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Vier OP tien Erasmusstudenten uit hoogste inkomens
elgeteld 598 LeuvetlSe stilden-
ten vertrokken (of vertrekken)
dit akademiejaar met een Bras-

musprogramma naar het Europese
buitenland. Dat zij" er vijflig minder
dan vorig jaar. waarmee een einde
komt aan de stijgende aantallen VQn
de voorbije jaren. Dal aantal vormt
bovendien getn doorsnede van de
globale Leuvense studentenpopulatie.
zo blijkt uil een rapport. Veulig pro-
anI van de Erasmusga'lgers INhoort
immers tot de hoogste inkomenskate-
gorie. Dal zijn studenten uit een gezin
met een belastbaar inkomen dat -
met inbegn'p van het kadastraal inko-
men - uitkomt boven de twee mitjoen
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mogelijklIeden om

met Erasmus weg te gaan ook enorm
van fakulteit 101fakulteit: studenten
uit letteren, rechten, ekonomie en toe-
gepaste wetenschappen gQan lopen
met meer dan zeventig procent "'QIIde
Brasmusposten.

Studenten kunnen diverse redenen aan-
brengen om een tijdje in het buitenland Ie
wlllen studeren. Dat blijkt ook lIil de ëres-
musreeks die op geregelde tijden in Velo
verschijnt. Een kennismaking met een an-
dere taal en kultuur; hel aankweken van
meer aellstandlgheid er hel studeren aan
een unief die traditlonttl gespedallseerd is
in een bepaald vakgebied zijn daar de meest
gehoorde morlvertngen voor een trip naar
het buitenland. Daarbij komt dal een Jaar
In den vreemde studeren ook nog altijd
mooi oogt op de CV later. Jammer Is dan
wel dat blijkbaar niet elke student dezelfde
kans krijgt - of ze altarn niet grijpt - om
met Erasmus te vertrekken. De twee laagste
inkomensgroepen - met een Inkomens-
grens tot vierhonderdduizend 'rank boven
de maximumgrens voor studietoelage -
zijn maar voor achtentwintig procent verte-
genwoordigd In hel Erasmuskomingem.

Dat staat in schril komrast met de
veertig precent uh de hoogste Inkomens-
klasse. Piet Henderikx van de Dienst Inter-
nationale Relalies van de KU Leuven stelt
vast "dat er blijkbaar nog een aantal rem-
mlngen bestaan bij gezinnen met een lager
inkomen om een kind in het buitenland te
laten studeren." Volgens hem moelen die
renunIngen nochtans vooral van psycho-
sociale aard zijn: "De beurzen die aan die
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GROEPT LERAARS MET VISIE

kategorleën worden Toegekend liggen loch
vrij hoog. Met achrdujzend frank In de
maand bovenop de gewone studiebeurs en
extr a reisvergoeding. moet een nudleperlo-
de in het buitenland toch leefbaar zijn."
Henderikx denkt dan ook dal de bewuste
groep wal meer aangemoedigd zou moeten
worden. al Is dal in eerste instantie een
zaak voor het Ministerie van de Vlaamse
Oemeenschap, dat de beunen flnanden.
Daar Is alvast beslist dat studenten uit de
hoogste inkomenskategorie voortaan niet
meer moeten rekenen op een bijkomende
beurs. aangezien verwacht mag worden dat
zij die toch niet echt nodig hebben.

Mede door de geschetste 'scheeftrek-
king' is er in de beurspot van dil jaar een
overschot van enkele miljoenen. "'We had-
den gerekend dat er wat meer studenten
zouden partleiperen aan het Erasmuspro-
gramme. Bovendien komt dus een Kroot
deel van de uitgezonden studenten uit de
hogere Inkomensgroepen, die logischerwijs
een kleinere beurs krijgen. Met een hogere
deelname van studenten uit de andere ka-
tegcrteën zou het overschot niet bestaan".

aldus Henderikx. H~I geld werd door de
Europese Kommissie en hel Ministerie van
de Vlaamse çemeenschcp aan alle uniefs
samen uitgekeerd. Het genoemde overschot
zal gebruikt worden om eventuele tekorten
op andere plaatsen te kompenseren.

Dat het aantal uitgestuurde studenten
zo fel verschut van fakulteit tot fakulteit.
IIgl volgens Henderikx aan de prioriteiten
die die fakulteiten zelf stellen. studenten
morren wel eens dat hun mogelijkheden
om Ie venrekken veeral afhangen van de
goodwill van de lakultaire Erasmuskoördi-
nator, maar Henderlkx betwijfelt dat. -ne
procedure om studenten uil Ie sturen is een
fakultaire kwestie. Oe promotor speelt
vooral een belangrijke rel als kontaktper-
soon mei de studenten, maar de uiteinde-
lijke beslissingen worden op fakultair nivo
genomen. De ene fakulteit heeft wat dal
betreft een grotere traditie, en dus een gro·
Ier nelwerk van konlakten dan de andere.
BIJ geneeskunde bijvoorbeeld. waar men
nlet gewend is veel srudemen op Erasmus
te sturen. liggen de aanvragen van de stu-
denten trouwens ook veel lager, "'Ook wijsi
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Henderi.kx er op dal nel in die takuhehen
wel vaak meer studenten met andere met-
Europese projekten naar het buitenland
kunnen. Toch vindt hij dat bepaalde fakul-
tenen wel aangespoord zouden kunnen
worden om wat meer werk te maken van
hun Erasmusaanbod.

Het is trouwens niet zo dat er meer
sujdentenaanvragen ziJn dan te begeven
plaatsen. Eigenlijk wordt slechts de helft
van het aanbod werkelijk Ingevuld. Bende-
rikx: "Elke fakulteit wil een zo ruim moge-
lijke keuze aan haar studenten aanbieden.
Het aantal vakante plaatsen overtref dan
ook ruimschoots het aantal uitgezonden
studenten. Dat beeft ook te maken met de
procedure voor aanvragen bij de Europese
Kommissie die niet verfijnd genoeg ts. Geen
enkele partj] Is daar echt gelukkig mee en
het zou geén slechte zaak zijn mocht het
mechanisme voor aanvragen wat bijge-
nuurd worden:

Tot slot wijst Piet Henderikx er op dal
uil een enquête onder teruggekeerde Bras-
musstudenten is gebleken dat die studenten
over hel elgerneen "erg tevreden- zijn over
hun ervaringen in hel buitenland. "Zij wor-
den Ier plekke goed opgevangen, zOy.'el op
het vlak van sociale drensten als op het vlak
van het onderwijs zelf. Er zijn wel eens
klachten, maar het gaat daar toch over ge-
Isoleerde gevallen:

Bart Eeckhout



• lezersbrieven
Alk Iezersreakneskunnen bezorgd worden op hel r~lIktiesekmartlllln de

's Metersstraar 5, )000 teuven en moelen vóór vrljdllgnamiddag 16.00 u binnen zijn.
liefst op diskene of viII e-mail vetoevero.srudent.kuteuven.ac.be.

De brieven moeten berrekklng hebben op in veto behandeld," onderwerpen of op
teuvcuse (studenten-)lIktualiteit. Anonieme brieven komen nooit In eanmerkmg: de
schrijver moel steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitumderUjk.
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden In Velo.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, WAl overeen komt met

:t 1.5 getikte bladzijde mei dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De redak-
ue behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

FI(J(-KVHV
Op basis van de criteria van toko waarin,
uiteraard terecht, legale ledenwerving nero
gens verboden wordt, kan men het KVHV
niet weigeren binnen hel bestek van de
vrije verenigingen. Hel dubieus criterium
dal Loko op eigen houtje daarna nog in-
spraak heelt, getuigt van torale willekeur
en is mijns inziens absoluut urelevant. Ik
ga volledig akkoord met de niet-erkenning
van het Thomas More uuderncngenoot-
schap: als KVHV-lld kan ik persoonlijk ge-
tuigen dat deze vereniging helemaal niet
voldoet aan het objektleve criterium f}fNII-

baarhtid, waar een vereniging als het KVHV
wél aan voldoet.

Het lijkt mij duidelijk dat bij de erken-
ningsprocedure enkel en alleen objektleve
crtrerta mogen worden gehandhaafd. Het
komt mij een beetje wrang over dat de
kringen een dubieuze vereniging als het
Thomas More studentengenootschap blijven
linken aan een vereniging als het KVHV.
waar heet wat mensen niets meer en min-
der pogen dan Vlaanderen te bezorgen
waar het recht op heeft. Indien KVHV'ers
zich daarbuiten wensen te engageren in
andere zulke vcrentgingen is dal hun goed
recht. maar kan ik dat enkel betreureu. Ik
hoop dan ook alleen maar dat Kringraad
eindelijk besetr dal nlel hel KVHV maar
enkel sommfge klailrhllJkI>llJke dublenze
Individuen als Thomas-Murcwourdvoerder
Matthias van Aken uit zijn op een kontren-
teuepoltnek waar niemand bij gebaar is,

GUnther Maltheussens.
KVHV-lId.

tweede lic. politieke wetenschappen

300.000
Bij hel afdrukken van mijn Vrije Tribune
Ol/cr Cuba, vorige weck in Veto, is een se-
rieme tour ingeslopen. volgens Unlccf heelt
het socialisme in Cuba mmsrens 300.000
(driehonderd duizend) in plaats van drie-
honderd (zoals vermeld) kinderlevens ge-
red. die vroegtijdig zouden gestorven zijn
moem'n zij in andere, kapitalistische lan-
den van Lanjns-Aruertka geboren zijn.

Roger Ltekens,
Vrienden van Cuba,

afdeling Leuven

Thomas More (1)
In Veto 20 proteseeert Mathias Van Aken
van hel "rhomas-Moregenoorschap legen de
met erkenning van zijn vereniging. In al
zijn vercnrwaardtgtng gaat Van Aken zich
ufet alleen Te buiten aan kleinzielige na-
rrapperlj, maar ook aan doelbewuste laster.
Zo houdt hij zonder IC verpinken staande
dat Aktief Linkse studernen (ALS) een
'mantelorganisatie van MLB' - oe studen-
tenorganisatie val) de slalinislische PVDA
- zou Zijn. Niets is minder waar.

ALS is een progressieve srudentenorga-
/l1s.aIÎC die in haar rangen zowel leden van
hel Marxislische Mililam Links als polmek
niet gebonden studenten telt. Waar wij een
werking olllplooien staan wij vrijwel on-
middellijk bekend voor ons striJdt'nd doch
beschaafde anti-~Ialinisme. ALS is inder-
daad voors1<mder van de goeie ouwe plan-
ekonomie, maar koppelt dal streven adn

2

een konsistent engagement voor ptureustt-
schc radendemokraue. Wie de verschillen
met het srallnlsnsch geïnspireerde MtB niet
onder ogen wil zien, Is blind. ongeleuerd of
heeft een overdosis bljbelstudie achter de
kiezen.

