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semeslereksamens in twee fakulleilen
OP de jongste Akademisclle Raad

legden de dekanen vall de ver-
schillende [akulteiten hun stel-

UII9name voor in verband met de in-
richting va" semestereksamens (se-
meks) in de eerste kandidatuur. Niet
eciu onverwacht, liggen de diverse
standpunten mijlenver 1';1 elkaar.
semestereksamens in de eerste kandi-
datuur komen er het volgende akade-
miejaar enkel iIJ de [akulteiten Land-
bouwwetenschappen en Bkonomische
wetenscnappen. In de andere [akul-
teilen wordt geopturd voor alterna-
tieve maatregelen die eveneens een
gunstig effekt moetetl hebben op de
slaagkallSelJ vall eerstekanners. Hl!(

reden voor
rektor OO$terUtlckom aan zijtl unief
semeks te introduceren,

Omdat hel onmogdijk bleek om mei een
kollektief standpunt voor de ganse univer-
siteit naar bulten te treden had de reklor
bij hel begin van hel akademiejaar aan de
dekanen gevraagd om elk voor de eigen
Iakulteh een standpunt over scrneks Ie beo
palen mei hel oog op volgend jaar. Met de
invoering van semcks of gelijkwaardige
Inhlaueven in de eerste kandidatuur hoopt
de untversuatre overheid de slaagkansen
van beginnende studenten op te krikken. In
studentenmiddens wordt er evenwel aan
getwijfeld of de organhatle van semeks wel
de juiste maatregel Is om een dergelijk
dfdu U~bewerkstelligen. Toen het debat
vorig Jaar geopend werd, wees Kringraad
(de onderwijsgeleding van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganfsaue loko) er
op dat semestereksameus op hel eerste
gezicht wel gunstiger uit vallen voor stucen-
ten, maar dal er ook nadelen aan verbon-
den zijn. Zo zouden semeks de encyclope-
dische kennisverwerving nog meer bene-
drukken omdat er op nog konere temlijn
geblokt moet worden. Bo...endten Is he! nog
maar de vraag of de proffen bij een sernes-
tersysteem geen hogere etsen zullen stellen
aan hun studenten, aangezien de cksamcns
dan meer gespreid liggen. Dcamaast vree-
gen de studomen ook aandacht voor hel
eventuele demon verende effekt van voor-
eksamens halfweg en voor de (te) konc
aanpassingsperiode die nieuwkomers krij·
gen alvorens het menens wordt.

Die argumenten corura konden blijk-
baar heel wat takutrencn evertuigen.
Opvallend was bljvöorbeeld de standpunt-
bepaling van de fakulteit Farmaceutische
wetenschappen, waarin zowat de gehele
redenering van studentenbeweging wordt
overgenomen. Kominue ëksamenstress,
verhoogd absenteïsme als gevolg daarvan,
negatieve invloed op het 'exrra-curncutaire

ekonomie is hetleit dat -bevneude (en
konkurrerender instellingen zoals de Ufsia
semestereksemens hebben inge ...cerd- een
reden om ook in L..uven tot semeks o ver te
gaan. Een ander argument voor die Iakul-
telt Is dat zij in semeks een posnte ve rnou-
valk ziel om studenten sneller aan de ~
studi .. te krijgen, zodat ze een aantal basls-"
vakkcn al ...ó6r de tweede semester onder
de knie hebben. De fakulteit ëkonomtscbe
Wetenschappen noemt de invoering van
semeks evenwel een lccrcr ...anng: "Wij
zullen hieruit lessen trekken voor een nog
verdere verbererlng van het stelsel".

Ook in de Iakultelt Landbouwweten-
schoppen worden volgend akademiejaar
semesrereksarnens ...ooraten. met de volle
medewerking van de studeruenlrakne
o verlgen,. De studenten hopen dat dankzij
de semeks de studiedruk in hun rkhling zal
afnemen. In dat verband staat in de aan-
bevelingen van landbouwwetenschappen
evenwet een hoogst kriptische zin te lezen:
-oe eksamenkommissie waakt over de
'normkonsrande' Ihet gelijk blijven van de
norm die proffen bij hun evaluatie gebrui-
ken) tijdens de deliberade. - Mochten
semeks het slaagsijler negerlel beïnvloeden,
dan kan daar bij de deliberatie een mouw
aan gepast worden, zo laat landbouw-
welenschappen dus welen. Een vreemd
...oornemen als men ervan uitgaat dal
scmcks zcwlczo de ~Iaagsljfers zullen doen
stijgen. De scmcks VOMde studenten land-
bouwwelenschappen hebben ook ge ...olgeu
voor een dertigtal studenten geologie. Zij
volgen het vak chemie samen mei de
studenten van landbouwwetenschappen:
daarom mog ..n ze fakultatief deelnemen
aan de scrncks. Dit leidt 101een onzekere
situatie gezien niet duidelijk is wal er ge-
beun mei iemand die gebuisd is op een
senseks aan een fakulteit die niet de
roesremming heel! gegeven semeks te
organiseren.

In de twee fakuheiten die vcoreksa-
mens zull ..n ergeneeren zal de rcgeling er
nagenoeg identiek ultzhin: mer-bindende
proeteksamens in november of december.
gevolgd door vier semestereksemens in de
Icsvrjje week, cp de plaats van de huidige
procfeksamens dus. Ekonomie voorziel
vooraf een week blok; bij landbouwweten-
scheppen wordt daar geen melding van
genraakt. Alle ekscmcns zijn Iakuhatlef
(n!et· verplicht), en de resulraren bindend,
alhoewel zij nergens "'OOt de volle honderd
procent doorwegen in de junl-uitslag c-.

unidat de vakken ua de eerste semester nog
doorlopen.

De andere Iakuhchen zijn ...ooralsnog
nier gewonnen voor een hervorming ...an
het huidige systeem. Behalve bij de ge-
sneerde Iermadefakuheh klinkt dat het
duiddijksi door bij letteren, psychologie en
pedagogie, sociale weienschappen en

vervolg op p. "
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te ...en', demotivering. encydopcdisme ..n
gebrek aan aanpilssing:;perJode zijn voor
Farmacie allemaal redenen om geen sernes-
tereksamens in Ie richten. De aporekers
stellen wel een aantal alternatie ...e maat-
regelen voor, maar dat is ...olgens hen
'vooral een kwesue van het vrijmaken ...0111
middelen". Gedacht wordt aan een tndtvt-
duele mcnitoreaubcgclcldtng via InternelI
kornet, een begeleiding in kleinere groepjes
en kredieten voor onderwijsvernIeuwing In
de richting van begeleide zelfstudie. De
fakulteit besluu: -oe deze manier kan de
akademische overheid een positief signaal
geven naar de buitenwereld (ook naar dc

K't'!i' in ha Lntmrtmil/StiJuut !lill;
, Op p.:gina 5.

abituriéruen en hun ouders) dat de KU
Leuven ernstig werk maakt ...all de studie-
begeleiding in de eerste kandidatuur en de
slaagkansen werkelijk wil helpen vcrbete-
ren. Dergelijk signaal zal een gumtlger
effekt hebbeu dan het invoeren vau setnes-
ter ..ksamens. "

Impliciet wordt daar verwezen naar
een ander belangrijk argument voor de KU
Leu ven om werk te maken van seroesierek-
samcns. de konkurrentie met de andere
vtaamse universiteiten. waarvan de meeste
nu al een soort van veereksamens aan-
bieden. De meeste fakulteiten raken dat
probleem aan in hun standpunt. Voor



• lezersbrieven
Alle lezersreeknes kunnen bezorgd worden op het redakuesekretanaar In de

'5 Mcicr<;straat 5, 3000 Leuven en moelen vöor vrijdagnamiddag 16.00 u hinn ...n 7ljn.
lidst op diskene of vla e-mail \.eto(€ ...eto.srudent.kuieuven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studeruen-jaktualuett. Anorueme brieven komen 110011in aanmerking: de
schrljv!,':! moet steeds naam .. studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uhl0ndcrlijk,
en na uItdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in veto.
Brieven die langer zljn dan .2400 tekens (spenes inbegrepen. wal overeen komt met

:i: 1.5 gctil..lè bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De redak-
tie behoudt zich hel recht voor brieven niet te plaatsen.

FKK-Thomas
More (1)
Graag was ik loch eventjes ingegaan op de
onweerstaanbare uitnodiging 101 hel schrij-
ven van een lezersbrief. die mij onbewust
werd gedaan door ene M.Hhias Van Aken
en diens debtele uitspraken zoals weerge-
geven in de vorige veto. Zijn reeknes op
hel intrekken van dê FKK-subsidies voor
Thomas More werden in slechts twee zin-
nen weergegeven, maar nopen mij loch 101
mtnsr ...ns evenveel bedenkingen.

Ten eerste: gaat hel Opus Del - want
laten \VI" de dmgen benoemen zoals ze zijn
- dan echt lÓ ver In zijn geperverteerde
5ektarische hersensplusels om in alles wal
hen tegen lil de hand VJn de UWf hen 0 zo
gcharc korumunlstcn te herkennen? Als
klap op de vuurpijl worden dit: kommums-
ten dan nog belichaamd dour de MLB die
Loko v"llcdi}; 7011 hdJOCIL gcïnfiltre~rd. Hoe
srom van de MUI om zlchzcll nicl langer
subsidies 10.: te kunnen!

Ten tweede: de anarchjstcn zullen er
ook wel voor tets tussen zuren. Wie anders
lOU 10 \\Icini~ belang hechten aan de krts-
rehjke waarden? gen redenering die mij
volstrekt vreemd overkomt. Welke kristelij-
ke waarden zou Malhias kunnen bedoelen
die onverenigbaar zijn met het anarchistisch
~.'dM·h!.'ut;()l"{p Ntt'! alkt,u ~Iaa! anarchts-
IJlt' nu-t geltJ!.. aan atcrsmc. hoewel hel vaak
wel sarnon voorkomt. maar bovendten lijkl
een konsckwem doorgedreven navolging
van Krlstue en diens leer mij onomstotefjjk
te lelden tot anarcmsme. Hiervan gellligl
trouwens het fenomeen van krivten-anar-
chlsme. maar dat niet alleen, Hoeveel met-
amornatrc kristelijke groeperingen zijn er
niet gewl'eSt in het verleden die vonden dat
de wellen die de staat uitvaardigde niet op
heil van toepassing waren"? De redenering
die hier ochter Stl'l'kl is zelfs net dezelfde
als dil: van de meeste anarchisten: mensen
dil' ztch lilten leiden door kousckwem
doorgctrukkcn morele beschouwingen en
l'tb(h·humani.tischl' overwegingen hoeven
niel "atl'rnalhli~h behandeld te worden,
Uiteraard i~ her geen tueval dal hel nel die
kristolijke groepen lijn geweest dil' zware
tegenkanting hebben ondervenden in hun
vaak korte levensgeschiedcnis. en dat vaak
niet tn dl' eerere plams dnor de staat zelf,
maar wel duur Iundamentallstiscb-dogma-
H~dw en autuntarre katuheken. Lij hebben
bbjkbaar het onderdrukken van andere opi-
nl<'\ tlIKh~ 11111 hun l'lgen J.!ebn'kklJ.!C()\'l'r·
tUl~UlI! nw .. r kracht hij t.' kunm'n zeilen en
ZIch J.!l'!t'J.!l!lllll'l'rd te kunnen vockn. Daar·
,'nbtl\'t'Il tlt'bbl'll 7.t' no].; dl' I'fI'll'IUil' 7ich te
1)t'r<)ll)l'n "11 dil'zcllde krislelijk't' w,l.Hden
dIe door hen 11) uitgehold ,'tl vl'rkrachl lIjn
):ewUrdl'll Krhtu •. 1clleen anarchist zou
lidI <'dIJIHl'fI lII(ll'~t Ilij wil'ls horen,

Bart Durle1.,
AsslSlent Psychologie

FKK-MLB
W" ,imll'nlwt ~,hand,lliJ.! lUl,· "11',' \lrgani·
',Itil' "l'nl ,,,,,rgl'~tcld ill twt ,.!rli!..e!in dl'
long,· Vl'to, Otlldal 'H' tIl,'1 tIl,'l'r b,'rl'j!..1
kllnd"t1 w"rd,'n lUllr kllllllll"ntJar, \\ilkn
'H' gr,lag \'hl d"/l' 'u'g Tl'.Jgeren

\\1 IJ J'lIl 711h .llIt,t'n 1ll'71ghoud,'n m,'t
h.'1 -J.!'lI'dpr,lll'll \,111dt'jlOrlallt" I'n rekup'"
rali.' \,m h•.'loglllg,·n- \"IJ llt'hht'll nochlalh

2

ungefegd waar MLB VOOf staat. WIJ klagen
hel kapltallstlsch systeem aan. Een systeem
dat de mensenrechten wel in de grondwet.
ten opneemt. maar ze alleen garandeert
voor een elite. Waar is het rectu op werk
als Rcnault drieduizend arbeiders op straat
zet? Hoe zit het met het recht op onderwijs
als studeren alsmaar duurder wordt? Wat
berekeru in de derde wereld recht op leven,
als er elke dag veertlgdulzend kinderen
sterven? Daarom voeren we ahijd aki ie Ie'
gen de te hoge inschrijvingsgelden, tegen
de sluiting van bedrijven eneoverder.

Wij willen een systeem dal deze rech-
ten voor iedereen garandeert: het socialis-
me. In Cuba krijgen alle kinderen tol zeven
jaar hun dagelijkse portie melk. in Cuba is
het onderwijS gratis voor iedereen. Welk
derdewereldland krijgr dit voor mekaar,
zelfs zonder moordend embargo van de
verenigde Slalen? Wij vragen de kringen
niet om akkoord te gaan met onze stand-
punten, Wij vragen het recht om te ptutcs-
teren tegen een onmenselijk systeem. In de
studentenbeweging moet plaats zijn voor
l'en beweging die zich niet neerlegt bij het
realisme van deze maalschallpij De analy-
ses van MLn zijn nodig om argumenten
van de regering en de patroons te weerleg-
gen. Zo legt de nieuwe MlB·brochure over
onderwijs bijvoorbeeld uh dat er wel dege-
lijk geld is voor demokrausch onderwijs.
Dezl! standpunten niet meer toelaten is een
verlies voor de studentenbeweging,

MLD zal altijd zijn mening verspretden
onder sruderuen. maar nooit in naam van
een kring, Onze naam zal je ahijd op ons
parrtllet vinden, We hebben niet tor doel
betogingen Ie rekupereren, maar om de
studenten kennis te laten maken met onze
visie en erover re dtskusslércn.

Namens MLB: Clo eerneussen.
eerben DIcriek, Jeroen Maertens,

Geert Asman en Sam Fonteye

FKK-
Springbok
Wij ZOuden willen reageren op jullie artikel
over de FKK·subsldies, vermits er een aan-
tal onjuistheden of doelbewuste hertnier-
pretalies instaan,

Hel zou kunnen dat lokaal MTC 01.15
was aangevraagd In plaats van MTC 01.16,
zoals op dl' affiche vermeld stond, Dat zou
dan een leut zijn van de aanvrager van het
lokaal, vermus ons bestuur besleren had
lokaal 01,16 te Ill!men, waar de avond ook
is doorgq;aan_ Dat Frank Judo de kontakt·
perslKm wa~, i~ niet meer dan normaal.
vt'rmits hij t't'n uitgdJreid kontaktennet·
werk 11t'('f1 en wij hem al keilden \'oordat
hij lid van IWI KVI[V was. Hij b trutlwell~
geen beswtus1id V.1O on~. We vrdgen um
Houwens al of het feit d,l1l'('n vereniging
mensen in haar gl'ledin~ell tdt tlit- lid/ijll
van het KV]-]Vl'tll rl'<1l:1l i~ Olm dit, vereni·
ging Ie weigeren subsidies t...geven. Dan
zou ):l'en l'nkele t,lkuheitskring nog sIIh,(·
dics mog,'11 krijgen. ,lullil' ~ilaal nVl'r dl'
-nostalgische sfeer v,l!) heT oude Tl'gime-
S1,MtTlergen\ \lp, vl'rlllit~ het "nd.'rwI'rp
".lrl <k a\',)nd de Iw{knda,lg~,' Imhuekl' tw·
Ife!..!..ingl'n {u~sen Vlaandl'renlt3el):k en
Zuid·Afri!..a W,l~ Er i~dan (Hlk alken gt'.
praal OH't cJ.,.unlllllist!w ,'n p(llltll'kt, <;.llll('n·
\\cr!..ing en prujt'!..tl'tl \JJI ,mtwikkdlllg.
~alll"I1\\'l'r!..lIlg, Ikl fdt dal jullie hlijkbil,u
alles wo;tt'lI t'n todl nil·t op dl' ,11\lnd ge·

weest rijn, zegt veel over de objl'ktiviteit
van dit blad, Zou het kunnen dat Veto een
dernckrartsche beslissing van de Iakuheus-
kringen, die renminste wèl alle studenten
van Leuven vertegenwcordlgen. niet aksep-
leen, terwijl Veto eigenlijk toch het algemeen
orgaan van de Leuvense student moet zijn?

Hel bestuur van Springbok:
Jorgen Colsoul. Peter Dirlx,

Michatll Kestemont en Joost ëosquet

FI(J( - Thomas
More (2)
Onlangs werd de vereniging waar Ik voor-
zitter van ben, het Jong Thomas More
Genootschap afdeling Leuven nler meer er-
kend als vrije vereniging door hCI FKK. Dit
wil zeggen dat onze werking niet langer
Hnancteel ondersteund wordt. Graag had ik
enige bemerkingen willen uiten betreltende
deze beslissing in een open brief aan de
voorzluer en de leden van FKK.

L. U straft ons door onze subsidies te
ontnemen. Mag men in zulke omsrandighe-
den niet verwachten dat u de verdediging
aan het woord laat? Niet alleen schendt u
de rechten van verdediging. U uit zells geen
beschuldigingen I Me dunkt dat we min-
stens vijftig jaar moeten teruggaan om zul-
kc willekeurige vervolgingen terug te vin-
den. Wie zei er ook al weer dat u ontstaan
be'Pt1vanuit een demokransertngsbewcglng
en demokreusche waarden zo hoog In hct
vaandel droeg? Wees konsekwent!

1, U heelt allen mijn ietwat endoor-
dacbte woorden kunnen lezen in veto
nummer 19. Laat me deze woorden even
verduidelijken. Wij zijn aucn studenten aan
een katolleke universtren. Mensen die hel
niet eens zijn met dit katoliek proüet zijn
vrij om naar andere instellingen uit te wü-
ken, er is keuze te over. Toch lijkt Loko. dit:
zogezegd 'de Leuvense studcrueugemeen-
schap' moel vertegenwoordigen, hel niet zo
hoog op te hebben met dit waardepatroon,
He! promoten van kondoomamomaten aan
de KU Leuven en de verdachtrnakfngen aan
het adres van Opus Del zijn daar maar en-
kele voorbeelden van. Ook uit de keuze
van erkende studentenverenigingen blijkt
duidelijk dat u het niet hoog op heelt met
hel Kristendom. Weliswaar Is MLB verwij-
derd, maar zij hebben nog steeds drie man-
telorganisaties die wel erkend zijn. name-
lijk: Aktief linkse Studenten. Werkgroep
Demokratisch Ondenvîjs en het Kommee
Tegen Uitwijzingen. En dan heb ik het nog
niet over de Roze Drempel. AI deze cle-
menten sterken mij in de overtuiging dar
leden van enkele eksrrcernltnksc grocpe-
ringen achter de schermen machtigt" Iltl~i·
ties bekleden in de organen van dc srudcn-
wnvencgcnwoordlgtng. Ik raad u aan om
deze mensen uit uw middens te verwijde-
ren zodat u zichzeI( niet verder in de margt-
nalituit stort en hel klein beetje erkenning
dat u nog genie-t. helemaal cernest.

