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Financiering universitaire
ziekenhuizen aangeklaagd
OP rwee februari VÎrr1 de K U

Leuven traditioneel haar
patroonstees en op die dag

reikt zij even gewoontegetrouw haar
eredokteraten uit. Tot \.'erba:.i"g "'on
menigetm nam rektor öosteruncu de
gelegeullf'id te baal om in zijn feest-
rede de prekaire financiële toestand
1'(lIJ het mriversltaire ziekenlluü (UZ)

(UIII ti! k(U~rleH. DI' 11'/';10'-bek/oe!! er
zich over dal i" hef huidige gezolld-

en problemen \.'a" de akadn,dscht
ziekenhuizen. Hij eiste een aangepo ..-
te financiering, afgtsremd op "5pitsgt-
nuskunde en ,p;l.\zorgverslrekki1l9. ,.

Ah hel h\>ofcJvan de Alma Maler 7ijn roe-
spraak op dt;>bd.lIlgrfjk)[1;' dag van hel aka-
dermejaar volledig aan de problemanek van
het UZ \Vijdl. moet er [och wc! ters grondig
fnUi lopen np GiJslhuisberg. Precieze ~ijfe~
liet de rektor onvermeld. maar In rarnlngen
die Veto kon inkijken, wordt gesproken
over een tekort van echrhonderd miljoen
101 één miljard, alleen al voor het vorige
jolar Dat i~een hele hoop geld. zt'lfs voor
de umversueu, dit' een dergelijk vernes
dcchts een paar Jaar kan dragen. Als voor-
naamste ocrzaken voor het tekort wordt
het dalende aantal pausoren genoemd -
drie procent minder vorig jaar - en de slij-
gende konkurrentie van kleinere zieken-

huilen dit, zich link meer en meer richten
op g('~J'lCtldli\t'erd lllld('!7o('l

A.1Il hel Pt'gin en hel einde van lijn
speech relereerde de rektor aan die rijn-
punten. Hij benadrukte de ei~cnheid van
het univervtraîre ZIekenhuis ten opzichn-
van andere vormen van ecrgversrrekktng
VooriJl het slot klonk messcherp: -Hel UZ is
geen konkurrent van de .11"t'ment· zieken-
hutzen. maar e-en partner In een netwerk

tncrttunoneet. Ik reken er echter "11 ti.., bij
beide betrokken partijen de eer!ijle over-
tuigmg ItTtl dil! samenwerktng voor een
hoger duel ptimeerr op kurtcternujnrcdene-
ringen die andere doeleinden dienen dan
het verbeteren van onze gezondheld."

Toog
In de TI."S1'1.111hel betoog m{le~1 voorat

de overheid ht'l ontgelden. De KU Leuven
VlK.'1t vlch door het huidige Ug-Itnanek-rtng-
systeem tekort gedaan. Een universitair
ziekenhuis word, gesubsidieerd door het
ministerie van Volksgezondhekl, wa.1rbij
een 'unlversuensbed' als financierlngseen-
heid wordt gehanteerd. Bij de untversualre
ziekenhuizen wordt evenwel sleelus een
beperkt aantal untversnensbedden gesubsi-
dieerd, afhankelijk van hel bevelklngsaan-
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prestatles.
In de plaats daarvan wil hij een subsidiëring
waarin niet langer het 'hospitaal' maar wel
de noden van de patiém cernraat staan.

Poen

-pe huidige Imancleringsrcgels houden
onvoldoende rekening mei de eigen aard
en taken van de universitaire zorgverle-
ning. De honoraria en de verpleegdagprijs ,
zijn op dit ogenblik de twee belangrijkste:
fmanctertngsmechanlsmeu. Be/den leiden
lot een gebrek aan inzicht in de werkelijke
kost en vooral in de npportunltcit van de
geleverde lnspannlngen". aldus nog oester-
]iJlek. De reklor wees er vcrvolgens op dal
een akademisch ziekenhuis zich ook dient
Ie bekommeren om onderwijs en welen-
schappelljk onderzoek, aspekren Wilarmee
de besteende financiering evenmin vol-
doende rekening houdt. In Nederland, waar
er een apart budget bestaat voor de oplet-
dingstunktie van een Uz. Is dal wel hel
geval. Tevens noemde de rektor zich een
voorstander van echelonncrmg - t'en

trapsgewijze toegang lot de gezondheidzorg
- met duidelijke raakafspraken tussen de
versebillende IIIVO'S van zorgversrrekktng.
Dilarbij is volgens oosterunck ook een
mechanisme voor kwalitehsbewaking ril
evaluatie nodig. een niet mis te verstane
sneer aan hel adres van de Orde van Ge-
neesheren die dat helemaal niet ziet zuren.

Gezondheid

Hel blijf! merkwaardig dat een voor,
man van de univershen een publieke
toespraak aangrijpt om een intern probleem
aan te kaarten, Wellicht hoopt rektor
öosrerttnck met deze redevoering het debat
over de Ilnanciering van de gezondheidzorg
('('11ureuwe impuls ICgeven. een beetje
zoals hij bij de opening van hel ekademle-
jaar deed met de diskussie over persvrf]-
heid; Iers wat hj] overigens niet naüet fijn'
rjes Ie melden bij het begin van zijn tee-
spraak.

8art Eeckhout



o vrije tribune
Dt" vrijt' tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de .~ Meiersstraat 'i, 3000 Leuven en mot"I .,.')Of vrijdagnamiddag

16.00 u bilmen 7ijn, liefst °11 diskette of e-mail veto~vc(().~ludcl1tJ:ulcu\lCn,ilc.bc,
De vrije tribune Slilill open voor iedere persoon of org am'i<llie die mei Tt'ddi.Jke argumenten een standpunt verdedigt ol een

gefundeerde mening formuleert. Hel standpunt kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig veraruwoordelljk en
aansprakelijk voor de mhoud en kan stectns één maalper jaar een vrije mbune krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondcnckend mcr
naam. studiejaar en volledig adres. en is onder geen beding anoniem.

bveutuele rcakties op een vrije tribune worden unslunend gegeven via lezersbrteven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en Is ruet langer dan 7.000 tekens (sp.lIies inbegrepen, wal

overeenkerm met ,j: vier getikte bladZijden mei dubbele Imerllnie). De redaktie Ix-houdt zich het recht voor de vrije tribune nlet Ie plaat-
sen als aan de criteria VIlI1 redelijke argumentatie, een standpunt en gefundee-rd zijn niet strikl voldaan wordt.

MLB verdedigt <Jerechten van de gewone mens
Elk jaar kent de Financiële Kentrelekom-
missie (FKK) van de Leuvense Overkoepe-
lende Kringorgantsatie subsidies toe aan
vrije verenigingen. Ze moeten dan wel vol-
doen aan een aantal voorwaarden. Zo moet
de vereniging lot doel hebben bij Ie dragen
lot de rnaatschappebjke bewustwording van
de studenten en zlch bij haar werking hou-
den aan de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens cu de Wet op het
Racisme. Bij de erkenningsaanvraag van
MLD werd door enkele kringen een
bezw aar Ingediend. De beslissing ligt nu bij
die kringen. MLB vraagt daarom iedereen
ee-ns na Ie denken over het volgende.

WIJ verdedigen konsekwent de men-
senreemen. Hier con in de- derde wereld.
Nog steeds sterven elke dag veertigduizend
kinderen van honger. MLB verdedigt het
recht op leven. Elk ja .. r verlaten in ons land
vjjfenrwirulgduizend jongeren de school
zonder dlplorna. MUl verdedigt het recht
op degelijk en gratis onderwijs. Eén op tien
Belgen heel! [ast om de d~kh:r te betalen.
MLB verdedigt het recht op graûs gezond-
heidzcrg. Eén procent van de bevolking
beznuu vljleruwintig procent van de rijk-
dommen. MLB verdedigt hel recht op
gelijke kansen voor iedereen. In Anderlecbt
Is veertig precent van de akueve bevolking
werkloos. Bij de jongeren ligt dat sijfer nog
hoger. MUl verdedigt het recht op arbeid.
Nlt-r MI.R maar her kapitalisme moet ver-
boden worden omdat hel in strijd is met de
rechten van de mens.

MLD zegl niet alleen op te willen
komen voor alle onderdrukten. We doen
dilt ook. We hebben de verdediging opge-
nomen van Snid Charki en een betoging In
Anderlecht georg'lIli!>Cerd. In Leuven heb-
ben we een werkgroep hulstaakbegeleldtng
die kinderen metleerrnoeihjkhcden helpt
bij hun schoolwerk. Wij komen op voor
gratis gezondheldzorg en werken samen
met Geneeskunde voor hel Volk. de groeps-
praktijken van de PVDA dre iedereen gratis
verzorgen. WIJ komen op voor gratis en
demokratisch onderwijs en steunen alle
akues van Loko hiervoor. Zo beeeuen we
vorige week mee het rektoraar van de
KU Leuven legen hel verhogen van de in-
schrijvingsgelden voor de VAD 's. Wii
komen up voor echie bevrijding van de
derde wereld. We nemen studenten mee
naar India. Cuba en Kongo en organiseren
steunkampagnes in Leuven.

Zo brengen wij onze socialistische prin-
cipes in de praklijk. Wij denken dat het
enkel mogelijk is om een rechtvaardige
maatschappij uit te bouwen als we steunen
op de analyses van Marx, Engels en Lenln.
Wij nemen een voorbeeld aan landen als
Cuba. China en de voormalige Sovjet-Unie.
Wij vinden hel schandalig dat MLB wordt
beschuldigd van "het aanhangen van een te
ekstremrsusche filosofie". Gratis ge-
zondheldzorg. gratis onderwijs, gelijke
rechten en eou-rrooeneüsme zijn ekstreem.
ekstreem rechtvaardig.

WIJ vinden het vreemd dat onze stand-
punten "Ie eenzijdig om een zinvolle dia-
loog tor stand te brengen" worden ge-
noemd. Wij kiezen inderdaad de zijde van
de uitgebuiten. Wij nodigen regelmatig alle
studenten uit om met ons van gedacht te
wisselen. Kom gerust eens naar een debat
of diskussie-avond.

Het is gewoon belachelijk te stellen dat
-eksrreemunks op dezelfde manier moel
behandeld worden als eksrreemrecfns-. Het
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kan niet dal hel MLB vergeleken wordt
met iets als hel NSV, dat raids uitvoert op
progresskve kalces als de Clockwork en het
MLB·kot, dal rassenhaat propageert en een
ondemokrausche Ideologie aanhangt. Zij
willen Immers de vakbonden afschaffen en
de uubunlng opdrijven en zo de rijken
rijker en de annen armer maken. De grote
bedrijven als IG Farben (Bayer, BASF, ... l
en Krupp hebben hun Imperium te danken
aan het fascistische regime onder de tweede
wereldoorlog. Wij zouden "mensen met een
afwijkende mening willen deporteren".
Wel, MLD heeft nooit iemand gcdepor-
teerdt Wij ontkennen ook alle banden mei
personen die elk jaar twaalfduizend men-
sen deponeren. De SP' er Vandc tenene
kan geen lid worden van MLS.

We hadden het graag anders gezien.
maar de ervaring wijSt uil dat omelgende
egoïsttsche Iabrteksclgcnaaes kost wat kost
hun uhbuhcrsposhlc willen heroveren.
Wanneer zij daarvoor mtsdaden plegen als
het saboteren vnn fabrieken uf Illegen van
aanslagen. zullen :r.ijberecht worden. Als
een koelak dubenden mensen laat umko-
men door de oogst in brand te steken, werd
hij in de voormalige Sovjet-Unie Ier dood
veroordeeld. Wat dan met de mensen die
een andere mening hebben en daarvoor
geen misdaden plegen? Even een vcrgelijk-
ing: Ttotski ~edt In ~e Sovjet·Unie \'ijf jaar
lang zijn anti-Stalinisme kunnen verdcdi-
gen. Hij kreeg her volk echter niet achter

zich en werd demokratisch weggestemd.
Pas toen hij zijn toevlucht nam tot illegale
praktijken, is hij verbannen. Jeroen heeft in
Anderlecht tien min uten zijn anti-kapitalis-
tische krant Solidair kunnen verkopen. Hij
kreeg een ruk achter zich en werd voor zes
uur vastgezet.

Ongelooflijk welke simplistische:
slogans worden gebruikt tegen het kommu-
nisme. "De hongersnood in de jaren twln-
tig, uitgelokt door het kommunisme,
maakte twintigduizend slachtoffers." Ok
veertien westerse landen die toen de
Sovjet-Unie binnenvielen, zuren daar voor
niks tussen zeker? "In het massagr a ' van
Tlmlsoara lagen vierenzestigduizend ver-
minkte lijken." Toen wij ons daar vragen bij
stelden, werden we uitgemaakt voor -negc-
tionisten". Een tijdje later hebben alle kran-
ten toegegeven dal dil pure leugens waren.
Hel ging om een duizendrel autopslelijken
van een ziekenhuis. Toch wordt dit nog
steeds gebruik! om om zwart te maken.

MLB vindt het belangrijk dat de krin-
gen haar ook dit jaar erkennen. Dit niet
doen zou betekenen dat men vindt dal wij
niet het recht hebben onze mening te zeg'
gen. Dan krijgl de kapitalistische propagau-
dil van de huidige maatschappj] vrij spel.
Wij hopen dat de Leuvense studenten niet
meegaan in de sensuur van artikel 142, dat
progressieve en revoluüonaire crgautsartes
wil verbieden. Vaak wordt beweerd dal het
beier is 'a-politiek' en 'neutraal' te blijven.

Deze week niet In Veto:
Eric I',m Rompuy dst in "Tu lAw' hn O_lItslag
van Yvrs Desmtt. Zijll krant De MorfJffl trekt
uh," onverminderd IIIJOrt Im strijdt, til btschul-
dlgt etll kankurrrrmdt vlaamsgninde mtdia·
grotp IIOn XI-DfObit: "Wij ruttm trn minstt
ncoit kunnen zeggen: 'lVir habtn es lIitht
gt'WUsst. - • Kll.'atcn!JttI beweren dat dt staking
bij dt gtldtratl$porttun" enktl is gekome'l door
hetlcbbyo.t.'trk van de grou finaneille hcldin.lls:
•Als de mensen hun geld nirt meer kunnen
afhalm. is htl alltmaal vaor dt bank.· • Politiei
van 4't mttrdrrhtidspartijm staan niet te sprin-
gen aju in dne zaak een doorbraak teforuren:
"Temlotie lIiel uht anze zaak, wij halm ons !leId
10(11 in LUXembu'9 ui, de muur.· • lk supu-
ma')ktlobby, andtnijdJ, denkt traan om naast
het betaltn mn de bankkaart ook babyvoeding
en luiers grá'!! '!maken: "Je hIn immrrt nitl
vrotgSttlotS aal! klanttnbinding doen, " • Wim
Yerstrae/en hangl met zijn luchtballon nt,9m
ki/ome/er bown Irak, maar haalt tr weinig $tId-
hnd. Sllddam, dit er een provokatie van hel
Westen in ziet, l'ta!J«rI gtvat en laat zijn krijgs-
matht kollektief de mand ruiten en noordwaarts
blaltTf. Verstraeten 's ballon werd laarsI gesigna-
leerd rond de poolsirktl .• Ot MI'trgen haall een
anonitmt flt/uigen;s aan owr un stks/ui/mel
een heteluchlbaUo". lk krant SU9!Jtrun dat dat
laa/slt een omuhrijving in het pornomilieu is
I'oor M;chd Nihoul .• Pär ~lftrbtrg MIlt de
Goudtn Sch«lr. Journalisten 1'011 Htl Yalk staan
wrstt/d: "Wir hl/ben es nicht gewusst." Htt
Vlaams Blok dal/rt/lttjl'/1 ziet gten !ira/m in dt
ol'trwinlli"!1 ~'UnUil blondt Gemman mtl
blauwe ogfl! • Etn Kroaat of U" Duitser Irad
ook !/<'mo_'ltll. natuurlijk: " Of dir ..ktCI<rSchweit-
ur: Mtllill Iwlg(mikte trap (fII paar duiund
mensen op straal.

Maar geen ideologie is ook een ideologie:
men laai het kapitalisme zijn gang gaan.

Clo Cornelissen (Iste dok
geneeskunde)

eerben Olerlck (Istc kan Infomlallka)
Jeroen Maenens (2de kan pol fr sok)

o vrije tribune
Nostradamus van de ideologie

Hans Declercq maakte in Veto 15 (J 2/1/98)
enkele negatieve bedenkingen over paars
getinte vernieuwingsoperaties en haalde- bij
wijze van voorbeeld het invoeren van een
bindend referendum door de mangel. De
contra's die hij aanbracht. zijn even oud als
de in te brengen pro's en maken deel uit
van een debat dal al veel langer aan de
gang Is dan vandaag. Maar toch. Hel Is In-
tellektueel oneerlijk de huidige diskussie
rond vemleuwing te herleiden 101 het in-
voeren van een bindend referendum en al-
lochloon stemrecht. het arschefjen vau de
opkomstplicht. ... Deze vernieuwing krtsra-
liseen zich op een dieper en Interessanter
nivo.

Basis van de vemfeuwtngsbeweglng Is
het in vraag stellen van de traditionele par-
ujen. De eenentwintigste eeuw Is In zicht
en de bestaande Belgische strukruren en
ideologieën zijn volgens ons niet langer in
staat een eldoend antwoord te bieden op
vragen en noden uil de sameulevtng. Gros-
so modo zijn er vandaag de d<lg een zestal
ideologische antwoorden op de vraag hoe
een samenleving het beste wordt ingericht.
Die antwoorden zijn gestoeld op een kris-
tendemokratisch. een liberaal, een sodalis-
nsch, een rechrsnaûonaüsusch, een
vclksnanonansusch of een ekologisch refe-
rentiekader. Die rererenuckeders bUjven als
persoonlijke bron van inspiratie ongetwij·
Ield interessant, maar als elektorale faktor
wegen ideologieën steeds minder door.
Neem bijvoorbeeld het verschijnsel van de

vlottende kiezer. Een gmot deel van de kte-
zers weet op de vooravond van de verkil"
zingen niet op welke partij te stemuien. Dat
dat verschijnsel vooral bij de jongeren op-
treedt, ts geen toevat. De jongere generaties
verhouden zich - in tegenstelling tot de
oudere generatie - veel losser 101 een wel-
bepaalde partijpolitieke zuil dan pakweg
veerug jaar geleden.

De traditionele ide-ologie van een poli.
ueke partij verliest eveneens aan geloof-
waardigheid. De paradox is dat op het mö-
ment dat de burger nooit dichter bij het
politieke bedrijf heeft gestaan, de vcr-
trouwenskrisis tussen burger en polilick
nooit groter is geweest. Partijen voldoen
niet langer als perfekt mediatiekanaal
tussen burger en overheid. Hun achter-
liggende ideologie wordt door de bevolking
niet langer als een mspiranebron voor poli-
tieke beleidsvorming aanzien.

Wal betekent dat dan? Dat Ideologieën
maar moeten worden afgeschaft? Zoiets is
uiteraard onmogelijk. Het betekent wel dal
het ene paradigma door een ander. nieuw
paradigma vervangen zal worden. De op-
komst van vernieuwingsbewegingen wijst
bijvoorbeeld op hel omstaan van nieuwe
breuklijnen die op termijn de negentiende-
eeuwse. voorbijgestreefde breuklijnen
kunnen vervangen. In België Zijn er na de
aftatre-Durroux In 1996 niet te miskennen
schokgolven door samenleving en politiek
gegaan. Vooral het slecht funktioneren van
administratie en gerecht werden over de

hekel gehaald. Hel protest is terecht. Het
huidige overlegmodel ruuknoneen niet
langer. Belangengroepen allerhande gebrui-
ken de ideologische referentiekaders maar
al te graag als een schaamlapje. Politieke en
ekononuscne belangen zijn IC nauw ver-
weven om een Iransparante besluhvormlng
te garanderen. De CVP is bijvoorbeeld in
Vlaanderen al meer dan vijhig jaar aan de
macht. Of zoals ene Tom Lanove spitant op-
merkte. de krtnendemokraren hebben in
België het roer langer in handen gehad dan
bijvoorbeeld de DDR bestaan heeft. Politiek
Is in hoge- mate geprivatiseerd.

Een nieuwe breuklijn is zich in onze
samenleving aan het aftekenen. Aan de ene
kam bevinden zich de repressieven die
emccenctsch denken en gebnuk maken
van autoritaire srrukturen. Aan de andere
kant zIjn er permissieven die tolerant den-
ken en gebruik maken van soüdarttettsrne-
chanismen. Poüud van beide soonen zijn
er in àllc politieke partijen te vinden. Deze
permissieve politici moelen de kans krijgen
0111 over de partijgrens heen met elkaar sa-
men te werken. De huidige partljsrrukturen
staan dergelijke samenwerking in de weg.

De af te leggen weg is niet eenvoudig.
Het gaat om een zoeken naar een ander,
werkbaar overlegmodel. En dat verdient de
n(ldige lijd. langzaamaan. we zijn immers
gehaast.

Ewoud MonbaUu, Ud van TriAngel
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KU Leuven reikt eredoktoraten uit

ekoncmteën in hun beslaan bedreigd wor-
den omdat "Zehun kone-termijn-rc:kenln-
gen mei kunnen aflossen. Hij ziel hel als
C'C'1l niet onverwachte tegenslag die de
verdere ernanstpatle van deze landen aller-
minst zal stuiten.

Hel is moeilijk Von pterer's toespraak
niet IC' zien ets een geloot in het optimisti-
sche, liberale ·Ials~z·falre'·prind~. HIJ
mocht dan al zeggen dat de ondernemingen
begaan zijn njet de strijd tegen werkloos-
heid. Yeti verder dan een "marktsuksessen
door innovaties en groei vormen daarvoor
de basis" k'(aIn hij ntet. Het uhholJen van
de macht van,.de natbestaten heeft als keer-
lijdt dal sociale korreklies moeilijker wor-
den; hel is moellljk~~rsielbaar dat een
bedrijf dal in een - OIivermijdelijke, want
cyclische - neergaande faze zit, zich sterk
zal bekommeren om arbeldsplaatsen als het
daar door de politieke wereld niet toç aan-
gezel wordt.

Lost globalisering de wereldproblemen vanzelf op?
dankrede van voorzitter en presidem-dlrek-
teer-generaar ven Plerer. In de pers werd
de voorbije dagen gesuggereerd dat ven
Pierer voor een goed deel bekroond werd
omdat hiJ zijn bedrijf had welen te
herstruktureren zonder dat de Siemens-
arbeiders in groten getale werden
omslagen, Nauwdijks 11"15 van Ie merken
ujdens het laudatio.

dan vijf jaar oud zijn; -eoket zij die steeds
bereid blijven om bij te leren, worden
beter", was zijn besluit.