Van Aken's hele brief is een koelbloe-

dig amalgaam van halve waarheden, hele
leugens en doelbewuste verdreaûngen (een
oude sraltntsusche IJUuk overigens). Hel
zijn precies die soon werkmetodes - Inrel-
lektuele oneerlijkheid. rnanlpulatie, laster-
lijke verdachtrnakerf - die Thomas More
ook in de toekomst van FKK-lldmaalschap
zouden moeten diskwalificeren.

Peter Deising.
ALS,

student internationale betrekkingen

van God, antlkonseptle zondig Is en seksu-
eet genot taboe. Blijkbaar wordt uw karo-
ueke profiel gekenmerkt door meehtswel-
lUSI, homofobIe, gevoelens van afkeer
legenover vreemdelingen, demagogie en
puur autoritarisme. U hebt mij er bijgevolg
van weten Ie overtuigen dat u zich enkel
beroept op de kristelijke waarden als dIe In
uw kraam passen en dat u uw papa er zal
bijhalen wanneer mensen blljk geven uw
idiote opinie niet te willen promeren. Weet
u, Mallhias, moest Ik de echte kristelijke
\y.aarden nter zo hoog In het vaandel dra-
gen, zou ik mei veel plezier een brandbom
in uw schijnhl'illge aars komen pieren. (je.

lukkig voor het voertbestaan van hel voor
u zo belangrijke katolicisme lopen er naast
de Atexaadra cotens van dele wereld even-
eens GalÀolS rond die zichzen reen karellek
blijven noemen, ook al worden 7.c door
mensen als u weggepromoveerd naar niet
bestaatfde Afrikaanse bisdommen.

Bart Durlez,
assistent psychologie

~ vrije tribune

Thomas More (2)
Liefste Mathias (Van Aken, voorzitter Tho-
mas More genootschap), blijkbaar wordt
uw katolleke profiel gekenmerkt door haal
tegenover alles wat nlet rechts genoeg en
daardoor kommunistisch en marginaal is.
Blijkbaar wordt uw keroljeke profiel geken-
merkt door een uiterst gedateerde 'moraal'
waarin aids nog genen wordt als een straf

Bart Eeckhoul.
oud-student,

Stekene

De vrije utbune kan bezorgd worden op het redakrtesekretariaat In de '10 Mdersslraat 5, 3000 Leuven en moet vóór vrljdagnamJddag
i6.oo u binnen zijn, liefst op diskcue of e-mall vClo@velO.student.kuleuven.ac.be.

De vrije tribune staal open voor Iedere persoon of organisatie die mei redelijke argumenten een standpunt verdedigt of een
gefundeerde mening tormuleen. HCI standpunt kan vrij aangebracht worden. De persoen of orgdnisalie is volledig verantwoordelijk en
adllsprakelijk voor de inhoud en kan slechts één~maal per Jaar een vrije tribune krijgen. De vrije trtbune wordt steeds ondertekend mei
naam. studiejaar en volledig adres, en Is onder geen beding anoniem.

Eventuele reeknes op een vrije tribune worden uitsluhend gegeven via lezersbrteven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is nierlanger dan 7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat

overeenkomt met: vier getikte bladzijden met dubbele jruerllnlej. De redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet tè'f!laat.
sen als aan de cruene van redelijke arguuiemeue. een standpunt en gefundeerd lijn niet strikl voldaan wordt.

Alles moet weg

Toen ik vorig jaar voor dit blad ren lijkrede mocht
sehejven bij de strijd tegen dl' numerus dausus.
verwonderde ik mij over de verschillen in beetd-
vorming van de studeütenbewegîng. Voorstanders
noemen haar 'principieel' omdat zij vasthoudt aan
haar heglnsd: de demokraTisering van het onder-
Wij,. Aan (k audcre kant wordt de srudemcnte-
wegillJl vastarring verweten, vastgeroest als zij is
in haar eigen dogma's. Dezelfde dualiteit treedt je
Tegemoet ats je de vrije tribune van student Jan
Ccmülle leest in Veto 19 over en legen hel sru.
dentenprotest over de verhoging van de inschrij·
vingsgelden voor voottgeaene akademlsche oplei-
dingen (VAO·s). "Hel lijkTme namelijk zo dat de
studentenbeweging iets teveel de demokraliserIng
als dogma gebrUikT en de onderliggende secaal-
ekenemsene realnetr daarbij over het hoold zie".
aldus Cornillie. 'lItj meent te weten dat de huidige
studentenbeweging geen antwoord ken bieden up
'uitdagingen" al, daar ZIjn: globalisering. lnforma-
tiemaatschappij, fleksibtlisering, Wel. beste Jan:
het !ljkt me ro dat jij iets teveel die 'uildagingt'n'
als dogma gebruikl en de onderliggende sooaal-
escnomuche reallreh daarbij over het hoofd ziet.

Wat Cornitlie als alternatief voor hel studen.
rendogma voomeh, is heel eenvoudig. laat de
prijs van die VAO's maar de pan uit swingen, de-
genen die bereid lijn de toegang re betalen. kun-
nen het zich permitteren en/of zullen dat bedrag
later dubbel Cf)dik terugverdienen. Koop vandaag
de toeS~tlg tOl je dlpkïma. en win morgen je ticket
voor de upptr ,ilw. roegegeven. mocht de studen-
tenbeweging dal als principe handhaven, rou dat
erg revolutionair zijn. En aangenen elke hond
met een nieuwe hoed op in de nieuwe pollrleke
kultuur als ren messas wordt verwelkomd, wil il.
Cornillie en zijn makkers van hel cernrum voor
Politit'ke Vernieuwing gerust de eer gunnen dat zij
dil manna op ratel hebben gegooid. Nieuw is de
sle!lin~ nochtans allerminst. Ze past perfekt in de
'Amerikaanse logika', die de studenten bestrijden
en dil· Cornlllie llèlijdt.ln de Verenigde Stalen
wordt de prijs van een universitaire opleiding be-
paald door de opbrengst die je ermee kunt verga-
ren tijdens je beroepsleven. Volgens de auteur
toont het kapitalisme daar zijn rechtvaardige kant:
'betelen wit' het (nu ol laTer) kan:

Een paar zaken worden hier uil het oog ver-
loren. laten we «rsl rens kijken naar het onder-
wijs in de Yen~nigde Slalen, De VS mogen rich
dan wel bcrormen op enkele van de meesl pre'S'
tigieuze uniefs. hlln onderwijssystt'em is geen suk-
ses over de ganse lijn. Met beurzeil en lenil!gen
worden kapabelc maar minder Ocgoede studenten

er nog wel toegang verleend tot hel 'college',
maar meesrat is het dan alle laat. omdat sociaal
achtergestelden al vroeger zijn weggesclcklttrd
door een foute middelbare school. een slechte
leeromgeving of gebrek aan geld voor bijles voor
hel toegangseksamen. Dat Is niet alleen onrecht-
vaardig, maar ook gewoon dom umdat een naue
op een dergelijke manier een enorm menselijk
kapitaal overboord gooit. Het is nochtans de enige
mogelijke uitkomst van de Amerikaanse logika: in
de VS betaal! wie kan. Ten tweede kreeer je aldus
een onderwijs met twee snelheden: wie niet beo
reld is zwaar te dokl.en voor een bekronend diplo-
ma, doet enket nog mee voor de ucosrpnpen.
Geen probleem voor de tegoeden die hun wel-
stand nog een generatie langer bevestigd zien. An-
ders vergaat het hen die niel meteen zoveel geld
op tafel kunnenleggen: zij worden gekonfron·
rccrd met een enorme ênanoêle. sociale en zelfs
kulturele barrière. Wam als je niet van huis uit 101
de maatschappelijke elite behoort, i~het erg moei-
lijk er toegang 101 re krijgt'n. Op een dergelijke
manier versterk je niet alleen de dualisering van
de maatschappij. je tnsuuuonaüseert te meteen.
Natuurlijk: dualisering is ook een oplossing voor
de 'uitdaging van de kennlsmaatsdrappfj'.

Overdrijf ik? De 'sccaat-ckoncmsche reall-
teit' geeft me, vrees ik, gelijk. Kijk eens naar de
beroepen waar je vandaag de 'tot'gangsdrempeJ'
moet kopen, Dal is het gcvalbf de aporekers en
de notarissen. Hoewel de IlOgeprijs van dit drem-
pel later ruimschools vcrgoed wordt. zit' je dat de
toegang grotendeels beperkt lJli;h tot een elite, En.
lussen haakjes, wat met de nler-umversnatre ep-
leidingen? Met ren postgraduaat in de loodgÎt'terij
kun je later behoorlijk je boterbam verdienen.
Driehonderdduizrnd frank vragen dan maar! Of
gelden daar andere regels, omdat dat niet de uni-
versneu is? Dat Slaat dan haan op de essemte van
de demokrauseringsgedachre van de studemenbe-
weging. Iedereen moet de vrije keuze krijgen om
re studeren wat hem het beste past, en moel daar
gelijkelijk voor gewaardeerd worden. De unief
mort niet zozeer een maatschappelijke elite ver-
men. dan wel maatschappelijk veramwoorddii-
ken. Ddt lijn mensen die onafhankelijk kunnen
nadenken ever de uitdagingen (jawel) die in de
toekomst li~n, t'n die niet in de eerste plaats
bezig lijn mfl het terugverdient'n van hun eigen
risiko-investering. Onderwijs moet ren kotlektieve
investering blijven van de samtnleving in haar ei·
gen toekomst, en niet van hl.'t rnt" individu tt'&en
het andere met de vrijr markt als srhcidsrechlrr,

Dat brengt ons bij hel volgende ar~ument

van ComiHie legen het studentenprotest. volgeItS.
de auteur Sttuigt het van arrogantie om voor reit'
laag VAO-inschnjvingsgeld op te komen op ren
moment dal het lager en sekundatr onderwijs
zuchten onder een zwaar budgeuair juk. MeI per-
rnbsle. dil' redenering houdr geen steek. Als Jc'~J"
van ungaat dat de samenleving evolueert naar een
kennis maatschappij, dan moel je konsekwent zijn
én investeren in menselijk kapitaal. Kwalitatief
hoogStadndt opleidingen voor ieder die dal wil en
aankan. moeten dan ook een prioriteit blijven in
het beleid. Dat is geen keuze voor of tegen lager ol
hllgt·r undef\\ljs, ol voor ol legen technisch ol
universitair onderwijs. dat is een keuze voor ln-
vesteren in het onderwtjs als geheel. Als één van
de weinige stemmen in het onderwjjsdebat zijn de
studenten zich daar allang van bewust, Sinds jaar
en dag vragen zij l'en gemregrecrd onderwijsbeleid
IVJJr ucuen en nlvo's niet meer legen elkaar wor-
den opgezet, maar op elkaar worden afgf".ilt'md.
Een gt'slaa~de (universitaire) carrière begin je met
een juiste: onderwüskeuze in hel middelbaar, die
dan weer gesloeld is op degehjk baslsonderrtchr.