3_ Na de crkennlugskermis van dit jaar,
wordt hel tijd dat u zichzelf eens in vraag
stelt. Wie bent u eigenlijk? U beweert de
Leuvense studenten IC vertegenwoordigen
omdat de presidia in kringen verkozen wor-
den op grond van de sponsoring I!Il het gra-
lis bier dat een kandidaat weet rond Ie ha-
len. Programm.I'S 7ijn dllidelijk niel aan de
orde. WaM haah u het in uw hoofd 011\

ideologische stellingnames te verdedigt'll als
u op volstrekt non·ideologi~che gronden
wordt verkozen? 'Vaar ha,lh 11 hel recht
vandaan om Ie beslissen over sponsoring
vuur ideulogisch of religieus getint,' v('r·
l't1igingen? SdlUl'nmaker hlijt hij uw kl'~l.

Ou alle. geLegd Lijndl', wil ik II!cilt'll
vuur de vernietiging van dl' bl'Sli~\ing om
MUl, TholllJ~ Morl' Gt'nll,IISdltlj), NSV t'll
KVHV niel tl'crkl'nllen, Llat alles voorin·
pig bij het (JUdl' l'll ul'zin u grondi): uVI'r IIW
doehtellingen en Stannen, Zoniet. k,m 11
zich venVaChll'll aan deSlrllktieve OPllo~lIl(,
t'n lobbywerk, zuwel \anult de studell1('n·
gemet'nsçhap, als van de uniVl't'slIl·lI, ,lh
van overheidswege eH van rechI>IH'j(l' U
we7e gewaaf'5chuwd.

Mathias V<lIl Aken,
Tweede lIe, TEW

Deze week nlelln Velo:
• ~handaal in IIOttballand, Eddy WautnT zirt
nrtwrrktn m omkt>Opuhnndaltn, maar dt
SfHurdtrs zijn nog nilt owrtuigd \'an 's mam
Mtrouwbaarhtid, Als IKwijsmatrriaal gaf
Waulm dl spiurdm mkell duiunden vidloktU·
stUff mil, dil hij nog overhad van dr uitwrkoop
van Suprrclub, • Vlrdrr in voetballand. gtluk.
onsrluk rn bijgt/oof Op veriSI vrijdag dl ser-
tirndr WOIIAndlrlldll mil 2·0 van Standard
Luik, mrt een dorlpunt in denilnde minuut van
dl tlrstl helft til een doetpunt in dl dertiende
minI/ut lIa'fdl (\Wrde hl/ft. Naar verluidt Ilad
de 8ruHlfsi i/ub om htt Se/uk naar haar hand
ti uttln ook dirtien spl/trS opytsilld, • CNN
kampt _ net als Saddam - meI gtldltl:on, en
~sluit to;'sfHNdi9~Itrruitundins van dl beeldm
van dlUrsft golfoorlog, • F.C,Antwtrp slaagt er
- ondanks dl grrfKhltn over hit 9lbruik l'Iln
biologischlln ,he,mSfflI waprns - niet in Club
8ru!Jj1 u verslaan. Eddy Wauttl's ve,"~lrdl zich
als een duil'f'ltjt in een wijwatervat: -Dil Fadiga
zag a/tijd al zo twart. tIJ van Franky van drr
Eist zijn pdllklS zijn IW uI/zwaM verschoten.
Als w" 'tgtwUSSt haddrn dan warm II-T Wil met
onu Moon Boots ~komtn. ~

VAO's
Jan Cornillie heel! in principe gelijk dal
mensen die (bepaalde) VAO's volgen. atch-
zelf een ticket tor de arbeidsmarkt kopen
1vrije tribune V('IO 19). Hel klopt inderdaad
dal hct vcrkrijgen V,1I1 een "AO in dil- op-
tlck een behoorlijke Ilnanciêlc bijdrage mei
zich Z()U moeten meebrengen. Maar hel h
niet noodzakeljjk om deze bijdrage bij hel
aanvangen van dl' opleiding te doen beta-
lcn. Dit heelt een aantal negatieve gevol-
gen, Teil eerste werkt hel drempelverhogend
voor studenten die hel niet alle breed heb-
ben en sluit hel bij voorbaat mensen uit die
de VAO enkd uit interesse volgen, en ver-
pllchl het hen als het ware later een zwaar
betaalde baan te gaao zoeken. Ten tweede
trdt het de personen die een VAO willen
volgen op een moment dal ze financieel het
zwakst staan, namcljjk tijdens hun studies,
De gevolgen voor een studcru die niet ge-
slaagd is, zijn, op zijn zachtst uitgedrukt,
onaangenaam,

De prijs van een VAO kan zowel direkt
als It1dirl'!..t worden betaald. Ofwel vraagt
men tijdens de Studies een hoog lnschrl]-
vingsgcld, ofwel houdt men f'en ticket tot
de arbeidsmarkt rekulef goedkoop, maar
hanteert 111l'I1daar een aangcpasn- lJl'1<lS'

tillgkultuur. Met andere woorden, laai
mensen voor hun VAO betalen cp flet mo-
ment dat hun \fAO rendeert en naar gdang
de hoogte van dit rendement. Dil zou in elk
geval bovenstaende 'bijwerkingen" van het
hoge in~dHijving5geld op een elegante rna-
rncr wegwerken. Andere alternatieven. zo-
als goedkope studieleningen, lullen sn-eds
een hogere drempel voor minder gefonu-
neerden 111('1 ZIChmeebrengen.

Rob 'rümans,
tweede kan EW

Erratum
Even iels IVchltrekken, moet ook de
Am~'rik<)anse pUOflt ".In her sttaalvlieg-
II.Ilggedacht hebben nadat hij de kabel-
b.1an doormidden ~n<!ed. Vurige week
~dllevt:n wU (LH de genJallllk Frank
Judu I!en sprinRbokker lS, vc.:nvijzend
naar dt, vere[)i~inR voor kulHlrcle I..ön·
taktelI IUSl>cn V1:lander('n en Zuid-Afri·
ka; Spring.bok, Deze ven ..ijzins gebeunJe
ten onrechte: Prank Judo is géen lid \'an
Springbok.. Hij legot' vorig jaar wél kon·
takt met dt: amb.:tss.ldemedewerker dJè
!..wam sprekt'n tll1 de c-nîge Öjll'nbart' ak·
tivitdl 1';HlSpringbok. Doch dn enkel
omdal hIJ l'en kontaktpersoon ht'Cft op
Ut' Zuld·Alrika,mse .1m1:>,lSS.!de.Dit deed
IIIl5 dtl~ ten {lflreclue be,.llÜten dJI hij
Otlk lid is van Springbok, eksku<;cs daar-
voor,
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Voorlopig bilan opgemaakt

Tegenvallende resultaten bij proefeksamens psychologie
ep het vlak VOII neqatieve rekla-

me zijn slechte ek:..amenresul-
taten een aspekt dat kali tellen

voor een universiteit; zeker in tijden
van onderlinge konkurrentie waar
elke inschrijving belangrijk is. Toch
voert de KV Leuven op dit vlak een
transparant beleid. De slaogsijfers
van de verschiliende departementen
waren al voorpaqinanieuw s in Velo
15. Zoetjesaan worden ,lIJ ook de re-
sultaten van de proefeksamens duide-
lijk. voorlopig bfijkw die resultaten
vooral voor 'HU Departement Psycho-
logie niet zo positief Ie zij", Datzelfde
departement gooide slaag.5ljfergewijs
al geen hog/! ogelT met amper 32 pro-
cent geslaagden tijdens hef vorige
akademiejaar. Professor Smeyers,
hoofd van he monitoraat van de
Fakulteit PsycJI0109ie el! eedoqoqlscne
Wetenschappen, maande in een ge-
sprek aau 101voorzichtiqheid bij de
interpretatie van de resultaten van de
proefeksamens bij de psycnotoqen. De
invoering van semeuereksamens ter
bestrijdin9 van de slechte resultaten
ziet hij alvast "iet zitten,

De eeesickanners aan het departerucru psy-
chologie kregen dit jaa r drie procfcksarncns
voorgeschoteld: statistiek, crfrtljkhc-idch-cr
en Iunktlclcer. Het gemiddelde was bij geen
van de drie vakken hoger dan een rlen op
twintig. Hel sljfer voor erfelijkheidsleer I<lj;
iel, heneden de magrcche tien. terwijl hel
gemiddelde V.Hl sr.utsnck en vooral funk,
neleer seneus lager lag. vOM~1 11('1resuheat
van dit l,lat~lt' vak ligt l,l~l'r dan hl'! resui-
1.1.11dal fk 'Imknh'n Ill"~('n >('[\'1.1<11(,'11I, ...IlU.ili:-Jt!linmcve eksameus: voor Ik rwee

- andere vakken is het gemiddelde een vnj
akkurare weer~l'iegeling van de verwach-
tin~l·t~ \IJl hl,t nmk \"111 hl'! j,l,H, ",\1,1.11hel
..laagµercelll.Ige van !l11Sdepartement is nu
eenmaal uier 'Chult'r{'nd. 7od,lt een heel
,1Jl1Ial vturh-nu-n nu-t dne vlcchrc punten
gektJnJr!l1l1t'('f{J wnrdcn", oldu- $nWyl'r"
een schur-hrcrc pogillJ.: om he! ~ledltl' ~Ijkr
'1,111lunktick-cr Ie \l'rJ..I,lrl'll b hl't kit dat
er dil j,lar In november - urn jlr"ktbdle
redenen - gel'tl toets is gcurgani ..cent Loab
dat ~nder", jaren \Vl'l gcbcunh- voor dit vak.

Een meer omvattende verklaring b
volgens SIlW}'('f, te vinden bij de rnoriv atlc
wanmm «uocrncn VOI'f jl~ydlOl{)µIl' kie-zen.
"hen ,l,mlal srudenn-n konu p~'t'lhologie
studcren zonder cdnrc weten wa ar ze aan
beginnen, Zt' hebben gvvn dllidl'iiJk hcr-ld
van de studie zoals studcrucn lhl' aan wi~,
kunde ol klassieke talen lwglnnr-n Psvcho-
I..ere wordt me('r gekmen door uitsluiting:
als 111enniet positie! gemotiveerd is Vf)(H
andere studu-nchrlngcn, i, psychologie één
van de richtingen waar di~ studenten te-
rechtkomen, W Een aanwijzing voor die ver-
klaril1S is volgens hem IC vinden bij de
vijfenzeventig studenten (op tets meer dan
vijfhonderd] dil' /liet eens hebben deelge-
nomen aan de proefckvamens plus het aan-
tal dat pro lorlll.J hedt meegedaan, "Zij
hebben [JU al opgegeven'

Prognose
Op dl' vraag hoe hel nu vcrder moet.

venvijs! professor smeyers naar her goed
uitgebouwde monitoraal waar de Iakuheit
over beschikt. "Er 'lijn vier mandau-u In
beschtkkfng voor het monitoraat van Jl~Y-
chologte t"11pedagogiek samen, Daarenbo-
ven 'lijn er nog eens drie mandaten die
niets anders doen dan dienslverlening ,lan
de fakulteit. WIj 'lijn echl wel bezig mei on,
ze studenten, hoor, Deze men5{m be5preken
na de prodekstlll1ens de resultalen, zowel
kollektief als individueeL - Bij deze Oespre-
king wurdt ook .1Jndacht gt"schonken aan
een illll'rpretatie~ysteem van de behaalde
resul1.lten, Smeyers legl uit: -Een student

kan zichzelf een beetje situeren op basis
van zijn resultaat, een acht is bijvoorbeeld
Ie weinig. Als we hen dan hel gemiddelde
meedelen weten ze hoe ze er voor een beo
paajd vak voor staan ten annzten van de
groep, Maar hel is veel belangrijker om de
student te venellen hoe hij ervoor staat
met betrekking tot de verwachtingen op
het einde van het jaar,"

Het Imcrprctancrnodel gaat uit van de
resultaten die studenten van de voorbije
drie jaar behaalden. de sijfers worden dan
in verband gebracht met het resultaat op
hel einde van hel jailr_ Door de huidige sl]-
Iers te vergelijken met de resultaten over de
drie vorige jaren kan men - onafhankr-hjk
van het gemiddelde _ prognoses maken
over de slaagkansen, Dil plaatst de vijfers in
een heel ander perspektief, smeyers: -Wij
doen dit niet om de realiteit Ie verbloemen.
Maar op dit" manier is het wel ~elijk om
sfectue resultaten te relativeren, Men kan
immers met vrij lage sijft"rs statistisch ge-
zien loch een redelijke kans maken om te
slagen, Zu kunnen we de beleving bij de
studenten een beetje bijSldlcn_ Hel is dan
(Jok een grote bekornrnerriis van de fakul-
teit dat we de studenten naar aanleiding
van de proulcksamcns valide informatie
g~ven -

Ook Rektur Oostcrunek hccü van hel
bestrijden van slechte srudfcrcsuharcn één
van lijn prioritelten gemaakt. Een denkpis-
te die daarvoor gevolgd wordt is het invoe-
ren van scrnestereksamens. Op die manier

wordt, volgens voorstanders. de studiedruk
beter verdeeld en kan men venvachten dat
de studenten zlch meer Inzetten omdat de
resultaten definitief zijn, Professor Smcycrs
is hier alvast géén voorstander van. ahans
niet voor de eerste kandidatuur. -vcor de
licenties kan men dit wel invoeren en zijn
er zelfs radlkalere hervormingen Ie beden-
ken, Waarom zouden er bijvoorbeeld op
het einde van de eerste licentie nog eksa-
mens georganiseerd moelen worden? Voor
eerste kan zou dit echter een slechte zaak
zijn, Al, je studenten in februari konfron-
teert met definilieve cksarncns, dan moel je
in november al prodeksamens organiseren
om hen de nodige feedbock Ie geven over
hun studeergedrag. Het is praktisch niet
haalbaar want dan meet je het hele onder,
wijssysteem veranderen en vakken onder-
wijlen én ondervragen in blokken, We
hebben ook al paaseksamens. deze komen
op een beter moment, Het eerste jaar is ge-
woon het slechtste jaar om met semester-
cksemens te werken,'

Slachtoffer
.,

Ook 10.::11 aanzien van de orlëmaüeproef
staal Smeyer:s skeptisch. Dit is een eksamen
waar men de motivatie van een student
voor een bepaalde studlenchttng probeer!
te achterhalen door hem te ondervragen
over hel gekozen vakgebied. Het resultaat
7.0U dan een oriënterend 01 - volgens som-
rulgen - een bindend advies vormen voor

de studcrucn. Smeyers heeft hier twee beo
denkingen bij, Ten eerste is her volgens
hem middels een cncntaueproet wel erug-
alns mogelijk om te peilen naar interesse en
inzicht maar niet naar bet feit ol men zich
ook effektief gaal inspannen, Daarbij komt
110gdal het voor psychologie niet mogelijk
is om naar voorkennis of interesse Ie peilen
omdat men die vakken in het middelbaar
eenvoudigweg niet l'__~eftgevolgd. Ten
tweede is het. volg~!}s hem, niet dernokra-
tisch om mensen op grond van het systeem
van oriëntering weg te selekteren. "On-
danks het tetr dat '1\' ongeveer twintig pro-
cent hel meer dan wearschijnbjk niet zal
halen. krijgt iedereen toch p~kans om zich
op een jaar tijd Ie herpakkesa. Bij bindend",
onëmenngsproeven zijn er te\"l'cI slachtof-
fers aan wie deze kans niet eens wordt ge-
boden."

Om een optimaal beeld Ie krijgen van
de resultaten van de proefeksamens aan
andere rakuheuen is het waarschijnlijk nog
iets Ie vroeg, Bij genceskunde ziJIl de resul-
taten wet bekend en zijn de sijfers Iers beter
dan vorig jaar. Toch schornmeh-n de gerrnd-
dekten daar nel rond de tien. vn zijn ze niet
beduidend hoger ondanks hel (halve) toe-
latingseksamen. Bij Polltieke en Sociale
werenschappen zijn dl' rcsuhawn nog met
verwerkt. Maar menhor Yves Plees kon wel
i11 zeggen dal "het i~IS skt.hter was dan de
vorige jaren."

Rar cerns

Hoewel polhiel uh de vorige eeuw niel echt bekommerd waren
om de t!':-lIll>krati:wüug van het Qnderwij!. lijkt hel erop dat ze de
huidige en IOckoms1!gt: generenes studenten cnbedoekl een ruet
onaardige som voor sntclebeueeu nelmen. Deze we-ek lüterpel-
teerde Ludu Seneen (Agalev) de minister van onder .....ijs hierover
In hel Vlaams Parlement- Op ba~s van een wet van 1864 ts er In
Iedere prlWinde e-en stichting die een bedoog aan glflt"n van panl-
kulleren beheert en tor doel heelt die om te zeueu in studiebeur-
zen, Jaarliîk~ worden de-ze beunen aanQekondi$d op d~ aanplak-
borden van steden en gemeenten, DC'-lCstlchtlngeu kermen beur-
zen toe op veerwaarde dal men ze. aanvraagt en IIiIn bepaalde
voorwaarden voldoet. Het beheer lig't in handen vau provinciaal
georgeneeeede kOlUl1l1ssb. De voorwaarden waaraan een jongere
moet voldoen om tu aanmerking re kernen stammen duidelijk uit
de vorige eeuw, ZOll\Q('t een Lîmburgse ~tudent t>ijvwrbt-eld af.
komsûg zijn ul.t de gemeenten !-leusden of Helebteren. Bij geb~k
aan dergdljke kandidaten vuldoet het dat de moeder .. fkom~tig is
uit deze gemeenten. Een andere tx-pa!ing verdst dat -de naa.ste en
meest bchoefllge bloedvl~nvanten van de stichter {van d(! stkh-
tlng) en na hem P.l) de beho<:ftig(" s11ldenteo \'3n Zoldt"f en Bolder,
bttg~ jaarlijk.;_ een beul"$ kt,mnen krijsen. Weer etge.ns anders moe-
ten de srudl.'llIen gene6knnde, rechten of kunststudl6 volgen om
Viln een Peur5 te kUDDen genieten,

H<'I aant<ll jongeren dat in aami'lerking komll-'OOt deu beur-

zen iS zeer '-'<!-perkt-de hoogste beun die uugekeerd kan worden
bedraagt 15,000 [rank =en steelus wëinîg studenten lijn van het
bestaan ervan op de hoogte, OOk blijkt dal de beheerskosten (de
adruJnim,uie) soms hoger tlJn dan de bedragen die effektief uhge-
keerd kunnen werden. D~ doeltreffendheid eau dit archaïsch sys-
teem kan dus dufdelijJ.. in vraat: gè'StI:ld worden. De IOIale som van
de ver~chilkllde pO~C$ V3,.nde vtaemse provincies w(lrdl ntcneunn
geschat op ongeveer 400 miljoen. Volgens de wet van 1864 moet
de minister toeacht houden op de stichtingen. Nog volgens die
we ktlO bet systeem aangepdst worden alm de oude doetsreülngen
als ];01.1blijken dat er geen gegadigden meer zijn. De minister van
Onderwijs was op de hoogte van hel bestaan van de suchtingen in
Brabam en A.ntwerpen mallr WiSt niet dafelke Vlaamse prcvtnete
Cl' een bad. Hij beloofde om dit verder te onderzoeken en te kon-
uoïeree of de overheveüng van de nnddelen ndM het normale
stelsel ven studiebeurzen juridisch wel kin, ceeïeo bet te krapp<-
budget voor S1udiebeurzen en de in het VladlD'i Parlement UDa-
nkm gQedaekeu'rde reSQlu!le om bt:;t st.elsel viln litudi.ewelagen te
verbeteren 4zle Veto J4) is de druk op de IllJmster alIeszlm groot
om werk te maken van de overheveling van de middelen van dil
negentfende eeuws systeem naar het nOrmale stelsel van studie-
toeldgen,

(Or)
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Dagboek van een bezetting

Na Renault blijkt niemand nog veilig
ee dagboeken die twee werkne-

mers bijhielden tijdens de
strijd rond Renault- Vilvoorde,

zijn gebf",deld in Iret boek 'Na Re-
nault is niemand nog veilig'. Beide
daglJoekscllrij1/ers beklemtonen daar-
in dat de eenheid \'all de arbeiders en
de volltardilJg JIJ de bezelli"9 de enige
wapens waren, Zij betreuren dat deze
werden opgege11en toen voor- en
tegenstanders van het sociaal plan
legel/over eikaar kwamen te staan. De
Ol/teurs, Stan Vall Hulle en rony Valt
com. hopen dat bedreigde werklll!-
mers ui, andere bedrijven lessen tul-
len trekken lIif hun erverinoen.
Daarom reizen zij op dj, moment het
hele land af om hun boek toe te licn-
teil etl net Ii!'lferswk 'car Wars' voor
Ie stelten. Deze week doen zij ook onze
studentenstad aan.