Deze metode plaatste Von Pferer in een
algemene ",Isle over waar hel met de we,
reld naanoe gaat, Optimistisch uitgangs-
punt daarvan is dat de kansen van hel ene
bedrijf niet ten koste gaan van anderen: de
globalisering is volgens hem geen nulresul-
laat, maar een situatie waarbij elk land, elk
kcnunent wel bij kan varen, 'Winst voor
allen', zoals hij zelf zei. Aan die globalise-
ring zinen een heleboel konsekwenties
vast, De macht van de natlestaten wordt
uilgehold door de grensoverschrijdende
handel van de bedrijven Is daar een voor-
beeld van, Het is dan ook logisch dat Von
Pierer een boom opzette over het belang
van de multl-kulturele samenleving vorm
gegeven via hel prlndpe van subsidiariteit,
en ervoor pleitte rekenlng te houden met
de bevolkingseksplosie, migratie en derge-

Onder Un schrale maar aange-
lIame winterzon liep de stoet
der logati gisteren na de tradi-

tionele mis naar de aula pieter de
somer: waar het heuse patroonsfeest
plaats vond, en de resoeküeve promo'
toren liet laudatio voor - ;11 volgorde
- John T. PaltS, Peter Sellars, Mu-
hammad Yunus e" ten slotte Heinricn
1I0n Pierer uitspraken, Deze nieuwe
doctores honoris causa zijn onmoge-
lijk onder één noemer te brengen, de
verdiensten van YWIUS- de bankier
voor "de armsten onder de armen">«
en VOnPierer - eminent lid va" liet
grootkapitaal -liggen mijlenver flit-
een. Niettemin viel elke lofrede op
door /tet bela"g dalgeheciJt werd aan
innovatie.

Nieuws
De reden waarom Von Pierer dan wel

gelauwerd werd, is dat hij van Siemens een
'global player" gemaakt heeft "dat eerder
Europa als thuisbasis heelt dan Duitsland,
en waarbij de hele wereld wordt benadrukt
als de groeimarkt", Dat Von Plerer in zijn
opzei geslaagd is, werd toegeschreven aan
hel belang dat hij hecht aan Innovatie, hij
heeft van Weenwerkend bedri]f een lerend
bedrijf· gemaakt, Vandaar het belang dat hij

Onverwachte
gebeurtenissen
waren ver Ie
zoeken, Dat
koningin Fablola
de plechtigheid
zou bijwonen,
was vooraf al
met de nodige
trots aangekon-
digd, Meest ver-
rassend was de
openingsrede
van rektor OOS-
terlinck. Hij
wijdde dil' hele-
maal een erekat.
re toestand van
het Umvctsitatrc
Lkkenhuh (zk
\'~rragill~ k.!l!.
hooplE' dat zlln
rede evenveel
zou losmaken ats
vong jaar toen
]Jij met zijn
toespraak over
hel al dan met
kontroleren van v-«>Y'I.
de pers. de hul,
di!:e maatschappelijke aktualiteit
voorvoelde, De enige andere verrawlng was
IC zoeken In het laudatio voor en de

lijke, Hij maakte ook even een uitstap naar
de aktualiteit door Ie verwijzen naar de
krisis in zuid-oosr-Azrë - waar de groei.

Pie:rer Se1.1.ars

hecht aan onderwijs en onderzoek, Zo wees
hij erop dat SIemens bijna drie vierde van
zijn omzet haalt Uil produkten die minder
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F"otts

Ook in de overige lofredes stond hel
begnp 'Innovane' centraal. De lofrede voor
medicus John T, POliSwas wegens het vak-
jargon zelfs in hel Nederlands tamelijk on-
begrijpelijk voor niet-Ingewijden. Dal 'lijn
verdiensten In Tijn vaxdorneln en als men,
tor indrukwekkend waren, trok niemand in
twijfel, Peter senars lat de hele tijd geamu-
seerd glunderend 'het spektakel' gade Ie
slaan, hei verschil lussen jougensachnge
trots en verholen Ironie was nauwelijks
merkbaar. Ook Muhammad Yunus werd
geprezen omwille van hel sukses waarmee
hij door zijn volharding zijn vizie In de
praktijk ormeue door een banksysteem te
ontwikkelen dat de armsten der armen uit
de put haalt, Het systeem kencentreen alch
op de vrouwen urndat zij meer geneigd zijn
dan mannen de lening 11'gebruik en voor
"het welzijn van de Iarnihc". De druk van
de Dank wordt bovendien vervangen door
de groepsdruk: mensen moeten zich vereni-
gen In groepen van vijl ntct-verwamen. de
groepsleden ziJn samen aansprakelijk voor
de terugbetallng van de lening,

Fabiola

Na een gestroomlijnde vertoning werd
de aula aangemaand recht te slaan opdat
eregaste koetngtn Fabiola - zich bij hel
buitengaan verwonderend over hel feit dat
de toga's gelooid waren met lintjes in ver-
schillende kleuren - de zaal kon verlaten,
waarna ook Veto r.lch nilat de receptie in de
Hallen bega I, Ook in Leuven blijkt het -
afgaande op de bescheiden hapjes - e\'en'
wel krisis Ie Zijn, Het blijft wachten op de
globalisering,

Benny Oebruyne
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Mannen en vrouwen: op weg naar maatschappelijke gelijkheid?

Ouota invoeren alleen is niet voldoende
ee bericl"gf!ving omtrent de VN·

vrouwenkonferentie in Peking
in september 1995, sprak in

termen va" "spektakuiaire resultaten"
en "dit wordt een wereldwijde revolu-
tie". Het nieuws ts echter vtucbtiq 1.'''
de nieuwshemel vemnaert snel. Ook
op alle vorige vrouwenkonîerenttes
(Mexico 1975, Ko"enhogen198Q,
Naïrobi 1985) werden een heleboef
'hoopvolle' sloneksten elf etsenpro-
grammo's voorqestetd als referentie-
kaders voor regelgeving til akties.
~1aar de dageUjkse maatschappelijke
realiteit heeft de 'droom' van de
gelijkberechtiging van mannen en
IIrouwen niet gevolgd. vrouweneman-
sipatle is blijkhaar niet zomaar een
gevolg VOII enkele politieke 'verbete-
ri"9f!tl' maar l.an9' nauw samen met
ekonomiscne elf kulturele ontvoog-
ding, Dat is altons de overtuÎgÎ"g van
professor An Hermans, docente histo-
risene pedagogiek aan de K U Leuven
en tevens CYP'vo/k.svertege"woordig'
ster.

Veto: Wat vindt u van dt' nituwt poliritkt
kultuur? Wordtn \I1'rJuwrndaar 1I()/dotndt bij
bttrokkln?
An Hennans: _D~ drang naar politieke
vemfeuwlng Is de knsrausane van een
maatschappelijk proces dat al Jaren aan de
gang is. Het reit dat het debat er Is, Is pest-
tiel. Maar waartoe het leidt, dat weten we
niet. Toch vind ik dat diegenen die z.lch nu
zo opstellen naast en tegen de traditionele
politieke partijen. niet vrouwvrienddijker
zijn dan de andere partijen. Trouwens, de
polatek op zich is vrouwonvriendelijk. Poli-
tiek speelt zich Immers uitsluitend af in de
'openbare sfeer' en nlet In de erfveesfeer
van mensen. Terwijl mannen willen heer-
sen en ordenen, ven rekken vrou wen eer-
der vanuit een torgstandpunl. wat zich uiter-
aard in die prtveesteer bevindt, Als vrou-
wen zich dan willen engageren dan hebben
zij het vaak bijzonder moeilijk omdat zij
meestat niet vanaf hun zeventiende meegc-
tunkuouccrd hebben in al die debatten, Zij
worden gekcntrontccrd met een vergader-
kultuur' van maclusbchccrstng en 'ons-
kcm-ons-mcmalhcn'. we kuuuen ons dan
de vraag stellen: -Wilkn vrouwen wel op
zo'n manier lunklivnereH?".
Veto: Kunnen !a('sTal/l, positieve ,ilskrimhwl;r
M DI/derf ;/1.1/'..,,(/1 ZClTgtll rccr reil/( !lr/Î)kfrr;d
IUSstn m,ml/m ril Vfouwln?
Hermans: «war is !:clijkhcld? Sociale. kul~
turelc verschlllcn los [c niet zomaar up met
jurldisclu- gdijkhdd, Een minimumquotum
van vrouwen invoeren voor alle bcleldscr-
genen is niet veldoende. Ouk op dl' arbeids-
markt is er in principe gelijkheid. Er zijn
tegenwoordig al veel mannen die kiezen
voor een loopbaanonderbreking en zowel
mannen als vrouwen kunnen op üeksibete
wijze zowel in als uit hun job stappen, Toch
zien we dat de industrie liever Investeert in
jonge mannelijke krachten dan in jonge
vrouwen, Zo gaan heel wat kapacnehen
verloren. Veel studentinnen ziJn er heftig
van overtuigd dat ze hun beroepsuitwegen
In eigen handen hebben, Eenmaal afgestu-
deerd en gehuwd worden ze hardhandig
gckonfromeerd mei het fdt dal hun uitwe-
gen toch beperkter zijn en zij vaak voor
keuzes geplaatst worden, bijvoorbeeld: wer-
ken of gezin. Hun beroepsverwachtingen
worden dan kempleer gcfnulkt.»

Fnuiken

Veto: Mur VfClU\Wn in dl btleidsorgaJllII, leidt
dal tot tril 'belrrl' politirk?
Hermans: .Ja en neen, Enerzijds worden
vrouwelijke politid op een zeker moment
- ondanks al hun goede bedoelingen -
slachtoffer van de funktie waarin zv zitten.
Er is nu eenmaal een bepaald mannelijk
verwachtingsparreen waa!aan politici moe-
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ten voldoen: geen legenstand dulden, niet
luisteren, je ongelijk niet willen toegeven,
enzovoort. Vanuit hun rredrne van 'zorg'
reageren vrouwen namelijk anders: u tuts-
teren, dringen zich ntet op. Maar wie als
vrouw niet met de mannelijke spelregels
meespeelt, wordt buitenspel gezet. Ander-
zijds moeten vrouwelijke polfttd alen zijn,
ook al is dal bijzender moeilijk - voor hun
carrière. Wc kunnen hier gerust de parallel
trekken met de ornvoogdlng van de arbet-
ders in de negentiende eeuw. Ondanl..s de
voortdurende repressie en diskrtmlnatle
bleef de arbeidersbeweging zich lnzeuen,
zonder hen zou er vandaag helemaal geen
sociaal betetd bestaan. Ook als vrouwelijke
politici zich steeds zouden laten fnuiken,
zou er geen sprake zijn van een wetgeving
rond ouderschapsverlof, kmdeeopvang. Het
spijtige is dat 'menselijke' thema's zoals
kind, gezin en onderwijs vaak niet ernstig
genomen worden. En wat mannen ook
mogen beweren, dit zijn geen spedfleke
vrouwemheme's: hel belangt hen evenzeer

aan.e
Veto: Als vrouwen loor hun re(hrrn opkomrn,
dom zt d(lt vaak in aparte sellen van vekvereni-
ging"" mutualiteiten, enZOloon, Lridt d'l/litl
lot een l'trzwakking van de VToulwllbtwt9in9?
Hermans: «Het rich 'apart' verentgen b
eigenlijk uit een noodzaak gegroeid, name-
lijk om enkele aandachtspunten te behou-
den, Zonder zich apart te verenigen en zo
een beetje macht te vormen, zouden vrou-
wenbewegingen nooit een drukkingsgroep
kunnen worden. Maar ik benadruk wel dat
dil' 'aparte' verenigingen geen vluchtheu-
vels maar startplaatsen moeten 'lijn,
vanwaaruit men verder moel werken.»

Biologisch

veto: lIJn mannln NI \'I'OUlWnop wt9/1aar
maatschapptlljkt gtlijkhtid?
Hermans: «vrouwen zullen uiteraard
steeds biologisch verschillen. Maar biologi-
sche criteria mogen en kunnen geen reden
zijn om bepaalde 'taken' of maatschappclij-

kc rollen op te leggen, Taken en rollen zijn
historische en kulturele gegevens, en dus
maakbaar en veranderbaar. Die ongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen is vooral
een kwestie van 'macht'. Goed opgeleide en
bemiddelde mannen, nemen altijd en over-
al hun maatschappelijke positie mee. Vrou-
wen worden nog steeds door loon- en
andere dtskrtminane in hun beroepsmoge-
lijkheden en sociale status beknot. Als het
dan slecht gaat mei de ekonomie dan zie je
hoe men de vrouwen van hun werk terug
naar de haard wil sturen om bun werk aan
mannen Ie geven. Net zoals arbeiders en
migranten blijven vrouwen funktioneren
als een mtnderhetd .•
Veto: H(ln9t vrouwenemansipatir mmm met
sodilfr akliti
Hcrmans;:'.Ja, en zo werkt de vrouwenbe-
weging ook' voor een groot deel. Elke
beweging voor vrouwenernanstpaüc moet
meesral ~Ilnkl worden aan een specifieke
aktie, bij\'oór~eld een aktie tegen racisme
of tegen werkloosheld. Meestal komt vrou-
wendlskrtrnlnatle-üeêr op sociale dlskrtmi-
natie. Vrouwen en meisjes van minder
begoede klassen hebben het uiteraard stuk-
ken moeilijker om zl('h te 'emansiperen'
dan hun meer begoede lotgenotcn.e

Bart De Schrijver
Eva eaueeuw

Sora-debat over 'Vrouwen in de nieuwe politieke kultuur'

In de politiek blijven mannen met
elkaar spelen
OP het Belgisc/re politieke toneel

verscheen het afgelopen jaar
een hele resem politieke ver-

nieuwers van zeer divers allooi, Alle-
maal tooien ze zich met de nieuwste
kleuren van de demokratie rn willen
ze breken met hel oude politieke sys-
teem. Toch blijken tiet geetl echte ver-
nieuwers te zijn, Net wals liet III oude
bestel tellen zij veel te weinig vrollwen
in hu" rangen, elf bevatte" IIUII rui-
me en demokratische programma's
"iet tie thema's die vrouwen aanbe-
langen, Zo konkludeerden anans Sa,
hitte de Bethune (senator: CVP). AtHlC
Van A.sbroeck (SP), Lnqrid nobeyns
(vrouwenoverteqkommiteey en Alisol1
wooäwarä (sociologe VUB) op net
debat 'Vrouwen ;11 Politieke Vernieu-
wing' van de werkqrocp Vrouw-Ma",
Universiteit-Samenleving (Vmus) va"
Sociale Raad. De euige mannelijke
deelnemer aan liet debat, rteter Va,,-
dekerckhove (Centrum voor Politieke
vernieuwing, /021), kreeg een duide-
lijke boodschap op zijt, bord: voor en
door vrouwe" wordt de politieke ver-
nieuwinq Ie licht bevonden,

Toen moderator Ivan de Vadder (VRT)
senator De Berhune unncdlgde zich kon
voor te stellen, haalde deze onmJddelLljk
scherp uit naar de politieke vernieuwers:
-Mij boeit die rouueke vernieuwing niet,
Die zegezegde vernieuwers zijn zo media-
riek bezig met slogans. willen zich alleen
profileren om te skoren. Dal Is terug de
oude politieke kultuur. Echt vernieuwen Is
radikaal durven zijn. Hun programma's zijn
veel Ie zacht en te flauw, Het wegwerken
van kumuls of politiscrln& is onvoldoende
om mee het systeem grondtg te veranderen.
Paritaire vertegenwoordiging ven de vrouw
in alle beleldsorganen eisen, dat Is pas poll-
ueke veruieuwlng." VOOrtSvoerde de CVP-
politica aan dat het opleggen van mlnimum-
kwota's de traditionele (en vrouwonvrien-
delijke) pclnteke machtsblokken zal breken.
Het zou de panljen verplichten om zich
welgemeend open te stelleo voor vrouwen,
Bovendien verhoogt op die manier de
kritische massa in de belcldsorganen.

Pieter vandckcrckhove, de spreekwoor-
delijke knuppel in het hoenderhok, waar-
schuwde ervoor dat kwantitatieve regels

niet altijd garanderen dal vrou .....en in de dcrs te werk: vrouwen zijn meer bereid om
pouuek vertegenwoordigd worden. Pan let- hun bevoegdheden te delegeren, denken,
paue door vrouwen In de politiek acht hij nictln autoritaire termen en staan meer
belangrijker dan partreu. Verder moet vol- open voor andere meningen. Een politica
geus hem heel deze diskussie niet zozeer zal ook andere klemtonen leggen en andere
gevoerd worden op hel institutionele nivo thema's op de agenda plaatsen. Mocht er
maar eerder op het maatschappelijke en langer een evenwicht geween zijn tussen
kulturele. vandekerckhove sleurde er dan mannen en vrouwen In de politiek. dan
nog een hele hoop postmodernisme en waren vele blinde vlekken in hel beleid op-
einde-der-grole-ideologische·verhalen bij, gevuld. Sablne de Bethune pikte hier op in
venveesnaarde r-..,...; .,,,
Ileksibele demo-
kratie en bewter-
rookte de groots-
heid van Ben
Andaux. Verder
vergeleek hij het
oude socialisme
van Louis Tob-
back (SP) met de
nieuwe partijkul-
tuur van New
Labour (Tony
!3l"ir), die bedut-
dend meer jonge
meisjes aam rekt.
Moderator De
Vadder merkte
terloops toch op
dat er moeilijk
gepeild kan worden naar de mening van
politieke vemjeuwingsformaues. bij gebrek
aan een duidelijk standpunt.

Spelregels

sodotoge Alison woodwerd. als enige
thuisloos in het Belgische politieke land-
schap, konstereerde dat in de politiek man-
nen met elkaar blijven spelen, De politieke
spelregels zijn immers afkomstig van man-
nen. Dil vormt een selektiemechanisme dat
de toegang van vrouwen tot de politiek
sterk bemoeilijkt. De Amerikaanse weren-
schapster verweet de Belgische politici veel
te weinig rekening Ie houden mei weten-
schappelijke studie-s.

Media
Een vraag die zich on\'ermijdelijk op-

drong was of een toename van vrouwen in
de beleidsorganen zou leiden tot een ettek-
ueve verbetering van hel bedrijven van po-
litiek. Anne Van Asbroeck benadrukte dat
er Inhoudelijk wellicht niets zou verende-
ren. Toch gaan vrouwen volgens haar an-

door hel voorbeeld aan te halen van het
front dat door vrou w en van diverse partijen
in Kamer en Senaat werd gevormd tegen
de asielwetgeving van minister van
BInnenlandse Zaken Johan vande Lanoue
(SP). De senator kJoeg erover dal hierover
niet werd bericht in de media, in tegenstel-
ling 101 de partij-overschrijdende
initiatieven van de mannelijke politieke
vernieuwers,

Ingrid Robeyns maakte eveneens be-
merkingen op het beeld dal de media vaak
ophangen van vrouwen en op het feit dat
de media de vrouwenstandpunten vaak
betuttelend, dlskrtminercnd, als weinig ak-
tueel en dus minder interessant voorstellen,
Hoewel ze toegaf dal de pers het mogelijk
maakt dat de zaak van de vrouwen kan beo
pielt worden, was ze toch de mening toege-
daan dat de nteuwsredaknes de vrouw in
de samenleving te w einig laten zien en -
mannelijke - jouenaltsten vaak over Ie
weinig achtergrondkennis beschikken om
zich re interesseren voor de problematiek.

Ban Oe Schrijver
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Veto'sgrote thuisbezorgde-pizzatest

E pericolosi spa
etudenten eren graag pitta. Je

lJoeft in LeU\!l!n dan ook "iet
lan9 te zoeken naar een pizze-

ria. Om liet allemaal "09 gemakkelij-
ker te maken leveren een aantal van
die pizzeria's ook aan huis. Een tete-
foontie volstaat om (even) later een al
dan "jet heerlijke pizza voor je deur
in Dil/vangst te 'Iemen. Maar hoe zit
het nu eigenlijk met die aan huis ge-
leverde pizza's? Wie levert hel snelst?
Wie het grootst? Wie het goedkoopst?
En vooral: welke pizza is lIet lekkerst?
Velo nam de proef op de som. In heu-
se Emlel Goelen-stij1 offerden wij ons
op om - oel,eel in het belang van de
konsument - een aantal pizza's te
bestellen, re verorberen ell te evalue-
ren. Dé grote pizza test.

Een waarschuwing vooraf is aangewezen.
Dit Is geen wetenschappelijk verantwoorde
vergelijkende studie der Leuvense pizzeria's,
Dil is ook geen objektieve kwalhenskomro-
Ie van alle aan huis geleverde pizza's, nel zo
min als dit een doorhctnlng is van de Sidli-
aanse pizzamaffia. Daarvoor hebben we Ie
wetmg plzzerta's gelest. zijn we te subjektief
als onderzoekers en hebben we te nauwe
banden met de pastumaffla. Toch hebben
we alles gedaan om dit onderzoek van enig
siritux Ie voorzien, Maar liefSI vijf plzzerta's
kregen van ons een teleföonrje. In alfabeti-
sche en dus onverdachte volgorde waren
dat Pizza Espresso, Pizza Grill House, Pizza
Leuven, Pizza Milano en Pizza Rlva. Eén tip
voor pbzelevcransters die door Veto over
het hoofd gezien werden: als je deegwaren
aan huis levert. zorg dan dal je nummer in
hel relefoonboek Slaal. Dal helpt, echt waar.

vervolgens zijn we zeer mcrcdtsch Ie
IH'rk ~("~.I,lll, n'n <'(·r",· hd,tJe..n IH' ,kr van
de viJf geteste ph.1.er\a·s op eksakl hetzelfde
mement getelefoneerd om onze bestelling
door IC geven. uat was om kwart na zes op
een vrijdagavond. n, vijfde (Grill House)
krn'g prl'("Ïl'S l'en halfuur daarna ons ver-
langlijstje. Ten tweede hebben we bij alle
geteste zaken daelldl' pizza's besteld, zijnde
eert pin.l MDfgherila met extra olijven, een
plzza Nal'·ulil<Ull·en een vegctensche pizza,
Zowel dierenliefhebhers .ll~ vreeserers - op
hun man;t'r (luk dterenhethebbers, natuur-
lijk - kunru-n 1icll dus op dil ouderzoek
baseren wanneer 1l' hun vulgende pin,1 be-
stellen. 'Icnvluttc ht'l,I't'll wc he' kontukt
me-t dr- d,'/iI','n' h,ly.i beJll'fkt Inl het absolute
minimum Di! om te voorkomen dat seksu-
clc geaardheid V,Hldl' leden van het onder-
zuckstuam ab bijl..unwndl' 'ubjeklie\'e fak-
tor 1.0U vpek-n. al ~1):nJ1c e rt de jury een
umstclh'nde afWelij.:lwid van \ ruuwclijkc
plzzob ..etellere.