Het klopt dat de studenten hun overtuiging-
en meedelen mei een zeker idealisme en het klopt
evenzeer éar lij ZIch in de eerste plaats nebren op
'hun' hoger nnderwjjs. In de ogen van de vemeu-
wers gaal dan hel woordje 'korpcrarisme' opblln-
ken. Iemand dit: opkomt voor zijn eigen rechten,
stel je voor IC~. Meteen krijg je een fraai beeld
van die polhlekc vemicuwingsbeweging. Jl' ziel 1.1.'
zo voor je, al die mcuwltchrers die over de partij-
grenzen heen verbonden worden door dezelfde
obsessie. Goed rnogdijk dal een groot deel van hel
CPV hel niel ('rns is mei Cornillie - het is te ho-
pen. want Ik zie «hl niet hoe dit waanidee past in
hun 'radil.ale demokratie' - maar dat is niet erg.
zen bel\'t'&ing die sleehts één $teUing per onder-
werp UITdraag!. behoort immers tot de oude poli.
tiekè kuhuur. Geen Idealisme blijh zo no~ over-
elnd - venulllng - geen principe - dogma -Is
nog \,t'ilig. Die drang wordt stilaan zo paretisch dat
de vemeuwers uit hel oog verheten dat 1jjleJ[
zich blindstaren op dat ene dogma: alll"Smoel
weg. Alles behalve de burger, een term als een
blinkende lege doos die nu gretig gevuld wordr
met een uapenje tweedehandse liberale principes.
In naam van de globalisering.. dualisering cnllek·
5ibfliscring. sla doodl
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Levenslang leren krijgt inhoud

Diploma met onderhoudskontrakt
et de huidige eksplosie VaIl

kennis devalueert je diploma
t,a een aantat jaren. Het is dan

ook niet verwondertijk dat de nniver-
site;' initiatieven wil nemen om het
'levemlall9 leren' te stimuleren.
Binnen het Leuvens tnsitituut voor
Nieuwe Onderwijsvormen (Lino ...) is
reeds enkele jaren eell initkutef aan
de ga"9: de 'universitaire permanente
vormine' (UPV). Een oantat moeilijk-
heden rullen echter IIog ovenvotmell
lIloeU!ll worden vooraleer de initiatief-
nemers het projekt konkreet gestalIe
kunnen gC\'f!ll.

'russen droom en wad staan ook hier na-
mëhjk heel wat praktische bezwaren in de
weg. tedereen is hel lor wel over eens dal de
permanente vorming een noodzaak is.
maar de lijdsirwe<I'lering hiervoor is minder
evident. Op de laatste Akoldemische Raad
werd duidelijk dat heet wat dekarren het
projekt, dal loch reeds in 199:5 werd ge-
start. niet echt kenden. Ook de studenten
lijn nog niet vertrouwd met de afkorting
UPV.

Het l!i de bedoeling van tjnov initiatie-
ven ter bevordering van het levenslang leren
aan de Iakultelten te sumoteren. Hiervoor
worden. naast l'en aantal centrare seuen.
Iakultaire uev-senen In hel leven geroepen.
Deze bestaan, naast vertegenwoordigers

van de professoren, ook uit oudsrudenwn
van de KU Leuven. De alumni weten im-
mers welke Iakunes in het beroepsveld vra-
gen om een nieuwe kenntstnjekue. Samen
met de professoren wordt dan een pro,
grarnma uitgewerkt voor de afgestudeer-
den. Op de laatste Onderwijsraad uchne
professor pekctetacre. koordrnator van hel
projekt. de Iakuhatre scücn toe: "Indien het
«uuanel enkel aan de professoren gegeven
wordt, beslaat het ri~iJ.wdat ze liefst verder
willen doceren over een paar d;lda'~, Het is
de bedoeling tot een goed evenwicht te ko-
men tussen de wetenschappelijke nieuwig-
heden die door de professoren aangereikt
worden en de prakrtschc problemen die de
alumni ervaren,"

Op dit ogenblik zijn er neet wat ver-
mtngsaknvneuen die door privee-ondcrnc-
mingen gegeven worden. De kos1prijzen
zijn vaak erg hoog. Het Linov wil haar UPV
aanbieden tegen 'dcmckrarlsche prijzen' en
bovendien ook gebruik maken van de
nieuwste technologische middelen als
videoconferencing en het Internet.

Dekanen

Toch zijn t't nog een aanral knelpunten
te overwinnen. De akadernlschc waardering
was tot voor kon ver Ie zoeken. Bij de deli-
beratie over de promotte van professoren
wordt pas sinds kort rekening gehouden
met de urv-ekuvneneo die hij onder-

neemt. Aangezien vele professoren UPV
nog nfct kennen, 1oI1 het wellicht nog een
tijdje duren eer ze weten dat de usv-aku-
vtrcncn lonend kunnen zijn. Pmlessor 01'-
ketetaere sten bovendien dat de akademt-
sche o verhetd in plaats van Ie werken met
vrijwillige professoren, lakultalre UPV·do·
centen crem aan Ie stenen. Het zou dan
gaan om professoren van wie de leerop-
dracht geheel of gedeehelijk word! ingevuld
met upv-takcu. Daarnaast wordt ook nog

Achterdeurtje wordt weinig gebruikt

Gratis OP het Internet?
omputers en internet zijn "iet
meer we9 te de"ken uit onze
......... kvinl, en ook _n de

KU LeJlveIJheeft me" dat Mgrepell.
Elke stilde", die all/I de unief is
ingescllreven, krijgt de mogelijk/leid
om zich - op kot of in de PC-klassell
- op de jnfosnelweg re beqeven
zonder daarvoor extra te moesen
betaten. Je inschrijven ,'oor één
afzonderlijk vak - want ook dan ben
je een student-e- is dan ook een goed-
kope manier om aan Uil

internetaanstuiting te geraken. Dali
moet je echter wel zo'n inscllrijvi"9
voor ëën vak vast zie" te krijgen. Lees
hier hoe je lIa je studies (g)eetl goed-
kope internetaansiuitinq ka" ver-
sieren.

Als student aan de KU Leuven staan je een
hele reeks Iacilitelterr Ier beschikking. Toe-
gang tot het wereldwijd vervprelde interoer
Is daar één van. Je hoeft er zelfs geen com-
puter voor te kopen: in dl' verschtllendc
Pc-ktassen. al dan niet binnen je fakulteit,
kan je op talrijke computers hel Internet
raadplegen. Ht't volstaat [e daar éénmaal Ie
laten regtstroren up het netwerk van de KU
Leuven - dil gebeurt aan de hand van het
stamnummer op je studentenkaart - om te
kunnen surfen. AlsJe toch over een com-
puter beschikt en je bovendien een Iele'
Ioonaansluttlng hebt, kan je als student een
zogenaamde Il((OIwl krijgen op het netwerk
van de KU Leuven. Door in Ie bellen op dar
netwerk haal Je dan het net tot bij je thuis
of op kot. Voor deze studenten werkt de
universiteit dus eigenlijk als een provider,
alleen moet je niets extra betalen voor de
jmerneraanslunlng en blijven de surfkosten
dus beperkt tor de telefoonrekening. Dat is
een hele besparing: een internetaansluiting
bij een kcounerstëïe pro'1dtr kost immers al
gauw nendulzend frank per jaar. Daarom
zijn misbruiken niet ondenkbaar: personen
zouden zich wel eens als student kunnen
in~hrijven met het oog op een goedkope

internetaansluiting.
Het inschrjjvtngsgeld bedraagt voor een

nk'l-beuRS\Udem dte een norm.;aal jessen-
pakket volgt achttienduizend rrank. Dal is
zeker niet goedkoper dan een tmemet-
aansluiting bij een kommersrële provrdtr.
Het wordt echter wel goedkoper wartneer
je je inschrijft voor afzonderlijke vakken.
Het is aan de KU Leuven immers perlekt
mogelijk om slechts één of enkele vakken
te volgen. Hel inschrijvIngsgeld voor die
afzonderlijke vakken als hooldlnschrljvlng
wordt als volgt bepaald: tweedunend frank
instaprecht vermeerderd met zevenhonderd
frank per pakket van vijltien lesuren. AlsJe
dus één vak ZO\l 'volgen' van vijftien of

dertig lesuren betaal je respektievelijk twee-
duizend zevenhonderd en drieduizend vier-
honderd frank - heel wat minder dan de
gemiddelde prijs van een Irnemctaanslul-
ting. Je zou dan ook kunnen verwachten
dat een aantal 'studenten' enkel 'studeren'
om zo aan een goedkope internetaanslui-
ting Ie geraken.

Steekproef

Op de Dienst Inschrijvingen van de
universiteit is men er echter van overtuigd
dal misbruiken mlsschlen niet uitgesloten,
maar toch zeker minimaal zijn. "Een In-
schrijving voor afzonderlijke vakken krijg je
niet zomaar kado", zo klinkt het daar.
"Geen enkele student wordt ingeschreven
voor afzonderlijke vakken zonder schntte-
lljke toelating van de betrokken fakulteit.
Een aarttal fakulteiten eisen een mininmm
aantal vakken. Een tweede en verdere In-
schrijving voor afzonderlijke vakken is bo-

meer geld gevraagd voor konsulenten en
admtnrstratleve medewerkers op de UPv-
diens!.

Studentenvertegenwoordiger Steven
Van Dt'S!>t'1zei dat door een aanrat dekarren
op de Akadeuusche Raad getwijfeld wordt
over de meerwaarde en zin van de centrale
ur'v-akuvncneo als de fakultalre initialie-
ven op zjch reeds voldoende werken. Pro-
fessor neketeracre meen! dat met het tot
nog toe ontwikkelde usv-belem de KU teu
ven nog toonaangevend is in België: 'op dil
ogenblik kunnen we nog voldoende vcör-
sprong nemen. Wachten betekern waar-
schijnlijk door Je anderen ingehaald wor-
den en zijn markraandeel zien verkleinen:

Ludwig Deweghe

•

vendien enkel mogelijk indien de student
biJ een vorige inschrijving eksamens afleg-
de." Het is met andere woorden aan de
tekuuenen om misbruiken te voorkomen.