Ton} van Gnrp WJS ploegbaas en solücneen
nu voor ander werk. Van een brave, terug-
!-(elrokken man werd hij in de akues en de
bezetting iemand dil' opkwam voor werk
en regen uitsluiting, Stan Van Hulle was
een mnuame doorgewinterde ABVV·dde-
gel", lid van hel Komtree voor veiligheid,
Gezondheid en Hygiëne in de fabriek en
aktivist biJ de kcmmunlsrlschc PvdA. Stan
verdedigde de lange strijd om de sluhing
ongedaan proberen te maken, wat hem niet
in dank werd algenomen door de vak-
lxmdslctdtng. die het sociaal plan aanvaard-
de, Hij werd als een 'dissident' uitgeran-
geerd. Van Hulle is momenteel aktief in de
Beweging voor vakocndsvemfeuwtng die
ijvert voor een strijdbare vakbond die het
kapitalistisch ~ysleem bekampt. Ook aan
lwt lonl"t·]stuk 'A Car IV,H. oper.J auromo-
l,iJK,)'. !:t'n reateretuk 'gt'ilS5t'mbkerd' door
arbeiders. bedienden en antesten dat bin-
nenkon te 'den zal zijn. werkt Slim mee,
Veto: \Valwarm uw unit naktit$ op dt aan·
kOlldi!liH!J I'all dt slU/lm!l va" Rtnau/t-Vi/loordt?
5tan Van Hulle: «Ik reageerde met groot
ongeloof 'dat kan toch niet'. In die fabriek
was verdorie acht miljard gepompt. iede-
reen dacht dat we vellig zaten; veel jonge
artelders hadden l'en huis gekocht en Wil-
ren een lening aangegaan. Eigenlijk zijn we
wel al aan de !x'zetting begonru-n /lIJg voor
die fameuze pcrskonteremie in het Hilum
hotel. -s Morgens stonden op de parking
van dl' fabriek 36 vrachtwagens klaar Om
afgewerkte wagens af te voeren. W~ heb-
ben toen Illt't een aantal gedelegeerden be-
slist 0111dk Ic blokkeren. Ondertussen werk-
IC de ochtendpleeg gewoon voort- Allerlei
geruchten over sluntng deden toen de ron-
de. lut hel onhellsbcnchr alle twijfel weg-
nam: de fabriek waarin ik vijfentwintig jaar
had ge-werkt ging dicht. Even duizelde het
voor mijn ogen .•

Veto: Hooptm d~ arMid~n in dit p~riod~dal dr
lklgi$dl~ 11I'trllf!id \'COreen op/ouillj iau ::orjm?
Van Hulle: • Dl' overheid bevond zkh tus-
sen hamer en aambeeld. Enel7.ijds zorgt de
voortdurende overproduktie ervoor dat de
patroons hun winsten zien terugvalten. De
kapitalistische logik.l schrijft dan drastische
meerregelen voor, Vermindering van de
loonlasten or IWI geven van ~ulv;idie~ ZOIl

hel probleem van Schweitzer niet npgelost
hebben, In die logtka usoest onze labnek
gewoon dicht. Andel7ijds 7..1tde "riinSl'
overheid met de handen in het haar 0111 de
-maasmctnnorm' te halen, Daarom besliste
zij om meer genauhaandelen in private
handen over te laten gaan; om Inkomsten
binnen Ie rijven. Dl' aankondiging van de
sluiting van onze labriek deed die aandek-u
dan ook in waarde stijgen. Terwijl in Vil-

h@'1nfJongeren
°HET GOEDE SPOOR
Je voelt je als jongen wel eens aangetrokken tot andere jongens ...
Je wordt als meisje ook verliefd op andere meisjes

Je bent niet alleen I Hel Goede Spoor is er voor en door jongens en meisjes tot
26 jaar. We doen elke maandag een leuke activiteit over dingen die je zoal
bezig houden, de agenda kan je c.m. volgen in deze Veto. Je kan die eerste
slap blijven uitstellen, of je kan eens contact opnemen. It's up to youl

We sturen je graag meer informatie op, onder neutrale en geslolen omslag. als
je een briefje stuurt naar PB 113,3000 Leuven-a. Je kan ook eens langskomen
op ons onthaal. elke dinsdagavond (20-23u) in het JAC, J.P. Minckelersstraat
47C, of bel 016/20,06,06, http://www.ping.be/drempellspoor of mail: drem-
pel@ping.be

Het Goede Spoor is de jonqerenqroep van Oe Roze Drempel. die allerlei
activiteiten organiseert voor homo's, lesbiennes en bi's van alle leeftijden.

voorde de arbeiders in de miserie zaten.
dronken spekulant en champagne op de
beurs van Parijs. Bovendien bescbtkt de
Belgische staal niet over de welgevende a k-
ten om zo'n sluitingen tegen Ie houden. In
tegenstelling tot Frankrijk, d,1<11'mo,r 1 een
dergelijke beslissing twee jaar op voorhand
anngekondtgd worden en moet de bewuste
dlrektle over voldoende rekonversieplan-
nen beschikken. Er zou in I3dgië wetgc-
vend opgetreden moeten wordenregen de
sluiting van elk bedrijf..
Veto: Valgws SMcüllisrm 11.'11de pr<NIrlkll\#tlt
in dl! Br{qisdrt bl!drijvtl1 tr laag m dr /oollk"Sllt
"oog. Kan flrksibi/iJtring til strrven tiaar 'dt
p"frk/~ pn>dltkti~lijt1' ten 9ord~ komen aan ,n·
wrl arbeiders als patronaat?
Van HuJle: ~Vilnilr '92 werd er in VilVIK)f-
de over Ilekslbiliteh onderhandeld. De be-
doeling van de Ilcksihilisertng is om met
minder personeel (en dus met minder kos-
ten) beter te kunnen inspelen op de ver-
kocpsclzocncn. Op die mamcr maakt men
een einde aan hel 'voorraadbeheer'. heef
men niet meer af te rekenen met stilsttin-
den en levertngsrfjden. Alles verloopt 'just

111time'. Natuurlijk, als ieder be<lrijf {k7~'

taknek toepast, blijft de konkurrentie even
groot. Konkreet betekent dil' f1eksibilisering
voor de arbeiders dat hun werkweek kom-
pleet versnipperd geraakt, Dit heeft nure
gevolgen voor hun gezondheid en hun la-
miliaal leven. Er ontstaan problemen met
de opvang van de kinderen, vermöeldheid
stapelt zich op, er worden pillen !?c~likt,
mannen komen pas thuis als hun VWU\Vl'tJ
allang lil bed liggen. Vooral aan de produk-
tieband zelf konden ook wij aan den lijve
ondervinden wat lIeksibilildt is. Er bestond
namelijk een systeem van 'vcrkecrsllchtcn".
Bij een momagcvcrrichring die bijvoorbeeld
honderd sekcnden duurde, brandde er een
groen lichtje 10lang de arbeider 7ich aan die
duur hield. Indien de arbeider de duur

overschreed d.1I1kreeg hij vijf sckenden
respijt. Er brandde dan een oranje Ikhtje.
Wanneer de vijf sekonden om waren. dan
)_tingcr een rood licht branden. Hel aantal
sckouden dal een arbeider per dag ol per
week In het rood ging, werd dan geregi-
streerd door een computer, Sommige arbet-
dcrs werden dan 'S vrijdags uitgenodigd
voor een 'sociaal gesprek' met de afdeling-
sjel. MCfilal:r.agen wc die dan de velgende
IVl"Ckniet meer,"
Veto: U IN", akti~f in dl' INwtgillg voor ~'Il'k-
bondsvtmil'IIWÎII9 U h«ft dus et" andtlr vae.
bondSpruktlJk ril -struktunr \IOOr n.'lm'
Van Hullet e TIjdens de stakingen in For-
ges De Clabeoq en Renauh-vllvoordc is er
een beweging gegmcid voor vernieuwing
van de vakbond. Deze svndlkale verufcu-

•wlng Is ~igl'nlijk een oprakeling van enkele
prhnaireobcginseJen die ulr het oog verloren
zijn. namelijk dal de vakbond moel strijden
opda~e ekonomie in dienst zou sman van
de bevulking en dat dl' vakbondsvertegcn-
woordigers dcruokrausch verkozen worden.
Nu zuren we r~·t.1'en getrapt verkiezing-
stctse! en dl' belilligrijk~te vertegenwourdi-
gin).!.. d..- 5rndil...llc delegatie. wordt zelfs
nil't vcrkozen maar aangesteld. Het i~ toch
ondenkbaar enerzijds het parronale wsu-em
te willen bekampen en dnderzijds patronale
nll'wde~ te aanvaarden in de vakbond .•
Velo: I::r ;:iJlI ook: <lrbódtn dir m/IIJtr mihtant
;:'JII~II ukaháJ bavenJ'a!J~sloyatrs \'(rklct", .
SlfIjds}'udlkalisJllt lijl/wh ;-aakmet voordr
hWld'
Van Hulle: .Arbeiders zullen pas bereid
7.ijn om een staking o( een bezening volte
houden als ze een perspektief. een [oe-
komstviste hebben. Maar daar moet de vak-
bom! juist voor zorgen. In ciebecq's dit
duidelijk gebeurt duor d'orezro en de zij-
nen. De volharding van de arbeiders werd
dan ook beteoud. Maar in vtlvoorde werd
tweedracht gezaaid tussen de werknemers.
Men werd voor de keuze gesteld: werken ol
niet. Wil' nog een maandje de resterenäe
auto's bleef afwerken, had natuurlijk een
centje meer om nog een deeltje van z'n
lening af Ie betalen. Met de referenda werd
de mmlvatie om 11."staken weggenomen.
Bovendien bkef de vakbondsleiding zijn
11IK)Pfikseren op Juspin en anderen. On-
derrussen lieten ze de mensen thuis ztucn
en werd er geen aktie meer oudernomen.
Het i~dan vauzcltsprekcnd dal de arbeiders
hun hoof' op sraken of een bezetting opga-
l'en .•

Bart De Schrijver

Semeks
vcrvntg van p- I

l'l·nü'skundl.". Uij de anderen wordt gell,-'ij-
feld .• alwunlr e-r I'oorlopig geopteerd voor
bchoutl van hel huidige svsteem. Bij rech-
ren organiseerde het VRG er een open
debat over, waarin alle mogelijk opties wer-
den toegelicht. Uuelndelijk zal alles er bij
het oude blijven. O(J~ wetenschappen en
filu~ufie spn-ken zich uit tegen de semeks,
al willen ze zlch wel aansluiten bij een
eventuele meerderheid van 'scmesrcrta-
nen. Het H~er Instituut voer Wijsbegeerte
heeft dan ook een goede reden om meer
ccuvormlghr-id te bepleiten: hct levert do-
ecun-u aan zowat alle andere fakulrehen.
die Zich nu In heel verschillende systemen
moeten Inpassen.

Opvalk-nd I~<x)k lIog dat een aantal
van de Lrkultcuen die zkh uilspreken legen
semcks in ecrue kan. niet noodzakelijk ge·
kant ztjn tegen een cemestersyeta-em voor
de hogere jaren. Dat blijkt ondermeer h('1
geval tv zijn bij teneren en bij toegepaste
well'n~(hilJlpen - al v('rzellen de sruden-
Il'lllkh daartegen. De argunienrane daar is
dat dl' nonpassfngsproblcmen voor nieuwe-
lingen niet meer spelen en dal 7.0de een-
vormi~hl."id van de kalender voor alle [aren
behouden blijft. Hel hoofdstuk over sernes-
rcrcksemens lijkl dan ook nog lang niet af-
gcsloten. Mcl de uitspraken van de rektor
begin dit jaar over de invoering van een
credit systeem in Leuven in het achterhoofd,
ben je eerder geneigd Ie geloven dat her
nog IlIi1Jr pas begonnen is.

4

Bart. ëeckhout
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Definale van het zestiende interfakultair songfestival

"Het Lemmens zou eigenlijk niet mogen meedoen"
Goor de qeselekteerde kr;1I99roe-

pen was het woensdagavond
alweer verzamelen geblazen op

het podium van zaal Roosenberg in
Heverlee. Daar zou worden uitge-
maakt wie de 'zestiende wisselbeker'
~'oor de beste muzikale show mee
naar zij" fakbar mocht reuten. OIJ dit
door de Landbauwkri"9 zeer goed
georganiseerd tuisterfestiin werden
kosten IIog moeite gespaard. Veel volk,
goede klank, professionele jury (met
ondermeer Jat, Hautekiet en dito Del-
\'OIlXplus 1109een Flower for break-
fas,), veel sfeer. ll00g muzikaat nivo,
kortom de moeite om ervoor "0'''' de
middle of nowhere af Ie zakken, Net
als vorig jaar gingen ook tlll de SIII-
denten 1'0" lIet témmensinstitunt mei
de pluimen lopen. Hel relaas vall een
door Etienne - alias Piet de Prae tere,
bekend van Studio 8msseJ - met
Op€II gehemelte aan elkaar gepraat (7)
ovonáie vol ministudemenkonserten.
De grfNpen en silJger-sol1gwriters
mochten elk twintig min "te" geillids-
golven produceren. daarbij hel ene
01Jgelegde ,,"mmer 'Living Dol va"
CUI! etenara niet 11;' liet oor verlie-
zend.

'Voor God en Medica' was de lijfspreuk \'0111

Medica's 'de case'. Solo met gitaar bracht
deze An Pierlé-kloon - aldus Etienne-
nummers van Mdiss.! Etheridgc. Thc
aoomtown Rats, Radiohead rn nog wat
Fran.st: metanchonc 101 slot. Wc vonden het
alJemaillgetuigendvanvcelmoedma.lr
voor een op bier en ambiance wachtend
studemenpuhliek was dit toch wat te licht.
Ot'Zt' man dndigde l;Jalste maar ~1!.i.l~!!.
erven (IJl aan' God zal wel tevreden r.lJn
geweest. Etienne voegde daar 110~aan toe
-dat de man toch nog een grote toekomst
wacht ... in de medicijnen". De Nlcuwe
ruosonscbe Kring greep je met Benjamtn's
Mess dan weer bij de keel. Deze country-
verslaafde bracht covers van de Engelse
kommunist BiJly Bragg, en het waarlijk op
een grootse manier gebrachte' Allison' van
Elvb, Crn.leJlo, De man eindigde uiteindelijk

Hallo,

~ Wt'm ~ ~ vrijr hid door te:> brengen OJ)een llllvollt-
(rNtitvt m.Jnit-rt

Kom dan nddr trr bperi

.:atdltt-
k k.ln er ~Lbm OJ)dinsWgV4n 9 u tot 12 u ol

van 19.30 u tot 22 u rekeren n.t.Ir modtl en
stî!ltvtn.

k wordt er op dnktdlgt Wl~ bq.>rkld. \kIor
meer Info, neem conlao;! op mt(,

016/20007:;

derde in het eindklassement, Hij kreeg
bovendien de m('C$1eervolle nevenklasse-
mentsprtjs. namelijk die voor beste eigen
!9ng......!!~t.a~~~IJn_c.c!.sl~nummer.
l.elf geschreven, "Ik speel etgenlfjk alleen
triestige liedjes, hel liefst rovers van mijn
helden Johny Cash en Kris xrtsroûerson.
Door veel van hen IC coveren - hun 'I-On&~
zijn gewoon veel beter dan de mijne - leer
je op een zeker moment wel een beetje hoe
je een song zou kunnen schrijven".

in een nevenklas-
sen-ent voorzag.
Na het ongmcel
aangqlo1Ste 'Living
DoU" werd de
oude doo~ geopend
met 'Takt' On Me'
van A·Ha dat
naadloos overliep
in 'ik wil je van
De Kreuners. Na
hun eigen num-
mer en 110J0t een up
trmro cover van
Soundgarden's
'Black Hole sun'
bezegelden ze ver-
diend hun tweede
plaats. Dan was
hel de beun aan
de pillendraalers
en/of -snkkcrs van
Farmacie. Het was
allc57105 geen vall-
urn wat 'Pogue ma
Hont~'rot 7.lch had
genomen. Deze
groep wa" naar
verluidt up voor-
hand hel meest
zenuwachtig van
allemaal maar daar
was eenmaal op
hel podium niet
veer meer van te
merken, Hel begon
uitstekend met
'l\vllight zone' van
Golden Earring om

zo Ie komen tot een van de moeilijkst te
coveren nummers van de hele avond: -one'
van de gjgagroep UZ, De sublieme inuoriff

1 T.b.eEdge werd keurig nagespeejd door
de le,l<1g1l.1l1sl,een prestatie die veel heeft
bijgedragen 101 de verkiezing van beste gt-
tarisl In het desbetreffende lieven klasse-
ment. Meer nog, deze groep knapte terecht
de (studemen)juryprijs voor beste groep
weg. Ook INXS en Oasis passeerden tnrus-
sen de revu. nadat ze hun verplichte num-
mer hadden gespeeld - waarvan nl()('t
worden vermeld dal hun versie het dtchrsr
bij het origineel aansloor. Naar h..-t schijnt
heelt de groep al nieuwe aanbiedingen
voor optredens op zak en dat Is nrer ver-
wonderlijk als men 1100rl hoc de adonis-
uhsrrahng van de zanger vooral bij h(,1
vrouwelijk publiek in de smaak viel.