Lookbroodjes

M,lM I\',H hebben Ile nu juist cuuh-r-
lucht? Dal Ik smaak van de algeleverde
Jlll.l.a·, van doorvlaggevend belang is ge-
lVe.·~I, 7,11utcrnand verbazen. Toch lu-bben
we ook uil":t'hrdll a.uulachtbcsreed aan
andere
In dl' 1'('rSIt: 11101011) nolluurlijk aan dl' prijs en
de ,.:ro"lll' van dl' ~eI..verdc pIZZol'S,Wc zijn
per slot van rt'kt'llin): studcnu-n, die met
een eerder bepl'rkl hud~{'1 i-en grote maag

moeten vullen. Ook de leveringstijd werd
voor elk van de plzzerta's nauwkeurig op-
getekend. Tot slot werd de presemaüe c-,

hel oog wil ook wat - en de verpakkIng-
al dan niet milieuvriendelijk - aan een
grondige analyse onderworpen, Deels door
gebrek aan middelen, deels uil gemakzucht,
hebben we echter ook het een en ander
niet aan nader onderzoek onderworpen. Zo
werd het door de pizza man gevolgde trajekt
en diens vervoermiddel bulten beschou-
wing gelaten. Eventuele verkeersovenre-
dingen of domme omwegen werden dan
ook niet in de resultaten verrekend, Ook de
ralenkennis en de rekenkapadteüen van de
dellvery boy vielen buiten dit onderzoek.
Wie zijn wij om te oordelen over de taal- of
reken knobbel van onze pizzaleverende

echter minder prijzende woorden te horen,
Opgeworpen werd dat het deeg "te plat"
was, "niet goed gebakken". Ook de saus
vond men over het algemeen "te vettig" of
"te waterig". De vegetarische pizza was een-
ter "zeer goed verzorgd", al waren de groen-
ten slechts "gedeeltelijk vers",

Milieulobby

De tweede pizzaman die zich liet zieo
was die van Pizza êspresso. Hij deed er toch
al zevenendenig minuten over om ons te
bereiken. De pizza's die hij bracht, waren
net iets kleiner dan die van Pizza Leuven
maar niettemin duurder (660 frank), Nu
zijn we graag bereid iets meer te betalen
voor kwaliteit - zelfs wanneer we het zon-
der lookbroodjes moelen stellen -maar die
was totaal afwezig. De pizza's waren zó vet'
tig dat de kartonnen dozen waarin ze zaten
kompleet doorweekt waren. Het deeg leek
van spons waardoor het een bijna cnmoge-
liJke opgave was om de pizza door Ie sntj-
den. En met de rest was het al niet veel

"I
aaets. Toch werden deze pizza's met veel
smaak verorberd zodat het ons bijna niet
was opgevallen dat de volgende pizzaman
nog twintig minuten op "Zichliet wachten.

Geheel tegen de verwachtingen in was
dat niet hel mannetje van Pizza MiJano
maar wel die van Pizza Grill House. De
Grill-man was er met andere woorden in
geslaagd om eerder aan te komen dan de
Milanlst, en dat terwijl Pizza Grill House
een half uur later onze bestelling had door-
gekregen. Enkel Pizza Leuven deed het nog
sneller. Ook wat de prijs betreft _ 630.
frank - was enkel Piua Leuven goedko-
per. Een snelle en goedkope pizza is na-
tuurlijk nog geen goede pizza. Toch waren
onze fijnproevers overwegend pcsttlel In
hun kernmemaren. Vooral de verse groen-
ten konden op ruime sympathie rekenen.,
Met een diameter van 25 centimeter ein-
digden de Grill-pizza's eervol tweede op het
'Podium dcvGrote Pizzabodems'. De milieu-
lobby binnen ~e onderzoeksgroep noteerde
wel dat Pizza Grilt House de enige was die
aan huls leverde In

medemens?
Wat teh zijn natuurlijk de resultaten.

De pizza's dit' her eerst arriveerden kwa-
men van 'Pizza Leuven', niet ver van Fiere
Margriet in de Tiensestraat. vlakbij veto
Headquarters, wat wemcfu ieb verklaart.
Nog geen twlntlg minuten nadat wc de be-
stelling hadden doorgegeven konden we
mei ons onderzoek starreu. Naast de drie

plneria 'BC!:slelllna L('vC!:rln,&
Plzza Espresso 18.1'5 \I 18.'52 u
Plzza Gri!! House 18.4'5 \I 1911 u
Pizza Leuven II:U 5 u UI.3~U

Pizza Mllano 18.15 u 19.15 u

beter gesteld. Het woord 'smakeloos' was
plots erg populair en over de extra portie
olijven op de pizza Margherita kon je niet
direkt naar huis schrijven (vijf stuks).
Alken de salami op de pizza Napolltane (?)
was lekker maar die was dan weer 'niet om
aan IC zien". Geen aanrader.

Gelukkig was ondertussen de Riva-man
gearriveerd. Hij was vij! mlnuu-u trager dan

marneter Prll~· +
22 cm 660 Ir salauue (nlet kijkel11]
25 cm 630 Ir prijs/kwaliteit
23 cm 610 fr zraus Jookbrv\"l\Jjl'~
2~ cm ó90 fr ..egetariccbe pIn,]

Piu.aRiva IB.ISu 18.57u lOcm 690lr grootte
"l'rijs voor dril' pi7;:ut'~·Mtlflthl'rIlJ, Naj>olitane en vegerarisch

veer vettlg
'verpakking
dt'eg re plat
]1rlj\
prijs

besteroe pizza's werden ons ook zes loek-
broodjes overbandlgd, een service die ons
dil' avond niet meer Ie beunzou vallen,
voor dt' drie pi71~l'\, elk mei een di,lmeter
van 21 cenumerer, betaalden we 610 frank.
Later 7.0U blijken dat Pinil Leuven hiermee
hel goedkoopst van de vijf pi1Z\'ri,l's i~,Tot
daartoe niets dan lor. Over de smaak waren

De VTK en de VILv nodigin u van harte uil op hel

:I'--Pe A~u:? ~~

r ud...n'/('f' /-/ _/i/.,,,((,,' /,9,9,J'

IhW/',.,y"(.",;/,,,,/ /f" ,7&" ...,/" ...

lijn Espresso-kollega, hij vroeg cr wal meer
voor (690 frank) maar de plzza's waren dan
ook stukken beter. Mei een diameter van
maar liefSI )0 centimeter had Pizza Rlva die
avond onbetwistbaar de grootste pizza's.
Het was zelfs zo dat ze nauwelijks in de do-
zen pasren Ook over de boeveeuicro
groenten en kaas mocht niet geklaagd wor-
den, Vooral de vegetarische pizza werd
alom geprezen. maar ook de andere kon-
den ons onderaoeksresm bekoren. Het was
wel nier geheel duidelijk wat het verschil
was lussen de xapcurane en de Margherua.
De gelijkenis was opmerkelijk. Gelukkig
was er de exrra porue olijven op de Mar-
ghertra - maar lief SI 12 stuks - om hel
verschil aan IC duiden. De romarensaus
kreeg wel wat kritiek. Die was blijkbaar
'nrer zo lekker", Een wakkere ziel merkte
op dat de saus "vermoedelijk uit een blik"
kwam. Een dergelijk{' speurzin roeptom
een plaats in hel XI-team van adjudant Dr-
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dozen.
En jawel. ook Pilla Mllano kwam uit-

clrulclijk Ilug langs. Precies één uur nadat
we onze bestelling hadden doorgegeven.
mochten wc 690 lrank betalen VOOT drie
I,izla's met eel1 diameier van 2) eenurneter.
Gelukkig waren dil' wel goed eetbaar, voor-
al dan de vegerarische pizza, Daarvan lel
één van onze vleesetende medewerkers

opgetogen: "Hij valt heel goed mee
want je proeft niet dal hl't een \'(&.'1it
is." Ouk dl' boderus werden
geprezen wegens "goed
doorbakken" en "makkelijk
vntjhaar".

Over ....erzadigd en even nlct
rncvr gerruercssccrd in welke pizza
ook, tnoest natuurlijk wel nog een
emdbctans opgemaakt worden. De

cmlslilchtige berekeningen en sijfel'!l zullen
\\IC hier achterwege laten. we beperken ons
tot hel eindklassement. Op de laatste plaats
strandde Pinil Fspre~~CI.naarover was men
hel unaniem eens. V{)OrlaJtste werd Pizza
Leuven. De heerlijke lookbroodjes konden
dus niel verhinderen dilt een vierde plaats
het absolute ruaxlrnum bleef. Pi7.l,l Grill
House moeSl zich - ondanks de toch wel
knappe lijd - tevreden SI dien mei een
derde plaats. Een snelle levering is blijkbaar
geen voorwaarde want Pizza Milol~o
eindigde enigzins verraseend tweede. Op
eenzame hoogte heerst dus Pi7.7.aRiva. Oe
anderen kwamen nfet eens in de buurt.
W,l~ het de diamc·tt'r? Of de smaak? Wie mi
her zeggen. Pén ding 5101<11vast: Riva rulest
Of Inch maa r weer gewoon in de Alma
,lol nsch ui \ en?

Kristof Daniels
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Netwerk: etisch bankieren is anders omgaan met geld

MarJeen, dan staat hij op plus en Marleen
op min. Marleen tuiniert bij Sofie: Marleen
staat terug op nul, Solie op min. En ga zo
maar door. In een plaatselijk 'ruilkamoor'
houdt men de uitwisseling lussen de leden
van een zogenaamde Lets-kring bij en zorgt
men ervoor dal de eindbalans in evenwicht
blijft. En je gelooft het of met, hel aantal
Lets-kringen In Vlaanderen neemt gestadig
toe. De leden staan immers in voor dingen

Hel slijk der aarde mag niellanger slijk zijn
Oot! onbewust steun betuigen

aan pakweg de internationale
wapenhandel? Stap Un: begeef

je naar het dichtsbijzijnde bankkan-
toor. Slap twu: OJHIl er een rekening
met een interessante j'ltnstvoet. Stap
drie: plaats geld op de rekerrÎ"9 en
wacht af. We willen natuurUjk alJe-
maal wel dat OIIS geld bij de bank op-
brengt. Maar de matlier waarop deze
j,lstelfing met OIJSgeld onuprinqt, ver-
liezen we al te vaak uit het oog. Net-
werk viaanderen vzw is een vrijwil-
ligersbewegillg die kritisch vragen stelt
over geld en over waar het naartoe
gaat. Ze staat niet alleen voor een
visie rond 'Anders Omgaan met Geld',
maar ook voor een praktijk door alter-
natieve diensten en produkten aan te
bieden, onder andere het etisch
bankieren.

In hel begin van de jaren lachlig wijdde hel
BRT-programma 'Drnmekaar' een uitzen-
ding aan 'Netzwtrk Selbsthtlfe aerttn'. een
organisatie die crin slaagde een alternatief
geldslrkwlc ult te bouwen. Vandaaruit wer-
den projekten gesteund die door hun kri-
tisch eugegemeru en vernieuwend kara~r
geen gehoor vonden bIJ de rredrucne!e
ünancrers. Meer dan tweehonderd Vlaamse
kijkers reageerden op een oproep van de
programmamakers, Gevolg: In 1982 werd
Netwerk Vlaanderen opgericht. Netwerk
wou bovendien meer doen dan enkel ver-

"Hoe kan je iemand doen
inzien dat zijn vette wedde
afhangt van het niet-inzien
ervan?"

nieuwende projekten ünanderen. Haar
aktivtteiten moeten de filosofie van 'Anders
Omgaan met Geld' oudragen. dat wil zeg-
gen niet meedraaien met de vermeende
tredmolen van produkne en konsumptie,

Netwerk heeft het niet zo begrepen op
wat zij de hedendaagse geldkultus noemen.
De pIjlen worden gericht op de overtutgtng
dal geld steeds meer geld moet opbrengen.
Spekulatie zorgt ervoor daj er helemaal niet
gekeken wordt naar de maatschappelijke
opbrengst van het ingepompte kapitaal. en-
kel naar het rendement. Dat er aan de an-

wa boprloolhdd: bet..,
Itnl,. e-r " JftD wm. eh mrt de lltJdt h bet

....... KhraaJ pstdd. J~kunl er zd&
JetIl IIfIfmoonl pIeam. ~ rrw1Mft leJBrn
zich op de ~Il. .... r hn dorp is zo

ti" lItftJ IrriP labp komL

dere kant voor dat rendement meerrnaals
een zware lol in de vorm van Intrest moel
betaald worden door al wie leent, wordt te
vaak over het hoofd gezien. Op wereldvlak
stroomt er veel geld in de vorm van tnrres-
ren van Zuid naar Noord, van arm naar rijk
dus. Ook bij ons gaat van iedere honderd
frank federaal belastinggeld dertig frank aan
intrest naar Iinandële Instellingen die de
staal geld hebben geleend. Netwerk be-
treurt dat zo biJ elke begro-
tingsronde gesnoeid moet
worden in de sociale voor-
zienlngen. maar lijkt daarbij
te vergeten dat veel van de
schuld spruit uil de unbc-
taalde sodale vcoraenlegen.

Stilzwijgen

Om geld maximaal Ie
laten renderen, wordt kapi-
taal gegroepeerd In grote
multinationals, die bijgevolg
enorme ekoncmische belan-
gen vertegenwoordigen. Zo
even aan de omzet van
Daimier genz het bruto
nationaal produkt van rsreët.
De fundamentele drijfveer
van dergelijke ondem~mln-
gen Is Ilnendeel gewin: mei
de nefaste ekologfschc en
sociale kcnsekwemles van
hun beleid houden ze geen
rekening. Uit ekologtsche
overwegingen roept Nel-
werk op om minder Ie kon-
sumeren, meer te herstellen en te herge-
bruiken.

Maar dat alles is volgens Netwerk
slechts mogelijk door de geldstromen trans-
parant te make.n. Nu begint het stilzwijgen
zodra je je geld aan een bank toevenrouwt.
Je weet niet aan wie hel wordt uttgeleend.
Misschien aan een bedrijf dat uitpakt met
een prestigeprojekt waarvoor hektilren bos
sneuvelen, terwijl je nota bene zelf In een
buurtkommltet: zit dat ijvel"! voor het
bewaren van het weinige groen dat er nog
rest. Daarom wil Netwerk- 'geld cmsnneren'
en ijvert het voor een maximale openheid.
Als je weet wat er mer je spaarcenten
gebeurt, kan je erop toezien dat ze funda-
mentele waarden zoals solidariteit. emansr-
patie. ontwikkeling. verdraagzaamheid en
vrede niet schaden.

Krekel

Netwerk sensibiliseert en rncblllseen
niet alleen, maar staat ook in voor de
ontwikkeling en het aanbod van alterna-

-1I(>iodIr_-
deprrsskl MD dt me 1wItl. zwarte taw::aor
MD de aodtft bat. "'W. owrbIUft Is een
D05taIaIscM hmnnniDI aan wrluJm.
Din h1:t ~rt.nsmzdf·, aldus eea afIkla"

(bdj

neven. In haar vijftienjarig bestaan hC'eft
Netwerk al meer dan vierhonderd projek-
ten ~ waaronder Sociale Raad - gesteund
met advies, goedkope leningen, giften en
leenbemiddeling. Van groot belang hiervoor
Is dat de prejekten die op steun rekenen,
doelstellingen hebben die aansluiten bij die
van Netwerk. Het grote doel blijft het door-
voeren van een maatschappelijke verander-
Ing. Andere ctrerta hebben een alternatieve

organisatiekultuur voor ogen. Alle werkne-
rners e~ vrijwilligers moeten Inspraak heb-
ben in het beheer en beleid van een organ-
isatie en de beloning van de arbeid en de
Inzet mag niet leiden 101 persoonlijke en
groepsverrfjking. Zo gaal Netwerk ook de
OT'8iJntsattestnJktu~ na.

Bovendien ontwikkelde de beweging
verscbtüende bankarre produkten en dien-
sten. Een veerbeeld hiervan Is het krekel-
sparen, waarvoor een beroep werd gedaan
op de ASLK. Een krekeJspaarrekenlng biedt
je het gewone rendement plus de zckerheld
dal je geld wordt uitbesteed aan mens- en
miUeuvrlendelijke aknvttefren. Dat wordt
gekonrroleerd door hel onafhankel!jke
onderzoeksburo Ethlbël. Viln de ASLK
ontvangt Netwerk voor elke krekelspaarder
een vergoeding waarmee het zelf gekozen
projekten kan ondersteunen, Daarbovenop
staan veel krekelspaarders hun intresten
vrijwillig af aan Netwerk. Inmiddels werd
het ASLK-agentschap Netwerk opgericht,
een konkrete uitvalsbasis voor de entwlk-
keling van nieuwe eusche produkten en
denkpistes rond Anders Omgaan met Geld.
Dat agentschap onderzoekt onder andere
hoe he! vèrzekeringsprcdukterr mei een
sooaat-eusch surplus kan aanbieden.

Ruilkantoor

Maar Netwerk gaat verder en steunt
ook initiatieven die he! huidige geldsysteem
'In se' in vraag stellen. De Leu-rullkringen
vormen er een mooi voorbeeld van. Lets
staat voor Loeal Exchange and 1)-ading
System, waarbij mensen goederen en dien-
sten uitwisselen zonder dat er echt geld bij
te pas komt. Als Dirk inkopen doet voor

(foroMaQrten Timm~nrmm)
die zc graag doen en leren er bovendien ,
heel wal nieuwe mensen kennen.

In elke provinde is er een regionale
werkgroep van Netwerk aktief die maande-
lijks bijeen komt: nationaal is er voor ieder
takenpakket een werkgroep. De groei van
Netwerk zorgde ervoor dat de Inschakeling
van beroepskrachten n()()dnkeüjk werd. De
Inbreng van vrijwilligers loopt in de groter
geworden beweging niet van een lelen
dakje, Toch wil Netwerk In de eerste plaats
een vrijwllllgersnrganlsatle zijn. Dat Is één
van de redenen waarom het aanbod van
'rnodos om samen te werken bij Netwerk
op twijfel wordt onthaald. Ttiodos is name-
lijk een bank en geen vrijwilligersbeweging.
De antroposofische wonels van Triodos
vormen een ander knelpunt. ~ètwerk slaat
Immers voor pluralisme. Anderzijds zou
Netwerk haar financiële afhankelijkheid
van de ASLK kunnen verkleinen door
samen Ie werken met 'rrtodos. Bovendien
zou een samenwerking met Triodos het
oprichten van een Bevek (een aandelen-
korf) vergemakkelijken. Hierdoor zou
Nelwerk kunnen Investeren in bedrijfjes
waar her achter staat. een Idee dat sterk
leeft bij sommige Netwerkleden. Voor de
echte etische belegger blijh het echter
wachten op de beursgang van Veto.

Aemout eeke
Hans rrecteecq

VoorjtïnltrNJltrdm: Netwerk VlQandtr~n vzw,
Vooruitsanjssrraar 111 - bus 9, /010 Brusst!,
02120/ 0770.

,1

Ons balorkest El Parador in de galazaal op het

/_,JJeA~W~

M/",./ap /" /e&uo",' /.9.9ó'
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Mini-dossier VAO
Vlaamse onderwijsraad bespreekt verhoging VAD-inschrijvingsgeld

Vlor steunt voorstel eigen werkgroep wellicht niet
e hebben er 10119op moe/eu
wachten, maar donderdag 5
februari is hel "09 eens zover.

Ol' die dag wordt UIIveIl "et toneet
vall een ornement! \(utlellle"lJelo,qi"9
op initiatief van de U!rUlellse Over-
koepelende Krill,qorg"lIisatie toko.
Aal/leidiu9 voor het vuaentenprotest
is een voor\/e1 dat door vertegenwoor-
digers vall drie V/all/me uniefs is 01'-
gesteld om hel insclu ..jjvi".9lgdd voor
maximaal de helft van de voonqezeue
akaäemiscne opleidingen (VAD '5)1t!
verhogen tol teil IlOogsle driehonderd-
duizend frank. Het voors/el werd
voriqe U'uk 1.'erder besproken op de
a/gemene raad vall tie Vlaamse 011'
derwijsraad (Vlar). Een definitieve
uitslag vall dat overleg werd "09 "iet
INkeIJd gemaakt, maar ;11 de marge
Wil! de besprekillgelJ kon Velo verne-
men dat de Vlor wellicht het l'oorlÎg-
gelldl! voorstel 101amendement niet
zal aanvaarden.

VijtJig t.euvcnsc vtudemeu drnrl~en vorigt'
week binnen m het rd ..roreat cu hickicn
daar de 701011..hen'l lOl du)\dJ~.x:htenu ucn
uur Dl' be7t'lling een nauwkeurig \'UOf-
bereidt" pnkakne van Lokt) - leverde heel
wat publieke aandarht op. Dl' smdcun-n
klocgen hel ondemokrati'il'he karakter aan
van de besluuvorming . waar lil eens Ie
meer bultenspc! goet wt'rclen - en van
hel voorster zeil De bt-doding van dt' in·

dekreet over hel hoger onderwijs IC amen-
deren Vulgen~ dJI dd ..reet mag er voor
elke universitaire opleldmg ten hoogste
cchniendutzcnd frank gevraagd worden -
een bedrag dal weh~\VJ,)r voor indexering
vatbaar 1\_

Bedrijfsbezoek

Find 199411{.'sJi~lemmtsrcr van Onder-
wij~ Van den Bossche ,SP) om de subsidie-
ring van de VAD 'S ~tllp IC zenen Uil) 7.0de
WiJdgr<ll'ivau die 'Ilmtgradu,Hell' te be-
snoeien, De unh-Is krijgen sindsdien wc!
nog jaarlijks een Iurfaltalr bedrag voor de
VAO·flnd.nderiltg. Bij die dckrcetwljztglng
kregen de universiteiten daarenboven de
mogebjkheld om lelf dl' hougil' van hel
lIl!>t:hrijvinpgeld voor voortgczcue oplei-
dingen ICbepalen, kwestie van uit de kos-
ten te komen. Hevig studentenprotest in
alle untversttchsredcn was toen hel gevolg.
De studenten trokken vervolgens mei
sukses naar de reelubank. Hel arbitragehof
oordeelde dat in de aanpassing niet vol-
doende gcstlpuleerd was onder welke
omstandigheden eell verhoging van hel
inschrijvingsgeld verall1woord was en dal
een Dovengrens voor hel loegangsgeJd onl·
brak. Om die rroen werd de wlJ2.lging in
mei 1995 vernietigd, al zijn er op dit mo-
menltoclJ df VAO's in Vlaanderen waar-
voor een inschrijvingsgeld geïnd wordt dat
hoger !igl dan de wettelijk toegelaten achl-
tienduizend frank. Topper is 'Master of
l.aw' dal aan de KU Leuven wordt ingericht
en waarvoor de locgang !\efSllweehon-
derdveenigduizend friJnk bedraagt.