Die Iakuheltën lijken daar trouwens
aardig in te slagen, zo blijkt uil de Sijlers.
van de 242 studenten die enkel voor afzon-
derlijke vakken zijn ingeschreven zijn er
158 waarbij het inschrijvtngsgcld lager is
dan de gemiddelde prijs van een Internet-
aansluiting. Er zijn echter - bij wijze ven
sreekproel - slechts 39 studenten die inge-
schreven werden voor vljftien ol dertig les-
uren. H.lerbij gaal hel dan vaak nog om
oudere stadenren - er zijn cr van vieren-
zestig. zeventig en zelfs vierentachtig Jaar
- die utt Interesse nog wat bijvolgen. Dit
sluit natuurlijk niet uit dat misbruiken
voorkomen, maar het geeft wel aan dal die
misbruiken zeker geen problematische pro-
ponles aannemen.

Krlst.of pentcts
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Een overzicht van drie dagen Student Aid

AI is het Westen nog zo snel, de
eerlijke handel achterhaalt haar wel
Ounnl!ll proäukten urlijk zijn?

Ja, dat kan, zegt Student Aid,
un organisatie die een poging

doet om zoveel mogelijk studentenoqen
ti! openen voor het onrecht in de we-
reld. Mer dar doel höuden ze elk jaar
stennakties in verschillende studen-
tensteden als Leuven, Geel, Brussel,
Autwerpen en Kortrijk. Het thema
van dil jaar kreeg de welbelovende
titel 'eerlUke handel' mee, doelend op
de ekonomische uitbuitÎng vall de
derdewereldlanden door welvarende
Westen bedrijven, Vorigt!week boden
ze de Leuvense stilden' alvast een
zorgvuldig gewikt gamma aan aktivi-
leiteIl aall. Ben overzicht.

Hel merendeel van de omwjkkellngslanden
is voor meer dan vijftig procent afhankelijk
van de' eksporr van grondsieffen zoals kof-
fie. kakao. katoen. suiker - een aanzienlijk
aanlallanden is zelfs grotendeels afhanke-
lijk van één enkele grondstot. Student Aid
wil de gemiddelde student van dit onrecht
bewustmaken en liefst een alternatief kon-
sumptiegedrag aankweken. Ze proberen dit
aan de hand van drie grote punten: aller-
eerst willen ze informeren over de verschil-
lende faowen van de ontwikkelingsamen-
werking en de ontwikkelingslanden, daar-
naast pogen ze ccn kcnkrere gedragswijzig-
ing en engagement te bewerkstelligen bij de
student, tenslotte willen ze ook bijdragen
tot een duurzame ontwikkeling van de Ont-
wikkelingslanden.

In dit kader was h ..., van zevenden 101

en mei negentien februari d ...beurt aan
Leuven. Op dinsdag en woensdag kon je in
de unfversttensbanen een gelegenhelds-
marktje bezoeken, Voor vijftig frank werd
men getrakteerd op een beurs met allerlei
Zuiderse gerechten, retstnformane. werk-
shops en dies meer, Bij de ingang waren er
gratis hapjes voorzien, op die manier kon
men bijvoorbeeld kennismaken met ge-
rechten van ondermeer de zurd-Amert-
kaanse bevolking. Er waren ook standjes
mei Afrikaanse instrumenten en met boe-
ken over de problemen waar men mee
heelt te kampen in de ontwikkelingslan-
den, of men kon zjch werpen op een werk-
shop salsa of perkussie. 's Avonds probeer.
de Student Aid aan de hand van een we-

reldhandelspel het ludieke aan het informa-
tieve te koppelen.

Madagaskisch

Op woensdag achuien februart c-- de
tweede dag van he! marktje - werd er ge-
zorgd voor een omspannende middag. mei
als gastheer de Madagaskische muzikant Ny
Ajaja. Des avonds vond er in bet MTC een
debat plaats dat de veelbelovende titel
'Trade nor Aid' droeg. en op donderdag kon
iedereen nog eens uil de bol gaan op de
ritmes van Emmen sasou (Boerkino Pasc]
en de Afrikaanse drummers van 'Bcvtc'.

Doorlopend stonden in en rond de Al-
ma's infostands, waar menig sympathiek
studcru ijverig 'r-sntns ol een video pro-
beerde te slijten, en waar je je ook kon in-
schrijven v"oor de verschillende evenemen-
ten. De Alma's zelf bleken eveneens begaan
met het ~oelvan Student Aid: heel de
week spancje de studentenrestaurants zich
In omje te laten kennismaken mei de kult-
natre geneugten v!!n.._Zuid-Amerika, en bo-
den ze de student op zijn minst een aange-
name afwisseling met de roeuneuze Alma-
gerechten aan.

Kevin Schollen

Student Aid in Leuven: het debat

De Nieuwe Zakeliikheid van.eerlijke wereldhandel
Oet is nu eenmaal de bedoeling

van Student Aid om de weg
tIaar het gTote publiek Ie vin-

den: zij is niet zo esoterisch dat ze de
lof van de toch-at-overtuioden verza-
digend genoe9 vindt, maaT spreekt
onvervaard de doorsneestudent aan,
Studentikoze aktiviteiten [unqeren
daarbij als lokeend: de dieptestruk-
I/I/lr VOIIStudent Aid hoopt daarmee
een mentaliteilswijzigill9 bij de 5111-

denten re veroorzaker r. Velo koneen-
'reerde 'Zichop de sterks'e lnhouäe-
lijke pijler dit jaar. liet delrat gewijd
aan "îrade 1101 Aid' eli verzamelde de
opvallendste punten: de bellaming
'eerlijke IWI/de/', de rol \'(1/1 mQ/lOpo-
lies, diskriminatie. laksen en tie ter-
1/1 ij" handel.

Dl' karnpen tip IWI dd.,\( waren n<l~al 011-
SdiI!.. verdeeld: venq;l'IIWH()rdl~L'rs van di
spoocorcudc mgalli"'l!il'~ Oxtam wereld-

4

winkel Max Havelaar en Fair Trade ston-
den tegenover professor Tollens - prof
landbouwekoncmle aan de KU Leuven.
TolJens verweerde zich evenwel uitstekend,
waardoor ')et debat voor de ongeveer veer-
lig toeschouwers toch nog aangenaam
werd. Na een Inleiding waarin hegerge-
noemde organlsaues zich konden voorsrel-
len. werd een kleine balans opgemaakt van
de evolutie die deze organisaties doorge-
maakt hebben.

steran Durwacl - woordvoerder van
Fair Trade Nederland - Stelde dat na dl'
Iase van de liefdadigheid en de politieke
pcrtodc - \ViJ.lrhii 111'1I,n,dllkl <lll,kr~.'
schlkt was ,1<111dl' boodschap - nu dl'
"nieuwe zekèlljkhcld' WJSaangebroken:
geloofde I11l'n vroeger nog in 'de revotuuc'.
dan wil men nu gebruik maken van de mo-
gehjkhcden dil- dl' markt biedt. en tl'gl'lijk
het koufronterende aspekt van dl' orgeuua-
lies behouden.

Op de vraag van moderator John Van-
daelc - redakteur van Wereldwijd - wat

Jl' bananen die M,-l'I.
Ha"daar vcrkoopt 70
cerbjk maakt. Wl'l'~
Luc dl' Wl'l'rdl (Mdli:
Havelaan erop dal dil'
vruchten vcrbonden
zljn met een duur-
zarne. ekologtschc
manier van landbouw
bedrijven. De boeren
in de derde wereld die
zich daartoe verbtn-
den, krijgen V.IJl Max
Havelaar als beloning
een hogere prijs uhbc-
raald. Professor Tollens
ging meteen scherp in
dl' komramtne: alleen
al de benaming 'eer-
lijke handel' vond hij
volkomen onrerectn
Impliceert dat Immers
niet dat alle andere
handelnare oner-rlljk
zijn? Tollens vond dat
die term geen recht
deed aan de ",1101.('-
voorill kleine - hnn-
delolars in het WeSlen
en elders die ook h!H1
beS! doen, risilm's
nemen en iiberhJl1p'
handel mogelijk nu·
ken, Durwael zag
geen graten lil de
benaming 'eerlijke

(/010 11'0/1l'ul) handel'. voor hem is
dat een goede term

omdat ze kentromerend is: hel dwingt de
mensen na te denken over wat I'crlijke
handel is en wat niet.

Kameroen

De professor voegde wet onmiddellijk
aan zijn betoog toe dal er inderdaad grote
uitwassen zijn in de internationale handel:
het 'Probleem aan Europese zijde is dat er IC

weinig konkurrentie Is en er monopolies
gevormd worden. Als voorbeeld haalde hij
de kakaohandcl in Kameroen aan: tachtig
procem van die handel is in handen van
11'1-.·.·Nederlandse Iwdrij\L'n Ul1er''''nl hou-
den die er prijsafspraken (JI)na. zo hebben
H' dl' prijzen dl' laatste .ij(1 doelbewust near
beneden getrokken. Tulkns oordeelde dal
het de laak van de Europese overheld is om
cvn clojll'lîjke .;.çha.l1\'erjlwling van bed rij-
\en niet toe Ie eraan. Ol' F.UWPl·W Kom-
mtsste - mei nolme Karl'l van ,\Iil·r1. ver-
antwöordehjk voor de konkurrcnncverv al-
sinr-:- verzulmen in te grijpen. \'olgen~
TtJlll'n~ 7il er 7.'lf~ ~Iof genoeg in deze zaak
<>111IMar hl" Furopcr-, )ll'rl'dH,hol tl' ~aan,

T"II"I1~ raakte <'('11g('v"di): punt .1.111
toen hij beweerde dal 'l'l'rhjke ha ndc!' k-rdt
tot dtskrtmtnatle: 'eerlijke handcl'<urgaulsa-
nes bereiken niet meer dan twmug procent
van de lokale boeren. Dlc boeren krijgen
een hogere prijs voor hun produku-n. Dit,
boeren zullen dan natuurljjk hun produktie
optrekken om meer te kunnen vcrdreucu.
redeneerde rcttens. De wet van vraag en
aanbod speelt hier in het nedec! van die
andere lachtig IJnKI'III van de lekale bot',
ren. Durweel erkende deze ~cI't'cftrt'kking,
rnaar nuanceerde die meteen: door de eer-
lijke handel. komt de hde markt in een
opwaartse spiraal terecht: IH)k dl' nier-paru-
elperende boeren komt het ten goede, fhj
pleü ook voor 'begeleiding": je moer die
boeren duidelijk rnaken dat een verhoging
van hun produktie tot problemen zallelden
zodat ze dal niet doen.