Het temmenstnstuuut begon met een
ril! van gadlohead om die vervolgens
abrupt af te breken met het kommentaar
"dal was vorig jaar", Funk, soul ril Elvis
conene vermengd met de beste klank van
de hele avond met daarenboven de verkle-
zing lil de nevenklassementen tot beste
drummer en 'Langer - aan de tweede ach-

Ambiance

Uitzinnig gejoel ging vooraf aan de
komst van 'zna 51O.:an',de mannen ëu
vrouw van de Pedagogische Kring. Eerst
mocht de preses van studie Brussel. Jan
Hautcklct, een woordje doen, Hij om-
schreef 'de toog lcegzuipen' als zijn belang-
rijkste taak van de avond, daarbij wortdur-
wel aansluitend op de ambiance die 'zne
Stoan' bracht. Het eerste nummer bijvoor-
beeld bracht die ambiance, niet in het minst
door hel opzwepend mondharmonikaspel
van Ben 'Blues tee' Lambreclns die hier-
mee pedagogie (ook) van een overwinning
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leTt'cllvoLgendc overwinning van 'het tem-
mens' valt niet Ie tornen. Doch dat teehut-
citeit ook niet alles i~was Ie merken aan de
soms wat te lang uugesponnen nummers
en de niet altijd overweldigende reaktie van
het publick De zanger formuleerde het zo:
-Volgend jaar denk Ik niet dal ik nog mee-
doe omdat er nu al een beetje de kritiek te
horen was van ... weeral hel Lemmcns". En
een noot kritiek was er inderdaad te horen.
Zo vond de zilnler van Pedagogie dat "het
temmens eIgenlijk niet zou mogen mee-
doen aangezien dil' mannen muziek kwasi
als hun ix'r<>ql beschouwen. Eigenlijk i~ hel
Interfakultair ~Q.llglestivaltoch meer een
ludiek concours voor studenten". Op deze
kritiek repliceerden arî!1,eten dan weer -dar
op de Z4-urenlool) Apolloon loch ook
[rneesral suksesvotj meedinglom de over-
winning" en ~dal de mannen van hel Lem-
mens de dag ervoor pas voor de eerste keer
hadden gerepeteerd. war duidelijk maakt
hoc goed zc wel ziJn", In schril kontrast
met het Leurmens was Oermnnia dat
kwam, ug en verloor met een allegaartje
dat op genenwollen sokken covers bracht
van Tracy Chapman's 'Past CaT' en Madon-
na's 'Material Girl' In hun inleidend tekstje
stond er d;Jt James Joyce l'en vervelende
jongen was. De naam 'Jomes .reyce Souls'
kon dan ook niet beter worden gekozen.
Deze groep eindigde op een gedeelde vijfde..
plaats,

Topper

Dan was hel lijd voor herthulsspelen-
de 'Stampede', de misschien wel meest on-
derschane band van de avond, In echte
Committml'llls-slijl werden Jimmy Sommer-
vtlle en Clilf Rlchard door hun mikser ge-
draald om ergens Ie eindigen mei Tm a
beuever' en "rhcrne from Missiol1 tmpcs-
stblc'. Deze groep werd door de [studen-
tenjjury 111elde tweede plaats onderschei-
den terwijl de vakjury blijkbaar geen oren
had naar hun goed gebrachte showen dito
eigen nummer, Op een gedeelde Vijfde
plaats eindigen is misschien te verklaren
door de nadelen van het mutsvoordeel. Als
het een troost kan wezen. in de wandel-
gangen werd geflulsrcrd dat de bassist van
LBK eigenlijk de nevenprijs voer beste bas-
sist had moeren krijgen,

Het was ultclndcljjk aan de ps'ychoLo-
gen om de reeds meer dan geslaagde
Roesenberg-Rock Rally a/Ie sluiten, De
zanger mei zcnncnbrü èn achaervolglngs-
waanzin leek bij het brengen van 'Always
on the run' een beetje op ~een afgebleekte
Lenny Kravhz. Of was het Chuck Berry, of
zelfs Elvis1 Na 'Jililhouse Rock' en hun
gedeelde vijfde plaats, viel het doek en kon
de fuif beginnen.

Pascal 5eynhaeve
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Voor een regenput hoeft het niet meer

We schrijven mldden jaren lachlig. Schrij-
nende stillevens uit Ethiopië springen bijna
dilgelijks uil ons rclcvtslcrocstel. De spil-
index van hel westers geweten wordt ruim-
schoois overschreden en een verhoging v
de hulp drlngr zlch 011.Hel' '8 nochtar
LiveAid van Band Aid. w~lgeverijen
de spektakelsvanpop ~k lege
Bob Gcldof worden cc
mensen zich In herken
hel goed was. Dachten'
bijnD dal hel
- om 'rc«: IC doen
samenwerking op
werd. In 1986 werd Stu
en hoe: dl.' Belgische

tudent Aid mag dan ondertas-
wel één 'IQII de 'klassiekers'

'geworden zijn op de Leuvense
en nationale - aktiviteitenkaten-
helemaal onbesproken is ze nooit

Igeweest. Jaar "a jaar wordt ze gekon·
fronteerä met tiaar eigen kwadratuur
van de sirkei: hoe verzoen je inhoud
et! vorm, of - om tiet enigzins plas-
tisch voor te stelfcn - hoe bereik je
Uil evenwicht tussen [uiveu voor de
goede zaak aan de ene kant, en er [Je-

wust over nadenken aan de andere
kallt? Ee" overüäu op matlier waar-
op Stllde"t Aid in de loop der jaren
op dat dilemma gereageerd lleeft, is
onontbeerlijk om een ziel" Ie krijgc"
op waar Student Aid vandaag staal
en levert bovendien een boeiend ver-
IIaalop.

hier IC lande de massa. DI'
1988 ging n08 verder: in

bterkeutng ('n er
~ hl

nueruouu-n. N.J dflUl'1l 10111

werd mei vee! vertoon en
overhandigd aan

usu Nicaragua - door samen Ie werken
met de landelijke boerenvakbond Unag.. die
volkomen autonoom kon beslissen waar
het geld naartoe ging. De klemloon lag heel
duidelijk op de Inhoudelijke werking, her
debat was open en wilde acveet mogelijk
meningen losweken, er werden zells VOTo

rnmgskurvussen georganiseerd en veel aan-
dacht besteed aan de inbreng en de ontwlk-
keling van de Nicaraguanen zelf.

Een jaar later werd dele nieuwe vtsle
verder uitgewerkt. De Student Aid-kam-
oogr-e werkte niet langer met projekreu.
maar met een thema: voedselzekerheld. De
hele beweging was erop gericht de studcri-

In 1993 liet studcru Aid 'een bom' ten Ie doen nadenken over de derdewereld-
ontploffen. Student Aid financierde de uit- problematiek. Srudem Aid bcsli~le dat jaar
gave van 'Het Orkest van de Titanic, Wer· konsekwent geen geld in Ie zamelen voor
ken aan de Noord-Zuldverhoudingeu' en één ol ander projekt omdat daardoor de
gal zo Dirk Barrez de kans om zijn pamflet idee gewekt werd don geldinzameling bij·
'De Vodder Engelen' - dóll één onderdeel draagt tor de oplossing. Ze legden zich vol-
van hel boek was - publiekelijk te versprei- ledig toe op het verstrekken van mrcrmeue
den. Hel manuskript had Barrez - IIll-de- en ijverden daarin voor stmkturele verart-
werker aan het BRT-programma Panopw ~ngen zoals een eerlijke grondstoffen.
en jarenlang werkzaam bij ...."HC() _ al del Maar de studenten wilden niet altijd

de verhouding lussen vorm en inhoud,
ludieke ekues en sennblltsertng bleet
in '94 hield Velo na de Student

een kleine, geïmproviseerde
meuemtu een duidelijke rlch-

: op de honderd ondervraagde
in Alma Il, kende slechts zeven-

ideale kapstok om inhoudelijke aktice aan
de modale student te presenteren en waren
anderzijds een eerder symbolische uiting
van engagement en soltdantctr. De nad ruk
kwam binnen Student Aid duv steeds meer
op de inhoud te liggen, Student Aid W.1\
moedig genoeg om alstand te nt-men V.111
zichzelf en zich Ie beraden over W,U011\·

wikkelingsameuwcrklng elgènlljk was en
hoc die het best kon aangepakt worden.
Deze cvohate bcn-lkrc in de periode 1993-
1994 een noolt meer geëvenaard orgdpuill.

Manuskript

_ _ jaar, hoewel de heil! wel had
dCeiien aan een aktiviteit of een T-
shirt gekocht. Student Aid werd door
haar it ngspum - hel grote studenten-
pubhe WUSI maken - gedwongen de
ludiek ,. lvitelten niet IC veronaclnzarnen.

werd thematisch gewerkt,
universiteit en out-

enerdjds en groot-
Mei het thema van de
een verkeerde bcr-ldvor-

_ aangekaart: steden
:;':fencn et? "'rkt' a.1ntrekkingskracht op
.~ plallelart,~tvolking uu: de metropolen

worden geassocieerd
rijke, welvarende steden

Medelijden
Alras bereikte de kritiek grot\h~lgten

want kwam hel - oJl de keper IHlchtuwd
niet gewoon neer op 'drinken

tegen honger en durst·? Student

een antwoord OJI de kritiek te
een evcnwlctu Ie zoeken tUS~~1lI~W~'~'-
king en ludieke nktivitelten. Student i.t
organiseerde 7Jch steeds hell'r CII ben: ;t

deelnemers. Oe studenten bouwden

Ijaarlijkse akucs op rond konkrcrc pr"jr.l.\n
-c- russen 1988en 1992 kwamen. it .
orde, projekten in Togo, Tanzania, I
hel Braziliaanse regenwoud en Rwanda
de beurt. Maar was dal wel koosjer. die
projeklen? In de publieke opinie begon dc
vlzie op oruwikkellngsamenwerktng te
schuiven: men zag dat in hel koerante
beeld van de derde wereld niet op medelij-

diende gebaseerd te zijn, een medelij-
dal dan in hel Westen door een hele

vrijwilligers werd beantwoord door
massaal geld op Ie halen voor projekten die
moesten bijdragen lot hun ontwikkeling.
Deze hele opvautng werd afgedaan al~ nee-
lmperiallstisclt. nee, het Westen moest de

wereld rlcn als een partner. er was
aan een positieve beeldvorming van

ontwikkelingsgebieden. Oe derdewereld-
landen wtcren zelf wel wat er mis was, beo
ruueltng was niet nodig, samenwerking wel.

Student Aid volgde dil- evolutie: de
rrojekten - waarvoor stccdv werd samen-
gewerkt mei nict-gocvernemcruele organl-

les (NGO·s) 70<115vredesetlanden. cooor-
enzovoon - bleven weliswaar beslaan

werden gezlcn als een middel om een
doel te dienen, namelijk via bewust-

Iwording srrukturelc vcranderlugen bewerk-
stelligen. Voor die strukturclc vcranderm-
n was l'en mentdlileibwijziging nfMlig en
projekten fungeerden elierLiJd\ als een

te
rele

lleldadlgheid". Erger
projekten hebben vaak een substt-

tuuckaraku-r. de prejekten financierden za-
ken - onderwijS bijvoorbeeld - die lot de
opdracht van de overheid aldaar horen,
met andere woorden ze nemen enkele van
hun taken over en steunen op die manier
betwiste regimes. De NGO's, met het NCOS
als koepel. werden afgeschilderd als organt-
sarles die één keer pcr jaar de aandacht
voor zkh opeisten met een kampagne die
overkwam als kw ...m de derde wereld bij
het Westen bedelen - V.1nnegatieve beeld-
vorming gesproken. liet waren geldtnzame-
hngsrnachtucs geworden die verstard waren
en er vóór alles 0J) uit waren 7ichlell in
stand te houden, en daarvoor schokkende
publicueuskampagncs nrct uit de weg ging-
'0.

teerden vooral in landen I'I.1i1rhet al iets
beter ging en hechten veel Ie veel belang
aan de eigen tewerkstelllng. Maar opnieuw
kwam men tor de vasrstellmg dat publiciteit
en sensiblllsering geen twee handen op één
buik zijn.

rele projekten. Het was een ondankbaar
jaar om in te werken: hel Abos - Alge.
meen Besluur voor Ontwikkelingsamen-
werking - kwam zwaar onder vuur Ie hg-
gen als een verkwistende organisatie die
miljardenslorpende hjgh-techprojekten sn-
muleert zonder om Ie zien n;J'JTde behöcl-
teil van de bevolking of de praktische om-
standigheden - en dan word <11eens een
prestigieuze windmolen neergeptam in een
streek waar achteraf geen wind blijkt te
"lIJn. studesu Aid zag er trouwens geen gril'
ten in dal het Abos één van hun hoofd-
~1)(JIl~,Ir.ibied, hel heette dat de binnen-
landsc en buitenlandse aknvneiten nieh
met elkaar IC maken hadden. zelfs rckc-
nlng houdend met hel huidige nlet-geënga-
geerde lijd~klima;]t vonden de organtserc-
ren vorigj'Jr dat de opkomst minder was
in V('rhoud'Ulg lot de geleverde inspanulu-
gen. Maar het rtllemma is bekend: massa-
aktivitei~n die een hoge opkomsi garandt'·

i i :::;;or ; _......

Mentaliteitswijziging

Student Aid probeerde deze inzichten
ook in de praktijk om te reuen: voor het
eerst waren er lulo-evonden over politieke
vorming. werd ook de nucme diskussie niet
geschuwd, maar de stap om hl'lemaal kom-
af te maken nWI Ioudswcrvlng en projl'l..tl'n
werd niet geleI. Er werd een mlddenweg
bewandeld: Student Aid steunde dar jaar
mcr Janger ("('11 projekt, maar een land - in

Een breuk met de erfenis van 'HeIOr·
keSI van de mautc- was het antwoord. stu-
dem Aid zocht naar een nieuw evenwicht
tussen vorm en inhoud en greep terug naar
de upvanlng dat kleine, ta srbarc projekten
nuttig \V...ren als hefboom. Het inhuudelijke
bewustmakingsproces bleef. maar werd up
eenlager nule gedraaid. In 1996 richtte
Student Aid 7ich op de straatkluderen van
en mensenrechten in Cnlumbi a , Een jaar
later - vorig jaar dus - werkte Student
Aid rond 'veiligheid ó11~voorwaarde lOL

ontwikkeling' en konkrcttsccrdc dil thema
door haar samenwerking met de NGO Han-
dkap International, een NGO gesrlcht in
Thailand die zich Inzet voor de vrrijd regen
...nu-persoousmqnen. Nel als in '9C\ lx-van.
delde Studcut Aid de gulden mlddenweg.
Handicap uuerneuonethccn 7\1\\'('] aan-
dacht voor klein- als grool!oCh.lli);e, srruktu

ren. hollen de inhoudelijke werking ult.
Dat blijkt uiteindelijk de impasse waar

Studcru Aid elk [aar moel uitraken. De ur-
gnnlsatlc van Student Aid is van dien aard
dat elk Jaar l'en nieuwe ploeg aantreedt, die
telkens 'Student Atd' opnieuw moet uitvin-
den, wat tevens een verklaring biedt vuur
de heterogene geschiedenis van d~ ergani-
seuc. Dat S\T.1tl1ÎCnwordt door Student Aid
gehaudháafd o111d<1lhet telkens voor Irtsse
invalshoeken zorgt, en Student Aid nog
altijd ecu studcnu-norganisaue wil blijven,
en geen pr\lfto~si{lne1eorganisatie.

001-. dit jaar gingen de medewerken.
weer up vomuugsweckcnd waar re in sa-
nu-nspraak hun \ isic en thema bepaalden
(lil' ander drtikd up deze pagina's) Als eer-
~le priortu-it blijh gelden dal Student Aid dl'
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leend aan produkteet die tegen mens-
waardige en sociale voorwaankil worden
gekocht. Max Havelaar is dus een soctaat
keurmerk en in geen gevat een merk. Max
Havelaar koopt of verkoopt geen enkel
produkt en heef! dan ook geen enkel
kommersleet belang. De organisatie legt

stellingen, in[ostands enzoveräer: deze enkel de criteria vast waaraan voldaan
moet worden om het keurmerk 'Max
Havelaar" toe te kennen aan een produkt.
Die criteria zijn de direktc aankoop bij de
roducemen. een eerlijke prijs, een duur-"""~...~,

an bepaalde voorwaarden inzake.-_ .''-...
·ClI. Vandaag mogen in België

i U nders of alternatieve
-::::~"'::::.!.=::~;;'~~~l"Orwmi."lli en drie bananenlrnpor-

V{)(Jrhun

s we nu eens eerlijk zo
I twaalf jaar zettel' vlaamse
studenten ziell in voor de der-
de wereld onder de noemer

~lIIdent Aid. Aan de talrijke oranje-
afJiclles die de a[gelopen weken

het straatbeeld opdoken. kon je
~lIerkell dat de Student Aid-campagne

dit jaar niet onopgemerkt voorbij
gaan. Tussen 10 februari en 7

lIaart worden de Vlaamse studenten-
teden vergast op een 'kleurrijke cock-
tail vall aktiviteiten': optredens.
workshops, debatten, fuiven, reis-

I-'__ _j~eurzen, eerlijke maaltijden, filmvoer-

stucenren wil doen nadenken over de rela-
tie tussen Zuid en Noord via informatie-
verstrekking en hel nuanceren van dl' een-
zijdig negatieve beelden uit de ontwikke-
lingslanden. De hefboom dil jaar. het mid-
del om de mlnder-gcîntcrcsscerde student
\:lijde zaak Ie betrekken is het thema 'eer-
lijke handel'. Er wordt ingespeeld op het
koopgedrag van de student hier. om hem
zo te coen nadenkeu Over de Noord-Zuid-
relatie en zo heel gestaag een »icrncntcns-
wijziging Ie verkrijgen. Een frank h hel

begin van het miljoen, leggen ze bij ons als
iemand een geldstuk van de grond opraapt.
en ze hebben gelijk.

Benrry Dcbruync

maken met de positie van ....
lingsla ndcn op de groudstoffcnm.
.!!!.":.':.e.Eld~!~~!~la~lden .!.U9QUl1e~
vijltig procent afhankelijk van de ek~~n ........
van grondstoffen zoals koffie, kakao. ka-
toen t'IJ suiker. De prijs van die grondstol-
ren op de wereldmarkt is sinds de jaren
zeventig evenwel systematisch gedaald. Dat
had verscheidene oorzaken. Affcrccrsr was
er dl' schuldcnproblcmnüek. Om hun
schuldenlast te verminderen dreven de
schuldenlanden hun ekspon van grondstof-
fen sterk op waardoor de wereklmarkrprlj-
zen daalden. Da;H1l,li1st nam de vraag naar
grondstoffen vanuit de industrielanden
geleidelijk af en werden steeds meer ver-
vangende produkten gebruikt zoals svme-
usche zoetstorten en glasvezel. De ontwik-
kelingslanden zijn bovendien te zwak om
iets aan hun situatle te veranderen omdat
er op de grondstoffen markt een oven ....icht
bestaat van de grote multinationale onder-
nemingen. Deze bepalen vijfenzeventig
procent van de wereldhandel in goederen
t!l komroleren tachtig procent van de
grond bestemd voor de produktie van eks-
portgewassen.

De zwakke posttic van ontwikkelings-
landen op de wereldmarkt treft dan ook
vooral de kleine zuiderse bocren. Zij heb-
hen een beperkte ckunomlsche weerbaar-
heid, beperkte informatie over de markt-
struktuur en de rnarktvr aag: ze hebben een
ontoereikende toegang tor krediet en ont-
vangen vaak een onbillijke vergoeding.
Bovendien worden zij gekonfrorneerd met
allerlei vormen van protektie in de Indus-
trielanden. Allerhande imponbelemmerin-
gen - met zelden in strijd mei internatio-
nale verdragen - verhinderen de toegang
van produkten uil het zulden tol de wes-
Ierse markten. Op die manier ISeerlijke
handel met het zuiden natuurlijk onmoge-
lijk.

