[smen dir dl artiJtitkr produktil
lwfXIlen en de hegemonie ~'an"" stltkt fJrMpje
lentoonsttllil1fJsmaktn. dit btpiJltn wal kunst is
mwal niet?
Liou: -Jutsr. en bovendien hel feit dat veel
mensen niet meer In Originaliteit geloven,
Ik denk niet dat -aües al een! gedaan 15",
zoals men ons zo graag wil doen geloven.
Ik heb de ambitie om iets totaal nieuws te
brengen, Zo heb ik Jan Hoet kunnen strik-
ken voor een afspraak door hem een mys-
terleuze brief te sturen met de boodschap:
'aan de paus van de moderne kunst'. Was
getekend: 'de keizer van de mislukking'.
Hoet is nogal ouderwets en nict echt ongt-
neel. Hij zit vast in zijn eigen ll1I.'Chanismcl1._
Veto: Is de betrkm/S va" kunst VtlOr JOIl dan om
originul u ;:Ij'"
UIIU: «voor mij geldt dat zeker. Origtuali-
telt hgt in de onderwerpen dle ik behandel,
en de manier waartip ik ermee omga. Mijn

(foto Peter Crumtrs)

mocht, zouden we nu zoveel mogelijk moe-
ten doen. De vruchten plukken en eten.
Onze scksualheu beleven zonder schuldge-
veelens. De vraag is alleen hoi je zo'n ko-
kosnoot eet. Ons universum is nog steeds
het paradijs, Adam en Eva die uit de tuin
van Eden verjaagd worden, dat is onzin.
'wher a man needs" is zijn seksualiteit.
hoop, een huis, maar ook het 'kwade'. In
mijn moedenaal betekent het woord 'slang'
hetzelfde als 'kwaad'. Een mom/mens heeft
niet veel nodig. dit zijn basisbehoeften. On-
ze menselijke beschaving is gebaseerd up
angst. Als je daar doorheen kijkt, kan je
een hele hoop ballast weggooien."
vero: In je ulfpOrlrtl: '11II1Int a dame blanch,'
spat je I1/t1 frult Zm til de heIr oosterse kunst-
tradilie. VaIrdaar äen I1frlsgoeds in tr herktn-
nen?
Uou: «Ik spot met de zogenaamde meester
uit het zen-boecdlusme. Je gaat naar hem
toe met een serieuze levensvraag en hij
zegt 'Glve me a dame blanche' zenmees-
ters hebben best wel gevoel voor humor. Ik
ben een oosterling. ik hou van een dame
blanche. Ik hou van eksousche vrouwen. In
oosterse kult uren verbergt men zijn gevoe-
lens. Ik wou het zeer ekspliciet verbeelden.
Maar ik gooI zeker het kind niet met het
badwater weg .•

.Seksudlitcit domineert de man in ver-
schillende fazen in zijn leven. 1jfe of su-
pennen" toont deze fazen. die je eerder
moet zien als een mentaal dan als een fy-
sisch begrip. Geen enkele man ontsnapt aan
dit schilderij. Het zorgt voor heel wal ellen-
de en tragedie. wanneer een man zijn pik
achterna looJl!.-

Tegen het jaar 2000 heeft Liou grootse.
zij het - voorlopig - vage plannen. Hij wIl
in een groots projekt kunstenaars met een
verschillende kulturele achtergrond samen-
brengen ÎIl een soort 'Interplanetaire' ten-
toonstelling. Deze moel een ware konfron-
tatie worden voor de eententwintigste
eeuw. We horen er nog wel van.

Ann Bries
Ik telifoonslellilffJ "ArlOf Fau Het universum
van l.t,'pold f./{l11 ~ is lIog tot 29 januari te oete.
\ ...n 111 de Plulipsgebmllt'ttr aan dl' Gtfdrnaakse-
''est "lom 16_00 I1 MI 22_JO 11kali je I'r rikt da!}.
bt/!.l/w ;:lJltrdaj, binnen JI' Iweft ;:elftniet uit je
~<'IIr kN/ffl/ rm Je t(l!trPllsul!illfj mee te mil'
km, ~mlrtltl"'!l overuhakelen op Ittlp:/lwll'w.-
IJrlrfa,/ bt'lt'NII.$kl.'5Iun·'If-fuul volstaat
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