Japan

De grootste uibuiuug Ilcbl'ul1 vulgons
Tollen~ door dl' regerfngen van dl' derde-
werL'idlamkn zdf dil' dc wissclkol'l"'iell -
en daarmee de prijzen - manipuleren, en
bovendien laksen heffen Ol) dl' produktie
van kolfie, kakao l'llzovoor1. Die taksen
olllll1Ol-digen de produk.it', en volgens Tol-
lens zijn cr dus andere hl'ffings\lonnen no·
dig: grundtaks bijvoorbeeld. Dat is volgell~
hem trouwens de reden waarom de A:r.iali-
s("he landen zo'n aanzienlijk deel van de
koffiemark' hebben afgl's!lOept van de Alri·
kanen Tegen de A7.ialische metode - in

bijvoorbeeld Maleisië en Indonesië - werd
ingebracht dal ze daardoor weliswaar koffie
aan de helft van dl' prijs kunnen produce-
ren, maar wel ten koste van een ekologt-
sche roofbouw up hun regenwouden. De
bosbranden van deze zomer zijn voor een
groot stuk e('11gevolg van de koffieteelt al-
daar.

Marc aomcmps (Oxlam) verlegde de
diskussie naar de tussenhandel, De hele
wereldmarktprfjs wordt precies bepaald
door he. mechanisme van bijvoorbeeld
Japanse bell'ggi1\g~fond~l:1\ dil: kotne np
pepter kopen, om die war larer mei winst
door H' Vl'rk"pl'l\ ,ellldfdl' kilo knffft:
wordt gcuuddcld elf keer verhandeld voer-
aleer hij ter hc,tclI)ll\ing komt. Maar oll" dl'
IHijs iJlSlUrt, d.1!I kunnen de Inl.,lk boe-ren
wei voor de kU~I~'Hupdraajen. TilllpllS ver-
dt'digdl' dan weer dl' n-mujnmarkr .-.1, IUM,d-
7olkclIJI.(' 'lI\wmIJ]': 1111 .. I keu jv danbij die
tcrnujnmarkt dc- !..'lfllepflJ) voor s<"PIt'mlwr
\ol,_:,'ml jaar. Danl-../lj dil' markt kun iv J\'
imlc!..J...'n It'j.wn ri'll.o·~ II),lh IIH'r~twmillg-
en dil' dl' k"ffjl'JlTij~ vcrdubbelen. In een
vrjje-marktekonomh- i~ zo'n lil('(h,lni~m.·
m,di).: urn r-en gUI'lk I'ril~\{lrmin,_: 1\' krijgl·n.

AlknlJ,ll go,'" l'II wd. ""Igen, BOI)-
rempv. maar lu-t hele systeem werkt ath-cn
nwt q(Kk~. voorraden dil' "I) dl' Ol.uk! ~('.
bradu knum-u wurdcn brjvoorbeeld hij een
over-rrunung. "111dl' markt toch in even-
\\idll lt' houden I-n nu hee-lt JWt hl" IMf
(hltL·m.lIl"It.l,ll Mum honds) dl' derde-
IVerddlandl'n gpdwtlnjl('n - anders !..rt'~,'n
ze geen 1"!lin~l'lI - dol' ,'oek, af El' hou-
wen olllddt l\' n- duur lijn. Stocks zijn hoc
dan uok .lVl'rl'l\)dig en 11'duur, ripusteertll'
Tolll'll~. il' k uut maar I"'t"r vc-rtruuwc-n "I)
de tl'rmijnm,lI'kt Nipt waar. ZCI Durweel.
dJL' i~vculte il)~.ahÎl:I en verhindert zu in-
veercringen uplangl' termijn.

De disku~sit' uver de rol van de ter-
rnljnruarkt h, eksemplansch voor hoe ingl"
wikkeld dl' hek mate ril' is, maar maakt cén
zaak lu-c-l durdclrjk: als je tets wil verandc-
ren zul je wrukuuclc veranderingen rnoc-
t('11dourvuert-n 03,111de hand \'<111besli<;<;i!lW
,'1) dit- gl'nUl1l1'n worden op hel nivo van (I.·
wereldhandel, hen situatie dil' \'"nrnp<;wh
dJI ledereen ,1f~'~J1dneemt van lijn (lirl'klt'
dgl'nbelilnr-:. Dat zon-is ni.'\ VO(lr morgen i,.
bleek loen dl' finanekring d,)()r )wt hedrijb·
kven V.ll1ei{>Al!1crikadn~ 1)fl'SÎdent5Ver.
kiezingl'n in herH1!1t:rl!1ggebracht werd
waardoor dl' H'r..n'ngdillg van polilÎl'k ('n
ekIJnomÎ ....h l'i~"lIhdang nug aangesnoerd
w()f(h 'Ya,u(lill moet je naar Amerika kij·
ken. dal gebeurt bij ons ook huor, zei Tol-
lens met l'en kWÎnk,I,1g.

I

8enny Debrllyne
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1994 ook al hield, en vroeg aan honderd
studenten of ze bekend waren mei de orga-
nisatie Student Aid, of ze het thema ken-
den waarrond dit jaar gewerkt is, en ren
sloue. of ze deelgenomen hebben aan L'en

ekuvnen en/of een T-shin gekocht hebben.
De naambekendheid blijft In elk geval ver-

OeI is bewonderenswaardig dat uitstekende manier om daaraan Ie verantwourdelïke van Swdem Aid vera",- zekerd: slt'Chls zes op honderd - in '94~~ ,
StudentAid e~jaa, opnieuw verhe pen. zo ang dal op een nkt· won I di onWC'riah ".In 'StuJt'llh for ...ler radden no nooit van Student Aid
eell stevige do . engagement kQmmt'n,tC]e manier I~n, met hel vlieg- Dcvelopmem-Actec': -ne OTl(olfl.lWlÎCwas gehoerd ur \'IiÎMen saluut niet waar de

weel te genereren bijr'teeds nieuwe tuig Ier beuemnung, en daar mrt de- rugLlk nlet uitgenodigd. maar heen ltchzdf organisatie voor ~I td. hl 1994 kenden
medewerkers, Het {ei e".t'nwd dat dl' het land rondtrekken. voor de rri~lM'urs ultgenodiKd. Ze hadden beloofd geen ~Il'lhts 11 mensen el thema van dat ja.l r
organisatie vall Studtnt Aid aJlijd waren dan ook binnen- en buucntaudsc reklame IC maken voor 0f'\I~ Dei en zijn Idcntifiü'ren, dn ,ia, r waren dat cr 30. Nel
doorgegeven wordt a~" een nieuwe t" studenten en d.. ambassades Ultgenodtgd. deze betofte ook nagekomen." Heil .. onder- als toen rekenden e evenwel de antwoor-

d , I' , k
ook sponsor Conneenons was aanwezig newn evenwel algemeen geweren c1ll hO:I den die bijna goed aren bij de juiste ent-

liS onervaren oe, fet' a va er , ., '", ", p. ft h maar dle past dan weer lil de tilo::,u[!c van 01l\1~ [lCI zelden met open vtner smjd, woerden. Blzar I:>\ I de grote verschuiving
UIl cru lil ens voor etu smet op et ' .. "I. de reisocu,.., -omd,n ze enkel akuef ziJn t~p maar via een netwerk van IJl de opkom~1,; bet lilde lil 94 nog onge-.
blaZ~~~1gezorgd - m.~estllllS het Je markt van de vhegtuigttckets en geen mantelorganisaties leden werf! en veer Je" helf h,llll soudarltctr door deel te
moeilijk de grens te trekken tussen gcorganÎ:>('crde reizen naar drk~lcrrenho· eknvncncn uniplooit , nemen aan ceÎv.Ikllviteit of een T-shirt Ie
ut! konsekwente IIoJflifl9 enerzijds en tels met zwembad aanbieden". aldus O.lIlny Dat de organisane roch op de rel~tJeur.. kopen, di! jaar hadden slechts denien van
pragmatisme anderzijds. verspreer, nationaal koördinator van mocht staan \Vord! door verspreer uitgel~d de- honderd _sndervraagden aktief declgc-

Student AId. door een "ol1deT'Kheid te maken IUS§.enwal nemen. eeu beeld dat de organisatoren
De aanwezigheid van -Sruderus for Beusellnck als prtveeperscon dot"l en de Icgenspr~n. -

Devejoprnenr-Actec' op de reubeurs in de organisatie zelf. gevendten "Is student Àld Voor Danny Ver{l!re!1 was Student Aid
Rallen roept eWllv ..cl vragen 0]1, Studente CI."IIpjurallstische beweging. en krijgt Leuven illvast een sukses: "de opkomst ligl
lur uevetcomenr mankt deel uit van Aoec. 'Studems lor Development' subskües van duidelijk hoger dan de voorbije twee jaren.
één nfet-goevernememele organisatie van de Buröpese Unie. wal toch nler het geval Misschien heeft dat er mee u- maken dat
recbts-karolteke )tr~kkillg die otûcteel zou Jjjn als J.c zich mei kunnen verent- wc ecu aantal andere akrlvüeiten gcpro-
erkend Is en gesponsord wordt door de woorden." gr ..mmeent hebben. Vooral de reisbeurs
overheid. WIJ betden naar Adt'C om meer Het lijkt tot het fatum van srudcm Aid trok vet'! volk," Gevraagd naar de verhou-
tnïonnaue over hun organtseue Ie krijgen, te behoren dal ze moeten schipperen tussen dmg tussen IIlhouddijke scnstbtllsertng en
en werden onmidde1üjk doorverwezen naar Ideologische uilgangspunten en de praktl- bet bereiken van de grote massa. ze! Ver-
aeoon Bcuscltnck, komakrpcfêöen voor de sche vereisten van een grote organisatie spreet dat eek dit jaar gezocht werd naar
Opus oet-rcstoemte Arenberg en één van ~or te pogen het grote publiek te bereiken -ceu tdcalc mix, J~moet hel een beetje
de weinige mensen waarvan hel zbndel"'llat de inhoud en de senslbnrsertng Inkleden. Een affiche mei 'beurs voor om-
lidmaatschap va n Opus Del vaststaat. CT nter onder lljden. verspreet srelr dat die wikkelingsamt'nwerking', tokt veel minder
Tl'lefonisch gal aeusennck tee dal wel ideologie niet altijd ngocreus aanwezig volk dan eeu affich1 wan rop 'retsbeurv'
organnaroren van Acrec-ekuvneuen lid zijn hoeft Ie lijn, ren voordele van een meer sta,n. Ik denk dat jt' kwa promotte ruet
van het Opus D~ -hijzelf had trouwens kommerslt-k manier van werken, meer kunt doen, we waren alomtegen-
ook op de reisbeu rs gestaan - maar stelde veto herhaalde vorige week vrijdag _ woerdlg in het \tr.ulbccld. W

wel dal hij AC1ec als dusdanig nlct als een een dag na het alslulten van de kampagnc
'5pus bd-orgaitismit' beschouwt. Een - de geïmproviseerde enquête diëze 1'il