Omaan te tonen dat hel ook anders
kan heeft Student Aid ·98 Ix-sloten om dil
jaar drie organrsattes Ie steunen die mee-
helpen aan eerlijke handel. namdijk Fair
Trade, Oxfam Wen-kiwinkels en Ma"
Havelaar. nczc handclsorganisarics drijven
handel mei zwakke producenten en met
organisaties of bedrijWIl dle llijdra];ell tot
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n handelen

•

""Het
iets

moet pro-
worden. Er

de meeste mensen gaan waar
""'~'""""J' is, moeten de prijzen schcr-
F rensfoue moeten er op rnakrovlak
grondstoffenakkoorden komen en moeteil
impertbelcmmerlngen worden afgebouwd -

Oe derde organisatie is het Keurmerk
Max Havelaar. Dit keurmerk wordt ver-

Kristof DanieJs

Aktiviteiten Student Aid
Dfnsdag 17 februari

• Leuven Zuid: reisbeurs. zuiders markjje. eksonsche !«ereLhlen, info ever oruwtk-
keliugsamewerkmg, p;ral1s hapjes. workshops. ... •
11.00-21.00 ti. untveonenshancn

• wereldhandelspel
20.00 u., Pangaea. 50 blr. (inschrijven verplicht)

Woensdag 18 februari
• Leuven Zuid
• Uur KULtuur: optreden Ny Ajaja iM"dagascar)
13.00" 14.OQ u .. KC Romaanse Poon. waghenuys
• Debat: Trilde not ejd: Je oplossing?
20.00 u., MTC kleine aula. 50 btr.

Donderdag 19 februari
• AfrÎcan Musie Night: Bövlc (Afrikaanse drummers), Emilien Sa110U(gurkina F.1SO)
20.0011., POS, 1501200 bfr.

Doorlopend: eertuke maahfjden, jnlostands. t-shtrtverkocp. video en inschrijvingen in de
Alma's.

COntae!loenzen lets voor u? Trioptic biedt u EEN

COMPLEET CONTACTlENZENSVSTEEM
yOOf'l 4OOO,-BF. U krijgl \I0OI" zes !TIIIIIf1dftn 6
paar zachte spherisclle ma.andIef1zen (.maan-
o:IeI'jk$ necwe msse zetvere conhJctlern:e<1) incl.
all... on<;!e ,hQ ••,,;hp.<X!uo;:ten yan Alle"óllln.
Profiteer van OMevoordeli9'"probeerset voor
690,-BF.Eenultgalez@I1aanbleding.
Alleen t>ij Triaptic Doeoll

TRloPTlC ADVISEERT. AUERCAN

Of lenzen?
rlTRIOPTJC



IFB-finales
OP woensdag elf februari wcr-

de" de interfakuttaire voor-
rondes afgerond met een ftna-

ledag_Op deze dag werd beslist welke
ream.~er gekwalificeerd worden voor
hel Leuvens tmernattonoat Studenten
Sport Tornooi (USST).

We schrijven woensdag elf Iebruart. op het
programma van Sponraad staat de [FB-
ûualedag. Deze dag moel de spannendste
zijn in de sportwereld van de verselullende
studentenverenigingen. Dan wordt name-
lijk beslist welke ploegen een kaartje krij-
gen voor het LISST. Hel LlSST is een
krachtmeting tussen verschillende binnen-
en buitenlandse studentenvererngtngcn.
Wie woensdag de finales van volgende
..porten won, mag zijn fakulteit verdedigen
tegen de buitenlandse gasten.

De verschillende halve finales en fina-
les werden bestecht in Sporthal De Nayer,
het Gymnasium en de Kg-sporthal. met
uitzondering van her veldvoetbal, Die wcr-
den gespeeld op de kunstgrasterreinen
achter hel Spon kOL De halve nnalc veld-
voetbal voor heren staruc op liet middag-
uur, dh- val! de andere sportdlssiplirtes c--,

basketbal. volleybal en zaalvoetbal - start-
ten een uur later,

Regen

De sfeer op en rond de sportterreinen
was uitstekend en tiet mooie weertje was
meer dan welkom Kortom het was een
ideale dag 0111 de sportkwaliteiten van de
Leuvense studenten en studentes Ie lesten,
De eerste spanning trad al op bij de kleine
finale veldvoetbal russen Germania en Cité.
OC7.ewedstrijd was de laatste kans op eCI1

podiumplaats _ ze moest beslissen wie er
up de derde plaats zou eindigen - en dal
was IC merken N., een ecnt kal- en muis-
spelletje tussen de beide teams viel uitein-
de/ijk hel eerste doelpunten. Ht,t bleef maar
doelpunten regenen aan beide kanten zodat
de wedstrijd eindigde met een 3-3 gelijk-
stand. Oe match moesr dus bcsllsr worden
met penalncs. Cilé moest hel onderspit del-
ven met loch vreemde pcnahicstjfers: 3-0.

óg spannender was de grote finale waarbij
Apolloon het moest upnemen legen CamiI-
lo 'lorres. Apolloon won dele wedstrijd met
een verrassende uitelag van 3-l,

De darnes van Apollnon presteerden
eVCl1 goed als hun mannelijke kollega's. Zij
wonnen name/ijk de Hno/t's dernesbasket
én damesvcllcvbal. Zödoende ging Apol-
loon lopen met vijf \',111 de acht finaleplaat-
sen: basket- en volleybal bij de dames en
baskcr-, volley - én veldvoetbal bij de he-
ren, De andere finabsten waren Thoma ..
Mnrus, met een schillerende eerste plaats
voor het dames-veldvoerhal en zaalvoet-
bal.bij de heren, wlna veroverde de eerste
p[<HlIS voor hel dames lila/voetbal,

Kevin scbouen

,~

f van lilties,
tot

se ven ties,
van

klassiek tot
l!modern

lW:@

PROMS
,

•
met het Collegium Instrumentale Dulci Falconis

O.l.v. P. Leenknegt

maandag-gumaart
Sporthal De Nayer

gratis busdienst

kaarten enkel in vvk
vanaf ma 16 februari
(beperkt aantal kaarten)

leden: 265,-
niet-leden: 285,-

Kringloop-
winkel

Spit, alles
watje kot
nodig heeft

Na hel sukses van de vorige editie organiseren ook dil ja,lr vRG en Fkonvmika weer een
heuse prrmsavond. Net als vorig jaar wordr er ook dit jaar weer gegoocheld met verschil-
lende muziekgenres. Centraal in het muzikale geheel staat nog steeds hel symfonisch
etudemenorkest 'Ct>lkgiUIll tnsuumemale Duld F.:llt'Onis·, maar zij flirten met andere
genres zoals 'disko-revivals', 'mcwax' en 'orrënteeïse brit pop', Na veel omzwervingen -
KC De Minnepoort bleek vorfg jaar veel te klein - hebben de organisatoren de De
Naver-sponhcl ungckozcn voor hel evenement.

De gastartlesten wacht een zware laak als ze de gC!>maakle optredens van Tom
Barman en Sief Kamtl Cartens willen evenaren. Die zware taak rust dit Jaar in de handen
van Luc De Vos (Gorkil. Tlnc Rcymcr (Flowers tor Brcakfest), Thé Lau (Thé I.;)ul en Bca
Van der Maal (Won Ton Ton), Maar het wordt vnoral ulikijken uaar de video-optredens
van Afghan whigs-boegbeeld Gres DulJl.

De VRG-EkoIlOmib[lrünb vlndr plaats Of' c maan in Sporthal De Naycr, het begint
daar allemaal um 20.15 u, Na bet kon sen is er nug een afterparty in de Samabaîa. De
kaartenverkoop "tart vena! 16 lcbruart op dl' sckretanatcn van het VRG en Ekonomika.
bij Musk Md!)]a en bij lal van andere kringen. Oe U'K'gangsprljs bedr;tagt 265 of 285
frank, maar wij zouden Veto niet zijn als we niet weer IIItl graris kaarreu zouden zwaai-
en voor de eerste vijf personen die zich in de '5 MeÎersslTolal5 aanbieden en hel nummer
'I He and ! chear' van Won "th" Ton komen zlngen. V hi."cft natuurlijk hel raden naar de
reden van onze muztekkeuze. tot u naast vijf vetomedewerkers ztt op de r'roms. tot daar!

(rg)

Gratis kaarten voor VRG·Ekonomikaproms

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

SPIT
OPENINGSUREN

dinsdag firn vrijdag 10u-18u
zaterdag 10u-17u

.....__ -Jo.
8

Diestsesteenweg 104, Kessel-La
016'26.09,21
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Germaniatoneel speelt 'Boste' en 'Crankybox'

De man die omkeek
0"de mite van Orplteus en

Suridike, daalt Orplleus af in
de Onderwereld om zjj" gestor-

ven geliefde Ie zoeken. Hij krijgt Eu-
ridike weer mee op Ü" voorwaarde:
dal hij de onderwereld buitenloopt
zonder naar tiaar om IC kijken tenvijl
ze hem volgt. Toch kijkt I,ij om en Or-
pheus verliest zijn geliefde voor altijd.
Deze milt: vormt de link tussen de
twee stukken die Gennaniaumeet -
dil jaar ouder leidi/l9 van regisseur
Dirk de l.atuauwer - opvoert: 'Boste'
ven Arnc siereus en 'Cral/kybox' van
Judith Herzberg.

Vorig jaar zoduen de studenten Germaanse
Talen hun ~toflil Dutteland en brachten
U...mn"UlCllol. e ....n ~1Ukd.lt Büchncr in de
artnncnde I'('UW schreef. 011 jaar bleven ze
dichter hiJ huts. cckozen werd voor m ..ee
recente ]'\ederlandslillige tcneeucksten. Ar-
IU' Su-rens o;chred - als huisschrijver van
dl': Blauwe Maandag Compagnie - 'B05le'
in 1992. Dl' laatste jaren maakte Siererts
zich onsterk-lijk en harkte hij teaterprijzen
blunen met 'Moeder en Kind' en 'Bema-
deIje', twee projekten in samenwerking
met jongerenteaterhuls Victoria. Judith
Hcrzberg is naast dichteres ook de auteur
van 'Crankvbox'. in de jaren zeventig opge-
voerd door het Onafhankelijk Toneel en
later ook door maatschappij Disoordia.

De keuze voor twee stukken up één
avond heeft. volgens regisseur Dirk de Lat-
hauwcr, in de eerste plaats een prakttsche
reden. Veel studenten meldden zich aan om
mee te doen en aangezien hij geen audities
wilde organiseren. zocht hij een stuk met
vee! rollen. De laatste jaren worden er een-
Ier vooral reneetstukken geschreven voor

n~1

stukken samen. De studenten lazen teksten
van Tom Lanove. Gerardjan Rijnders, Hugo
Claus en Judith Herzberg. ne laame werd
eruit gepikt en de regisseur voegde er zeil
de tekst van Sicrens aan toe.

vojgcns regisseur üe Larhauwer maak-
te de inzet en inbreng van de studenten
van 'Crankybox' en 'BI)~te' nng geen pro-
fessionele, maar In ieder geval een verzorg-
de voorstelllng.r Aau mijn 71jde stonden vier
studenten die de dramaturgie deden en
twee die de kourdinatic op zich namen, een
van de akurces schaalde dl' uitvpraak hij
van de anderen Ik had bevendien de luxe
0111een uitstekende regie·a~~btl·nte Ilaa~t
mij Ie hebben. We hadden maar drie maart-
den 0111 twee stukken in te studeren. dus
moest ik een ~erleUle impanliln.: vragcu
van iedereen. Er is mks frustrerender dan
mei amateurspelers te werken die zkh dan
ook nog eens als hllbb} llJen~je\ oIMdlell."

Aldi

volgene de speler-e en de regivceur is
het de mite van Orplu-us en Furidike die
'Boste' en 'Crankybox' met elkaar verbindt,
en meer bepaald één aspekt ervan: het wel
of nter omkijken. Dl' rnanier waarop een
peTSOQnnaar zijn verleden urnkijkt - mei
afkeer. nostalgie. ironie of navelsraarderfg
- is ook bepalend voor de gevoetene waar-
mee hij in zijn huidige leven stOla!.srerens
en Herzberg werkten dit allebei op een an-
dere manier uil. 'Boste' gaat over de schnj-
ver Rlchard die een opera maakt. gebaseerd
op de rnhe. Die opera is slechts een aanlel-
ding voor xtchard om ook "lcUom Ie kijken
naar zijn verteden. Hij komt weer oog in
oog te staan mei zijn vroegere geliefde Car-
tol en zijn volkse roots waartegen hij zich
heeft afgezet. Personen van wie hij al lang

,d genomen komen hem~toren;

Waar is Hoessein?
tDaris Hoessein is zo één van die

filmmakers die niemand echt
kent, maar waar bij "ader in-

ziel! de meesten onder OIIS - zonder
het te weren - al eens een film va"
gezien hebben, Misschien herinnert u
tich Anthony Qllinll als Onassis in de
gelijknamige film waarin hij Jane
Seymour in de rol va" Jacqueiine
«enneäy tegenover ziel, hall. of Hoes-
setn's atmosferische verfiImitIg van
Porsters 'A Passage (0 India'. Zijn
nieuwe film 'Sisth Happiness' keilt op
zondag tweeëlltwill/jg [ebruari zijn
Belgische première in Stuc,

Hoessein heelt een ellenlange Staal van
dienst en heeft een hele reeks teêcvisicfilms
gemaakt voor de BBC. Ook 'The Sixth Hap·
pinCS$' is een BBC-produkti~. De konstart-
ten in zijn onderwerpkeuze zijn makkelijk
op Ie sporen: Hoessein vertrekt graag van-
uil bestaande gegevens: hij heeft komrover-
stele historische epicodes verfilmd - 'Henry
vm and hls Six Wives' bijvoorbeeld - en
iJl het verlengde daarviln g.lat zijn belang-
stelling ook uit naar films 'bosed on a Irue
story' en romanodaplalies. Ook 'Sixth Hap·
piness' heefl werkelIjkheidsaanspraken. het
is namelijk een verfilming van l'en fik/lcm!!e
autobiografie van Firdaus Kanga, die zijn ro-
man zelf 10\ een senario onl5meedde en te-
ven~ de hoofdrol voor zijn rekening neemt.

Z(lwel regisseur als schrijver hebben
rooll in hel slag om slinger in hun flIms en
boeken opduikende India. Ook deze film
speelt zich gedeeltelijk af in de lndische
miljoenenstad Bombay - het Indischl' Hol-
lywood, kon weg Bollywood genoemd.
Hoessein heeft in zijn I<lnge carrière altijd
de voeling meI de maatschappij behouden

zowel in de werkelijkheid als in zijn ver-
beelding.

Gcbeunenlssen uit zijn jeugd ziet hij
weer voor zich in narden van beelden die
sterens eklektisch samenbrengt. Richard
sarnpch uit 'Hamlet' en 'Hamletlllasjien' -
een hedendaagse variant en een produktie
van ëronksteatcr in 1995. Er wordt in sap-
pig 'Vlaams' gepraal over duivenmelkers en
de Aldi: Richard gebruikt in zijn opera mu-
ziek van Elvis. teksten van Elnstûrzendc
Neubautcn en beelden uit Zorrofihns en
Hollywoodfilms. Zo krijg je een chaotisch
beeld V)n""t!e operaschrijver en ongetwIjkid
ook van Ame Siererts die zijn wortels in
een volkse wijk in Gent heeft liggen.

'Crankybox" zit dan weer dichter bij de
mlte van Orpheus en Euridlkë, hOCIYeldeze
er nergens tekstueel in voerkomt. Eén as-
pekt van hel omkijken wordt als hel ware

uit -goste' genomen en uitvergroot. name-
lijk het terugkljken naar een relatie die mis-
lukt is. maar die wel de grote liefde was, 01)
die manier worden de huidige rcJatiè; van
de personages geproblematiseerd. Hel grote
verschil mei Sicrens is dal Hertzberg het
motief op een heel abstrakte en pure rna-
nier verwerkt: de tekst besraat bijna uitstut-
tcnd uit dialogen en Heraberg geeft er gicn
specifieke kontekst aan. Het is een tekst.
waarln veel gezegd wordt. maar vooral v~"]
niet Ie veel. "Het oocrgestreepre blijft te le- -..;:
zen", zoals hel in één van haar gedichten
Iuidt.

sone oversruns
Gtrmamalol1ul spull '80stt' en 'Crankybox' op
11. 14. 15 til 16 ftbruari om 10.00 u. in dt mu-
~um::aal van dt Uni\miltilshalltn (Naamst·
1"'''111). Kaar/tn k<JYttn100 bfr. 11/ voorwrkoop
tn lSO bfr aan dt kassa.

met films over thema's als scheiding, zelf-
moord, relatleproblemen en met verhalen
van mensen die duor God of lot met een
vreselijke ziekte gekonfronteerd werden.
Na films uver mensen die leden aan kanker.
leukemie ot aids. gaat 'Sixrh unpptness' nu
uit van de wederwaardigheden van een
jougcijc dat met een botziekte geboren Is,
met 'benen als koek' dus. Brit - de stekte
heet bril/Ie bom diUilSt in hel Engels - zal
dus letterlijk noon groeien, maar opgroeien
moel hij als ieder ander. En dat opgroeien
is allesbehalve saal gezien zijn familie: een
eksemrteke moeder. een vader met film-
sterallures en nog een rus andere perse-
nages. Als Bril's femüfe ook nog een kost-
ganger neemt. beginlook zijn seksueel op-
groeien en moet hij zijn positie bepalen
tegenover de hetero- en homeseksuele lief-
de. leren omgaan mei passies als euforische
liefde, mislukking en dies meer.

Hoessein heeft genoeg ervaring als
ïumrnaker om te welen hoc hij dl.' grenzen
van de meligheid moet vermijden. De rn-
manuscne verhaallijn van dl,l gevoelens
wordt gekruid, hel trilgi.sche spoor van de
ziekte wordt getemperd door respektievelijk
een dosis droge humor en pfilgmntisdH'
berusting steunend op een liefdevolIc nal1-
vaarding van het leven, En passant gebruikt
HUl"SsCÎnhet verhaal viln Bril ook nOl!:eens
als metafoor voor de groeipijnen, het vol·
wassen wordcn van de grootste demokratie
van de wereld, Ililar aanleiding van vijftig
ja<lr Indiase onafhankelijkheid. vorig jaar.
In elk geval leert Brit zijn weerkaatsende
~picgcJbeeld recht in de ogen te kiJken.

Benny Debruyne

Het Bathseva Ensemble danst voor het
eerst Europees

uezc week OIlI\'31lJ:1Leuven V'Hlr het ('l'n,l hel Bath~('\',l Enwmhlc. Dit dan~gaehdldl' I.-"\.
brengt. nacht ent ~oor.!dlinrt J:emdakt door huischoreograaf Ohad Nah.lrin, "ok twee
unieke koprodukues. ChoreHgl'dlcn van dklht/lJIl ddarl'!j Lynda t>audn'<lu en joaqunn
Sabaté.