Om niet langer op de rand van de
wettelijkheid te moelen balanseren, beslo-
ten de universiteiten zelf l"Cn inilialief Ie
nemen en een amendement op hd huidige
dt'kret:'1 voor Ie bereiden. Het amende-
mentsvoorslel komt fonnet"! legemoe~ aan
hel adviCS""vanhet arbitragehof. In dt'
nieuwe lekst worden drie redenen opge-
geven waarom een universiteit mag over-
gaan tOl «n hoger inschrijvingsgeld voor
voongezetle opleidingen. Ten eerste wor·

AfltC-"loJl'l"nmaan.la~ 1I.'I*".'n .'1'11 \.i)higt_11studcnu-n ht'1 rektutaar
een na.-htl.lIlg bezr-t. D,' 1...·I.·tting vormde h.'II"-'1I1I1".111het ~Iu·
dcntt'Jll'rI,t("llt'g"1l het ,·ouUld van {h;.- urnvrr-ncncn. ,IJt hel
!II,I~.:t"hjkmaakt om het ill\' hrij\'hll>~t>dd van de ht'lll \0111de
Y(1(.)T1J!1;'7etu,',lj.,.,1.1"1l1i-..;111'('j11ddi'I~I'n (VAl) .lt{' \·,'rho~ell".lot
rnavimurn dnehondcrdduizcnd Irank ~j"It't'TJ'tHHin het 1)1'1I•-sr
\\,,,dl ongetwijfeld dt, ill!olt'iltt'II.' ~Hod.'IIIt'IlI...·11)µ1I1~die tJplldt'rdd!ol
') kbru,," dour Lt'jI\'t'll valparade-n-n
~lIe t vult wel op tI.!1Ik studenten \ I'll.'l!,'r numlcr 1.1'.1,11waren dan
nu. Ot' l<lal~1l'jare-n t:d'('urt er pr,ll..ll~. h IlI{'" uux- - vcrtelde ,k
pt;.·dt'l Itjden, ~·t'n illlen-iew ,IMI 'VI'W' ,1,11'ad1lt'fJ,a:':!rJ.l). Tl't-:dl,j-
k ..nijd trotten Cl'II \IJhi)o!ld! vtudcnn-n - 1I11wIlclftk gd .. ,tlw wa.u
ln-t trnervu-w werd ,11)11'11011\1'11_ ,k 1,).1\\1,' voort ...-rcidrugen om
hel rektoraat I" ~olal\ brvcucn Vilt \'111 uur stormden <il-I>l'lttll'l'"
dan - bepakt en gnak1 - in Il)l)rp.-l\ 1l,1.Hlll't n'kt"lilJI met de
l>l·u"cling hd gt'l"'II\V lil dt, "'a,lIl1~("'.II,ldlnkll" H'IIJIl'n voor
nen uur .it'
\','lllenrh:' ",ill

end.

y,HI het rd ..tu-
raat ,UII_ Jk
IWCI<probeer-
.kn dl' aJII
stormende "IU·
denten d., toe-
g<lllg tot tll'l
rd..tora"t IC
belenen. El'I)Iongdijl..e ~lrijJ

ze <11~lId
moesten sta-
kl'n. Toch
\laagde éen
van hen erin
l'en mee.
gesleurde h.lk
bier ÎObeslag lk"I11rn, een hak ..Ijl' later lnd.afJe~ aan de ht-leth~n
werd tc:~~n, Nad.ll de:- IlOunge door de studenten WIS

Iingt"1lODk"II. WftdeD ~ ~ dil' 1Url!<1ngIl("\oell1"1 het reklor<lal
v.akkuncll&gcbIokbad. Dtt~n bekll)fJell dal iedel'\"Cn
venk-r mocbl wnhn en naar hult DlOChI IUn als lt" dat wil<k:n.

den de "bijzondere kosten van de oplci-
ding" genoemd: gespecialh.eerdc bicbs,
gespecialiseerd personeel of nndervockvuit-
rusting, vcrvetgeus kan "het aanbod 111dl'
opleiding van bijzondere aknvncltcn en
bijzondere racililcilenN

- bedrtjlsbczocken.
seminaries - de jlrij~ opdrjjvcn. Een dcrd{'
reden kan 7.ijn -uc bljdrage die in het bin-
nenland of het bullenland van het doelpub-
lick gevraagd wordt V\)(Jrandere or gelijk-
aardige vormtngs- en opleldingstnhla-
neven". Als aan één van die drie voorwaar-
den voldaan b, kan dat een voldoende

rika,ms - publiek. dal vertrouwd is mei
zulke bedragen, zouden worden gevizeerd.
Bovendien zouden studenten die in aanmee-
king komen voor een verminderd roegangs-
bedrag "geval per geval" beoordeeld wor-
den, zoals ook nu al hel geval is bij VAO '5.

ucndujzcnd Irank rnag gevraagd worden
Ol het studentenvoorstel wet wordt, i~

uiteraard erg onzeker. Maar daar staal lege-
novcr dal hel voorste! van de Vlor-
werkgroep waanegpn de studenten zo tul-
mineren, uok nog bng niet in kannen en
kruiken is. Vurige week vergaderde de Vlor
over hel amcndcmcntsvoorvct van haar
werkgroep, Na aitoop VMl dat overleg gold
een -rnedla-blackora'. zodat het voorlopig
gis~l'lI blijft naar hel resu!ta~1. wel kon dit
blad bij aanvang van de \'t:Ttl"Idering ver-
scheidene kritische sternmen opvangen dil'

Bij hun

Blockout
Voor de studenten voldoet die uitleg

niet. "De beloftes van dl' unief worden ner-
gens in de lekst hard gemaakt. Als dil
amendement goedgekeurd wordt, staal

studenten bezeUen het rektoraat

•

maar voegden ("r lijlllrt', .Iilll I'" rial hl·1 (t'~t()ra,lIl>C/c't wav 1"1 de
\',)Il-':('ndr morsen lrt~ \\'.1.1< tw' rl·kt"rJal later )!ewl1li).:nu-c
În~r..mdc.

Ot' ee-rvu- eis \:111dl' «udcmen
woorrhger-, vnu de ak,tlkmi~ hl' u\'t'lt1{'i,1 - werd ,11vnel ingt'wil·
h~d pit pagma '/f tater w ..«t een \'('rg.llklil1~ betegd. WMf
undermcer I>nh~1 i, \1...1{'r Ijnlldn".l~ Vijf Iebruan t','ll ,11g_\.'fIlL'lle
~tud~'nll'n"t'w~llts kUlm tq:t'D het \.'OOI\t.-l «m ,k In....-hrijving'-
gt'ldcn van ht'pJdh.k VAO\ u' VI'rlr'l)It'n Ik twee-de betravhung
van dl' crudenten \V,I~n~tuurlij" TlJl'hlbdMh""j u- &.'\<'11eau hun
,)Il~l'll0e~nl over lu-t \'"orhj-:"t'l1dl' \·,,,'r,td, un IUJ..11'mede dilflkJjj
..I,' medra-aand.n lu. UU' ,It- ,)lo..li('kro'l');'. l'r)( .laldi~, Om het uur
~\('q: dan <luk l'en f','jukh "I) uil lid unin'r~it('ihK('bllUW aan de
:>-l'-lJm~I'\t!,).ll 1<'1"1'11'h.·1 radtujnurnaal rhn ujul'l)d1l1~ aanVJIU'
niet het nit,uws uv.'r tie t"<eJttlinlol \"'1'rt~ werd dl' lijd gnl.I\.J nu-t
kaarten. 1I1VlaipUI'!oui(,"1 j.;"flil',lfil1k\·n_

,\kl do{'
J <, (? ti ~rik.llo..lldwt"h

dr- ~lud(·llIt'n·
l>t'wl-gln~ g<:
soond dal het
ho1,(1mcnen-,
I'> met (Il- door
haar getonnu-
lr-erdr- '·1 ......11,

Het i<; oncan-
vaardbaar Jdl
men \'Oo'r ""•.
r',n],l" vao's
tor-, \'erh",,·g.l.-
in~l hriJ"'ln~~'
!oldden m"l"l
neertellen Ikt
kil dat men
sn-eds \'Jk(_'f
opll",dmg~n
kumuk-crt om
nu)l een kan\
te molken op

"'iltlJd~rkt
-«0

ItrlKtl I,itWls) 1..-nlWn'\die de
Lc-U\It'1lW'

Overkoepelende Krin,Ol'llanl\.lllt' bceu't'un - moet ~HJk lijn
voor i~r"-"n Aan\tadndt' donderd.aR ZC'Itftllft' mtt zijn ..Orn
OOt' l"1~krok'ht biJ (zie JWgjna 10)

reden zijn voor een unief om het u>cgangs-
geld voor VAO 's te verhogen. De univer-
sheiten hebben zichzelf wel een bovengrens
opgelegd: er mag maximaal driehonderd-
duizend frank gevraagd worden en een
verhogipg is slechts toegestaan voor de
helh van de posigraduaten.

Logika

Volgens de akademische overheid zal
er op kone lermUn weinig veranderen. Het
amendem~nt zou enkel dienen om een
weneUjke lakune op te vullen. Bovendien
ligl hel naar eigen zeggen helemaal niet in
haar bedoeling om voor de heUl van de
VAO 's plots een hoger inSChrijvingsgeld Ie
gaan vragen. Enkel di~ opleidingen die ap:
peleren aan een lntemationaal- lees: Arne-
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geen enkele wendijke bepaling een feite·
Iijke verhog1ng van hel inschrijvingsgeld
van de hetll van de VAO's nog in de weg-,
aldus enkelen van hen die vorige week
manndag mee hel rekloraat eell nachl bezet
hielden, De studenten betreuren ook dal de
vlailmse univenileiten legemoel komen
aan wal zij "een AmcrikaanSé logika- noe-
men: ~Ht'1 Is toch niel omdal ze In de Vere-
nigde Staten een verband leggen tussen de
kwaliteit van een opleiding en de prijs die
Je cr voor betaalt, da! wij moet~n loestaan
dal in Vlaanderen ook gegoocheld wordt
mei sijfers lOt driehonderddul2eod frank. N De
studenten, overkoepeld In de Vereniging van
Vlaamse Studenlen (VVS), wllletl dan ook
«n eigen amendement indienen op hel beo
~Iaand~ dekr~~1. Daarin siellen ze dal voor
elke Wliversîtaireopleiding ten hoogste acht-

zich niet achter het amendemem konden
scharen, ·Wij gaan hel voorliggende 0111-
werp wellicht niel steunen met de Vlor-,
Bel één van de gesprekspanners optekenen.

De studenten gaan alleszins door met
hun proteslakties. Na de suk~l-svolle bezet·
tlng Van vorige week volgl deze week in
Leuven een beloging. De organisaIOren van
Loko willen er een ludieke parade \lan
maken. Het is de bedoeling dal elke kring
"Zichop een origin~le manier presenleen in
de betogingstoel. Dal de kern van dó aktie
voorlopig in I..euven ligt, is allicht geen
loeva], De anderf:' grOlt' VI~amse
unlversiteitstedt-n "Zijnimmers nog een
week in de ban van semestereksamens ...

Bart Eeckhout

7



Rektoraatsbezettinq beproefde katalisator studentenakties

Kwaliteit? Demokratisering?
orig weeke"d konden de inqe-

~ wijde" van de Leuvense Over-
'" koepelende Studentenorqanisa-

tie (Loko) soms moeilijk hun
opwinding verbergen aduer IUH!

gladgestreken qeiaatstrekken.
Nocmans was geheimJIOudi1l9 een
absolute voorwaarde wilde hun plan
slagen. Dat pla" was de bezelti"9 van
hel rektoraal (zie elders op deze
pagina), waarmee ze wilden hekelen
dar je mogelijk voor de /Jelft van de
voortqezeue akademische opleidinqen
binnenkort lot maximum )00 000
frank inschrijvingsgeld moet
ophoesten. Degeschiedenis leert ons
dat de bezeWII9 WIII het rektoraat eell
beproefd studentenmiddel is om de
knuppel in het hoenderhok te gooien,

Al wal gebouw is en met onderwijs te
rnaken heeft. is ooit al bezet: hel kabinet
van voormalig ondcrwljsminlstcr Daniël
Coens, de gebouwen van de Vlor (Vlaamse
Onderwijsraad), de gebouwen van de Vlir
tvlaamsc lmcruuivcrsltalrc Raad). partijge-
bouwen, ook de Centrale Biblioteek en -
vortg jnar IH.>g het rcgcrtngskommlssariaat
in de De Bértorsrrnar. Het meest symboü-
schc van alle is evenwel hel rektoraal. Dat
een rekroraaubczcnlng al vaker een katall-
satur voor verdere aktles geweest is, bewijst
de laatste grote betogingsgoll: die legen het
beruchte 'Sêru-Annaplan' uil 1986.

Voeren
Leeven. donderdag U!:Vn11WÎntigno-

','mht'f I 'JS6 Dl' wildl' j.uen van de kon-
testane liggen in te kleine archieven. Mei
'68 is gerckupereerd als een mue. De SIU-
dentengeneratie van tachtig wordt als lauw
bestempeld. Oe yuppies regeren hel land,
De regering M,lTtens,Verhofstadt (CVP/PVV)
heeft haar 'Siru-Annaplan' voorgesteld. Een
heilige naam voor een desakranserend
dekreet. 7.0blijkt: in alle sektoren van de
samenleving wordt gesnoeid, de regerings-
toelage voor de sociale sektor aan de KV
Leuven wordt simpelweg gehalveerd. Het
eenae gebod van de Leuvense studenten -
de dcrnokratiserlng van het onderwijs zuil
gij eren - wordt rauw onteerd. Heillg-
schennis. Die donderdag. op het Pauskol-
lege, geeft een alternatlef zangfeest voor de
demokratlsertng Slem aan de verontwaardi-
ging. Plots, de geest Is uit de fles, gaan de
studenten sponlaan het rektoraal bezeilen.
Ze willen dat naar hen geluisterd wordt.
OiUemans wetgen. Hun aktie wordt mas-
saai overgenomen door de studenten: een
driedaagse staklng. een betoging van drie-
duizend studenten, s' avonds nog eens
achthonderd, Relletjes alom. Nóg een paar
dagen later volgt een betoging van vijftien-
duizend studenten in Brussel. De regering
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en de akadernlsche overheid geven geen
krimp.

Waarom dit lange verhaal? Het rekte-
raat is dan wel bezet In 1968, om de rekte-
ren een sottdarncnsmouc Ic lat en onder-
lekenen mei de Mexicaanse srudcmen
maar meesral doen ze dat 0111 een andere
reden: de studenten komen in aktie als er
beweging is op het spanningsveld tussen de
gelijkheid van de studenten enerl.ijds en de
besparingen in de sociale sektor anderzijds.
Idealiter zouden hogere Mudles gefinancierd
moeten worden door de overheid, zodat
minder rijke studenten niet geremd worden
bij hun studie keuze. De overheid hcdl nkl
genoeg geld en legt dat de uniefs dan maar
moeten betalen. die 0Jl hun beun de reke-
ning prescruereu aan __, de student. Het
'logische' middel daarroe i~ de verhoging
van het Inschrijvingsgeld. De eerste bespa-
ringen kwamen eraan in 1972, de regering
wilde ondermeer minder geld voor de
sociale sektor en een verhoging van het
in5Chrijving~gdd tot vijfdui7end frank. De
studenten reageerden met een bezetting
van het rektoraat. uitlopend in een reeks
kleinere akttes en een nationale betoging in
Brussel. Enkelc dagen later viel de regering.
Over de kwestie Voeren,

M.i(ldell jaren 7eventlg werd het duide-
lijk dat de demckrausertng langzaam ver-
!raagde. Oe studenten poogden hun sociale
verworven heden te konsoltderen. de jaren
dobberden verder. Tot in mei !978 de
nieuwe besparmgsplnnnen van de regering
'rtnoemans (CVP) bekend raakten: hlokke-
ring subsidie~ sociale sektor, verrnlndertug
..tudlebeurzen en een verdubbeling van het
inschrijvingsgeld lOt tlt'fldul1.elld frank om
dt' bespartngeu op te vangen. De smdcn-
tenbeweging veen weer op, vraagt de stu-
denten te wachten met de inschrijvingen.
De ene betoging volgt op de andere. de ene
bezetting op de andere, Hel jaar 1978 gaat
de geschiedenis in als dat van 'neen aan de
10 000', De volgende jaren komt het nooit
meer echt goed: de besparingen houden
aan, omgekeerd evenredig met het aantal
studenten uit lagere sociale klassen, Als de
woordvoerder van de studenten, In 1980,
bij het begin van het akademiejaar die toe-
stand hekelt, beginnen de proffen met hun
'loeten Ie trappelen om he") het spreken te
belenen. Een koude oorlog die ondertussen
uitmondde in hel gesneeede Slnt-Annaplan
en de protesten daarregen.

Voortgezet

Voorlopig laatste bedrijf: de voortgezet-
te akademische opleidingen (VAO's), De
regering heeft nog steeds geen geld voor de
sociale sektor, Minister van Onderwi!s Luc
Van den Bossche (SP) besluit bij de finan-
ciering van de universiteiten geen rekening
meer te houden mei de VAO's: de universi-
teiten moeien de VAO's zelf betalen, en

'mogen' zelf het inschrijvingsgeld vastleg-
_.. gen, tot meer dan veertigduizend frank per

opleiding. Hel resultaat W.1$ de voorlopig
laatste grote Leuvense studentenbetogingen,
drie jaar geleden ondertussen. Hel Arbhrc-
gehot vernietigde op vreog van de studen-
ten de dëkreetswljziging op basis van twee
mankementen. Op diT moment wordt CCI!
nieuw dekreet voorbereid, waarin aan de
kritiek van het Arbitragehof werd regemoe-
tgekofnen. Áls hel dekreet wordt goedge-
keurd, kan een VAO tot driehonderddui-
zend frank gaan kosten, In een tijd waar
steeds meer belang gehecht wordt aan een
tweede diploma of aan een specialisatie,
dreigt de kloof tussen de begoeden en
minder-begoeden weer Merk IC verdiepen:
het belang dat aan de VAO., jtt'hedtl wordt.
vermindert de waarde van het eerste dtplo-
ma. De saudledrcmpel wordt als hel ware
verlegd. De overheid trekt zich meer en

meer terug en stuurt er op aan dat de uni-
versiteiten zich ontwikkelen un zelfbedrul-
pende instanties, onderwijsondernemingen
met een rektor-manager en student-klan-
ten. Het hele beleid van de afgelopen Jaren
kan in dit licht gezien worden. Nieuwe
tukomeu-u wurden aangeboord dëor het
proruuten van KU Leuven spin-ctf bcdnjl-
je~. en IIU door hel verhogen \I.1n lnschrlj-
vingsgclden voor de VAO's, Ondertussen
moet ge-probeerd worden zoveel mogelijk
vuulcutcn - inschrijvingen - binnep te
njvcn, en wordt het unlversitalre systeelll
met dat doel i11het achterhoofd aangepast.
Kwaliteit van het ullderlVij~? Dt'lI1okralis~-
ring? Brengt niet op. meneer,

De srudcmen reageerden onmiddellijk
mldd\"11 een b\"zettin~ van hel rektoraar.
Een betoging volgt deze week donderdag.
Wordt vervolgd?

Beonr Debruyne
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mer In het gevaar. Waarom zouden we ons
nret mogen jtchten naar beide doelgroepen?
De lIlliversikil heeft een internationale
missie, die rrtoet weerspiegeld worden in
haar onderwijsaanbod. In het voorliggende
voorstel .....ordl inderdaad een deel van de
extra kosterr dfe gepaard gaan mei dl'
inrichting van dergelijke opleiding. gcrcku-
perecrd door hoger .. !"schrijvingsgeiden.
Maar mijns inziens gebeurt dat met een
minimale sooele schade.s
Veto: Wat btd(Jt1t u mn 'millimalt todale
s(/I(Jdt'_'
Van Nleuwcnhove: «Het is niet de bedoe-
ling dal Iedereen zomaar een VAO gaal
volgen. Je méet bewezen hebben dal je een
bepaald nivo aankan. Mochl evenwel een
etuderit om een sckurrdaire - bijvoorbeeld

Mini-dossier VAO
Bezetters interpelleren vertegenwoordigers rektoraat

el trek uw plan, maar richt"Wat iullie zeggen is:
geen internationale pro
Oe studentenbezeuinç van het

rektoraat vorige week maan-
dag had een dubbel doel. Telt

eerste wou de studentenbewegi"g
ruchtbaarheid gellen aan tiaar verzet
tege" liet voorliggeIlde voorstel dat
moet toelaten om voor maximaal de
helft va" de voorteezette akademiscne
opleidingen (VAD 's) een IlOger in-
scllrijvi"gsgeld te vragen. Tevens wil·
de" de ~-II/(Ietlten een open ge!!jprek
afdwi"gen met de akademische over-
heid om tiaar standpunten bekend te
maken. Dar gesprek kwam er i" de
overvolle IOlm.iJe 1'1111 het rektoraat.
Frans Van Nieuwenluwe, direkteur
van liet rektoraat en mede-indiener
va" liet ,"oorstef. stond de bezetters re
woord. bijgestaan door professor Dirk
Van Genre", kodrdinator studenten-
beleid. Velo legde zijn oor en dikta-
foon te luister.

veto: Har is hrt !/IIidi!J#!I'(Wr.II#!/van de vtor ral
stand 9(ko",r,,7

speciale kosten _ blbllutcckuhbrclding,
gespecialiseerd personeel - aan vcrbonden
zijn. Een werkgroep \I.1n tic vlaamse
Onderwfjsraad (vlorj heeft dan een voor-
Slei van amendemem en een rechtzetting
van de huidige bepaling hl die zln bespro-
ken. en wil die nu indicncn. Dal is de
huidige stand van zaken.»