Student Aid: analyse, enquête en interview

,

Student Aid: pluralisme en pragmatisme

Debat in Gent beoordeelt politiehervorming

Een nieuwe politiekultuur?
een gespeoaltsecrde politlezorg, waarin
politiemensen zich alleen bezighouden met
spectüeke misdrijven. zoals bijvoorbeeld de
linanctt:k. De GPP was volgens hem net
daarvoor opgcrtcht. maar had 110Uit de mid-
delen en de kansen gekregen om zich daar
ook werkelijk op toe te leggen. cartos de
Troch, vonrzftter van dl' Vaste Kommissie
van de Gemeentepölirie en korpssjel van dl'
Aalsterse ponue. zei dal de gemeentepolitie
hel huidig regeringschema al in 1994 naar
voren had geschoven. D~ Troch stelde twee
nivo's voorop: één voor de dilgeliJk~l' teno-
menen en één voor de ,peci.,lislies, Dat
laatste nivo moet kunnen rekt'!1('11op de
Sll'un van dl' lokale poliliezorg 1.'11 ,)ok de
illlernal10nale IH'rking \'Cr7orjl;en, Dl' bilnd
tussen dl' tWt'l' nivo'::, is \'olgellS hem ng
beliln):fij\.., DiI.um~~ z.J1 hij mdl'rdaad "p
dezelld<.' lijn al~ d~ kllmmi~sit'-Dutro11)c

De Gl'llbt' ]lr,,1cs~or P(>thal"rlo,Hok
'Vl'rkZailIH binn,'n dl' Al.!:l'lll"lil' Polillt'
St<.'lilldit-n::'1(Ars!)). vond h"1 fl'~erilljl;5-
111.11111I"illd um 1\'\>('1." redenen VOOf(·,'f<;1
lijn ,k ml'UM'n of! het lerrein dl' huich~.·
100pa....'· nu-<'f d.ln nWt' Hij 1Va~,)(IJ...nnl-
):nn<:hl"ld ll1l1t1~1d,' g,'r~'d\ll"lijh' mil \,,,1-
W'n' 11l'fl1 I,' O1l1ll1idelijk~erq;t"!tI i.. ,'n hij
'I,h no)! ..Il·,',h ,1lvraJgt \\1,11h,'1 uill"in(]elii-
h· dnt"! '-'111 ,k 11"lilidll'r~"l'l11m~"n b,
\ti.hd U.· '>Ilwdl \JIi dl' f11J.....\\.lIhl nwrkle
.I1~l"l"nh' up d,lt ~l'<'11,'all d,' 'IHl'J...er~hel
linill.· IH·..."llllll·Jp )!de""n h.l.1 1IIj \IJl <'f
11\)('hl.ll1' I~",ilid tI\'l·f. ll1.lolr hnll'lllpl'id,'
hel.1I,.k I"\-'l"',k 1••·..1<' "1'1""III~ Ik I...",·
\V,I,.k 'truJ...llItlr Iwg"\\','rkl ill ,Ic J..."l11mi,·
li.>·HI1}hrnllll. Di,' I.:ommi"i.: wl'r"lt· ,lil,
,1111'\''''nl "p hl'l "t·r\It' H·r,I.I)! ,.11\ d,'
\..nmmi\\ll',DulnIU\ ,'I'n .','r'I.· nl""\\,l'I'"li·
11,'\!ruJ..nllll uu ,\11.'\h,·t ""g "1' dl' 1·'.Ilua
11" \.1<1 11<"11'1.111"\l'r ,'lt'r jail!. )!J.ln IlIlg,'n~
D,. <,mn!t dt' tll(T \..urP"en -"1".1.11glllt"
Inl- Bij n'lI ..I... hit' ...lml'n"lT"lll)! ItTh"\1
..n'·I'/iidl,!l- N.lli'JIl.llc Pulilil' (Nr') h"l In,
J....lk.1'1"-'''1 l'lI \I'nl\\lijm Jlld,·rllJl.h ti., !ll"
I11t'CI11"I",1I11<'"I \\oldl zij gl'mar)!1I1ilh~"l'rd,
lIij ,luIII lidI hiJ Ot· RI!) I'l'f .lill1 Cl.ltdil .1.·
lIW,':>111I,hll('k haalhar .. Ofll<l\\IIl)!IV,l' l'l! d,'
uitltll'rmg l'l'I'.hilt van g..ml·('mdlap 1"1
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üennv Debruyne

Op het debat dat Studefl,t Aid org ..niseenk
(zk artikel pagina vier) legde de woord-
vu-crder v ..n Falr Tradc uit dat de orgalli~-
nes die zlch inzel1~ll voor eerlijke handel
de Iaze van dl' ntruwe za~trijkhl'iJzijn bh:-
nengetredcn. ze bchoudbn hun keurren-
terende aanpak. maar hun geloof in een
plotse revolutie hebben te vanuit praktisch
oogpumcpgcgeven voor een pragmatische
aanpak waarbij gebruik gt::mdalt wordt van
hel systeem dat ze bestrijden - '(u,king
rhc svstem trom wlthin' heer zniel~ in de
volksmond. Student Aid lijkt dezetide weg
op I~ gil..n. ~

Eén van de luiken ~n de reisbeurs
was 'reizen naar omwlkkeltngslanden'
vanuit de filosofie dal wb wel over omwtk-
kcling pralen, maar vaalt bitter weinig
W~I~n over de problemen en leefwijze van
de IComwikkelen landc::-Ji:clzell

gemeenschap, De rijkswacht had liever e~1I
lokale politie gezien die het nivo van de
gemeenten oversteeg.

De sprekers bespraken nog hel nieuwe
bctallngstaruut. het verschil in mentaliteit
russen de polltiediensten. de kwestie of de
NP gl'lijk was aan de rijk:>wacht of niet. de
werking van de mrerpolluezones en de
evaluatie van hel plan over vier jaar, Op-
vallend w..s de globale eensgezindheld.
Iedereen was levreden IIIt·t de hervorming.
maar had liever het plan van de kormms-
stc-Huybrechrs gezien. Ouk :WII de evalua-
lil' vnlf!('m tedereen vroqwr gl'heuren, M~n

kim 7jch echter heel wal vragen stellen
over hel plan-Huvbrechts. Een kritische re-
aktie van de Leuvense knmtuoloog CyrilIe
Fijnaut zou hief zeker op zijn plaats zijn
geweest. maar hij was er jammer g~llIJl'g
niet. Ook kan men zich afvragen ol de
spreker van de GPP wel zo representatief
was voor zijn korps, gelei op de vele boze
reakales vanuit die hoek de algelopen we-
ken. Ol een nieuwe Durroux nu minder
kans maakt en of de pctruc meer ccrbtcd
gaal hebben voor de ~lachlOfler~, 7..11d" 101'-
kOiml echter moelen uitwijzen.

Herman Pauwels

Gorige week die,Jde de regeritlg
een wetsontwerp in ow!r de
politiehervorminq. Dal wets-

ontwerp wa.\' een antwoord op het
eerste rapport I'(JtI (Ie kommissie-
Ouiroux dat /lil alweer ee" jaar .']ele·
de" is verschenen. tombrosiana. de
Gentse evenknie van Crimen, de ceu-
I'ellse kring der Kriminoloqiestuden-
sen. had geen beter 1Il0llletlt kunnen
kiezen om een debat over di, onder-
werf) te orqanisereu, De aula bij de
stroppenaars wa.\' dan ook goed ge-
vuld /1IeI studenten, professoren -
ww beidelI ook eell Leuve/Jse dele9atie
- eli Jlolitiemt'II\I'II.

Al hl·d \lal \..Ommi""le~ ~ut' t...r.1t· Ikn-
d,·l,l(llmi~)ic. k'I1)ll11h~il'-mel1..el1h.ll1dd l'n
komllli~,il'-[)ulrnu,,) brJtht,'11 llru"uudl'
I1r"I,kllICII IIII111t'll11l'l Ill'igl~{h .. 11"llli.·-
1,1(1.1<.dl.lp;1.111h"1 litltt I:r;, 7clh ,pr.l\..l'
\',111,','11 Jlolll1t"·"orl"}l "muill cl.' "Illkrling"
l"n"urrl'1l11" J...o111rilpn>tluklldwnJ...tt·1l
1"1,111,'1 '1111'IW"111f!"11Oit· kon\"uT1l'ntk
,ulI''l"rdl' fI' h ,., "!I\\t"i h'lI,ldz.lJ..dijl "1' hel
1ll"ldd'1I1'O, J ,'n ~"nkoplt-ulmg ~11n'u 1>('-
1... "rl1jJ....·uilnl'll1l}l \,"',1'JI °11 jll1nt ).:'·'I.-Id.
",,1.11 111,'n1111\",,(,1111"".1 lw\'lt .1.111n'u
b'·lt·ft· \I ftlJ...Itllll. 1)""r'>111J...\\,1(11d., k'HU'
1111... JJIlIr"t1\ UIl 1'1,IWI ).."I1'~\,1 \,H1 .... 11

).."q" "I' 1\\,'1' <11"1" Ik.kl,ul ,'11 1,,\".1,11,l'n
,·,'n !-!l'Il"H·1I1,.dl""'''J,- ",·r"il1):. ik «'P'
111):bl"ll1dd ... 111"f11. 'J-! 11d cTII "h"ldlll):

"1' 1"1.,,.11mI,. (g"I1ItTl1(('I",lilll' 1"11111J,.,·
\~.I.hl' \"I~'''I' I'",j..,,," Bllll'l'" 1~11\I,·1
.11, l'l'ldl\lh "\..'1"'11 lid \,111,11' ""1111111"ll"
1)111"'lI\. 11.1' ,In d.. m","1 \('11<''':,1.111.1"I""
III... llhl.,II',H'· "1'1""1l1J.: \"Of.1I ,J.- Ir,lll'I.I'
h)!"n l'klll"11 mnm'f, '''''f hl'l 1>.:h"lId \,111
,k g"1Ilt·t·1IIqllI1m.' l.l!Il\l"}!l·I"J....lk
11"I,I1I,I ·I.l11):t·11

II !.I} \1.1,', \.'" ,k G,'m, .. tj ....nhlt··
hlJ,." r"hllt'll1l d, 1',III.,·llt11 ~(,l'f'l \'>ll'! 1"'1
I'I,HI 1''''llld Ik lu,Îl' \Jn d.. gn"htl'lij\..t·
\"l'(1h,',kn \,111.1.· (,I'P l'n ,1.' RIJJ...'WJdu (,lt-
BOBI \..1"11\.. Ill'm -,11, (1(1171<'"in J,' "U'n'
I" \...ln nl<'l1 t,·I1<l1l11\I,·' ... ·r\.. m ..\...-" \'.1n
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Jong striptalent deel 1: Vincent Fortemps en Jan Lens

"Sommige mensen zien een verhaal in miin boek"
0,.is te weinigjon9 Ia/ent, hoor

je de talentscouts van grote
stripuitgt!verijetl wel eens be-

weren. Zo van die vandersteentjes.
maar dan groen achter hun oren, die
hebben we nodig om de Belgiscl,t!
strip te redden. Het heersende pessi-
misme is sleelus deels terecht. Daarom
stel, Veto de beeldenstormende groen-
tjes aan je voor. Want ze zijn er wél.
alleen kiezen ze vaak koppiger dan de
von"gegeneraties hun eigen weg. Jan
Lens en Vincent Fortemps, bijvoor-
beeld, twee kunstenaars die net al1e-
bei apart/uw debuutboek op de
markt hebben gegooid.