HCI Bathçeva Ensemble IS het Jong('rengO('l\ctlilJl van dl' Bathseva Dance Companv,
ten rsradi~l'hc dansgroep met ceu vrcrke il1tl·rnn!i<>I1.lleuitetraltng. DI"Bathseva Dan(\'
COII\l'ilny werd in 1964 op!:I'r!(ht door Harcru-s fI,l1h~I'\'a Jl' Roschild en Martha Graham

en kleurde al snel de Ivracltsche dans. Later, vooral door het w,·,'" van dl: hUi'>\.-htlrensr.liIf
Ohad Nahartn, gmciJ,' Iw,L de intt'm.ltionalt'lxlanR~ttlling, Het h ook deze Naharm dre

I in 1990 het Bathseva Fn<<."mbk opricht. Dit )!e/d~("hal' PWN.Trt l'en leersencol te ~iin
....sor inngc:' dansers en ruuure re bieden aan Jonj!c choreografen Ol nrxligt hCI eosernbre
- net ZD.lI~de Harh ....va Companv trouwens - jongt' ralenten uit om caruen 1')1een
produktie I~'kornon. Bathseva rrofikl'l111' h 11>.d~ een flntlllt ...·fing>.plaah voor J"nljl-
arm-sten UIt verschille-nde utssiptinc\

Voor ril' ,'{'!'SI<' l:iu"OJww tll<'r/l~"t'van het R,lIh~t;'\"a rusembte. die vorige week in
Dr-n Haag te 711"11wil~'en deze weck du-, naar Leuven komt. werd een beroep J.:l>daan"1'
Klaf)'>ltlJ.;en Holland Dance f~lI ...al, Beide jlr)laub..:niö brachten ecu choreograaf aan,
K!;op..tllk opteerde voor Je cenede,e dlllre'1:r"le i.vnd,1 caudreau. Zij stond reeds
IIII'ehkle malen 1'1' het Lr-uvcnvc JH,JlulJI Irl-u'nt ll(l~ <Ijl hel Klapvrukfesnval] el! ,lad!
bekend om haar fil~)inalie voor dl' IlIt:/l!>ClI,kranamnnc. Ook lil haar tueuwe produktie
\1(."'1het Bathseva IOn.emble, /(JO Jj,..'t1twm. wurdt d<: kkmto()11 op Je menselijke dld\l-
teJ..tuur gelc~d. BIJ hrt Hnlland Oanu' f('\ll\laJ ('~-IIdrie wt"kell durend te\Ü\"iI1. dit jaar
11\hel (l'kell VJIt ,k dart~t·r· .. \'tt"! de kt"Ul" (lP dl..'d<lmcr,~-h()rC'ngraaf j(M<111im<;i1l>att'.
HIJ smdeen.lo:.ti Bdll het '{ml!tuw dellè.llw' 111BJrcel,'I1d ('1\ kSdo: lkh dal'lrna t}llk wc
"I' idili't. lu.'tgcen vadk merkbaar b UI 1-IJI1V\"'f')tdJinj.!(·I1_ Samen rnel h('L Balb'teva
EnS<:f(lhk m<iOlkt<:hij 'Trcmc1o. tr<:ml'Îu' Onk d..-Ie \·OfH'otdJiuj.!blijkt t:en s.JuU'n~vd van
ddns en muziek Ie zijn.

Oc derde ch(}rel~ralk dit' w,' In 1.'·UVI·\11(' 11,'n krijgen. i~van de hand van Naharln
zelf, De wu,...nJen ,"'."InDt"t..,'rah Jl)WI" r"Tr rijn werk ~pfd ..en dil~rhij IIJI de \'erbt-t-Idilljol;
"Als Je nu ttll van Nahann's dansen in jt· h"ndell kun huuden. hel 7,)U ,l.1.dll u.nvorkn.
D~'Ilk aan eeJl gt:PI,lljste ~tt'rn. hrt hjkt nC'l f'l'n gc:helm Ix·ddhnuww.:-rk maar sJ1nlll.'rhrl
weg en hct wordt Ct'n "VafH'"n-

'Sixth Happmm' wordt op zondag tri maandag
12 tn 23 ftbruarl in Stuc vrr/oond Vtrdtrt info:
titagtnda.

Kris kuppnu
1kt<" drie \"U"T<t.'IlIlf!J(f1 ::ijn ilJ UIlW" U I>ttijkm ,'r 1911110 ,-,rroari. kfknu om 10.fl() iJl Jt
StaJu:h.,'lI.wbUf"8. Or 18 fthru.uÎ .,."",,1<'11ill Jt ....Iaml"!ltmtrll<ll ruJJ tC'll óUJIIr.u ko~fr.l6rrwn1nf
uit lret wrr.i:: """ NI Barw·,jl:m.<'1"INt .~tl..,,'nd
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• lezersbrieven
Sekundair
onderwijs
In de bespreking van 'School onder schot'
werpt veto zich op ais verdediger van een
demokratfscher middelbaar onderwijs. Te-
gelijk worcr hel vso zonder enig argument
van dl' kaan gcvcq;d - nel de e!ligt' srruk-
torere I)oging ooit om hel middelbaar de-
mokranseher IC rnaken. liet VSO wilde ab-
soluur géén gestandaardiseerd onderwijs
voor ledereen. 111.'1j.:inj.( er nel van ult dal
alk Jongeren Iwd ctgcn kapoenenen heb-
ben. en dill hl'l onderwijs die moet onrwtk-

,kden. Mol;!r d.1 ..HVIK1T moet je ze wèl eerst
ontdekken. b:n n01,ui~'lnOn1jekan best ('('(1
n-chntschc knobbel hebben, maar dan moel
hel ()lIdcrlVij~ hem oo~ dl' kans geven om
daar kl~ mee u- doen. Fn een arbeiders-
dochu-r kan heslontdekken dal gedichten
de I!lIH;'ile waard zijn, als ze daar dc kam
lUI: knjgr. rrectes om de drul.. van IWI ml-
heu I(> verminderen. wlfdc hel VSO Jonse-
ren ~ddd<.'lijk de kans geven om hun speet-
üeke nchnng n- ontdekken en een bewuste
kcuvc re maken. Om H' crusnappen aan hel
'watcrvalsvstccm" waarbij leerlingen die
mtstukreu in de L.llijnu' uwrgingt'n naar de
moderne. wlc mblukw in dl' humauinra
overging IlJJr de technische en van de
reetmtsene naar Je beroeps.

RJJtlj)lali~ gl'vtllg van hl" VSO: de jong-

ens van de heilige Latijnse kregen Ineens
houtbewerking. De ondergang van de maal-
schappij was duidelijk nabij. en dus begon
er een campagne van hel politieke, ekono-
mtsene ën akademtsche esrabüshrncm om
hel VSO kapot Ie krijgen. Gemanipuleerde
slaagsijlers moesten aantonen dat VSO-ll"Cr-
Hngeu nier meekonden aan de unief. De

-wtldgroet van studierichtingen' en de bij.
behorende hoge kosten werden aangeval-
len. zodat men nlet openlijk legen de de-
mokransche basisprincipes moest argumen-
teren. Unlversltehsproffen, die liever zou-
den sterven dan hun 'nivo' en onderwijs-
merodes aan Ie passen aan hel sekundair.
dreigden mei de ondergang van de Vlaamse
keontsetne. Enzovoon.

Midden jaren '80 kwam dan hel 'een-
hetdsnpe' dat traditioneel sekundalr en
VSO moest verzoenen. III schijn, wam hel
ccnheidsttpe greep terug naar hel principe

Nooit meer (Goll)oorlog
De lijd van heroïsche lonpllr,l\ engevecluen waar om elke meter grond werd gestreden
lijkt nu vrijwel ddirliticf \iQ(ubij Nlel 1.1,11Huk dil' gevedll~'ll lul Iets beters Icfddcn dan h....t
begraven van miljoenen gesneuvelden 'als zaden in het zaud'. 'Iorh is de huidige oorlogs-
voering nóg brutaler. nóg dcstrukuever en nóg barbaarser dan hel ooit is geweest, alleen
lijkl hel 7J) niel re lijn. tedereen herinner! zrch "ug~'lwijfdd de beelden van precisiebom.
bardementen in Irak - en dan vooral het beeld van hel oombardement van een brug
waar nog maar nel een auto gepasseerd was.

OoI.. nu wordt dj' drl"iglnll V,1I1een lliell\ ..e gelfoorlog alsmaar groter, In dl' mate dal
we ons een beeld kunnen vermen van wal er nu precies aan de hand IS. hjl..l hel erop dal
vooral de Verenigde Staten zich in een moellljke positie hebben gewerkt. Hun dreige-
menten hebbeu ertoe geleid dal ze ogl'll'>Chljulijk orunogclljk kunnen afzten van een
gewapende tnterveoue zonder gezlchtsvcrllcs te lijden.

De mensen van het 'Forum van vredesakuc- - dit' de toestand op de voel hebben
gevolgd - roepen alle heus aan dek. Zij vrezen immers voor een nukleatr kOIlJlil..t. J,)t
zou nodlg zijn OUI de chemische wapens van Irak te vernteugee. Zij roepen op tot harde.
geweldloze aktie om duidelijk te maken dat dele dreigende oorlog niet (en zeker niet In
onze naam) gevoerd mag worden en dal alh- wapens - ook Je Irakese - geïnventarlseerd
CD vernietigd moeten worden. Een oproep waar wij ODS1hrekl achter kunnen scharen,

(rg)
Dmsda!J vol!}/d~ rervtr prolNla!..rit' I',m MI ht/( mb c>nl15.00 u, aan het NaWI·l!o)c,/d/"wtlrfltrt~
Ewrt. V<1"rmeer informatit M'f'r JtU en wrJrre .!krlef: Forum t'oor Vrtdtsaktir VZW: Van E/nl'ij{k.
nratu 35, 1050 Brusstl, Tt! 01164875 8J l'o{S htt "p.ft vm ril deze ketr niet alleen vië vetott

~ vrije tribune
De gok van Fidel: Cuba na het Pausbezoek

Ik! bezoek van de llilU\ aan CUh.1kon op ruime
l...'r,"'-'iJn.~'ldltn~ rt'~rJII'11 F"II tln:1 IJn ,f .. 111"

I"N: ptTI 111 ,11 J.trt'lliJII.~ oIh h"1 IIJlr IIJI,·rtJn-
dt1ul Uil I,· ~11~rnnaar dc Inulc IJl van Fhlcl
(Jllrn en <meert bcnchren di,' lil JIt· mh1ill~ ~JJIl
breed 1111.I"'~ alnju di,' ..uml Iol!l l~tll'n~diJ~"
l'lllT11ollt'ttl"l,·~IIJltt"!l Ol'l{h,_,n 11I,'."lal ~''l'n
nhll'll'u)!,'n, 11"Td.·u rem-hl. 11""lllc>th di~llljl,
\TII f\'nliidl~ en 1,·l\JI'I!>t-.-I.1 van (uiliI O)r~l'
hall)!"11.o,,~ nu wcrdm '111/" )I\:r, hcr cmdc van
taltru. JI.. )!l'\'ul): van hl'III.lu\I"," ...-], \,,~,r,pdJ

n,· Ilil\I'IJI.I"II lall til' 1',111'"HT hCl A!1ll'ri-
~.1an'l{·.·IIII>Jr)!"l'n dc (]wnl\'!lrrchlt'n In (lIIJd
IH'rdl"n ITIUn/r 1','11 I'I('\'(! 11I1~r'I1l.'\'rd/,llId"r dat
t:fll Wlkll'" I")~in)! l'l'rd g\'(ballllllllliltl'l"f~l'n
hclt' htl tI,lJllll"l' 111r 111>,1.~("Idd i, W,1Ih"1 Cill'
lJdr)!n1>1"11'l'i1.dil I' illllml,IJc!.TII wur)!,'nd,' m,,1'
1"'I!(jde nel. IJII Cul>.1.1h-IIlIJ,ll.t h,'1 IOO[(ubd
wer mucllijl. CIIllllil tit· IlI'af" dnnnmi ..dlt' I.rhi\
te )!1·l'al.cII.\~,lJrlll Cllbana d,' Inr'\CIrlin~~Jl1lijn
\'t"lldc!c)!t' hJndchlll'1rcHII1~rl1 m,·t hl'l \ rtll")!t'rt'
OmlbICl~. Itn't"htJ;cl.nml'lI wa.. Ikl !1lJ,ll.t hel [t-.

vt'n IC"lr dl' ~"\lClnl' Cubdan vrij mllt'Ilij~ t'n }CIr~1
I'IN'r wl."rI"J1 aJn her! \..alllroJul.lt'I'_ \dc an.!t··
re J;lll·,li-n·n 7IIudrn Cubd \t·eI mmder gdd k'rIlcn
IlIUt",>1h....t "mbJr~u ul'J..'eh"len \Iorden. Summi-
)!en belH·rt'n I'{hwr d,n liel tmb.Jrgu (asIlO gue.!
UJl~(\mlen h(·II.,)mmuni'ime in (uba hdpl in
~IJnd l\(~n, Fdtlcr, dan moel,'n dil" Amerikanc'll
I()(_hgruit· 'Inmrtlml.ken zijn. dal zij na lijlt·mlt-r.
lig IJaf hel c·mb.Jrj:o - JUI'i1bcdllt'ld mn Cawu l'n
h,·II.I)mntunisrnf in Cub.lle dl)rll I'all.-n - nog
I....NrJkl 111['Iaais VJn algöthah hehl>t·n.

DI.'paUlIlt·p CasI... CN'I.0]1om [lolil1ekt' gr-
langfn lIiJ 1... lal,'n, Alhcll'\\d in Cuba /:Cfn rolt.
lll"kr tegenstandeJ') l'erdwijuI·n. vnm()ord of )!c-
mandd Wurdl'lI IIIJI\ lil hC'I'1wal kapIIJli>tiS(he
landrn, \\'11il. ni\'lnntkl'!IIICn d,lt er in CllbJ tri·

derdaad erll heperkl aalltal gtl~el"mgevangen"n
ZIJndie niet in dl' ~cllhIlÎlh(lr(·n. Doch. sommige
zogenaJmde 'poliliel.t"· ~1'VJtl$:enenzijn memfn
dil"met gewddda.Jigl' midddcn hl,t CubJansr
sOClaltS!1l1'wild...n ')llI~cmrrpen Moelt"n dan Ier·
roristen die in Wrsl-Eurol'l'5r gevangfnissen lIl-
ten. ook bes<hoU\\d "urckn als roltlleke gevang ...·
nen en vrIJgelalen worden? Bo\'rndleo moel men
kijken naar dt' CulIJJn5(' kontekst. Al achlendentg
}aal lang i~Culo,]hft 'ilachlolrer van de aggrl'Ssic
- 'Sabotage. moord~anslagen. infihrillle. rk(Jtlo,
misd emllJrgtl. blOlogls<hcoorlogs\'oerin~ - I'an
hel machuCSlc land Ier "rreld HI'I i~dan cll,k nkl

men dan normaal dat Cub.J geen nnmre gtffl aan
men-er dit' 7Î.h voor 0.1,' kar I an de ,.~ 'l>.Jnllt'n
TIJ,I"rI"dl' T\\(·,'dt, \\<'ft'ld'N'rll~ konden BIlI\('
nan's en \(""f~IJnd~r. lan de DUI1~ uIC(I\inninC
nch nnj!cI\';llfrid fl(,~met \rlj en "Ill'nlijk lil

Grnol·Brillanml· organiseren. Was daarom GtlN)I'
Briuanme een drkratuur die d,' I11c·n...·(1I'·'htru rn
het I n)heid>ht'~in!>l'1",-hcmd' DJt Illmmi~t, "1'1"1'
samen van de Cubaanw uvcrhcid .11Ic' Ilu!: hl·t
t'li~el van vijand 1.111de revolutie' kn)!:~n (11~e·
plakt illll<l~Wlijk TI"~diJknlijtf IJlt ht"t \",1. !lil dJI
reil aanlal ~an dl.· Cubaan ..t' 0['1"1'.11111·n1'.111d,'
It"I'lIlUlit·lirh Hij ~unnt'n Illt~n ell (l(,IH'gen lil
Cuba, en h'l.· g\'IIlJHdljk WI,,"'rw jn\lrtlalÎllcn
IIlt't hrll in ~untal.l ~IJllm'H ~"nu·n. [\11dc'la.mle
\'l"rkit"Zin~\'nkond"11 IC'Ikh Idh vt'rkksl>ilJr It~l·
kn En Jan 1,lij~1J!il~dal Ckll'lt1I!CI~gdl' 'llissiden-
Il'n' in Cuh.a Il'il lrej gl'lltll"ff(1 It,lJn. WolntI<lJI
hlcmn'r ~n'n mill'C!f'ltand bc..,taan: IIIHlanks dl'
prtlhlt'llwn fll dl' kri1lfken I'an d., CUNIl"ll up d~
Ulerheid Irlijft de o\"t'rgnHf meerderheid I'dll d,'
~l'Olkm~ ~(hlfT dl.' rnolulie ~taJn.

Wat demt)~ral1e brlrd1: 0l' dil IIJ~ !1I1~1Cil'
b.J \'arl memand k'ijl'" ~nJgen. Wie de CUllillll'1l
kem. Ilfel dal ze opc.'n1ijkhun gedJchl leggl'n,
ook als dat mrl alUjd \ lelend is I!)or dl' UIerheld.
In C\lb.J wordl er \'an hoog lotlaJC \cel g....diskm-
sierrd. Via hrel wal kanalen Iwrdl de beV\llking
Jktiel bij het belfld belroLkfn. Vele l\rl1~11cn
ol'rrheidsbesluitfn ",orden door de ht'l'ulkmg op
duizrndrtl \"rrgaderingrn besproken l'n geamfn·
dffrd voordal ze uitge~()("r.Jwordto, Dr vooTbr·
reidende dokumenten van hCllaa1Sle p.1r1IJkon·
grt"5werden door 6.5 miljOt'n - van de I I mil·
joen Cubanen -1x"5prok~l1. wamlit 20 000 \'001'
,lellfll en amcndcmenwn Ie voorschijn kWolrtlrn
Hij verkiC7.ingcn worden dl' lijsten door de bevol·
king 'Sallleng(~lctd l"n ntoettl1 dl.' \'erkozenen 1l"8r1-
matig veranlwoording aneggfn aoln bun kit"lcrs.

Op Ilt'l vlJk van KxiaJe lIlensrnrcchten bliJlt
Cuba zonder mL~r CI'Ilvoorbeeld voor gans de
werdd. AI hedt de moeilijke tkonomlschr toe·
stand lijn IllllalicVf wCfrslag op onderwijs en ge,
zondheidrorg, Cuba blljh een sociale zekerheid
!Jchoudcn die mt'1l in geen enkel ander ontwikke-
lingsland JallHeil. En al hfeft de gewune (ubaan
hrl momcmeel niel zo brtc'd. loudfn I'elt- mwo-
ners van andt'rt' derdt'werddlanden al zur blij lijn
lilt"! het levensoho I'an de gemidddde Cubaan.

Moel or zal (ub.J hel marxi,me !ljlgevrn. m·
als dl.' paus op hfl einde I'an zijn bezul.'k vrorg?

De vraag is: om wal m de plaats 11'sldJen? Want
Ir):t'li;hrlijd veroordeelde de paus ouk h,'\ "wilde
IIr<l-III...-rak' kapuahcmc. BC'laal er echter een
ander '>INrnkapitalisme? Wordt het met Slf,-dS
dHldfhjl.n dal het 'sociale' kapllalism,· dJI \\',"'>1-
EuwlliI na de tweede Wereldoorlog kende. een
uillUndt'nn): lil plaats van d.. [t1!el IId'i? Kwam du
\ocialf·I..1pitalisnll' niet juist {til stand uit vhnk
1C"lr dl.' JanlreHing,kradll van hel !1lJI\i ..nu-
'l/atuurlij~ I' het marxisme al mi<,!'rui~ll.)m UT'

...·hriHdijh· cnbdadl"ll 11'rt·,hl\JJrdi~l'n. maar i~
dil nil'l ht'l gt'I'JI mI.'l d~(" Itl\·HII)~II'.,,)JI, ('I)I,.N'I
I>eeldhel ~rb]("ndolll?

V"lg"II~L'niec( - nit'l Il!:jlilJldn'H kornmu·
m..uS\.'h,'tJrganisJIÎt" - heell h,'1 .",dali\!1Il· ill (\I
ha minllrll> drit"]umdl'rd ~i(]derlc\'C'n, I1n(',1. I.m·
dt'r,'!1 di,· HOl'gtl[tli:-:ll11ukn g"SlmVt"tllijn, ItlOn·
It'n Jij ill andl'r~ - bllitJli'lildl" -Ialldc'n \'Jlt
laUjllS·Amt'fika I1d"lren 7ijn. Ikt i\ danl.Zlj hft
lu~n'l nlll~diik hauJh,nrn \'an hft wcialtsme dal
Ik JTlltu,'dt' mimln gnNII is dan in dl" rt"'l I'all dl'
dl'Tdc' lI't'Tdd. Dat fr len.lg mffr ongflilkheld ,'n
....)(iak pwtokmfn - zoals PfOStllutie - zijn.
~uml JUIs10mdal Cuba genoodzaa~( 1\015om en·
kdf pw·kapuahsllS{:he maaurgdfn Ie nemen en
1I(h Ifnlg moesl lnS{:hakfkn in de kilpilollbtist:lLe
\\crt'l.!lIliJrkl.