Plant

veto: In het voonut "'-'trJm drlr triteria ~..J.Jr
l'tr/f(ljlllj I'tkJnJpgfifrfd_ SfYrialr faclfittittn,
$prrialr kouen. Jr prijs dit oen het dor/publirk
m htl buittnland wordt jn.,"tljd_ Als aan Hn
van ~dlt voorwaarden I'IJ/J,/all is, wJstaat dat om
toi eoï vf:rh":JfII:/ "011 hrl msc1trIJVln:/fje1d ol-'tr
It 9aa". Als dt Ullitf vtJ(tr een VAO ren btdrijfs-
bnatl.: rIant is dal dus tril lliJldomJt rtJtn om
hel illschriJvill.IIS!ftld Ir l~rh(l9rn
Van Nieuwenhove: _Als de uruversnen
meent die verhoging daarmee Ie kunnen
motiveren, dan ZIJU dal teoretisch volstaan.
ja. Maar ik wil erop wijzen dat binnen de
KU Leuven de afspraak is gemaakl maar
voor een beperkt aanlal opleidingen hel
inschrijvingsgeld Ie verhogen.»
Veto: MI/ar hrt vwrste/ opmt "tl dt deur <Jm
het inschrijvillgsgtld wor metrdur VAO's ti'

Vl'T'h(l9m.
Van Nteuwcnhove: _Hel nieuwe voorstel
geef! daar inderdaad een aantal mogeujkhc-
den roe. Maar het is duidelijk dal de unl-
versneu ntet tomaar lukraak het inschrij-

doen bij pregramma's die In hoofdzaak
gericht zijn op buttenlandse studenten uil
de derde wereld, Bovendien veeraten wij
voor ieder van deze richtingen de mogelijk-
beid van een vermindering van hel in-
schrijvingsgeld voor de stedenren die daar-
voor in aanmerking kcmen.»
Veto: Gaal htl dan mbl Dm prmijtprojrkttn,
waar een duur prijskaartjt aan zal hanguI?
V~ NI~uwenho\le: _Ik zou dat geen
'presugeprojekren' willen noemen. 'Ik geef
het voorbeeld van Bastem Medhcrranlan
Archaeology, een vakgebied waarin de t<;U
Leuven nu eenmaal een aantal grote
specialisten In huls neen. Wanneer dele
Instelling een dergelijk aanhad kan doen, 15
het evident dal dat moet lljn aan de kondl-
lies die overeensremmen mC-Ide waarde
van een soongelijke opleiding op de Inter-
nationale mark ...

Aans/ag

~«/~/f' /4'/"t'h/Hn' /.9.9r:f
cv;;..rd ....~&.ry.-k'H..vd/...~~

mma's in"
veto: In Genl i$ er !Jern ml<rk
Van Nleuwenhove: ..(afgemeten] Dal is
de verantwoordelijkheid van Gclll._
verö: U zegl dar er in de praktijk voorlopig
lI/eini!J zal veranderen. maar h~1 voorstel gaft
dm" wrf de mogelijkheid IIN, Beyrijpl u dr vrret

van dr studenten?
Van Nleuwenhove: e Ik wil loch nogmaals
benadrukken dat dat voorsrel hoegenaamd
gcen aanslag op de dernokratlsering van hel
hoger onder ....ijS inhoudt. Des te meer
omdat het enkel gaat om opteldingen nu-t
een duidelijke internationale orlêntering,
en dat Indien nodig sociale korrektles
kunnen worden aangebracht. Je moet je
ook met blindstaren op die ·helrt'. Niemand
in de werkgroep zou er problemen mee
hebben mocht dal aantal verminderd

worden. Alleen moet je uitkijken voor de
kleinere Instellingen. De KU Brussel heeft
slechts drie VAO's. Als je hel maximumaan-
lal voor verhoging legt op vljfemwinlig
procent. mag llj dus geen enkele verhoging
toepassen .•
Veto: Waarom wtrd htl maximumbtdrag vast-
grlttld op dn'ehondtrdduizend frdnk7 U wiJl
toch ddl reil dtrgtlijk gigdntisch bedra!J onaan-
vaardbaar zou zijn wor de s/udtnttll.
Van Nieuwenhove: _Naar onze maatsta-
ven is een dergelijk bedrag inderdaad erg
hoog. Daarom hebben wij In de meeste
gevallen waarin un nog toe een hoger in-
sdu1jvingsgeld wordt gevraagd een onder-
scheid gemaakt tussen studenten van bin-
nen de Europese Unie. die minder betalen,
en studenten van buiten de Unie, die meer
betalen. Want als je een programma aan-
biedt dat zich richt op de Amerikaanse:
studenten, dan is driehonderdduizend frank
nog niet eens zo uhzönderlijk hoog. Hel
tipevoorbeeld is 'Master of Law', waarvoor
het inschrijvingsgeld nu al 240.000 frank
bedraagt. Maar dal programma is spedfiek
gericht op Amerikaanse studenten die
willen vertrouwd geraken met hel Euro-
pese recht. Voor studenten van hier is dal
helemaal geen Interessante opleiding.
omdat de meeste zaken al tijdens hun rech-
tencurriculum aan bed zijn gekomen .•
Veto: Wordt dr vrrlriding dan niet#!r!J jrl)Ot om
vooral dergtlijkt dure VAO's in te riemen til dt
op/ridin!J1'II !Jl'richt op dr studenten van hirr Ir

I-'trwaarfo<:rn?
Van Nleuwenhove: «Dte keuze stelt zlch
niet. Leuven heeft voor een aantal vakge-
bieden spedalisten op weretdntvo. Er be-
Slaat nncrnauonaat een vraag - niet zo'n
heel grote. maar wel een erg gespectaltseer-
de - naar die opleidingen. Die opleidingen
brengen onze basisonderwijsopdrachl ook

Frans Van Nieuwenhove: _Met de de-
krectwljzigtng van 1995 heeft men twee
dmgen gedaan. Ten eerste heef men de
financiering stopgezet van de universitei-
ten, voor wat betreft de voongezene oplet-
dingen. Ter kompensatie heef! men aan de
unlvershetrcn de rnacht gegeven om zelf
.Here. jnschrjiyln,iiifW.ca ~ _\,lai:,ell
die VAO's, aharis voor met meer dan de
"helft daarvan. Daartegen is dan heel wat
verzet gekomen door twee partijen. Aan de
ene kam had je de I<U Brussel. die meende
dat zij door de financiële regeling onterecht
behandeld was, aan de andere kant de stu-
denten. die voor hel Arbitragehof hebben
bekomen dat de dekreetwijziging werd
vernietigd. Hel gevolg daarvan was een
soort vakeurn. dal vooralsnog niet is inge-
vuld door de minister van Onderwijs .•

_De rnrnrster heef! wel aangekondigd
dal hij de flnanderlng van hel hoger onder-
wijs opnieuw zou aanpassen, zodat in ieder
geval die omerechre behandeling van die
ene entversneu zou rechtgelrokken wor-
den. De vtaamse Interuntvershatre Raad
(Vlin heeft dan vorig Jaar een advies inge-
diend om de andere bepaling - die over de
VAO's - eveneens IC regden, zoals door
hel Arbitragehof was geoordeeld. Het hof
sprak llch immers niet uit legen de verho-
ging van Inschrijvingsgelden als dusdanig.
maar had enkel bezwaren legen het feil dal Veto: Als htt mktl 0", drrgt/ijkt opftidi,,~
er onvoldoende voorwaarden waren gesteld gaat. waarom wordt er dan in hd worsttl
in het dekreet, waaronder een eventuele gtsprokrn over de helft van dt opltidi,,~n7
verhoging gerechtvaardlgd was. Dus heeft Van Nleuwenhove: -Ik veronderstel dal
de Vlir voorgesteld om maximaal voor de dat vooral met het oog op de verdere roe-
helft van de VAO's een hoger inschrijvlngs- kcmsr zo geregeld is. Je weet immers noolr
geld te vragen en om die verhoging telkens op voorhand waar hel hoger onderwijs
te motiveren mei een aan lal redenen. Die naartoe zal evolueren. Op korte termijn
redenen zijn divers: maar eigenlijk komt verwacht ik evenwel weinig veranderingen.
hel telkens op herzelfde neer. Een verho- Op dil moment zijn er aan de I<U Leuven
ging Is verantwoord als je mei een pro- zes VAO's waarvoor een hoger InschriJ-
gramme inte.rnationaal gaat, of als er vingsgeid wordl gevraagd.!'

Manchester Carry Chain in de feestzaal op het
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financiële - reden zich gehinderd zien om
een bepaalde VAD te volgen. dan zullen wij
daar een mouw aan passen __
Veto: U wil dal dali grval per grva/g=" brkij-
km. Mllar is het nitt 1000ischtr olll"ook in d(
VAO'i ",(/ brur$kalrfJori(iln Ir wrrktn?
Dirk Van nerven: «Dat 15erg moellijk
omdat de situalle van vaö-siudemen zo
verschillend is, net omdat daar ook een
grote groep buitenlandse studenten in zn.
Je kunt toch moellijk een student uit de
Verenigde Slaten in een zelfde beurssys-
teem Inpassen als een Vlaamse student. Het
is ai moeilijk genoeg om voor Vlaanderen
een stukend beurssysteem op Ie stellen. Nu
worden aanvragen voor vermindering van
inschrijvingsgeld geval per geval bestudeerd
en dat gebeurt erg ernstig. Hel kan mis-
schien een Interessante oefening zijn om
een aantal regeis op Ie nellen die een ver-
mindering rechtvaardigen. Dat zou hel sys-
leem transparanter maken. en dal is geen
slechte zaak .•
Veto: Or studenttn htbbm ztlf nu ook ttn
IIiJOflItl /ot amrndrmtll' injediend. Daarin staal
dat tikt opltiding maximum ac1ttthnduiund
frank ma.1Jkos/tn, Wa/ vindt u daaT\lan?
van Nieuwenhove: ..Wat jullie zeggen is:
urnversttenen trek jullie plan, maar richt
geen tnremanone!e programma's in. De
keuze is Simpel: ofwel organiseer je geen
VAO '5. ofwel doe je dat wel en dan moel je
ze financieren. Dal kun je op twee manie-
ren: ofwel haal je het geld elders. en dat
lijkt me helemaal niet demokratisch. ofwel
probeer je het te rekupereren door voor
enkele spedfieke opleidingen een hoger
inschrijvingsgeld te vragen dat in overeen-
stemming is mei de verwachtingen van de
tnternanonate doelgroep.s

Axet Aerden
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Mini-dossier VAO
Omdat een VAOgeen 300.00'0,- mag kosten."

Móm~ntee!zijna"finVI@il'lderen186universitaireiV~s. H~an ht6ben ~voorloptp 11een in~ijving$-
g~d Bet hqger dáh 18.Ó'OOfrank ligt. OIan deze 186 worden er 102 aan de kLi Leuven éjlngeboden) Indien
helvoorste'l~n delu'!fversitefl~ worcJiaan~aard.zetdit de deur open om er nog')ln lad7ligta~verhog'en.
(Oë"verschil ~de VAQ's aan H&rv-erscbillende.JacuttGlten zijn terug te vinden inNato nummer 1~Y
D~ eerste'JKl tweede cyclus (Qasis0e.leidi~9)bfljyen voor ons prioritair en moeten dus van uItmuntende
kw,:lÎteit tJirir Ge~en echter del dooi~ons'b~treurde.(intèrnalioha1e) fendens om meerdere diploma:I
beh~len, MogenWinSChrijV~gsge)den voor voÖrtge2ett~ opleidingen niet hÓger zijn dan deze voor een
ba§l9ëlipl~a, êus ~ we ~r de ee~ èh tr.,aede cyclus opleidinge_n! ~ .. _ ..,. _
Di~r~Q,.re\illfe~n(é~ dr~p~velJ,ogjqg ~ de minder kapitáaJ!'iaqtfpge1 stJdent. Wij eisen dat
Vlaams parlemenj!e enin,9 boudt met ons slandpunt.J-iet standpunt van LOKO (Leuvense Overkoepelende
Krlng.Orgán"Qatie, s rt en}ondig: alle VAO's me"n een,friSchrijVingsgeki hebben dal op hetze,lfde niveau
ligt als dat van een wen@:ilniversitaire opleiding, dus 18.000 frank.
Dit aHes wijzigt on~e algeme,~e viSie echter niet,_Het ~asisdiQloma dient nog steeds voldoende te zij~ Dil
weeH-t6udt ons echterjniet 001 ons te verzetten tegen ~atregèlen die de democratiser,ing van hel onderwijs
in hé, gedrang kunnen brengen. Oe VAO~s zijn een maatschappelijke realiteit en iedereen die zo'n opleiding
wil volgen. moet ze dan ook, ongeacht ziln maatschappelijke achtergronden, kunnen volgen.

-betoging-

Donde~dag5 februari
18 uur

Ladeuzeplein
Na de succesvolle bezetting van het rectoraat organiseren de Leuvense faculteitskringen, verenigd in
LOKO (Leuvense Overkoepelende Kring-Organisatie), een PARADE. Bedoeling is dat de verschillende
kringen met een variatie aan rollend materiaal aan deze betoging deelnemen. Op die manier willen we
duidelijk maken hoe absurd 300.000 frank inschrijvingsgeld voor een VAO wel is.

o
~euvense OverkoepelendeKring-Organisat}jl



Fabuleus jongeren teater herneemt stuk van Brecht..
Je vermoordt niet ongestraft een koelie
.,

ind oktober organiseerde Art·
forum vzw in Leuven hel
vierde 'Fabuleus Jongeren'l'a-

terîestivat: Toen werden op hel festi-
val zeven produkties uil zes landen
getoond. ee« ervan was een produktie
van Fabuleus zelf waarbij tien jonge-
ren ziel! op een lekst van Bertold
Brecn wierpen, 'De uitzonderi"9 ell
de regel' werd hun prooi en ging in
première op het rea'erfestival. Het-
zelfde stuk wordt op twee I!II drie
februari hernomen. Regisseur Vital
Schroef/eli verleit over Breell' .m
jOllgermreater.

Benold arechr. die in de eerste helh van
deze eeuw leefde. schreef In 1930 'De uit-
zcndertng en de regel'. Op dat moment
voelde arecru zich aangetrokken tot de
kommuntsnsche Ideeën van Karl M.nx en
Het hij dil ook blijken in zijn toneelstukken.
In die periode schrijf! hij een aarnat dldak-
nsche leerstukken waarvan 'De uitzonde-
ring en de regel' er één is. Eigen aan die
leerstukken is ten eerste dat ze veel korter
zijn dan zijn andere stukken, maar voorat
dat ze eigenlijk helemaal niet bestemd lijn
om voor een publiek gespeeld te worden.
Brecht wilde dal de stukken door een speet-
üese groep akteurs werd gebracht: arbei-
ders, kansarmen en Jongeren. Hierdoor
trachtte Brecht de onderste I"ag van de
bevolking bewust te maken van hun positie
binnen de maarschapptj. veeleer dan een
publick aan te spreken.

Tijdloos
Voor regisseur Vital Schraenen is 'De

uitzondering en de regel' meer dan polidek

teater en raakt Brecht op de eerste plaats
algemeen menselijke thema's aan: "Er
wordt vaak gezegd dat areent ponnek te
zwart-wit dacht en dat zijn stukken daar-
door gedateerd lijn. Ik vind zijn werk net
tijdloos omdat hij er op een subtiele manier
in slaagt de menselijke komplexitelt en
paradoxen bloot te leggen. Inhoudelijk
bestaat het stuk uil twee delen. Eerst toont
Brecht hel verhaal van de koopman en zijn
ondergeschikte koelie en legt dat vervol-
gens voor aan het publiek in de vorm van
een proces. Oe koopman en zijn drager
mil ken samen een tocht door de woestijn

een nes aanreikt. DC'zaak wordt In het
tweede deel voor een rechter gebracht. Het
publiek - de direkte geluige en de jury-
krijgt verschillende standpunten voor-
geschoteld om een eigen oordeel Ie kunnen
vormen."

Spil

schreencn vervolgt: 'wat nrectu doet,
is een psychologisch onderzoek: hij plaatst
twee karakters in een kontekst, elkaars
gezelschap en de woestijn, en bekijkt dan
hoe die twee daarop reageren en zich out-

tocht tot een goed einde te brengen, ver-
vagen standenverschillen. Op het einde
kun je nIet rechtuit zeggen dat de koopman
een Inslechte moordenaar is. Zijn karakter
blijkt komplexer omdat er een persoonlijk
en maatschappelijk verhaal aan vasthangt.
Daarom volgt er op de tocht ook een
proces waarbij de dubieuze rechter een
even dubieuze besllsstng neemt: de koop-
man wordt vrijgesproken. maar bel publiek
trekt we! haar eigen konkjustes. Voor mij i~
'De uitzondering en de regel" geen les in
het marxisme, maar een les van hoc een
mens zich gedraagt in een gegeven
situatie."

wikkelen. Wal je dan krijgt. is een genuan-
ceerder beeld op de verhouding tussen een
baas en zijn ondergeschikte. Omdat n
weten dat ze elkaar nodig hebben om de

AS

Hel spilverhaal.v,:lI1 de reis dal de twee
jonge akrcurs RcMca Lenaerts en Maaike
Lauweert op een oplnerkelijke milnier

waarbij de drager de gids Is. Uiteindelijk
schiet de koopman zijn reisgezel neer
omdat hij denkt dat de laatste hem wil
vermoorden. terwijl de drager hem enkel

Tussentijdse verkiezingen in Letteren:

LeHeren kiest zich groen
Gls één van th newnaktivitdten

bij de jaarlijkse feestwuk van
lak letteren werden wrige

week aan de fakulteit Letteren tussen-
tijdse verkiezingen geIlOudm. Studen-
ten en leden van het akademisch per-
soneel konden zo 'JUn politieke voor-
keur kenbaar maken. Van deze moge-
lijkheid maakten 430 studenten en 68
professoren en assistenten gebruik.
Vooral de moderne historici kwamen
in relatief groten getale opdagen.

Naast een politieke Interesse die enigzins
verbonden Is met de studierichting hadden
de htsiertanen ook een precedent. Vorig
jaar startte deze kring met de crganrsene
van 'verkjeztngen'. Grote winnaars waren
toen Agalev (28% in kamer en senaat en
27% in Vlaams parlement) en volksurne
(19% In senaat, 20% In de kamer eil27%
in het Vlaams Parlement). Het vermoeden
dat Historia een kring met een VU-aanhang
was, werd toen bevestigd.

De verkiezingen van vorige week wer-
den echter Voor de gehele fakulteIt gehou-
den. Het 'historisch' draagvlak van de
Volksunie viel dus weg. Bovendien Is dè
stemmentrekker van deze partij, Ben
Andaux, momenteel druk in de weer met
102t. Dit vernieuwingsprojekt vah bij een
aantal VU'ers niet In de smaak, maar
andere mensen (waaronder een aantal
Agalev'ers) worden er juist door aangetrok-
ken. Alhoewel hel niet de bedoeling Is van
deze beweging om zich onmiddellijk te ver-
talen In een politieke partij, waren we toch
nieuwsgierig of er reeds enige invloed te
merken viel bij het stemgedrag,

De hoge skcre van Agalev werd vorig
jaar door Saîd EI Khadraoui, SP-gemeente-

raadslid te Leuven, algedaan als een uitweg
van jongeren om niet op de traditionele
partijen te moeten stemmen (veto. jrg. 23,
nr.7). Deze uitweg was er ditmaal door de
nieuwe partijen en bewegingen duidelijk
wel. De vraag was dan ook of de twee ver-
noemde partijen hun stunt konden over-
doen en ol de verscheidene 'vemteuwtngs-
partijen' er in zouden slagen om een aantal
kiezers te overtuigen.

De stembiljetten voor studenten en
akademisch personeel werden gescheiden.
Dit leverde verschdlende, maar niet steeds
even verrassende resultaten op. De uitsla-
gen voor de srudemen bevestigden de skore
van vorig jaar: Agalev en Volksunie winnen
de verklezîngen en kunnen samen een koe-
äue vormen. 011 zowel voor hel Vlaams
parlement. kamer als senaat. ne groenen
stijgen zelfs nog tee en halen ongeveer
31%. De volksurue wint ook lichtjes In de
senaat, maar verliest in het Vlaams parle-
ment (van 27 naar 25%). De traditionele
'grote drie' CVp, VlD en SP doen het bij-
zonder slecht. De SP komt zeil voor geen
van de drie verkiezingen boven de tien
procent ult. Vlaams blok komt zo goed als
niet voor in de ultslag, net als de nieuwe
politieke partijen (Vivant en PNP).
Studenten zien de partij van Paul Marchal
duidelijk niet zitten. Voor Vivant lag
volgens histcria preses An converas. het
beperkt aantal stemmen vooral aan hun
onbekendheid.

Stemplicht

BIJ hel akademisch personeel was de
uitslag ietwat anders. Ook hier haalden
Agalev en Volksunie sijlers die hun poli-
tieke leidërs menig natte droom zou bezor-
gen. Ze: kunnen echter net geen meerder-

held vorrnen door de sterke aanwt'!zight'!id
van de CVP. De invloed van de KU Leuven
is bij onze proffen en assistenten nog
duldelljk merkbaar. Ook hier hadden de
nieuwe politiek partijen zo goed als geen
stemmen.

Mand

Een belangrijke bemerking bij deze
uitslagen is natuurlijk het vrijblijvende
karakter van de verkiezingen. Doordat er
geen stemplicht was, werd er vooral positief
gestemd. De klassieke grotere partijen val-
len hierbij door de mand. Zij die hierop een
nieuw en verfrissend antwoord wüten
bieden worden door de studenten lelleren
niet als dusdanig ervaren. Na een jaar vol
pouueke vernieuwing, hel Ontstaan van
102\, PNP en Vivant, en het verder evolu-
eren van Triangel blijken voor de studenten
Letteren de klassieke partijen steeds minder
een verantwoorde keuze. Het zijn echter
niet de nieuwe politieke bewegingen, maar
de verder ontwikkelde éénpunrparujen
Agalev en Volksunie die sternmen winnen.

Claude Seyns

,

neerzetten, wordt onderbroken door liede-
ren en muziek.