Jan Lens (28) en Vincent Forterups (30)
hebben nrer rechtstreeks met elkaar te ma-
ken. spreken een andere laat maar hebben
wel een en ander gemeen. Allebei volgden
ze een hogere grafische opleiding in Brus-
set. Daarna belandden ze elk in een kunste-
naarskollekûe! (Jan in BiII; Vincent in Fri-
gu) waar er ruimte was 'om mei graflek en
strips Ie ekspcrtrncntercu. Ze begonnen
allebel artistieke strips IC maken en hun
ckspemuemcn mondden ongeveer tegelijk
uit in een sotcboek, waarin in beide geval-
len geen woordje dialoog voorkorru. Toeval.
maar toch. Jal\'~ bock. 'Thc Bucket of
BItKId', vcrtelt de bloederige droom van hel
mannelijke h!KlldpehulIllge, tn -ctmes' van
vtncenr etort een het"! dur" zich beetje bij
beetje in de 'lfgroml, al i~ niet duidelijk
welke gcvnlJ,:en dir 'prullg heeft. Verwacht
van de heren dus g"I'n al 11,' voor de hand
liggende verhalen.
Veto: lVaar'lm tril S/fIp ;:mldrr "~",rdm?
Jan Lens: "Ik heb daar t'igenlijk noou bij

nagedacht. Ik heb muziek van Nick Cave
opgezet en ik ben begonnen mettekenen.
De enkele woorden die in mijn bock Staan,
lijn dus teksrûarden van Nick Cave's 'Mur-
der 8allads'. Sommige mensen zien een
verhaal in mijn boek. maar daar heb ik ook
nooit vooraf over nagedacht."
Vincent soetemps: "Ik heb geen tekstbal-
lonnen gebruikt, omdat ik WOII verlellen
vanuh de verhaafsrc! zelf. Ik heb geen

NAls ik uitleg dat ik strips
maak, vragen ze altijd hoe
mijn held heet. En dan moet
ik beginnen uit te leggen dat
ik geen strip met een held
heb. Als ze mijn werk dan
uiteindelijk te zien krijgen,
verschieten ze wel een
beetje"

vooraf vastgelegd senarro. I)l' zin (lil) lcts u-
venellen komt uit mijn rekr-uingen voort.
Ik ben ook vooral een rekennar. 1)(' beelden
moe-ten v,)or zic117e1fspreken. I)al gebeur!
heel wdnig in dl' st np. Meestal gaat men
ui, van een gespleu-n lezer' hij moet tege-
lijk hel beeld en de tek~l lezen. Dat is hele-
maal niel noodzakelijk. Het is grappig dal

Boekhandel A CCD nodigt
elke student uit om een
kijkje te komen nemen
naar de tijdelijke
tentoonstelling van

economische tekstboeken
en vakliteratuur.

Vanaf maandag 9 maart '98 tot en met 14
maart '98 kan je in de winkel de nieuwste
publikaties op volgende vakgebieden komen

bekijken:
economie
marketing
accounting
management

economisch recht
personeelsmanagement

enz.

Jan en ik allebei een grote rol hebben gege-
ven aan geluid en muziek. maar niet aan
woorden. Bij Jan speel! Nick Cavc een be-
langrijke rol. bij mij is hel een fanfare, cl de
wind,"
Vela: Htt ij f(xh hetl ",«ilijk omgtfuid in een
gtluidloo:r mtdium als hl! stripvtrhaol binnrn It
smokkûen,
rrortemps: "Dat is 20. Ik heb geen zin om
zoets sommige stripauteurs op de achter-
kant van het boek de titels van de liedjes te
zetten die je moet opzetten als je het boek
leest. Maar ik hoop dal de lezer hel geluld
op de achtergrond vermoedt. HIJ zal mer-
ken dat de relaties tussen de personages
door geluid beïnvloed worden."
Veto: Je ,,"",ach I wtl ,,"I van ft lezer: hij mMI
aktief mlf het vtrhaol MzÎg rijn.
Pcrtemps: "Hel is waar dat ik geen klas-
siek verhaal vertel. zoals je dat verwacht
van een strip. Dal is radikaal, in die mate
dal de lezer weinig hulp krijgt bij het inter-
preteren van het verhaal. Hel is een andere
manier van vertellen."

Enonn
~

Lens: "Ik heb nooit aan de lezer gedachr. Ik
wou eigenlijk een boek maken Im:1 graûsch
werk van mij. Ik heb er wel een verhaal
tngestopt. rnua r ol dat een geheel vormt,
weet ik nter eens."
Veto: Waarom makel! jullie slrips?
Portemps: "In mijn opleiding heb ik nooit
geleerd om strips Ie maken. [k maakte
vme~er heel onbeweeglijke. vtahich- Illu.
srrancs. Maar op een gegeven moment had
ik zin om beweging in mijn HllI~tr,lli\"\ n-
seoppcn. En vanzelf begon ik zo ook een
verhaal tc \ enelk-n. Ik voel me nu een
sutpautcur. Ik werk nog altijd mer IIWI l'en
strikt senano vooraf. maar ik wil wel ver-
hollen vertellen."
Lens: "Ik heb mezelf noon als een stripau-
leur gezien. Ik bekijk mijn bock nog altijd
als een verzameling grafiek, met een ver-
haal in. Het vertellen gebeurt innuth-î. om-
ddl ik voortga op beelden. Ik herneem
stukken van afbeeldingen en geef cr een
nieuwe wending aan. Hel enige dal ik voor-
af wist. was dat ik een boek wou maken."
Veto: Is hel moeilijk om een ju ttie niet-stnn-
vrienden uit tt legt/til dm jullie strips makelI'!
Fortemps: "Enorm. Als ik uil leg dat ik
strips maak, vragen ze alujd hoc mijn held
heet. En dan moet ik beginnen Uil te leggen
dat ik geen strip met een held heb. Als ze
mijn werk dan uiteindelijk Ie aten krijgen,
verschieten ze wel een beetje. Tegenwoor-
dig krijg ik hel wel uitgelegd hoor. maar
het kost nog altijd moeite,"
Lens: "Bij mij stelt dat probleem zich nler
echt. Ik beschouw mijn bock niet dis een
strip. dus ik kreëer die verwarring ook niet.

Ik laat het boek wel eens zien. maar ik
kondig het niet aan dis een Slrip."

ten afschrikken door de prijs. Het is uitein-
ddijk maar de prijs van een CD,"
Lens: "Bij ons heeft de prijs wel meege-
speeld. De cover is een zeefdruk, omdat we
dat mooi vinden, maar voor de rest houden
wl de prijs liever laag. Het Vlaamse publiek
Is het ntet gewend dal een strip veel geld
kan kosten."

lntuïti"i
Veto; IIrbbtll jullie rr brwuS'll'Oorgekozen um
!}ew klass;rk verhaal tt vtr/rllm?
Fortem~; "Niet bewust. Je begint te ver-
tellen en dIn blijkt dat-anders Ie zijn dan in
de tpeeste strips. Toen we met het kollektief
Frigë begonnen, \tiS\ën we niet hoe we
wilden vertellen. wc wisten alleen dat het
anders zou zijn dan in de gewone strip."
Lens: "Bij mij iJ er uiteraard ook geen'
sprake van een bewuste beslissing."
Veto: In a/lelHijullit strips komen dromrn voor
Fortemps: "Ik-weer niet eens of dal wel
een droom is, Er zil wat alstand tot de rea-
liteit in, maar of je dat als een droom be-
kijkt, hangt af van je eigen U:uerprelati~. Ik
btokijk hel meer als hel loslaten van de rea-
liteit onder invloed van alkohol. Een strip
heeft hel voordcel dat.je. bijvoorbeeld door
een ander decor te tekenen. klim laten zien
dat dl' personages zich in een andere ~m-
geving wanen. In een ander medium !OU
dm moeilijker kunnen zijn. Ik hou van dt,
tntcrpn-tmfcvc twijkl die <l1)I):I<lal,11\ Je
1\\'l'C heelden dil' niet lijken samen tC hno
reu, );l'Wnnll naast elkaar plaatst. Ik geef
niet ~'ksJllieiel aan wal vuur mij de beleke·
rlI~van een sekweus is. Dat mag dl' lczer'
;wll uitmaken De kn'r knJgt 'H·I wal aan- 'lt

wijl.inKel1 die hem op wcg hdpen. Je ziel
dat de mannen in dl' ~Irip meer en meer
drlnkcu. Je voelt de eenzaamheid."
Lens: "Bij mij i\ hel hele verhaal een
droom. Dat hel hoofdpersonage wakker
wordt. is eigenlijk zo omdat ik hel beu was
om altijd hetzelfde soort illustraties Ie ma-
ken. lk zal vast. Toen ik het einde eraan
had gebreld. heb ik wel nog bepaalde passa-
ges herwerkt."
Vela: Zolulm Jullit een stnp kunnen maki" op
imano ven iemalld anders?
Lens: -Ik zou dal niet interessant vinden,
urndat ik liever niet weet waar ik 01,111 begin
als ik begin te tekenen, Dal Z()U niet passen
bij mijn Intuûieve manier van werken."
Fortemps: "MIsschien zou dal wel lukken,
op voorwaarde dat het geen klakkeloos °1'-
volgen van een uitgewerkt senarro 7.OU zijn
Er moet een uitwisseling plaatsvinden: mijn
grafische slijl wordt aangepast om bij hel
verhaal Ie passen: hel verhaal wordt bijge-
sreld door mijn suggesties. Dan zou ik zo'n
samenwerking wel zien zitten."