Dit'grnen we - zoals de paus - hopen dal
Cuba hrl marxismf auwten, maar loch zijn soda·
Ie \f\'l\or ...enheden behoudl. geluigen I'an weimg
realilfllzm. Kijk naar RU'iland ol Nicaragua. dat na
hl't opdoeken lan de sandinislische rt'lolulil' h,'1
armste land viln latijns-Amerika gnlurdm is. HCI
Cubaanse mdalismr is zeker voor H'rh(,1cllng val,
b.lar, maar dt Vèr'werpmg ervan lal1.ekl'T niel 1tIl
meer welvaart ell dcmukralit· lt-ukn, ilucllt"ndcl"i,
Omdal de Cuban{'l\ dit ook lll~e(ffn, is het weinig
waar..:hijnlijk dat lC aan h~1 vcn:ol'k van dl.'paus
gevolg lullen gel'tll. /Ioker zelfs: de CubaJnse
ovnheid !tl'dl de laatsle tWt'e jaar meermaals beo
vt"5ligddal te wil vaSlhouden JJn hel socialisme
en probeert zich lerug op ICwcrlren Jls hl'l cen-
ltum van hct gmc:il'mk wereldwijde vfrzeltegen
hel kapilalislÎS(he syslt"1:mdal stfeds met'r mise'
rie. ongdij~hl'id. slcrhlr arbeldsomslandlgheden
en onoplosbare problemen veroornakt. en steeds
grolerl' b.:trSlrn begint Ie verlonen. zoals onder an-
dtre in Azle bhJkt.

Roger Liekens.
verantwoordelijke voor 'De vrienden

van Cuba'. Kelosel-Io

van netjes afgescheiden studierichtingen.
En dus naar hel watervalsysteem. waarover
nu w«r klachten weerklinken in de pers.
Ten tijde van het VSO heeft de studenten-
beweging - die beweerde bekommerd Ie
zjjn om de demokratlsering van hel onder-
wijs - een hisacrtsche Iout begaan. Op
geen enkel moment hebben ze zich ook
maar een sekonde bekommerd om het
VSO. Mlssc:hkn wc! omdat ze zeil al deel
uurnaakten van l'en geselekteerde elite en
de toestand in hel rechnlsch onderwijs hen
geen bal kon schelen.

Als de dcmokrartserrng van het middel-
baar onderwijs VelO ook maar ene bal kan
schelen. zouden jullie-misschien eens de
principes van hCI VSO kunnen bekijken.
Beter laat dan Il(~)it.

Clcm Robyns.
eindredakteur Studio. Ket

~

The vorce. hel (engdslalig) tijdschrift van
en voor buitenlandse studenten aan de
KU Leuven. is op zoek naar nieuwe mede-
werkers. Zl' zouden graag IJlen berichten
over de studeJtll'n(tx:wegillgl van Leuven
ldf in The votcc. Als je hel liet lillen om
in hct Engels 11.'schrijven - je vindt tu-t
bijvoorbeeld l'en g(k:de oclening voor je
vcrtaalkunsten - of als je een stage wil
doen bij een Engehl,1lig krarujc. 1.ll"1Ije zv-
ker welkomt Elke dinsdag ls er een rcdak-
tievl'rgadering om 21.00 u. boven Ponulaca
IVe~aliu~~lrilal 341. AI, j"linn ut het Ne-
derlands ~chrijlt, kom je natuurlijk 's vrij-
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~ zoel(erljes

• agenda & ~ ad valvas 1>00.. """TOl OA~I[l'

.J cezoctn zoekertjes.

.J Oevonden IW« zoekertjes. dank21j KnstoL
"Bltkr en Philippe: waar waren jullie donder-
dag, lulerrkkënt BOC'hl
,J AIIIII'IIIic: van " Stuc klaagt dal zo: IC'weuug
in de zoekertjes aan bod komt.
,j Lleveke wordt op dinsdagavond 17 februari
om 20.00 u in de Minnepoort verwacht. Mooj.
v X wordt dringend verzocht 0111de resi van
zoekertjes IC'schrijven.
.J X zal zijn best doen.
"Woensdag 18 februari om 20.00 u in AV
01.12: uurodukne In Asian Extravaganz a.
"XI is geen kloon van x,
"Donderdag 19 februari om 20.00 II in AV
01.12: Introduktie in Aslan 1I0rror.
"Indien de veto geschreven 7.0Uworden In
hel dialekt van 8enny dan zouden er nog
maar twee lezers 7J;n: Benny en zijn ma,

"Natalie heb je die smeerlappen al in mekaar
geramd? Vergcel de flikken maar, die versreen
dat wel.

" Annemie van 't Stuc is ZOi van de trutfels
van postbode X.
.J Hoiptpcloi1 De wereldfuif wordt vervangen
door de neltgenavondt Nu uterdag dus allen
bij Tom & Karen.
.J IX ma van Bellny hedt )0 kilo worst ge-

DINSDAG
18,30 \1 VORMING 'Werken in hel buitenland'

in Aud. zeger Van Het, Cellege De Valk, erg.
Koördt nauckommjssic Plaatslngshulp.

20,00 u VORMiNG 'CDA: hoogbloei en verval
van de Kri'il('n·Dcmokratl~ In Nederland'
mei Ellne 0.: Boo VBnCDJ/\, In CDS·lok",,-I,
~ens·Leuven

20,00 u LI:!ZING 'De EUIl)' dOOf Marie·Anne
\'III$SC'ns. In KC Rornaan:IC Poon, anesetse-
straal 61, 10000, 100/1 SO, org, Oayidslornly
1.c'u~·CO!nlrum

20,00 u TEA.TI!R 'De Kakkewlc:len', in Audilo-
num Minnepoon, BrusselSC'Strut, IOI"JI. 450.

20.10 u LEZING Info-,yond over Afriu. 'Ons
vir jou Suid·Afrib· vier jaar poil·ap.1rtheid'
met Jan vanheukelom. medewerk ...t Abos. In

kocht voor de medewerkers van de Veto. Voor
de vegetariërs he ...ft ze 10 kilo su voorzien.
.J De tans van Isabelelsen dat ze op hel om.
haal van 'I SIUC mag blij yen w erk en.
.J Al diegenen, die op Valemijn all ......n waren,
ge ...n êew ee n: u was ni ...t alleen.

" Salie, Annemk en Barbie dreigen met een
staking tot de Iimsh, indien rsetet niet op '1
Stuc onthaal mag blijven,
" Oe knappe- lachende roodharige drinkende
Porto 2de licentie rechtendame wordt op don'
derdagavond 19 februari om 21.00 u in AV
01.11 verwecht.
,J Hel Tuinkaboutersbevrildingsfroru 7..31de ka-
bouter, die Isabel aan het onthaal van 't Stuc
UIl komen vervengen. omvoeren.
,J De geldkoeriers zullen Ol) weensdag L8 11'-

bruari om 15.00 tI Ln hel Stadhuis van I.euven
I ._ .........

JU ,nLUWISSEN
Alle verhuur

vtdeo-, klank- en ucmmarertaet
Videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met of zonder D.),

KARAOKE (1.500 lilels)

ir016/201.301

I::(~ ,c(ij~?WIE VAN DÈ DRIE??
~

Tien at 118 Tie
Tel: 3.70.30 Tel:

': '.
Ma. . - 22u. MaJ.WJ 1-1I9u..
W. ,~. -20u.
Zal L1Q -17u. lang,

aan de eerste duizend bezoekers een bankbil-
jet van tienduizend Iran): overhandigen.
"Vindl u bavarois, tiramisu en trulfelslekker?
Bestel bij postbode X en steun de anti-köntra-
revolutionaire strijd

" X heeft honger, waar bLijfl de gebakken ge-
haktbal.
.J lIij is er.
.J Ntt, loch niet hel is Sofle.
.J Wie de cverbeerlljke cakejes van Barl>cle wil
proeven en zijn duivenkennis wil testen, moet
donderdag naar de Literaire Living komen In
de vlammgenstraat.
" De: nieuwe onthaalbediende van het siuc is
jong. van het Italiaanse typt' en zal horden
alleenstaande moeders naar de tweede ver-

Huize Karibu, Pred. linmraal 150, 1000g,gratis,
II 00 u VORMING 'Welke toekomst voor xcee-

dlstanv'. mei Chris den Hondt van Mcd·TV,
in Los Buenos, Parkstraat 14, org. SJW

WOENSDAG
13.00 u KONSERT Uur Kuhuur 'Ny AJaja',

uilhecrnsc muziek In hel kadcr van Student
Aid: Malagasklsch rrto van vrouwen, In KC
Romaanse Poon, Brusselsestr.l~1 61, Io<:g
grIllIs. 01'2. KU uuven.

14,00 u FlLM 'JeUJI: ÎJllC.'rd.Îa', een FRIlW-!iIrn u.il
'51 van R~m' Ckmcm meI Br POSKY.in het
Vlaams Fllmmuseurn en -archld, 10<:8,20,
org. Stedelijke Musea Leuven

20_00 u DANS Bat5heva Dano:: Ensemble, in
St.ad~houwburg. Io<:g. 700/500/}oo.

20.00 u DEBAT 'Cuba: pilradlj5 of hel?' met dia's

I

van Roger ïfekens en een debat, in Ginkgo
Blloba, Vlamingenstraat 116, erg. Vrienden
van cuoa.

20.00 II KONSERT'De ze ... en haar oevers' met
Dirk Van Esbröek (zang en gilaar), Chrhlel
Borghievens (klarind en akkordeon) ...n
Guido DeSlnlpc:laere, in lInlssclSC:Slrilal 63,
10C"g.400,

20.00 U TEATER 'u seceet de Iorturuc' naar 'Ll
chanson de Ioreunio' van J, O{fcnbach. een
komi:lChe OJ)Cro in een bedrijf. In Lc:mmefl)'
~ul.. Ht'renlAr.lal H, weg. 250/200.

21).{1Ou LEZING 'hlgrimstochlen nur hel Heilig
Llnd in de late Middeluuwl"n' door prof.
vanhemelrvcj; in MSI 00.14. lOeS. gral~,
org. Ex oneme Lux.

Alla Polltlka
• 17/02 om 2l.oo u Casmo-avnnd. in Perma.
• 17102 om 22.00 u: Disco-fuif met optreden
van 'StardusaPonkbounque'. 1601140 voor
optreden en Iulî, 60/80 voor de fuif alleen, in
de Blauwe Kater, • 18J02 om 21.00 u: Can-
tus: 'Ble-rstube' (Stella), • 19/02 om 21.00 u:
Karaoke-avond, in de bareel. • 20/02 om
08,00 u: Ontbijt In de Iak.

Blos
·17/02 om 19A5 u: Ve tramelen voorde
KakkeWlcten.' 18/02 om 20.00 u: Welen-
schap-;jenevervoelbal op het kunStgras.
• 20/02 om 20.00 u: OUWLlLLenkanlu~, in de
Waaiberg.

Crimen
• 17102 Escapade naar ceru: bezoek een
Lambrosrana.

Ekonomlka
• 17/02 om 21.00 u: V~rtonlnll Eknnnmika-
film 'Kamer te huur' • 18/020111 17.00 u:
n~drljfwre~tntatie~, in HOG .• 18/02 om
21,00 u: vertoning êkcnormkaûfm 'Kamer Ie
huur',' 18/02 om 22.00 u, Bcach rMty, In
d...n Duld.' l'JIOl Ekonomrstcn sporucmoor,
in Dtepenbcck

Germanla
• 18/02 om 20.00 u. Film 'Trainspotting' in
MSI 01.18, Wel( gralt~ .• 19102 om 20.10 u:
Karaoke·avond, in de Praalkamer • 2)/02
om 20.00 u tnerarre wedstrijd priJUtITelking
+ optreden. til MSI Ol.IB.

Kilo
• 19/(12 omlO.JO u; Kantus, in Tir 'n' a Nog,
·2)/02 om 19,)0 u: Avondtap met Clock·
werk-tappers. in de Fak.

LBK
• 11/02 conceno Rurale, in Wallehuys, toeg.
gratis,' 18/02lndustrifiiag, in Landbouwm
Slltuut.· 18/02 om 22,00 u: 2d~, ld( .. TD,
in Albalros .• 19/02 Top JO, io Gnorgl.

Logopedie
• 21/02 om 19.15 u: Films: 'Le HUIII~me Jour'
en een andere, 111 Mtchone. Joeg, gratis.

Medica
• 20/02 om 22_00 u: Galabal, In Kasl«l
Nieuwland in Aar'i<hOl, berettbaar mei bes-
sen vanaf Doc's.

Medlsoc
• 17102 om 19.30 u: LÇldli)?e avond met de
Kakkewleten, verzamelen s 18/02 o1ll20.10 u:
K...ut us , in D\X.'~ Bar,

NFK
• 17102 om 1),00 u: Di~o-broodmaaltIJd.
• 11/02om 21.00 u: Disco-film: 'Saturday
NÎghl Fevcr', UIMSI 00.28 • 18/02 om
21.00 u: Drsco-dans, in MSJ 91.40.' 19/02
Kaas & BlerfWljn-avond. biertuin.

Pedagogische Kring
• 19/0l om ll.oo U' FaU'aravond, m l'Aftaire.

• 18/0l om 12.00 11:Lunchgesprek met Steve
stevaen, burgerneester van Hasselt, In de
Raadzaal, • 18/02 om 20.30 \I: Toneel 'Mlsle-
ro Buffo', rn Teater Malpertuus.· 19/02 om
22.0011: Politika D...nI'C Party, in Lido.

PsychOlogische Kring
• 16f02 om 20.00 u: Kring tapt filet gratis vat
1'11 versnaperingen, in de Shrillr." 17/020111
22.00 u: Fuif: '~k een lief rut valennju', mtt
gratis vat, iu de Lido,' 18/02 om 19.00 u:
Prottenkwis. in de- 5hrink • 19f02 Karnavals-
parly, in de Shrink.· 19/02 om 19.00 u. Film.
'5creall1', In Micholte (PSI),

VRG
• 16/0l xampusuuervïews Rechten, lOl 19
februari,

VJI(

• 11/02 om 20.00 u: Alternalieve Kamus, In
de 1'.-.IJIk)ef .• 18/02 xamevaüuu. in 'I Fli~ir.

Welenschapskringen
• 18/02 om 20.00 11: jenevervoerbat Op hel
kunSlgra,veldje .• 22f02 om 22.00 u: Plan
Sjarel, in Re·har onder Alm ... 111.

Wlna
• 18/02 om 21.00 u, Film: 'Lost Hrghway . UI
Zool 00.06.' IS/02 ,)\IJ 12.00 u: Jcucvcrbar;
in de wlnabar onder Alma 111,
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dlepmg lokken .
.J Is dal nu bijna gedaan jol, met die kultuur-
pipo's van de Veto dle alleen maar Stutzoeker-
Ijes kunnen schrijven?
.J Kandidaten zoekertjesschrijvers kunnen zich
aanmelden in de 's MeiersSIraaL C.V_+ erve-
nng gewenst en houden van Claus. sex en Raf
Gerits .
.J Niet per se samen.
.J Allemaal duinjen voor de uilslag van JOOSl.
.J Bedankt Kristof. voor die- Iamasnsche boer
die nel In alle redaktiejokalen weergalmde.
Profidat, jongen.
.J De YrouweliJke minderheid van d e Velo wil
In de volgende Veto een totoreportagever mei
alle mannehjke Kakkewjeten.

DONDERDAG
20,00 u GESPREKSAVOND 'Ik ben een paga-

nist' meI Jan De Zuner, joumaliM van De
Morgl"n en auteur van 0." 'Oe schaduw van
de maan. de moderne hcks.erij in Europa', in

KC Romaanse Poort, toeg. gratis, erg. Huma-
nis!Îsch Vcroond Ls.m. HW VLilamS'8rabam,

20.00 u KONSIl.RT Juan Masonoo en Paul
Bcssemlns: koninkhJk e Argentijn!>e ritmes.
sndle dansrn, dramatlscltl" rempo's In ......n
wt't'lderige muziek. met toch vaak de wee-
moedige sf ...er van het Zuld·Amerikaanse
land Argemlnli, In KC Or&lorienhof, teeg.
250/350, org. KC Oratori ...nhof en VZW
Inlegratlc:centrurn Leuven.

20.10 u LEZING 'De Ulerllire Uvlng' mei Pol

Host ... en Lee Pleysl ...r, In 0.: Foyer. Vlamin·
gensIraaI 8), lOeg. 2(01)50, org. Stuc.

•

VRIJDAG
lO.30 u DANS Balsheva nence Ensemble, in

Sladschouwburg. tocg. 700f5QO/JOO.

ZATERDAG
14,00 11 FILM Jekino-Kikino: 'De Maskcrkoning',

ondertltdd. vanaf rlen jaar, in SIUWO I, Bra-
oonÇ\lnl1(Straal 25, Ioc:g, 1IlO/I 50.

17.(10 U KONSERT A B.N. (M<:chdse Hip Hop)
hve- + on, In Jeugdhuis Clockwork. lOeg,
100/150, org, Jeugdhuis Clodwork >nW.

20.00 u KONSERT 'Zahava Seewald & Psamim:

Jiddisch ... llederen'. voorprogramma: Krm:<:1
Borgh & groep. In Stadschou ....burg. teeg, 400,

ZONDAG
11 00 u KONSERT MiddagkonSc:n met Lais &

DlepenhonL in Kapel Romaanse Poort, nros-
KISC'Slraal 6}, I~ 200,

lO.JO u TEATER 'Ole.mna' g...bracht door
Dlto'Oito; een polemiek van David Mamel

over pouucat eerreemess ...n aUlorildL In VIa-
mlngen51raat Kl, org. Stuc.

MAANDAG
20.10 u TEA.TER 'Kerosin~' gebrachl door

Dlto'Dlto: (en dialoog van en me! Guy Der-
mul en Ncdjlma Hadj over 'thuis lijn', in
Vlamingcnstraat 83, erg. Stuc.

20.10 ti TEATER Thakia Toneel presenteert
'Allarm': angSI, kvcnsgenot, liefde, aggresste.
reuo en melancholle Op 2), 24, 26, en l8
februari, In hel Re)'nurt T<:ater, Malpenuus,
loc.-g, 150,

21.00 u KONSf!RT 'Roland 6- Friends', in De
Blauwe Kater, tocg, 2501l00, org. De Blauwe
Kater en KC Oratorienhof

22,00 uDANSAVOND Ch ....m (VVI(, Naamse·

Slr4ól1 177), in de Rumb.!. erg. MLB. Rode
Jeugd, 1018

11
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Kakkewieten met Snozje in Leuven

"Iedereen is gelijk. En dal zal de dood
van de Kakkewielen worden"

zes februari IJC901U1en
ze ean IJUII offel.sjef I!II
ook Ullt'en blijft "iel
gespaard van hun gek.
te, absurditeit en clIOOS.