De tien akieurs hebben de muziek zeil
gemaakt en voeren 7L ook live uit. vital
"scnraeneo verwacht van zijn jonge akteurs
dal het rotaalkunstenaars zijn die ec'n lek!it
kunnen brengen, maar ach ook moeten
leren bewegen en voeling krijgen met hel
ritme van de muziek en de reksr. De keuze

- om de jongeren een stuk van Brecht te
laten spelen is geen evtdenne, maar moel
volgens de regisseur wel kunnen: "Toen
Fabuleus me vroeg om een produktie te
regjsseren, was mijn voorwaarde dat ik dat
niet wilde doen In de gebruikelijke stijl van
het hedendaags jengerenteeter. Bij Victoria
en het Gents jeugdteater bijvoorbeeld, is er
een trend om In Ie spelen op de jeugc:tig-
held van de akteurs en ze daardoor niet als
volwassenen Ie beschouwen. Ze stellen hel
voor alsof jongeren tn hun beperkt leef-
wereldje enkel bezig zijn met seksuele prik-
kel!ngen van andere jongens en meisjes.
Meisjes van zestien spelen op scène meisjes
van veertien jaar in korte rokjes. Jonge
akteurs worden te vaak gebruikt om het
imago dat volwassenen van die jongeren
hebben, Ie bevestigen. Ik ben er van over-
tuigd dat jengeren even goed een tekst van
Brccht ten tonele kunnen brengen."

scne Overslljns

'Dt uirzondrring en dt rtg'" kun jt zien in dt
Stadssdlouwburg Ltuven op maandag 1[tbruari
om 14.00u til ZO.OOutn op dinsdag J [tbruari
om IO.JOuen /4.00u. nt/uts kosttH zoo o[2jO
frank; -

.,-

Het Arenbergensemble in de cocktailbar op het
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Tom Helsen in de Blauwe Kater

"Men moel geen muziek spelen om er
geld mee Ie verdienen"
Oom nelsen. in een vorig leven

vice-winnaar VQnHumo's
Rock Rally (RR) liet in zijn

thuishaven - de man woont immers
ook in Leuven - in de kaarten van
zij'J debuut-cd kijkt". Dat er sprake
was van de nieuwe Helsen werd ook
op andere vlakken duidelijk. Voor-
eerst wordt de man nu op het podium
bijgestaan door een bassist en Uil
drummer - waar hij in het begin
alleen met zijn gitaar bet mooie weer
maakte, op bijvoorbeeld zijn eerste
single uit eind '96 'Likt lier vacation:
- maar bovendien lijkt hij bovendien
goed te wete» waar Irij met zijn mu-
ziek naar toe wil. Nedertand is bij
deze af gtwQarscllUwd, aangezien
bitmen twee weken zijn nieuwe cd
ook daar op de markt zal warden ge-
bracht, Alle twijfels die er in liet te-
gi" waren zijn verdwenen en dat was
voor Veto te merken maar bovenal Ie
belll;sterm.

Tom Helsen wist niet waar hij stond 1000n
hij uit IU.'I niets op hel Rock Rally podium
verzeilde. -n heb aan de RR meegedaan als
grap, zonder enlJ.;e bijbedoelingen, zonder
ooit te hebben opgetreden. Dan eindig je
tweede, deuren werden geopend. je krijgt
veel publiciteit, je wordt veel gevraagd, je
speelt dan ook veel. In miJn geval alleen.
Tot op het moment waarop Je geen goesting
meer hebt. Dat moment is er gekomen een
goed jaar geleden, waarna Ik eens moest

proberen om In een groepje te spelen,
omdat Ik dat nog nooit had gedaan en dus
niet wist wat dal zou geven. Mei hel duo
waarmee ik nu op het podium sta, klikte
het al na een uurtje spelen: hel klonk ook
allemaal veel mooier, de reakrles van het
publiek bleven positief. De platenfirma zag
het zitten en voor je het weel ga je er vol-
ledig voor. Ik had nooit de vrij goede krit ie-
ken in de pers verwacht, wal me dan weer
heef! gesterkl In mljn hoop om me velledig
op mijn muzlëk toe Ie leggen en daarin Ie
stagen". Dal we trots mogen zijn op ziJn
keuze werd al snel duidelijk wanneer we
Helsen vergelijken met het voorprogramma
uit Nederland. Deze groep - waarvan de
naam me al Is ontglipt _, die nog In Jan
Douwe xrceske's twee meter R"Ssles speel.
de, werd door Helsen Simpelweg terug naar
Nederland gespeeld.

Roze

Helsen omgordde daarvoer zijn mzc
relecaseer - met nuuy professor snckcr s-,

en zette de toon onmiddellijk met -The
great burnlng sex caodie- waarvan het
gespierde, nieuwe geluid meteen opviel. Na
de volgende song - nota bene over IU'I
enige meisje waarmee Helsen (,)oil sex heeft
gehad - was het elrfjd voor het eerste
mUl'.ikalc hoogtepunt. met 'Tbearrc' en
vooral hel lange en mooie 'Sirenes'. Hefsen
heeft een pak podiumprésence. is geen
moment vervelend, al was het toch jammer
dat SOnlSnel iets ti! luid werd gespeeld,
maar misschien lag dat ook aan de akoes-
tiek in de 'Blauwe Kater Bunker'. 'r'clves-

r

'D@) (~I"'rul(,"tr"MWt
lu~v,"

TRIO VOX
DE STEM(MEN) VAN DRIE STERKE VROUWEN

ter'. ook op de
nieuwe plaat te
beluisteren.
klonk nogal Bill
Janovttz-achng
[Buffalo Tom),
maar zoals
Helsen zichzelf
verdedigde: "Ik
wil de popmu-
ziek helemaal
nler cpnieuw
uitvinden, veel
andere groepen
zijn te veel bezig
met de zoek-
tocht naar een
'eigen' genre.
Men vergelijkt
me dan ook
altijd met The
Counting Crows
of Bullalo Tom
maar wat ik wit
~ gewoon mijn
songs schrijven
in mijn slijL iets
wat ik toch
denk te hebben
gevonden - na
lang ploeteren.
Nu imiteer ik
geen groepen
meer maar doe
gewoon mijn
dgen ding.
kortorn. ik wil eigenlijk gewoon mooie lied-
jes schrijven". Daarin kunnen we hem niet
langer tegenspreken na het aanhoren van
-screamer' en dan vooral 'House', twee
songs die dan weer bijzonder werden
gesmaaklom hun originaliteit. Ook til gIng
het laatste nummer wat de mist in door een
ontstemde bas, het bleef waarlijk een Ian-
tesnsche song.

..

Hetsen zelf is dan WL"Creen val vol zelfver"
trouwen wal zijn Ingeslagen richting betreft
en wie ziJn wij om daar al te veel aan Ie
twijfelen. "Mijn keuze voor een groep heeft
niets met kornmcrste Ie maken. Het Is rrou-
wens mIJn vaste overtuiging dat je geen
rnuztek moet maken om geld IC verdienen.
Ook al mocht niemand iets van mij willen
welen, zou ik blijven songs schrijven. De
drang om te schrtjven en op Ie treden Is
voor mij gewoon te groot, altijd al geweest.
Nu heb ik gewoon de juiste mensen ont-
moet en we zien wel verder". Hij moet ons
dan maar blijven overrutgen met bij de keel
pakkende: songs zoals 'Hotel n 83', 'Over·
rmed' en hel mooie, ook op de nieuwe CD
terug te vindeo 'Quarentine'. 'Alor men het
goed besene moest Helsen worden terug-
geroepen. wat hij met veel overgave en hel
publiek bedankend dan ook deed. ·U bent
veel te aardig", aldus Helsen.

De ambitieuze Tom Helsen hedt de
toekomst voor zich - en met nog een
beetje zoeken - misschien wel niet alleen
hel binnen- of Nederland.

Pascal Seynhaeve

Ze hebben drie dingen gemeen: ze zijn vrouw, ze wonen in Vlaanderen én
ze zingen. Ze, dal zijn de Vlaamse Vera Coomans, de Spaanse Amparo

Cortes en de Franse Cathérine Delasalle. Meestal gaan ze elk hun eigen weg
maar op dinsdag 10 februari treden ze (voorlopig) voor het laatst samen op
in de Leuvense Schouwburg. Het belooft een hartverwarmende muzikale
avond te worden met muziekjes uit drie windstreken. waarbij het plezier om
samen te zingen en te spelen voorop staat en het publiek zal dal geweten

hebben. Zorg dat je erbij bent!

Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
Dinsdag 10 februari 19')8 om 20 u
Toegangsprijs: 400/360 fr.
Reservering: ()16/222 113· loket Schouwburg

,I van fifties
~

tot
seventies,

van
klassiek tot f1!lmodern

Handel

Op de vraag hoe hij nu zijn liedjes
schrijft, benadrukte Helsen dal "de songs
eigenlijk vanzelf komen, ik ben een veer-
schrijver maar daarenboven leer streng
voor mezelf. Ik ben niet iemand die twintig
songs schrijft en ze dan ook allemaal op cd
gooit'. In de tijd dar de bassist zijn tnstru-
mem aan hel herstemmen was zeue Helsen
- solo - -xebecca' in: de song waarmee
hiJ op het Humopodium voor hel eerst van
zich liet horen. Toch blijft het. na hel belui-
steren van 'nebecce'. worstelen mei de
vraag hoe de CD zou hebben geklonken
met alleen Helsen's stem en gitaarspel.

OPENINGSUREN
dinsdag t m vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

Oiestsesteenweg 104. Kessel-la
016.26.09.21
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Symposium over kunst in de publieke ruimte

Niet zeuren
~ 'unst i" de publieke ruimte' is
~ in. wie dat wilde, kon de voor-

bije zomer zonder problemen
drie weken van zijn vakantie spende-
re'l aan hef bezoeken von binnen- en
buitenlandse lome nentocnstell illge IJ
in parken en op pleinen. 'Publieke
ruimte' betekent echter meer dOIJ
'open lucht'. Ook Internet, televisie.
kranten, tijdschriften til openbare
ge#JOLlWfll benoren hiertoe. Wie meer
over dit alles te were» wilde komen,
ka" vorige weck terecht op de achtste
verdieping van her Erasmusgebouw;
waar de departementen kunstweten-
schappen, architektuur en kulturele
studies een tweedaags symposium
over het onderwerp organiseerden.

'Kunst in de publieke ruimte' is een inter-
dlssipûnatr probleem. Allereerst een pm-
bleern. omdat zowel 'kunst' als 'publieke
ruimte' uiterst moeilijke, zoniet onmogelijk
af te bakenen begrippen zijn. Daarnaast ook
'interdissiplinair' omdat de betreeheng tot
afbakening van deze begrippen een stem
vraagt zowel vanuit de kunstwetenschap-
pen zelf, als vanuit de arelmektuur. maar
evenzeer vanuit andere domeinen zoals de
sociologie, de filosofie en de kunsthandeL
Op de eerste dag van het symposium kwa-
men deze verschillende benaderingen ruim
aan bod, De tweede dag werd gewijd aan
'kunst en multimedia'.

publiek te brengen, is men in 1997 verzeild
geraakt in een discours dat de rol van de
publieke ruimte bevraagt. 'In 1997 staat
alles op een helling. De kunstwerken getut-
gen van een ironische, afstandelijke mede-
plichtigheid en van een aangenaam kon-

De spits werd algebeten door professor
LUI Pil. Kunst in de publieke ruimte werd
door haar benaderd in haar meest voor de
hand liggende kontekst: kunst op lokatie of
'srte-specittc werk'. Voorbeeld bij uitstek
zijn het vijfjaarlijkse üocumenta in Kassei
en het tienjaarlijkse Skulpturprujekte in
Münster. Als antwoord op hun eigen pro-
bleemstellingen en uitgangspunten zijn
dele projekten in de loop der tijden echter
sterk geëvolueerd. Waar Münster in 1977
nog tot doel had "Omkunst dichter bij hel

Negende Pedagogische Week komt eraan

den neg op een kritische manier de afba-
kening tussen 'publiek' en 'privaat' gingen
bevragen", aldus LUI Pil.

Prompt

Op een totaal andere wijze definieerde
Chris Verrun het begrip publieke ruimte.
Deze uiterst welbespraakte hoofdkonserve-
tor van het Rotterdamse museum Boij-
mans-van Beuningen verving zijn oor-
spronkelijke titel 'Het tellen van bezoekers

Vleugels, koude kalkoen 'en rode sokken
Q'ke studentenkring die zichzelf

IYspekleerl. orgatlÎSeerl wel
ergens in het akademiejaar

een week waarin de kringwerking
wat meer gekoncentreerd wordt.
Sommigen beperken de [estiviteiten
rot extra drank- en [uiîvertier. waar
strikt menselijk gesproken niks op
aalt te merkel! valt, maar anderen
streven "aar een zekere inhoudelijke
verdieping, Deze week is het aan de
pedagogen om een week te vullen me'
akttvtteuen allerhande. Naar goede
gewoollle is het programma van de
Pedagogisc1le Week lot aal! de rand
gevIlId meI lezinqen, film. leater en
een spelavend. Een overzicht.

Hel inhoudelijke zwaartepunt van de Peda-
gogische week ligt uiteraard bij de lezingen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt
er om halfeen in auditorium Oudheidkunde
telkens een middaglezing georganiseerd,
Elke middag komt een gastspreker vertellen
over zijn ervaringen in één van de takken
van de pedagogische opleiding. Dinsdag
wordt gestart met Koenraad Cuppens. een
sociaal pedagoog die werkzaam is bij het
runtueet WelzijnSwerk Leuven en aldus
verbonden aan Leuven Centraal _ de
gevangenis, niet het TV-programma.
conrens staat met' in voor de Sociale bege-
leiding van gevangenen en voor het kon-
takt mei de buitenwereld. Binnen de ge-
vangemsmuren zorgt hij mee voor de uit-
bouw van kulturele en andere tasstûteüen.
Wellicht zal deze spreker een ander licht
kunnen werpen op het huidige justitiële
klimaat, waarin - terecht - meer aan·
dacht wordt gevraagd voor het slachtoffer,
maar waarin de sociale noden van de
gevangenen in de verdrukking dreigen te
geraken door een hernieuwde golf van stig-
matisering.

Woensdag komt de ortopedagogle aan
bod in de lezing van Luk Pabry, direkteur
van het MP! Zevenbergen. waar zowel
volwassenen als kinderen met een mentale
handicap verblijven. Eerder werkte de man
ook al in centra voor kinderen en vctwasse-

nen met een fysieke handicap en in een
scoutsgroep voor gehandicapten. Fabry-lljkr-
dan ook ideaal geplaatst om de soecrneke
kenmerken en problemen van de diverse
afdelingen binnen het veld van de ortoped-
agogie op een rij te zenen. 's Anderendaags
wordt afgesloten met een blik op de onder-
wijspedagogie. Gastspreker dan is Anne
Cardinael. medewerkster van het vtaams
Sekretariaat van het Katoliek Onderwijs
(VSKO), bekend als 'de Gulmardstraat'.
Pluig detail: deze lezing volgt één dag na de
algemene betoging van het sekundair
onderwijs, die mee gesteund wordt door
het VSKO.

Ontbolsteren

Zonder meer interessant beloon ook de
thema-avond over muzlekterapie Ie wor-
den. Muziekterapie is een vrij jonge vorm
van hulpverlening die past binnen het
geheel van kreetleve terapieëu. Bedoeling is
daar om een patiënt te helpen door zijn
eigen kreaueve mogelijkheden te laten
ontbolsteren binnen een terapeutisch kader.
Er wordt gewerkt met zowel psychiatrische
patiënten als met fysisch en mentaal ge-
handleepten. In Leuven wordt er een oplei-
ding rnuztekpedagogle en -terspie Ingericht
door het I.emmensinstituut. Koenraad
Hlnnëklnt, afdelingshoofd muz:iekpedagogie
aan bet Lernmens, komt zijn opleiding
voorstellen op dinsdagavond in het audito-
rium Parkstraat (API j.

Naast die zwaar belegde inhoudelijke
boterham is er uiteraard ook de nodige
ontspanning voorzien. Wanneer u dit leest,
bent u al te laat voor de filmavond op
maandag - met de fameuze rolprenten 'la
Promesse' en '11Ladro di Bambini" - maar
nog ruim op tijd voor de spelavond (woens-
dag) en de voorstelling van Teater Stap
(donderdag). Voor de eerste ekrlvtrelr werd
het Centrum voor Informatieve Spelen
(CIS) onder de arm genomen. Verwacht u
dan ook niet aan een rondje Srrarego, en
ook Monopoly en Risk blijven die avond in
de doos. Het CIS wil namelijk aan de hand
van een aantal themaspellen haar publiek
sensibiliseren op het vlak van een aantal

nijpende problemen, gaande van aids over
noord-zujdverhoudtng tot demokraûsertng.
populair in Vetokring dreigt alvast 'Cold
Turke)" te worden, een spel over verslaving
aan drugs, alkohol. tabak en medicijnen,

De naam van Teater Stap is verbonden
aan één van de merkwaardigste artistieke
projekren in vlaenderen van de laatste ja-
ren. Dit professloncle toneelgezelschap met
thuisbasis in de Turnhoutse Warande werkt
al sinds jaar en dag enkel met gehandicapte
aktcurs. In Leuven voert Stap zijn recentste
produktie ten tonele. 'Vleugels en Rode
Sokken'. Slechts zeven akteure kernen op
de planken, een nieuwigheid bij Slap dat
tevoren altijd koos voor een uitgebreide
bezetting. 'Vleugels' toom een gesloten
gemeenschap van zes personen die zich
machinaal door de dagdijkse roeune wer-
ken. Die regelmaat wordt doorbroken wan-
neer een zevende personage verschijm. een
engel. die met zijn onbekommerd gedrag de
heersende orde verstoort. Regisseuse Ann
verbelen, eerder ondermeer te zien in 'de
Promenade' op het Antwerpse dansfestival
'de êeweegtng' , bewerkte het stuk tot een
fysieke tcatervoorstelllng, waarin de nadruk
meer liglap de abstrakte beweging en hel
komische effekt daarvan en minder op de
verbaalentwikkeling. Op zijn manier sluit
de vccrsrellmg moot aan bij het opzet van
de Pedagogische Week, dat de verschillende
onderdelen van de opleiding wil toetsen
aan de gevarieerde pedagogische praktijk,

Bart Eeckhout

betekeut bijna nooit dat bezoekers echt tel-
len' door 'Niet zeuren' en deed hiermee de
vorige uiteenzelling prompt af als I;."CJl

anachronisme. "Niet musea, maar tentoon-
stellingen op lokatie zijn totaal uit de mo-
de", aldus Dercon. -semdty'. hel en-rem-
spelletje waar je je eigen stad opbouwt om
rijk te worden, was zijn bewiJsmateriaal.
"Want". beweerde Dercon. "in Semcity is
een museum meer waard dan welk ander
gebouw in de cdukaueve kategorie." Nier
enkel uit de virtuele wereld. maar ook uit
de werkelijkheid wist hij sprekende bewij-
zen naar voor IC schuiven: het Centre pom-
pidou wordt gerenoveerd. het Paul Getty in
Los Angelcs opende net een nieuw deel en
als klap op de vuurpijl is er het nieuwe
Guggenheim in anbao. een heus staaltje
van htgh-rech arthitektuur. Het ideale
museum is voor éhris Dercon echter het
museum van Sao Paulu, dat enkel bestaat
uit een afdak. ~f' en IOc wordt er werk ten-
toongesteld, maar' evenzeer is het een vrij"
plaats voor spelende kinderen, junkies en
yuppies. "Politiek, ekontïnûsch en kultureel
engagement kouu er samen en maakt het
'museum' tOt een publieke ruimte bij
ultstek'", zo besloot Chris percon.

Het overige deel van deze eerste dag
werd gewijd aan een benadering vanuit een
enerzijds stedenbouwkundig en archuektu-
raai standpunt en anderzijds van uil hel
standpunt van de geschreven media: forum
in de fysische en de spreekwoordelijke zin
van het woord. Vertegenwoordiger voor
'Het tijdschrift als publieke ruImte' was
Koen Brams. hooldredakteur van 'De Witte
Raaf'. Had deze pretentieuze snaak niet
bijster veelte venellen en deed hij dat op

. h'een uiterst arrogante wijze, et maakte de
diskussie achteraf des te pittiger. Zijn stel-
ling dat 'De Wille RaaI' het enige blad is dat
een diskussieplatform biedt dat breed
genoeg is - met als voorbeelden bijdragen
over de Golfoorlog en Zwarte Zondag - •
om een tijds.chrifl tot een 'publieke ruimte'
te verheffen, viel bij lezers van andere
bladen als 'Etretera' of 'mctsche Warande
& Belfort' niet In goede aarde. De diskussie
werd echter te snel gesloten 'wegens tijdge-
brek', wat alleszins een jammere zaak Is
voor een debat dal over publieke ruimte
moel gaan.

\
•

Galerij

Interessant als aanvulling op 'het tijdschrilt
als publieke ruimte' was een voorbeeld dat
aangehaald werd op de tweede dag van het
symposium. MVt: Duitse kunstenaar Johan-
nes Kàhrs maakte verschillende tekeningen
van hel buis van akteur stcvc McQueen.
Deze tekeningen werden tentoongesteld in
galerij Transit, maar tegelijkertijd op kleine
schaal wekelijks afgedrukt m Passé-Panout.
niet voorzien van enig kommentaar. Geen
enkele lezer vermoedde dat het hier om
kunst ging, en toch is ook dat kunst in
publieke ruimte." Aan het woord was Ben
De Leenheer van de Leuvense galerij Tran-
sit. Ook de andere projekten die hij aan-
haalde, vormden een ideale opener voor
deze tweede dag. die vooral ging over
multimediale aangelegenheden zoals de
relatie tussen televisie en kunst, een debat
dal daags tevoren reeds een zetje gekregen
had van socioloog Rudi Laennans. Als
afsluiter van het geheel kwamen op later-
dagnamiddag steraan neeestere en Jack
POSt aan het woord. Een interessante
uiteenzetting, nel zoals de meeste anderen,
maar - en ook dat geldt voor hel geheel
van dil symposium - door zijn gebrek aan
diskussie en dialoog, allerminst zelf een
publieke ruimte.

Katrien Darras

.1-

De broodjesbar voor de honger op hel
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• lezersbrieven
Allt lezersreakdes kunnen bezorgd worden op het ~klie"Ckrelar1aat in dl"

'S Ml'ler;~traal 5, 1000 Leuven en mOOtD vóór nijdagfWmiddag 16.00 u binnc-o 71jn.
lidsIlIP di~keuc ol via e-mail vcto(tvt.lO.srudenl.kuleuven.ac.bc.
De'bne ve" moeten betrekking hebben op In Velo ~handelde onderwerpen of op

Leuvense {studentcn-jaktualiteit. Anonieme brieven komen nooit In anmrrklng, de
schrijver mort steeds. naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slcdns uitzonderlijk,
en na uitdrukkdijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze wesad-Ic'o werden in Velo.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties I~~ W.I' overeen komt met

± L'5 gelikte bladzijde mei dubbele interlinie) worden In prtndpe Iugekon. Ik redak·
tie behoudt zich het recht voer brieven niet Ie plaatsen,

Negationisme (1)
Aangezien de onzin van de heer Groenwals
in vete 17 (26/1/98)door geen enkel wel-
denkend mens serieus kan worden geno-
men, Is het misschien nier meteen nodig
om erop te reageren, Ik meen echter een
aantal elementen te kunnen aanbrengen
die het negerlcmsme bij de linkerzijde heel
wat kunnen relativeren.