Op J 7 februari komen de
Kakkewieten namelijk met film avond-
vullende toneelspet-taket 'S"özjc' tloar
de MinnepOtJrt. Hel stuk: gUiIt over de
grote thema\: liefde en vriendschap,
lew" I!II aooä, nltJlJr \'ooral over der-
tien mensen dit' heel graag samen iets
wille" doen, die samen broeden op
eelt ti (af m;Sfïd,ien we/ dertien) en
hopen .I", er ieh uil komt.
S,liO noo.t g('h" •.nd V,Hl dn- Kal..M.'Wll'Il'nJ
_\1(_'Jtf'lijlc:. maar \\".1<11"$( tll;nlt)k ht't>1 11som-
ml}:'- van hen veker rced-, .MIl hel werk
.!ll'1kn: I'P een Il·ilICfI",uium. liJdcll\ l'en
k"I1'l'IIW ,,' ClI)Wkvt<;Î(' fk (11men xakkc-
.'vltlt'r .1('bl ...·" '1l'r! \'1-011op hun ,lktid,
somrmgcn M,Ift'U r.~,I~,11\akteur 'r> 1it'1l
:.lij r'C'~I'nd,' ,:C-/t"lwhJPI'('"ah Ik R"n\'er~
en dt BI,Hl\H' _'\I,land.lg L.lml'~niC' "r ,II~
'llllli~ .. nr ].il groepen als lild ')W()(}U "I Dit'
AlldTrhi'l'l>I.lw A.I'I'oduI111·~Il.dhllng. En-
kden \\'Ml'JI Idh u- zien op teh-vtvle in
K.ildl'lIll'h·u 1'0 ,k vhq.wock d'HJ~.

,\kl d~'K,ÜI.I..t'Wl""'1)hebbe-n ..I deze
aruc-tvn 011 duv d,' handen lil elköar !lesla·
~("n orn l'en ,)\'oll,fvu!!{'IHk show op poten
te- vetten. t'n wal h, htl H·~\!ItJaf' Dortren
mensen dil' ,lil )I1'~kl'n vpclcn. 1JOIWIl. roe-
Jl<'11 en ~l'rin/(en, Hoewel er enkele rode
lum-n doorheen .I....anderhalf uur durende

,r I \', .. ,r.I..11I111(]OI'C'I1,CJnldardl tWI i!..heel in
kornpklC' cham: nu eens de w.urdrll van
h.·1 sm". dm Wt'i;'r Sn.ïlj" hel dt11'J'lwaar-
in ..-de reen 1'1.·1Jsuor draag!. ol mijnheer
TImnU.·rmdll~ In ZIJII 1",,'i-chi.lln\Che instel-
hnJE, ~111'('n'l werk van JOIII' THooft ,,( Jan
Arend) dan weer dlSkob.Jllen en bt.1..!.. li.</ht.
~.1 zoveel hûaruert en evenveel onrroertng,
Wol\ er ~tt)f gt'1I(It"H voor l'en gevprek met
Kakkcwret Adrtaan van den Hooi over
uitlaatkleppen. 5uh,idit'l, ~lre~~. over hel
moon- en IWI lehjke.
Velo: Jl<lllt U,/f,frn \.-11111.,(,!lllt: J("Klt.cv.'/fUI/

een m[/a,nl:!cp 'lijn, I' äk Ua/cr d,u nia reil
/>rr{I'':'
Adrtaan van den Hoo(: .. Spelen /111'1dl'
R""yt'f~ i\ \'" ..r mij (·"....11pk/.am <I" spelen
luj ,k K.I\..l('wl.'!I·1l M,MI lI>th i~hl'l ;JII'
d,'",. IJl' 1\..lk~l'\"'ll'lcll ", .. rdl'n !lil'l ills ('1'11
!t'.11el~l'I.'I,dl.tp t:<'/I('U, 0<'11ht'lek,'nl dill
wij als Ht· 1<,,1..I..1'wklt'll dllll(.'11 kunllrn
Jv ..n dit" WIJ IIIldl'rs 11,,,,,, r."udl'n kunnen
or IIlI.lt-wn<i,,~.In dil" Iin lijn lk ~1l.I..('·
",kien indn,bad ('CfI Uilld"I~I('I~, orndoll jt'
cr I'Cll~ <111<'$kmll uitgooit,.. .•
VNO: O~'erWlJ!..e.Ii'/.i"" /f ..1,k het ~m'1
Adrlaan: .I--.r~ IlUOImn 5pt'kn l"oiJ\llor
1>,'dJ U.U k.:tll IJU oc.k wd JO t'\'n andere
v,lotlrSlt:c!IIIg.ma,)r 1"'1 pkMnlt' hkr Î\ dal jt'
VVt'etd,11.ft' C'<,'11m,lo1ml l,lllR uit )t' ,Lll.. kan
giJltn m,'l m ..nw-n di,' 1(.'illkrn,ul Wll'd ken!.
iJit- UIIl,rUlkkp \',111d,' t.:all..t",~lelen m.>('t Jt'
lil.'! olh I.('t~ 1111:.1111'1\1.11'11.H(.'I j\ niet Z<l
Vill1:d.i1Ir j~h.,! 11It\ pltlollH 1'11d.i.u h het
ni("( plf'1,Jnt, dus I-\-e llIakt'll htl pkl.:tlll hl)
Ik K.lll-,l'wklt'1l :\olct lbc Ultl.I,Jll..lql 1>t'J(lt'·
kn \\.(' ~eWI"'1l .1,11je k,m \laan ~chrt"eu.
wen en HI{·II<.'J1l'n nkmall\1 kan cr 7ich aan
q·~r('11•

V('(o: /-leb j,' 11./cnt .qNd,' '.</I'1>·,'n,·'\'(l(lr</r!/in,q
,/J/II het::df.f( ,<{.'\",,'/ .11$ lid ll'n -:;'llirr,'rrnd .. I'I><}r,
rdlitl,'/ In,'I d,~KoIl./.:.-'wkrm"
Adrlaan: ~Fr Is llt'iC ('('11 nndt'r~('hcid
'in"1j,-' k onlt' twt"(·J,' 3\"lOd\'lIlknd(' \loor,
~ldlinR. \\'01' wij 11(lmlaal dl',kn m{'t df'
K,ll...kewlc(,'n \\':r~ .I"..., h"t VI,1.lm\(· L.lnd
!rt:kkt'n om muzkl-. I.. nw~('n rnf'1 ~kchl"
,'o\,;,r; en wal InljlmvlSAIl1" fr WJ\ {'en lij'l
van numTTlc."ndir 'H' vlak \,()(}r .10' 1i(Xlp,ld-
!lng samen,'clJt'!l m jelkn't'n ,f,'t'rlmaar,
\VI;::t.l&('nwl'l waar wr uilkWamtn. Hclls

heel plezant om met tckctgcbonden zomaar
Ineen, een podium op te vpnngen l·r I~
muziek en dl' muziek I~heel g.-..:d en je
doel waar je -ril! in hcbr. Maar nu 1\ de
voorstelling roch al veer gestruktureerder; Je
zier wr-rkclljk een Inn~'ch'<lIH~ldling.~
Veto: COla"jul/u' lilt( der/I"" m"lf.fo'll r,J/hf ,''''I
1<I(d zitten en ;:-('11irda,',')/ m(l.lr waf hll WIl
doen? Of is er een irlnJ/l"i dIr ,11/,'.<een b~t'lie Lr
!Jalli,l<,erl m /(,.1(1

Adrlaan: .Nce. tedereen I~ gdlJk. En dal
UIl 001...de dood van tk K.ll..~(·wU'len wor-
den. Hct I>onze bedoehng niel om een ge-
heel IC milken Het rhema i\ ..re 'Sn"llt"
Maar ik vlnd dal je toch fII('1 zon l·l..."pJidl"·
Ie lijn moel gaan uuzeuen. Dan woon hl"!
vcrvelend HN i~gewoon ln Jal wc met
dertien 11'8JC('n:il...wil dil en ik wil 11.11.D.lf
duurt tot een minuut voor de \'''OI'\It'Jlill):
Zo kun le naillurlijl I,i\'l éen ~tronll'nd ~I"
hr-cl maken. 1),1nk"01 je lIl,krtl<i.1t11"1 10,,\'
dtnJ<cn di(' tlJd'f e1~d,11,Ia,m ~
Veto: PI/{ dA_,'k,'rr is .1, y,,"'7'S1rllill'l ",./; all,! 'r-;
Adriaao: _'ill h dIlI" dl hn'l ,JlJdt,1"> in
Sm;z)l' dan in ht'l ht.'gin. ~il Ik' "it'rd~' kn'r
zje je dJI t'f dlllf!I.'ll lijn die djo!l'nlijk IIIl'l
j.!.!('d lijn, .'n dk goui jc' ('r dJII )!t.'WtK1I1IIh.
Elke "om~lclhng Is h.-Jerna.ll and.'I">. \V.11
we/tl'rllg ktlmt liJn dl' JIIlt:ell \\aJr il' dan
Z0l"'ll'),:d 'Tn 1lI,lJnJ .1.111)!.'rqlot·ll·CHI Iwhl
<:1\ cell lTldand rUllt' (lH'r gcmJa~1 hd'l,
O.. k dl' lIumlll,'N hKl=<'n\'ol~t. m,loll ddilr
binllcnin \,,"Jl hl...·1 \"oll )l,'ïm,lrtl\ 1~I'l'rd_.
Veto: Jldl", b'('//~Irf1l UI1 lA'('mcllmol ;"",r pu
blicJ Toy" lijJ.t 11<'1oJ/J.'( illl/;r ir: ,fa", ,'r '/,1'
p..>Jl/lm r,1/ aml/\,'ft"11 til '..'lt,\ I'ubiltk ,'tl1 "'/1
/en.II,la/I,l.:r Mil! Ji" Ih'/ ;~m wr mil,>]mr,'m,/kell
Heb j,> lIiClhn 9(;W/ dil{ ,,' het J'I/bh,'k i't' un
MP.wldr In.ad,', IJIJ Jr /h'U) /I,'.'ml, :f' ",lH wij
ammtrm 01/.' Ilif' ~.,'.\I..liik. '" i/ll/i( dolt)' IIU i/I

d,' ::a," nucl/ of lIif/')
Adrlaan: ""dl'ma,}1 nl,'1 \Vii ~pr('~~'I' ht"
publiek ,Ian in ht'l l.>t'gil1\)11) tl' 1011l'IIV.,II
!..-ijl...j(' saill hier ~e('n Illuol aVtlndJt· II>ncd
,il·n. Zit WOldl df' .oon n'n II("'IJ\' 1=.'/1'1 11,
hoop nkT dat 1" zich I>ljdc IlI'U5 ~Cl)"ml'll
,'oc!cn. W,n ....ij I'rnheTC'n ls l'/ vvm 111rgell
dl! ,k ffit"n\rn In .I" 7,1.11onk KJkll·" ..I<"t'n
zijn, Z,)JJt je lip t'('llldfd,' nivo blijh ~ladl1
AI~ d,> mcnsc:n;uII Iwhl'4:n 1l.I1Im.,:'e IC .It'-n
dM\ mOJ>t"1l1(' ,1,11(",k. Vnrlgjaar mOlhll"u
wij in ,k V('I()ruil het le.llc'r ...d,.)C'n af~lul
len. Wij /t',JI'!l t()('11I('s.'n h'l"l put>lkk; I\K'
nn heeft Olag "J' hl" rodiuJIl ~tlnl\':1. In

t!cnk m.. t d,u we zeer snel nog leb gcorga
ntseerd gaan maken, ~lct urndat wc geen
zin hebben. Maar gewoon. met dertien
menven mei een eigen Wil rond een tafel
gaan zhten. dat j, moeilijk Wc zijn ook al-
It-maal tm-neen die hel allemaal zogezegd
beier welen en dre atlemeel hun eigen ding
willen doen."
Veto: Op .Ie KolU",r,:i",<'/I is .'I<"tn t,ht etikrt tr
kkl-etl. \1111 vmden )"lIk ervan om :}eOm1Cj«rd
Ie w('rdrn ",,'I """1'" ze.als w A.C K.O L,'d of

een mum van lijd stond er vijlhomh-rd 1I100n wm...'1:</"
op dal podium. Hel is gt'w<1ot1lluitzoeken Adriaan: • I-'r i~inderdaad geen sternpel
wal de beste manier i~IIm een optreden 11' Olpdt' Kakk\'wl('len Ie plakken Maar
doen. 1,Vij willen echt de mensen uuuodt- W.A.C K,O. deer dan ook weer kh heel
gen. Door ZI' een vnor Ie geven die ft" moe- i'p..UI'. -.11znr .. n we wel op hetzelfde nivo.
ten opzetten en dOUT in dr 1.1.11op Ie kernen Fr I~ een enorme openheid gekomen voor
gl'VCI1 wc dl' mensen ecu Il.rV\ll'1 van: wij eksperlmenreu. W,A,c'K.O. hedl vijf jaar
zjjn erbij maar jullie zijn es ook bil. zen, al moereu pthelcft'll om subsidie I" krijgen.,
~rct'l Jr dit>voorstelling lil een klas~it'kc Wij ht'bbt'w lil een nacht C,'II projektdovstcr
sehouwburg mei phn-hcu ll'ld~ - dM h1'-"l'nRI'~It\kl'll ",nekr IC wcU·tl ho(" hl'l

- <

maakt hel dll.... n no,; plezanter - nl'l<l je
hel vtof van dic zaal afdoen AI, je d.rt kunt.
wordt h..1ougelooûtjk plt-L.1111•
Veto: In df \'()()rJtdli"!J :tIIm Ild"1Jrarp,!<' .-n
!telt m,','i,'. bijna entroerende ",('mem,'n
Adrlaan: "Dal i~heel bewust gctld,lIl An.
Ikr~ hadden wc gewoon l'en optrrJ.'I' kun-
11l'l1 doen Dan hadden we twcecru-nhall

miljoen ~ub~idil' !{t'kregcl1 en hadden w....
l'en week moeten samenkomen om num-
1I1....r~lt· rt'j)I·l~·rl·1l ril golven WI' g~·W'''1I1
VOOTUl'z....ldal ..'l'n nptrt.'dl'n. Nu i, hl'l pk
101111dal ICeen maand ~dm{'n'l'.Trl..1 ('11dt,
I'illans kunt \'ind('1J Im~{'n hd(' nwoif- I'n
Jll'd lu!ari\dll' di/lgl'n . .1(' 1il run,l .Tn I,lld.
t>cJ~'nkf o111t·"10 \'an. dd! 1...111. d.lt ,1.)('11 '1'.'<'

daar. d.ll plakkr!l \V(' d,I,)la,m. Alk ...~.rdt
in t','n \,,)rm ,,('/(nlen, Fr h t'dll ~t'·lt· H on'[
!1:t'hahhdd .•
Veto: (,aûl n ,','n eVfr.-~rqu:Sir< :s .. m v. ~.::r
,//1 ,/ûn Uil _~"'II,',u.'rst~lJjtl!l
Adriaan: .. \-1('t'r 1('lh. 11..heb lH'i (\(I-)il
IO'II'h m('('~('maak. als dl' !,1011SU'111.,,11111 k
tJ.. nt 01('1 d('nien rnenSCLlSMllt'J1, S A\','nd~
klln Je ('Ikol,lr e(hl hdf.·Il, maar '\ Illor~cns
i..a uet'r meI' 1I11'('raan d(' hand )1;1/ lIwr
ken we (10~ ddt m"l dertt.'ll l')ll'h mdkl'1I
bijna c('n olllllt~elijl..e opJr.ldll h,.
Veto: ~,)I~"l1j Julli,' 1<kaU,'\\'/et ujn rm ba.",!,,,
Adriaan: .Ne<:l1. l'en Wt'rkwOllTd K,,\..l.'
Wkll'l1 l~ CCII werl..w<lord AI~ J~'IIIt'I'~.·n
n.:wr .','11 vI'''T\tdlin): kOllw!1 \..ijl..en, c),lO
l-.u11l1t'n lt' ll'g1:i:Il: wij 7ijll g,Jall k.1kkl·\";(·
11'11"
Veto: z.'".i~'t<'f lid,J hu! ,ic Irve./ k.IHtwitlm
"r {i(\'er 1Ji'\1'c"ln frMa <rel.. 1
Adrldan: ..:'-laden' v""T'lld!ing \'Jn d('
~.lkkt,\\!t:II'1l ~l"i'/,"Il 1\'(" ('rrn, ... 11..dt'nl..
d.l( h ....1 dt· ladl~!<' kl-.:-r IS.lal wC'mt'1 ,kni n
iets ~l'f)fganl'ICtTd hchl'nl, 01 wC'mOC'I('n.
al .. we \ ijftiM ûjn. !log enls SJ11ll'rok(.nwn
I'n nog l't'n~ ielS d, ...n. W.' ~J..1n 110~wd
hed \-Tcl (>prred.'n. Gewoon zo "aJJ dl...:u
Iwll..n ,'010:\'rîj,I,lg,}\,'lllrl .j,)df IJ' d.lar 'I-.

IlJfl('~L en we krq.:en ~cld. omdat he! een
ekvpenm ..-nt ts. Zt' denken 'we moeten
l1l~~~hl.'n proberen ol ddt Iukt. Cl! die
mensen (TH hl'l'tje geld geven- llxtal die
m('I1'{'11 tiaar {'CH maand van kunru-n I.,·
ven" 1)011h eenheel goed Idee. W.ll1ljJH'11
ervoor 1,)11.'11bij r-r ue IIlCI\,cn drc projekt-
,ulhl.lk, wnkl ..., velen dil' dan hun
\'rit'nJjl·)-):czd,tllapJt' .. wel !:dd gaven.
maar e-r ):t'hcmJl' niets nieuwe. Dat wav
twintig jol,\{IWI Iwl/l'1l.k Nu)~ l'r n'n
111.·U'I'.'l'OII'IlI,)jUt'i1elI I..rijg Jt· Il'lllOln,I,'
);.-Itl 1)111 kt- 1<:I'ro!>nclJ. Wc hd,hen g,'Cll
Mt'lTlj>t'l /Il,laT .. I~m.·U'iI.'11 I,"' ,'l'n naJI!I \-\1,
Il'n g.'\'I'n . .r,)n llot'nik .J,ld! ht'd bltJ m.-.:- h'/!
,nC'Oti \',m mi, nUt'ml on, 'I..onsl'kwl':IIC ft'
1,1\1\'1'11''11'Hl ülld, ijal ('I'n ninnn- ,Im; ~111Jl
Wadi ,)ij\'oocl.""" d "nk W.A LK.O. In pJ,t
Veto: ,'V'':Ilbl k!dtlITol.O".jr_ [)i";lm uur;:-I i/I
JlI'mi 1,,/I"\Wtlf<'l!_'!J!Jf'Jlldgd :Ja'.1 ""-
',Nn , '11~ "'tl "IJ :/I,' ,lr --in_.J~J1,,'11.1.:-"

11IûlZ,'U!l< 1". 1\:"1/> ,I! I. Fn" rfJbit die f'" "I
nu r. !~J'~n lIebt:
Adriolo1n: •. "A"el ik d,1\ nu na \'1('( \-floor
su'lIm~~n. ,1Izc)Ul:en? W':I{Ik f,mlaqis(h
'''1\d. \\'<1\ \''1'11((·"kli .. ,)\'I'r (.'\'0,(1'01' '''il,tr,
lil IHllnh ..cr Timmerm,Jtls sIerft. [:('n O1Jn
ld nw: lll'c 1\ lt) mlKli hlll' je het lelijkl' t'n
hl'l lII!1t1i,'\,Hlll·nh!t'lIgt. \I,n jl' ml>t'! ],), ht'!)
l'1l legdljl denkt: di! kan <'I!it'nlijk nlel. Dill
,,\'o,n mij in (:én IJlIllfll'nt <;J.tl1engehlt wal
W(' .·t·11 uur ,'11 Ilrit: kwart kr lillig l'wllt.'r.'11
tI.' llu"'11~

Katrien Darras
Vt'rOlllque Pal1eel!w
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