Ten eerste Is hel boek 'Lë Iivre noir du
communisme', waaruit Groenwals stteert.
geschreven door mensen die zelf uit de
ltnkse strekking voonkomen en waarvan de
meesten zlch nog steeds 'links' noemen.
Hel was nel hun bedoeling om elke vorm
van ncgationlsmc bij de linkerzijde in de
kiem te sinuren. Die bedoeling werd door
heel wal mensen al dan niet opzettelijk
genegeerd. Een aantal (ekstreemjhnkse
mensen staall inderdaad op de eerste rij als
ht't ecu" aankmm om de misdaden van
vroegere (cn aktuclejkommuntsusche regi-
mes ar te wij7cn. Niel meteen een negatle-
nisti~dlt' huuding dus. Ovengeus heeft de
Pranse KP. in tl'gcn~tclling tot wat Groen-
wals schreef. net als de gelgtsche KP, al een
aantal jaren geleden het stalinisme veroor-
dcckt, Ik I'VDA i~<lp d,ll vlak echter ..en
uill.<lndeTlllg

\'e"''"olgen~ kan de gedachleg,mg van
GroenwalJ Kcmall.kc:üjk 101 in hel belache-
IiJf",· d,,,.tJ-!,·I,,,J,.f,,'·JI""nkll. "men voor
dr- mf,,\\'I'lIil' ruudat men katoliek IS'? h
uu-n \',M,Tth' koliahor,Hie met de Dunsers
lil til' l\~Ct'dl' wereldoorlog omdat men
vlaamsgeztnd is" Ab de antwoorden"' up die
vragvn nee zijn. dan denk u dolt nu-n ook
konsekwent links kan fijtl wnder UI' ruis-
daden von kouununivtischc regimes goed Ie
Iwuten of men \)01.. 1,1\(.ht kan lijn zonder
het na7irq:illll' "'Ot'.! Il' keuren, laat Ik hier-
bij gt,l.l).: ln tll't PIlJo:C\-\i~Sl',al meen ik me
\v1'1 I" lu-rmnc-rcn dal K<1TdDillen ooit
)lt'/q:tI Jll'dt d.lt het vlnam, Bluk l'en
vnorlll'lIing ,',111dl' NSDAP i~,en ook van
L,' 1'"ClI' tll'1 10<)1.:Ilgt'lllt't'n gewct cu dat
hij ('T ,lllliwmiti'che I'Il ru-gatlonistischc
gl',l",hll'n "I' nahoudt

Om .lr It' ronden JOU ook ik graag
t'!!lIhg,'n met een ..it.ldl van mijn favoriete
auu-ur; namelijk J..\\ H. Berekmaris. door
It'tkrl'l.~n \C,!rllunuig lIlel' Ie brullen, maar
door ni.'mdnu I't'r,o(mlijk up te nemen:
'Mijn f,,[olt'n !...lIntgij !...lI....(·n, mijn ;'uur
kum gij b[u\~n. mijn \\ retende wmegmg
7Ult gij t'\C'nwd nooll kUllIlt'tl sussen.'

Xavier Kruth, ISh~ kan Pol&Soe

Negationisme (2)
In lijn \ rije tribune '1\vee maten en

gl'lvkht.>n' ~Vt-to 17, 26/1/98) klaagt
~lt'\'C'n Grot'nl\als dl' eemijdighl'id aan
W,lilrmt'(' n('gationi~thche ~te1lingnamcn
w'lrdt'l1 I)('Strl'd('ll Enkl'l ck~treemrechlS
WOI'dl in Ill't bl'klaJ.:~lell[)allkj(' ~t'~!(lken,
terwijl dl' ~kUJJlIllUlli~lbthe' Iillkerzijde

toch minstens evenveel op haar kerf slok
heeft. Groenwals weet bovendten ie pen's
suggestie dat de jodenvervelging slechts een
-aeon- in de geschiedenis betreft. In zijn
juiste kontekst te kaderen: "Het gaal hier
om een gelegenheid die nrer veTdSlls voor
hel begrijpen van de geschiedenis van de
'tweede Wereldoorlog. voor hel crustaan en
beëindigen ervan." Dat IlJkt mij een mtslei-
dende interpretatie,

DI"jodenvervolging was in die zin ek-
semplarîsch voor de tasctsuscbe Ideologie
en haar korresponderende praktijk, dat ze
de irratIonele en gewelddadige natuur van
die beweging trefzeker wist te evckeren. De
nuuse burgerij had de NSDAp, een massa-
beweging van gedeklasseerde kleinburgerij
en lompenproletariaat, in t 933 mee aan de
macht geholpen 0111 korte metten te maken
met de georgeutseerde arbeidersbeweging
en al haar - door strijd vcrworven - de-
mokratische rechten, Eens aen het bewind
verwierf het fasdsrlsch regime een dinamiek
op llc~, Het verkreeg een relatieve autorio-
mie tegenover de klasse die het in laatste
tnstanüc vertegenwoordigde: de fa~dsti~che
veruvermgsocélog benmwoordde aan de ob-
[ckticvc noodzaak van nieuwe afzetmark-
ten. maar ging uiteindelijk verder dan Wil!

- vanuit oogpunt van hel Dultce groorka-
pitaal- "redelijk" was. De reosusche uil-
roefingsidcolugie van de nazi's wa~ daarbij
een Iliule stimulans voor doe ·iJ:9tio.ndc·
\l·JJ.'rJc·l1ing van dt' 1\vt'nk \\'l'rddIM)rlog.

D(MJrhet amtserntusme schijnbaar van
het tasosusche politieke projekt los Ie kop-
pelen. lijkt Groenwals de nazi's te reducc-
ren lot doordeweekse. zij her letwat dolge-
draaide macht~p<l[itid. Daarmee begeeft hij
71('h, rntsschten onbedoeld, op glad ij~. Ook
vandaag blijft de ontkcnulng van het aml-
semrusroe één van de centrale, stralegi~ch~
troeven van eksircemrecfu-, 0111 opnieuw
respektabel te worden,

Voor llt't overige laat Groenwals het
marxkme nog maar eens opdraaien voor dl'
wandaden van het srahntsme. Hij verwijst
naar de abcrraues van dl' poliriek van Mao
en Stalln, maar 1,1011 na die te verklaren. De
subjektieve slechtheid van hl'l stalinisme
kwam niet zomaar uil dl' luclu vallen. Ze
worrelde in de Indusmele ouderoruwtkke-
ling van deze landen, de kulturele achterge-
b[evenllt'id \an de masSJ van de bevolking
(wilardoor het bc-:[dd in handen van een
gepriviligicerde en dikti'lturialt' kaSle van
partij- en staatsburokraten kwam te liggen),
de afweligheld van weslt'rse sodali~tisehe
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staatsteun. enzovoort. Kortom, in intens
materiële Iaktoren. In het onvermogen om
op basis van een stallnlstlsch 'socialisme in
één land' stabiele sociale relaties te onrwtk-
kelen. Op welke sociale basis zou een
mogelijke' diktator zich na een suksesvolte.
soctausnsche revolutie in een ontwikkeld
westers land moeten steunen. gezien de
lange ervaring van de bevolking met een
aantal - zuur bevochten - demokratische
rechten en vrijheden?

Peter Delsdng, student Internationale
betrekkingen, IJd Aktief Unkse

Studenten

Negationisme (3)
Graag had ik gereageerd op de vrIJe tribune
van Steven Groenwals in Veto 17 (26/0!!98).
Deze wilde ettereerst in al zijn genialiteit te
Pen verdedigen tegen 'het politieke proces'
dat erin bestaat ie Pen valselijk te beschul-
digen van negatlonlsme. naartoe zegt
Groenwals over de uitspraak van te Pen
(de gaskamers rijn slechts een detail uit de
tweede wercldoorlog)dat het slechts 'een
beetje zwaaien met een rode lap ts". In dat
verband verdedigt Groenwals zelfs deze
stelling: dl" gaskamers hebbef geen Invloed
gehad op het verloop van de oorlog en mo-
gen dus beschouwd worden als een detail,

Welnu, de vraag of de hclokaust in
strikt militaire zin een fnvleed heeft gehad
op het beëindigen van dl" oorlog. Is abso-

... luur niet relevant als men spreekt over het
essenuële belang van de gaskamers. De
oolokeust is immers zonder enige twljlel
hét belangrijkste aspekt van de tweede we-
reldoorlog. Ze toont rot welk l'en afschuwe-
lijke gruwel de mens in staat is en geeft ons
1O de belangrijkste les die we uit de oorlog
moeten trekken, en dal vanuit de absolute
zekerheid: zoiets mag nooit meer gebeuren.

Het gaat dus absoluut niet op - al is
het door een woordspelletje over ht'1 woord
~ de holokaust als een detail Ie beschou-
wen, en dat vooral vanwege haar grote
invloed voor het hed en en de toekomst.

Verder in zijn tribune eist Groenwals
dal het. ontkennen van de kummunistisehe
terreur evenzeer be~lrolft wordt. K,'lll'tl ~)\,!...
dit' een ware genocide heel! berekeut.
Inderdaad, hel Russisch en Chinees kom-
nrunisme hebben minstens even grore gru-
welen begaan als het nazisme, en vanzelf-
sprekend is er geen verschil russen een ktnd
van een Koelak en dat van een Jood uncr-
aard is hel ontkennen van de Russbdlt'
genocide een even grote schanddaad als het
ontkennen van de bolokeust.

Toch nok hier enige bemerkingen.
Groenwals beschouwt de uitspraak dal
"men zich geen nazisme kan vuorstl'1kn
zonder koncentrarlokampen, maar wel een
komrnunisrne". al~ neg.utontsusch. 11('1is
nmge/ijk dat zij negatlontstlsch bedoeld i~.
maar Ik heb toch sterk de indruk dat do:
auteur ervan niet spreekt over het koukrcrc
Russische of Chinese kornmunisrne, dan
wel over het kommunisme in tecr!c. dat
uitgaat van de fundamenu:k gdiî!...heid van
alle mensen en 70 het bestaan \'an Wi[Ul'
terreur onder die mensen uitsluit. Dil i~
echter iets heel anders dan zegRell d,u de
misdadeo I'ao het uitgewerkte klJmmuni~-
me niel bestaan hehb«nl Be7waarhjk kan
men c('hler beweren dolt het nazisl!le in
t!lurie rcc;:hlvaardig kan zIjn.

Afgezien van dezc diskussie, heb ik
echter nog één l>clangrijke Ol'lllerl..ing. M('ll
mag namelijk niel vergelen d,1{hl'l niet hl't
kommunisme, m,lolr wel he! fascisme I~tI.l1
vandaag opnieuw onze 501men[el'inl!
bedreigt Zonder op enige manier It' willl'n
zeggcn d..t ht't St.1linist1le beter is d,lIl 1I(,t
nillisme, moet ik vaststellt:n d,11het met
hel oog op de toekomst relev,lIlter is de
nadruk te leggen op de misd.1den van l1<'t
fascisme, aangeziell dal ons in de toekomst
upnieuw bedreigt. tlcl is immeri vooral het
Vlaams Blok dal op dil momt'nt onze
demokratie aam'ah 1"0 niel 7.07eer de
PVDA, die nauwelijks nog betekenis heelt.
Hct aanpakken van dal van eks!reemrt'('hts
is maatschappelijk relevanIer cn bcl,lIlgrij-
keT. Menecr Groenwals, meI uw vrije tri-
bune geeft u ekstreemrechts, dat uitgaat
van de fundamentele ongelijkheid viln de
menscn en de demokriltie bc.'l'lje bij bel'lJe
nndermijm, weer een mense[ijl... gelaat

Bent u niet diep beschaamd mee te draaien
In de vernietigende en rundamemeet
onmenselijke molen van hel Iascisme?

Frans De Wachter, Iste kan klassieke
Itlologle

Antroposofie
Met steeds herzelfde recept van uit hun
verband gerukte snaren en hel verzwijgen
van andere sneren wordt getracht Rudolf
Slei ner in een kwalijk daglicht te plaatsen
en zijn aruroposoftsme mei New Age gelijk
te stellen. Zo ook Remi Hauman in zijn
vrije- t~bune 'De politieke kleur van New
Agc'ln Veto 15 (12/01/98),

Dal Rudoll Steiner alles behalve voor-
loper ~an hel nazisme was toont walter
Heijdet uitvoerig aan In ziJn recente publi-
katie' 'Rudolf Stelner versus Nadonaalso-
dal~me' uitgegeven bij Vrije Opvoedkunst
(Den Haag),

Omtrenl de radsmedtskussie is onlangs
een rapport WmI"ngesleld door een werk-
groep in opdraéht van de Amroposoûsche
Vereniging in Nederland. Dat rapport Is 11"
verkrijgen via deze vereniging in België:
Oude Houtlet. Gent. Wij hopen alzo Remi
Hauman te helpen de echte kriminalitch Ie
bestrijden.

eert penmnckx, WUI)' xerremans
Anne Loomans, Armrek Getrnaert

Living
Het livingprej ..kt van Peelers - reklame-
man van cera - ruikt teveel naar een
snobsteenje. Als je cognac sigaretten en
zelfs een groepsfoto moet aanbidten zal de
schrijver weinig zaaks zijn: soldeur

Hugo Tlelcns

E*_Velo
'5 MeÎerSSlraat 5

}OOO Leuven
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~ zoel(erljes
Vene I«ft
.J Nljntje rules
V MUSli,..lhe allmlghty (Int:
.J Lleveke. hoc waren de eksamcns? Mosj.
.J X krijgt l'en eredoktoraat wegens hel terug-
dringen van hel ledenbestand van de rijks-
wactn met 27 eenheden.
"Wie deze idealen heelt kan lid worden van
de club der nutteloze
"E-mailers (CluNu)
.J E-mail naar Anemis.

" X urganlseert een velling in de POS op 1
februari om 10.00 U. Aanbod: 27 rjjkswachtu-
nllormcn, 5 rijkswachtkumbê's. 2 spuuwagens
(IJ ) kilo coke.
.J Ik hoop van harte dat hel vetc-bevrijdlngs-
front deze week De Groent' pletwals plalbom-
bardeen.
"MLB reept al haar leden op om op donder-
dag 5 Iebruari aanwezig Ic: zijn op de betoging
" Hel Velo-bevrijdingsfront kondigt geen har-
de asues aan tegen de groene pletwals. WIJ
hebben nogal moelen lachen om de humöris-
lischc: 0001 op hel einde van zijn artikel. Het
nec-ûberele kapitalisme Is een eerlijk systeem.
De aarde is plat en de Veto verschijnt op don-
derdag. Dit sIaal niet in de veto.
.J DEAD ergeruseen op woensdag 4 februari
om 20u)0 in AV 01.12 een lezing met als
thema 'Asian Cult Cinema'
.J X organiseert aansluitend op de toko-bete-
ging van 5 februari een bezerrmg van de E-40
,J Eb zoekt dringend zwam' piste om sprlng-
kunsten Ie oefenen.
.J Oe Olvrnpische Winterspelen naderen mei

rasseuschredcn"
v Boycot de 00)'1:011 oomputers. zeep, sham-
1)00, papier en pennen voor Cuba: alles naar
de naamsestraat 177 op naam van Che
Guevara of gewoon MLD.
.J Kris goseue. Tikken van testssen. Holterbe-
ketaan 12. 3020 Winksele. 016/207077.
"Wercldluif bij Tom & Karen; Alle planten
moeren vrij in hel bos kunnen rondlopen.
Red de enenast Hoi pipelel.
" Al wie Kris zoekt: hij 'UI heel de lijd in de
Parijssuaat 40 .

.J Liefste I'c:ler, jouw ogen zijn dlepe poelen
van donker rode wljn waarin ik mij vol vreug-
de stort ... Peter mijn pedagoog. mijn zone-
gems knuffelbeest, Ik hou toch zo vul van
uw ... kontje. WIM
.J cezoctu: Chsar om samen met ueve nog
eens de Rubicon over Ie steken .
.J Suphie. happy blrthday van het hele d.b .•
team en alvast bedankt voor die 20 varen.

" Ook nog een gelukkige verjaardag aan
vcronlque .

• V Mé"l1tê's of games of Hdl we komen eraan.

v "rhilip~ zoekt manleren om energie kwijl
Ie geraken. Alle voorstellen zijn welkom
(behalve surfen. sjokulade eten en studeren
wam doll werkte nkl)"
.J Super-balfisdc-gun-crazy-violence In AV
01.12 op woensdag 4 februari vanaf 22u.
" Luk. superbroer. een harlelijke verjaardegt
Dit vallIlil hel wïue, lekker koude Nilrnberg.
Mogen al je wensen «0 beetje dichlerbij
komen in je verse levensjaarl
.J Hel1\Jinkabo-utersbevrijdingsfront sren lijn

ondcra.ud"_' tunnels. gclq;en )IJ hel h.lr. van
Heverlee onder de 1:-40, "l'en V()OT nla,)ife)-
ramen van de tokc-bcregtng.
--i Da's lang gdcdOI, hé Ban? VQt:h ge'I al kOIlJ('fJ1
.J Rijkswacht organiseen olmi-Velo ra1".oa op
woensdag 4 februari In de Rumba.
V Hier gaan we dan: Bart. pas upl H('t foto-
boek Is in aantocht I
" Op de zwarte markt zijn er kaanjes verkrijg-
baar voor de v('!O.fuif van 4 februari in de
Rumba. Ik prijs IJ amper 20 Ir. Tel. 211900.
"Raf verkoopt kaanjes voor de vero-ruu van
4 februari in de Rumba voor 50 Ir.
.J Gfrstrrd m nkpp jngmn fin n Grv 7.kt CUlCt.
bn nr kskrg. is niet voor mij, I'is voor mijn
medenudenren .
.J Te koop: MacinlO'lih LC, Slylewritrr, Pro"
gramma's o.a. MacWrlte, EIC«'I, Claris works,
FUenlllker Pro. Prijs overeen te komen. Tel.

016'250521 ."Zo hebben mijn rnedes1Uckm~'OOk eens rust!
V l.ronafdo DiCapt'kl1ts een C1J.ist. hij VCTIl.IipI aDccn.
v Bonnir- Ik mis je. X.
V X ik mis Je, Bonnle.

--i Wat rs 'Anders Geslemd'? Luister UIJ dun-
derdag 5 Iebruart om 22.00 u naar 10),8 FM
en laai je verrassenutctero ul homo? Wij
maken geen verschil! Luister op donderdag-
avond vanaf 22.00 h naar' Anders Gestemd'
ojllOJ,g FM (Radiu Contact).
.J veto dankt X voor de zoekenjes .
" Dag J~t! Toi tor tel van de hele vetoploeg
en heelspedaal van JerOCIl en salie,
"Je moest olt balg zijn, Joosu
..J Kom op t 9 februari W('CT petits fours eten
met Koen en Karnlel. tee Pleysler en Pol
Hoste zullen er alvast zIjn.
.J Zeg verlegen kreeft? gen jij soms bang van
mij? Komt dal door die "In een zeer tUI(' lOCS'
tand geschreven" blèrkaartjes of door iels
anders? Ik zou hel begot niet weten: omdat je
de laatste tijd zo sip keek, wiSI ik zelf niel
goed wal :t_tggen, woensdagavond. uaarom
die koflkméssag('. Straks word ik bang veu
jour All.!. tOl spreeks. yours stncerelv.
..J S4:ynh4-v(', gaal er voor, juml
.J SquolshelJ"na je 4OStr-, het kan onder bege-
leiding van een begrijpende jongeling.

ZATERDAG
14.00 (I INFONAMJDOAG Atlareho.~ytldikal;,·

me? In 'S Mciersstraat S, roeg. grJtl~, org.
Autonome Arbeideruoördinalie (AACl,

20,00 IJ IJILM New Harvest. 'NOI J tove Song'
van Jan Kalske. in de SllIezaal. iO<:II.
IOO/US, olg. srue.

MAANDAG

I:(~ëoo~-rWIE VAN DE DRIE??

Tien 1at 118 TIenseltràatT 88 Nàanisèsrial11
Tel: ' 3,70,30 Tel:
~ ,

Ma.-O"P~-22u. Ma.tt.tt· i r. ~- 9Vr. • - 20u. ..,' 'i . 1~- 7'1
Zat. : 1 -Hu. aang tiktens K s

20.00 u TEATER 'Caramba' van Les rounam-
bles, in '1 Wagehuys, reeg. 400. org. KC
Leuven.

• agenda & ~ ad valvas DOORAERNOUTIJEKEENSTEFANHUIJER

WOENSDAG
20.00 11 INFO·AVOND Mobilil ..il en gr~lis

OIJCnb.lar V"tv,,~'r, in VlamingenSIraaI 116,
org Mnham Links,

20,00 u FILM 'The Lcupard Son' van Hugu van
Lawtrk, in Vl~~ms Filmmu~lIm en 'arehlef,
\'and .. rkdens1r .... 1 JO. toeg. so. org. Vlaam.
Fllrumuscum en -,1Tchiel.

20.l0 u LEZING DJ cxtravagaMAI ~htmativa
days: 'Asianeuh onl·,na': inl ..iding in de
meest ekstreme eKlravoll!Jllle rIlminduslrîe
van de w..reld< in AVOl 12 (I<'genover SIUe).
toeg Grall~, org. M07.i1 eKlravagallza

20.30 u TEATER Tom Van Dyek/KNS: 'Eros en
Ik eell1A1me lIIa'I'. in Vlamingenstraat 83.
loeg 200/250 lOOll50. oeg. Stuc.

22,00 u FUIF veto's grole funky-beats full. In
Zaal Rumba. teeg. 50160 en geen franllllC('r,
org vcru zelf,

22.30 u FILM Cowgll'l~: -Gulden Eighlics' van
Chanlal Akerman. In de stucaet, toeg.
1001125,org SIUC.

DONDERDAG
18_00 u BETOGING' PARADE vocngcacue

Akademi~t"Ite Oplcidln).len . 18,000 en geen
frank meert. in Ladcuzcptctn. teeg. grarts en
geen frank meer, o'g Lokc.

2000 u TEMA'AVOND lema·avQnd, 'iingevlng
en mOrillitcit' met vice-reetor H 0<, Dijn. in
MSI Knng'eSiluditorlul1l. Blijde Inkolllstra,'1
21. l(l<:g. graus, urg. CDS.

20.)0 u TEATER Tom Van ()yr~IKNS 'Eros en
,Ic eenzate man', In Vlamlngen~lra~1 SJ, teeg.
2001}50 3001350. org. SIUC.

10.)0 u KONSERT R,m txloon öuarret. In de

VR~~;"~~OCg 200/250. n'g Swc, ZONDAG

20.00 ul'ILM Fllmlun: 'A WUUJIln uudcr Ih,'
tnnucnce' VJn John C,~...averes. 11\ de Stuc-
zaal, teeg. 1001125, O'g, Stuc.

2000 u KONSERT Th,' f1)'lng PiekCl'. in d,'
Schouwburg. tocf,: l50/550, urg, KC Leuven.

20.JO 11FILM 'Iee'. AlIlerikaa!l~" uu.tcrground-
!ilm un 1970 van Rob ..n Kra'lIt'r, V,lI1(kr-
lcl~II~I'aat 30, tocg. 50, 0'll. Vlaam)
rummuseum en -arctuet.

22.10 u FILM New IIMV<',!: ·NUI a uwe S'IIlg'
van Jan Ralskc, in de SlIIn.aal, Inell

Alla
• 04'02 om 2 t.OO IJ: S"al:e!uif. in Perma van Alfa.

Blos

ontwikkeflngssaruenwerkiug .• 05/02 urn 20,00 u; Info-avond vredes-
..ilanden. in ZI.. 07/02 Galolhal.· 07'02 om 19.00 u; Gal~b"l. in zaal
Meltopoul.

Medica
·0)/02 om 22.00 u: roser-ro. in Blauwe Kater.· 06/02 o~ 19.00 u:
Vertrek weckend.

Crimen
Medisoc
- 05102 om p.OO u: Halltlmelulf, in Lido.

• 04/02 Welkome back-lakavond tweede llcemle mei grntls val, in
'lolahJe boven TIr neu'cg. NFK

·05/02 om 16.JO u: 'Palm'bezoek, verzamelen ad valvas_

Geologische Kring
Polillka
• 05'02 James Bond Cocktallavcnd, in Kafer- Hoegaarden, IQ('g. gralis.

• 0)/02 om 22.00 u: TD, in za a 1Alb.ltros .• 04/02 om 21.00 u: Proffen-
lap, in Hel PleçtruIfl.· 05/02 om 15.4~ 11: Brouwetjjbezoek Hoegaar-
den, venrek Parkin(t Bedart .• 05/02 om 15.45 u: Brouwerijbezoek
Hoegaarden. venrek Parking Bodan.

Germanla

.04/02 Eerstekanfuif. in Albatros .• 09102 Sociaalkulturele "' ......k 'Is dil
Belgisch?).

Romanla

Hlslorla
·04/02 om 22_00 u: Fuif, in Lido .• 05/02 om 22.00 u: venrek Dublin.

Velo
-1)4/02 om 20.00 u: Bvaluatlcvergadcring Krtngwe rklng. in MSt 00.08_

Kilo
- 03/02 om 20.00 u: gratis 'Red Rock West', in M5t 0),18. ·04/02 om 22.00 u: uulëke spellerende lekkere nler-tc-misscn-kelcn-

nclge-ccote-cuh-sappige mega-tuit in de Rumba. The nulh-uturn is
neer. Be there.

Wlna• 03/02 om 22.00 u: Cockt .. il.. vond, in Perma .• 05/02 om 20.00 u:
Mego1verjaardagsev('nt van ujcm, Dany, xoen en Toon, in 'Studium' op
Keizenberg (MechdSeSlraJt 202) .• 09/02 om 22.00 IJ: Tema-uvond
(reggae)- Jah reres. mant, in de Folk.

LBK

·0)102 om 20.00 u: Playback· en Karaoke-avund. in Mal Pavc (ucvcr-
lee) .• 04/02 om 21.00 11:film. in C200LOO.06, • 04/02 om 22.00 u:
Ttavestietenbar, in RC-bar (onder Alma 111).• 05/02 urn 22.00 u:
Stalkersfuif. in Alb.:ltrO'li.• 06/02 Uitrusten.

Zelo• OJ/02 om 20.00 u: Algemene Raad. In Cl. • 04/02 KVIV sollicitatle-
avond .• 04/Q2 om 22.00 u: streekbtcrevond, in lAAS cncrgr. • 04/02
om 22.00 u: slreekbieravond lAAS, In Gnorgl .• OS/02 Infoavond
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- Ga twee ptaursen terug.
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DINSDAG
1" 00 11 TEATER' De uitzondering! ..n dc Tl'gd?'

v.~n f,ll;mleu, J"ngl'rCnleJler. in d,' Stads-
)lhuuwburg. tOl:II-2001150, org. AnIocum.

20_00 11FILM ("0"'8irl' ·Af"-'Illl .Il1d OI,I' .•1(c'
van ""ank Cai)"', in de Stuczaal. teeg.
1 001l2~, org, SIU('.

20.00" GESPREKSAVOND ''''cr h~t boi-k
'Ge~IJrekken in Jenuaklll' van en mei Yves
1)""""1, hoofdre(!.akleut van De Morgen en
SIM Nilllllll·gt:eT'>. kaloliek. paSloor. in de aula
van KA Rt:dingenhol, Red;Il}l~,mraal 90.
t<leg, I:r~li,. mg, l'ILJm,ml,li,,-h V~·,t>ond_

20.00 u KABARF.T Pollliek knharel met komisch
jaeroversfctu t 997 door Karel ueocrcq. In
Ons Huis, GoudblOl:mslra~1 28, lueg
200/250, org. COS.

20.10 \J TEATER Piel Arfeuille 'For Ih~'ene anti
oniv. in Vlmllln8~n~lr~al ~}. roeg. 200/250
1001}50, ers- SI\I('.



Witte raven: Rik Demey, pedel van de KV Leuven

De skepter van de pedel
ie ooi, foto's van de ope-

n;ng van tiet akade-
mi.~LhjQar aan de
K U UIIven gezie"

l,ee!l, herinnert ziel,
müschien ddt in de stoet,

\'Oorde rektor; iin of twee mannen
lopen met een spedale ...tar zij zijn de
umversitettspeäeüen. I" Van Dale tees
je dat pedel 'bode' betekent, maar de
pedel is geen 'boodschapper' zoals
andere boden. Hij zor9' vooral voor
een groot aantal praknsctse zaken ir
de universiteitsgebouwen. die liet
onderricht vlot laten verlopen, aitans
zo wa.'. he' toen de diere" ,w9 spra-
ken. Daer dagen ts voorhet me~tJ-
deel •..an de studenten de middel-
eeuwse figuur \'011 de pedel volkomen
onbekend. Er zijn er O(Ikniet veel
meer over: I/UII Inkt" werden immers
systematisch overgenomen door de
moderne administratie. Ein van de
laatste der peddleH hut Rik [)emey,
Hij i..al ge~njjotlurd en vervulde
veertig jaar zijn diençt als pedel at'"
de KU Leuven, (lP hel departement
Toegepaf/e wetenschuppen,

·f\·deJ l~.net als dl: uudrukkmg 'ad valvav ,
e"llt,,!t-ms van de nudd elt'l.·ul...w UIU\e.-r-
sitehen. waar het Lnun ue voertaal W,h.
volgens sommige- bronnen knmi de u-rrn
·I'("'.II-lhnmcersuarum r('t'd~ in 1\'50 v.."r.

~.

.r;

.r

lowel ht,( woord [ledc1 dIs 7ijn funklit· llJll
du~ IO oud aJ~de tmÎ\·tf<;ilt""it. N('I zoals
wIt andere wml ..,l("n. lIlel:t !)l,k Je Iraditie.-
van dt [ll'dd ,11die eeuwen gdlolndhaald,
Peddkn behoorden Vl"eger voorolliol de
nJuwt" ('mouragl' van de rt.'klm. !.,.)!l'r
krt""t'J{l"Ikt, f,l"UI!I'11d.1Il fijn p('dd. Zt· hit'l·
dt'n lidi met dlkrhanlk ,aken bI'7t~· dl'
~,lnwn ..,dlillR \'an Jo;'kt<lIl1t.·rtlil~Ic;>r~,de
ol!:.H\i....ll...hUl dt' t:k~allll·lls CII ht'1 uil-
"hrIJ\o:n \"an diplllm<l\. In H"(.t~nt('fCltjd~'11
krCl(en lt· dl' funktk V,1IlHlnl'Ulhrllali Ih,'
h~'1]1('1(- j,l,lr tlu", be\rhtkb.lolr W(I\ en da,lT'
0.1.)0" 11"1.. J.(ht hij dp $Iudt'nkn ~",lltl.
Ikh.llv"I>I' t1< h.",.!!dolgcn. tl,m vilid 11'71'
()J1(krm.'er ('p hCI p,l!m"n~ln ...1 viln Je
KU lt'\lH·U. lJ.1I1~l,lpllmntt·p, t'en ~1.nÎ~c
q<l('1 rrofl''i~''fl'll \..)11dl' uni\"('I"iI1cIt-h,lIkn
n"al"k \inl,r"·lt·rr.kef". Ot' rck1uf luupt
\l'I.mp. of l.iJn.l. wam v<'ü' hem uit Map,

IK'n twee pedellen tilt, de untvervitettskcp-
ter meetorsen op hun sc-houders. Al ucn-
talten keren heeft Rik lkmc)' in een zwarte
IO~"en mei een zwarte muh op hel hoofd
de rektor begeleid.

Net

Rik Derncy (1'119. 1.('III"I·n) studeerde
aan h!;'1 Brl1~~cbc Smt Lucas. In 1Q'5J begon
hij aan de untvcrsueu - lil tk Sinl
Mkhit'k~lraal - lt' werken ah g('wollt:
bedrende. In 1968 werd Rik pedel van de
Iakuhcit Tnegll~StC \Vet{'n~rhaJllll'll 'Ijl de
kampus ,1.111 het Arcnbergkavteel. Als twee-
de pede! van dk folLuhcil uond hij toen
voorat in voor de kandidaturen ('I) had hij
een drrekt kuntakt met de vtudenten. In
1972 wad Rik pede! voor Liln hdc fakul-
teit. De funktie van pedel verschilde van
takuueu tut Iakulu-n In hel l""gin van het
akademiejaar w.n Rik 'er(lIll w ~lilIdcliJk
voor hel 01xldlcn van de levroosters. Het-
7elf(k werk moe ..1 dan nog eens worden
overgedaan in hel begju van tie tweede
\cnu'\tf'r t:1Inel na de l'rt)f'fl-k'i.iltl1I·lb van
de ccr~td,dnll{·r'>. Dal WJ\ in wc njd -
zonder Intormauka - een Immens wer"
waar hil meerdere maanden aan werkte.
Ik llC'dd was dasreuboven ""l verani-
wuordehjk HHlr de gctUill~cJHilt~'n nu hel
dlll·.a:t'n 'iJn reder jaar aan de umcr. In dil'
lijd werd heel (!il' fl.II'ÎNm,)kn onderu-kend
dU"1 Ik l("klOl lt:ht',
Veto: HQJ 1'111je I."vpbJdll<lj k 'tunen 111..';
ie" Jt''14e wtrkJruk'

ruk Demey: ".Ja. blJvoorbcc!d in de
.,.akanuepcriode Wd~er voor mij I\i('t "'('1'1
<''01111(' 1(' nemell, Ik rJ}<l('\t in de v,lkantlc
nièt ,dle(,11het ek\a/l[cnn)()~It'r o,,~Ie1lt-n
van dt' tweede lÎI en dl' prodek~Jnw!1~.
mdJ{ I....,k rc('J~ Je lt'sro()~ter Viln u(' l'l'\"'I[C
\t.'1lIt."\It'r...an het vtllllcl1J dk,ldcmi~·Jaar.~
Veto: 11',.oIr",,, /",,1' j.j m,',' lIf J.' offinif( op
lodll.." \','n d( IIU UUI'I"II"

Demey: .wd. ml'l'gJ,UI In dl' m>ct h puur
HijbhJ~l:lld, Ik ga nlt:t' om.ldl ik hel pluant
vUlII I'n np dil' m,lukr nug l't'll" l·(·t} htM'P
1I10011\<'ndl'. FI~cnlil" IS hel o"k wd ~n
erefl1nkllr- .•
V('IO: WOIIi.l d,' bth'kmÎ) _<lII,f, ;;i/,· ..rm S{.'1'·

I ,Ir /. .;tJra.gl in J..SI..
Ol'mcy: ,O'TI,11 W.tdf Ik ft'''1<)r I!l d ..
"p"nh"dilH'"Î,llrt'l'ilt. n"!t·t In I'rlnl'lpt· t', n
pr.·dd mei l'en ~kq)ler aanw('lil-: lijn, .11,

tradtue van pedellen. maar de huidige
vkepiers 71jn vrij recent. Ot' oudSll' I~een
kopk van een ekscmpla.rr Uil dl' SNier-
Idnd~e tijd. dal in de grolt: univervucttv-
brand van 191-1verloren WiI~gel!olan. Ik
univershelt had er 70 twee. maar éeu ervan
is na de splnslng naar touvatn.La-Neuve
verhutcd en !tllll~~'n door een nleuw
model vervangen. VOllr het et"r~1 [lrlIkt 11\1

een afbeeldrug van de ~I·d<.-<;<;ap'èllll,lt" de
jldlro"nhl'liige van Je Almd warer. op dl'
~IJf _. op de top van Jt' oude ~e{krlalld) ...
'Idat een beeldje ven dl" ·heidell~t.'· Palla)
Athcna. De oude skepter h van zurvcr
allver en (lus zeer Hcht. De nteuwe weegt
zeker hel dubbete. Ik denk d<lldie mei lood
h gevuld. stee-aat wordt die dom de jong-
'te pedel gedragen. Tenzij een dame mee-
stapt, dan neem ik de zware we1.~

Simpel
Veto: Zijll er ('(Ik vn'uw~ilJkt t<tdl'llrll aan d.:
umwmtcll.' Fn sfaf.'l'm dii dan ook mil in d<!
sl~tl"
Demey: •.Ja hoer, Indar dat llIolil.'"voor mij
nl'Ltiurlijk geen vercchll Uil. We moeten hel
met ben maar el'l1\ proberen. om 7e l'en
h('C!jl' op 1(' lenk-n. Ho;'IJ.:cch dl' Indruk
'impd Ie zun. ,111\ ht'\ doll l'lj!rnlijk nkt. re
010(" hel vertrek van zo'n ~t,u-t met )liil
.ranpakkc-n: sober maar t()Lh""k ~"Ikd-
ucero. Mt~!<-dw:nraakt een vmuw sndk!" 111

I),}nick. ik \...eet hetllict. Wam je Jiml <lIs
1>!'lld IC' tlgl.·n <lt' ~I 1('scvtn .•
Vctot

~m ,;J"!:IrQPf'(r/m..Á~fl? In de }art" :<'\Ul//!I "'lU
hn mo.le ,)IN tij,/ms ,>IIi.-liü malll!I,',I.llle. n,J"kt
11."" de 5",11 .." Ir r<'llllen."
Demt'y: .11('1 ge.-beurde natuurlijl-.. allelllaal
lil '!ld. Ge verw.Khltl· ef 11niet ailll Zo'
I.mg \Ve nil'l om,itllldd wart'lI, W,l\ dal
III'CllprolllCl'm. Ma,lr ab 11' dldl!l'f t'1l dich-
tl'r kWJmen. d,m Iwrd h~'1nalUurhJk
J.:1·\·a.1ilijku. \iaaf J'C' rnue51 in die ~lltt.1Iil:~
altijd kalm blij,·ell. :\>l.l,u aUh I"e. z.,lanlt lt'

nit'l bcglllnf'n Il' duwen I:Il It' Irel-..I..e-Il"Oll
tl,1I "lkma"I!Wt'll kwaad. Hl'l valt wd "I'
,lal d,' ~Iudcn"'n [\I('n minder br.L:lI".lH'n
t!d1\ nu Ut' liMhl(, j.Hen !)l'bcun l'r prilk
1I...·h nk15 [l){',:r. \V,, llltX'Sft'n vow)fdlin d.

iarclI 7('\0"\'111'8"I' 'uur 1t"t'd~' lijn tllil dl'
gil.l.:n in Je stnt'l k dithll'n, Wil ~lw.knll·1I
1<' verhinderc!' J,t· 'hocl UÎI UI\'kaar It' "riJ-
IIj·n. Utlt'r<l,ud kWdm dt' Ilnhtl~' d.1l1wel
l'u~\I'Ilp..kle Dit' wart'n In!;n nog \"eH .h.ud,

Als ie voor iedereen goed
doet, dan zijt ge gene goeien.

•
En ook een rektor is maar

handiger dan nu zulle .•
Veto: OntJf<'krn d.. rrktorm~" in f.""nr?
DcmC"y: «ue 'Monseigneurs' van de jaren
vijftig en zevng waren natuurbjk \'111[1op
hun tenen gel ril[lt. Maar rektors WJh Ple-
Ier De somer konden daar goed om lachen,
ZI) hadden de smöenten nuit <·t'n~ doods-
kuren in dl.' N.lamn·\trdat gde)1J opdat de
~II>!'Idoor de 's McieaSlrolJ! 70U mor-ten
geen. pseter nc Sonu-r Ut! heel de 1>1<)('1

echter over die dt....>d,ki<;!ell marcheren. 1'(.'11
zlcht was dal ruer. maar we hebben daar
Jrhlt"rdf goed uu-c kunnen lachen .•
Veto: I) er <'Iut(rtU.'J(1I 1('1.<veranderd uan h~1

p,m:cun of dl' inh,ud van Jr ·pr,J,.·(Sjlf"·"J
Oemey: ..Slnd\ enkele jaren lIaJn 10\(' nWI

een mens.-----
UCh1l111)(mi acht uur \ morgt'm naar hel
vtadhuiv IllCI Je kamhdaat-eredokmrs, waar
lij door dl' hurgcrueevn-r U!\I~3I\go:n wor-
den. Jol. lOU1\ I~wel 1I\('('f gelntcrevceerd
dan de vorige hurgcmeecters. ""'3<1r,1JlI dl'
'takt' en de '~liJ]\'"lhdd' van ue \lll<;'tt\ Iltl~
nieb veranderd Wel liet->ik gedurende dl'
jaren moeren v.l,mellell dat dl' 1>el.lI1ptc1-
ling van dl' studente-u "Stt:"d~I~3f!!~'nllTnen
voor de plcchughedcn van de UIJI~enll('tI
AlhOf'\ ....el. ,I€' laarvtc jaren ~Ia..n e",web
uwer en nu-er crudenten lanss ik ttrmm.
VelO:

Dt"ml'Y: "Il"·O. til' C'nlgc die vooe eea .•~~
pc iel tc·:. ISdl' rtkl'n. ,"<liIr"'_' "Mtli _.
J, ralol dle d.,,, cerur ....I1 .... , --,
uwe grolt' b.!,1S. 11..h. 11 ~.
rcl«nr Ie" bHj'
Vl'IU: I\,.f "-', I'if ....men "","", _ffIttion.1 U

,[ rr Mijk1>oIolr ","cl W,I' !I<·J..h\d
Dernev: ~])È(' M'JIl~I'l~n(,'Jn V,1I1toe-n dat
warer. rc-: ~ .tr ..nge. 'ilii\t'l.uqr:('r~ 11,l! we-
natuurlijk dl'llj,1 .1<11 fln>il....s.>n·n hlll1 C't"d
\'fH,r h<:"t,llt.lar (1U....SIr:n ,)"'~!!"11 Mda
J'kU'f 1)1.' 'ium~'J bljv.l<lrbl""t'ld.tldl was ,.•'1)
Ill"cl Hh11tlt"!IJk~'n gt'n.·u'us mc:n~ o.l
nlll/('U<"1.1J vecl Vllilr ...kt.· unlvt'r5nl"" hn1\
gl·Jlr('~lccrt1. Dl' SO!H("f i~,"I~l:llhlk .J~1Il,IIl
);~'wn'SI di,· .k ...ervloldmsing vall (.('II"ell
dUoJJo:c·f!ruJ..Iht'dl. M<lar ~I IJ\' Snll1ef
IIUl!;w('] e('tU !!r,)dg ('en pml\(' drlnk('!! "

~O"k met rt'klor O.....'("rlinck dk ik
~ckcnd heb als ~ludt'lIt, kom Il goed Il\"t"r·
('("11.D~' huilh~l' Ic"tnr i~\·(."nhal"t· _rkr!
thl: lel:( got'd overkolilt hii ,Ic mell'>('n.
UJtcriJard lunt [ICal~rt'klt'r nicl \l11<)r
Itdl're\'!l Ktlet! JIlt.'II. Als Kl' vonr I('(kreet!
!loed 1101.'1,lIan lIlt ge geile g<.>!'lell."n lll.k
('C1I rektor 1\ md,u ~n m('lls .•

Veto: Vil1.I" d,1( dt s/lIfkll/(" vtr"nd ..rd zi.in?
Oemey: "Ik vind dal ,tudelll('n van "WC

!!l'r wt:1 tlJlt'lIt'f waren. AI~LIJ I'fobkmCII

h"ddCIl. ~waml'n ZIJvIUIIKt:IIIlI br1dl'
pedelll:ll. Ook vde (lIuJer. vall t'l'r,ll'/àJr\
kWillI1l'1lb.j on~ !lOlJ~'chamen~. Dt· pt'dd
had ddl1 'Mlk 7I1Wditk (unkul' \'.111(lmbud
lIlil'll ""ailr In It"gl:n~tdlinl': t<ll Ik htlldl);c
ol1lhud'mallnell, "'arell de pcddlcn 11('1
h{')c ja,lr dom hl·~dll"l:o.:lar.Ot· I'lJd W.l~
"Ioo.'n,~,k bij llololUl!">ijdl.k ~Iu,lt-nlcll V.jll
,lt· ral..:ultdl ~'~tnd."
Veto: /$ hrf r{ddr~ilC'Ul.i"" IIItt uitstm ..." bi
J,...(~J?
Demey: ..Tja, "r lIJn er IlIl"1\"('l"1Il1t't"'rhl;.
'Wc Aln IIU110glnet l'c'll man IJ' .blf', "'
Wt'el Hlt't 1"",· lt,11al1C:lrI<lalg;lat.,ln"prn.~

Bart De- SchrlJ\lC"r