, .

Zeef

Veto: Jullie boeken zijn /ttrl wrnhillrnd uil!}t-
grvtn. Hel boá van Villctm vrij IUXlItIlS,htl
botk van J(l1I is !}oedkoopgehot/dm. Waarom'!
Fortemps: "Bij Frigo houden wc ervan
mouie boeken te maken. We kiezen mooi
glanspapier. gouden letters voor de utet. Ik
hoop dat de IKltentiéle kupers zich niet la-

Tikkantoor
Devano
016/490.890

Geduld
Velo: Hoe moe,liJk is hn On! u debuteren in het
slrip\~rlraal?
Fortemps: "Niet 7.0 moeilijk. Ik zit gewoon
in Frigo en zij pubneeren mijn boek. Maar
met Frigo op zoek gaan naar lezers. dat Is
een ander paar mouwen. We hebben een
niet voor de hand liggende lezer gekozen
en hel kust tijd om hem Ie vinden."
Lens: "Bij mij ging dat ook heel gemakke-
lijk. Ik 7.iI in Bill, en Luc Vandewalle, de
initialiefnemer van Blll. krijgt mijn teke-
ningen en maakt er dan wel een boek van.
Uil de verkoop van de vorige boeken halen
we telkens net genoeg geld om een nieuw
hoek te kunnen maken."
Fortemps: "Debuteren is dus heel gemak-
kelijk. Je moet alleen maar zelf een groep
oprichten en wal geduld hebben,"

TekstverwerkIng • Laserptlnllng
Lay-out· TeksUnbreng

Boeken. n'jdschrihan. cursU&S8fl, lhesissan, __

Gespecialiseerd In
wetenschappelijke materie.

Professlone[e •• npak
Jaren[ange et'Var1ng

T. & K. Van Nooten-Dehaes
lodeWîjk van Velthemstraal31
3020 Heten! (VeNem-Beisem)

eert Meesters

I
~.

'Cimn' (uil!}tl~rij Fr/on) I41$t 74Qfrallk; 'The
Buek!'t of Blood' (lfiljtl'trij Bm) kosl 360 frank.
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De nieuwe Golfkrisis: een inleiding

In een golf van verdwazing
Oet rommelt weer in de regio

rond de Perzische Golf. Voor de
derde maal in minder dan

twintig jaar rijd dreigt er een groot
konflikt uil te breken. Toch Ujkt de
publieke opinie niet echt wakker Ie
liggen van de huidige krisis. Dit is
voornamelijk te verklaren door het
feit dat de tegenstander, in de persoon
Vlm Saddnm Hoessein. een gewden·
loze diktator is en de vorige Golfoor-
log nog steeds te boek staat als een
relatief 'schone oorlog' mtt nauwkeu-
rige wapens. Toch lijkt het erop dat
een nieuwt Golfoorlog. in de komplexe
realiteit van de regio en de tegenge-
stdde politieke en ekonornische êe-
langt!n die ermee samenhangen een
wel erB heikele onderneming te zijn.
Ane hoop is nu gesteld op de missie
van de sekretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Kofi Aml0n; de
laatste kans voor een diplomatieke
oplossing voor het voorliggende ge-
schil over de wapeninspekties in Irak.

In tegenstelling tOt de eerste Golfoorlog (die
tussen Irak en Iran van 1980 101 1988) riep
de tweede in 1991 in het Westen hevige
emoues op, In het tweede konfijkt was het
Westen zelf betrokken panij, en was er dus
ook nood aan een winnaar. WIe dat was,
werd overdufdeljjk na de beelden op CNN
over predslebombardementen en de triom-
fanteliJke eetvangst van de militairen in de
Verenigde Staten: dat is ooit anders ge-

weest. De eerste Golfoorlog heeft het Wes-
ten nooit echt kunnen beroeren omdat hij
werd uitgevochten tussen twee staten waar
we niet echt affiniteit mee hadden: de ene
staat was een militaire diktatuur, die zich
Arabisch-nationalistisch noemde en de
andere een Islamitische teokratle. ne ge-
volgde strategie In dat konflikt was het be-
komen van een patstelling. Vandaar dat
beide regimes Hnanctee! en militair ge-
steund werden door het Westen.

De Tweede Golfoorlog was het ant-
woord van bijna de hele wereld tegen de
annexatie van Koeweit door Irak. Dit was
echter maar een aanleiding voor de oorlog.
de oorzaken lagen dieper: een komplex
samenspel van politieke, ekonomische, srre-
reglsche en morele dimensies. Hoewel de
Verenigde Staten vla de Verenigde Naties
een 'nieuwe wereldorde' wilden vestigen,
heen het de stabiliteit In de regio niet verg-
root. Professor Internationale betrekkingen
Reychler bevestjgt dit: "De wapenwedloop
was nog meer aangezwengeld-als men niet
had ingegrepen, Maar de oorlog heef! de
toestand niet gestabiliseerd, wel de span-
ning verrnlnderd." Hel volledige gesprek
staal op pagjna Degen.

Juk

Ondanks de verpletterende militaire
overwinning van de geallieerden zucht Irak
nog steeds onder het diktatonale juk van
Saddam acessein. Saddam werd waar-
schijnlijk niet uitgeschakeld omdat de des-
integratie van lrak zou lelden rot een
groeiende Instabiliteit In de regio. Op die

manier vreesde men immers voor een ver-
sterking van Iran en een uitbreiding van
het Koerdisch probleem. vandaar dat de-
vlak na de oorlog toegezegde - steun aan
de Koerden (in het noorden van Irak) en
de Sjiïten (In het zuiden) om Saddam's
regime omver Ie werpen door niemand
werd geleverd.

Lippendienst

Na de oorlog werd de grens met Koe-
weit herrekend en werd er een ekonomisch
embargo tegen Irak afgekondigd. Dit em-
bargo hecft al aan naar schatting één mil-
joen Irakezen het leven gekost. Vandaar dat
de vredesbeweging naast een diplomatieke
oplossing Ijvert voor de opheffing van het
embargo "zodat de Iraakse bevolking Sad-
dam Hoessein op een demokrausche ma-
nier kan bestrijden." Koen Moens verdui-
delijkt het standpunt van het Forum Voor
vredesakue onderaan deze pagina.

De houding van België Is, gezien haar
beperkt belang in de wereldpolitiek. eerder
van symbolische waarde. Aanvankelijk kek
het er nochtans op dat België samen met
een aantal ~~dere landen ten all.e koste wil-
den vermijden dal het tot het een gewa-
pend konflikt zou komen. Op dit moment
neemt Belgli! nog steeds dit" positie In"maar
Intussen Is er ook een Belgisch fregat
onderweg naar. de Goli. Willy Querton,
woordvoerder van hel Ministerie van
Buitenlandse Zaken, weerlegt op pagina
acht de slelling dat België nog enkel lippen-
dienst bewijst aan de hang naar een diplo-
matieke oplossing,

Dat een oplossing van de voorliggende
problematiek niet gemakkelijk is, mag
dutdelijk zijn. Er zijg veel onvoorspelbare
aspekren als her roueen konmkt komt. Bij
wijze van voorbeeld 'kan verwezen worden
naar de Islamitische groeperingen die tij-
dens het vorige kttnflikt zeer verdeeld
hebben gereageerd. Enkele van die oorza-
ken die aan de grondslag ~gen van deze
verdeelde reaktie waren: twt _feitdat het
Baath-regime in Irak een voornamelijk
sekuller regime Is, en de Iundamemeüsns-
che bewegingen ruim gesponsord worden
door golfstaten als saoene-erabtë en Koe-
weit. Bovendien kon een schending van de
soevereinhelt van Koeweit niet zomaar
goedgekeurd worden door bewegingen als
Harnas, vanwege het Palestijnse probleem.
Toch groeide naarmate het konflikt langer
duurde de aanhang van Saddam bij de basis
van enkele Islamitische bewegingen.
Bovendien heeft Irak deze keer niemands
soevereiniteit geschonden en lijkt een aan-
tal (ook niet·Arablschellanden hel bond-
genootschap tegen Irak niet helemaal te
willen volgen. rn deze komplexe situatie
kan men zich dan ook de vraag stellen of
een militair optreden niet de meest simplis-
tische oplossing is.

,

Raf Gerlts

Forum voor Vredesaktie tegen militaire interventie

"
ee vredesbeweging heeft niet

meer dezelfde dinamiek als in
de jaren zeventig en tachtig.

Toen wiSI ze nog honderdduizenden
mensen te mobilisertn met de 'anti-
rakeltenbelogingen'. De laatste jare"
is het bijna uitsluitend hel 'Forum
voor vreäesataie: dat van ziel, laat
noren. met opmerkelijke geweld/uze
akties. Recent heeft hun protest er nog
toe bijgedragen dal de Afceo-wapen-
beurs in België "jet meer georgani-
seerd mag worden: de organisatoren
denken eraan om naar Neder/mld uil
te wijken met hun beurs. Ook met de
huidige Golfkrisis is liet Forum één
van de belangrijke pacifistische orga-
nisaties die aktie voert tege" het drei-
gend wapenqewetä. Koen Moens is
één van de woordvoerders van het
Forum.

Koen Moens: .Wij zijn zeer bezorgd om
een oorlog. omdat de Amerikanen zich in
zo'n posure hebben gewerkt dat ze moeilijk
iets anders kunnen doen dan een aanval op
Irak. Dat lijkt een versie van een populaire
Amertkaanse volkspen. chickrn gamt ge-
naamd, waarbij twee auto's razendsnel naar
mekaar toerijden. en degene die dan het
eerste uitwijkt de 'chicken' of lafaard is.
Cliruon heeft ten aanzien van de binnen-
landse publieke opinie het gevaar dat uit-
gaat van Saddam Hoessein bulten elke
proportie opgeblazen, zodat hij niet anders
meer kan dan militair ingrijpen. Politiek
kan Climon alleen winnen als Hoessein
volledig kapituleen. cltmon wijst ook elk
diplomatieke oplossing af. Je ziet nu ook
wal er gebeurt met de missie van Koli An-
nan. washingren heeft bijvoorbeeld al op
voorhand gezegd dat zij zich het recht
voorbehoudt om te kijken of het resultaat
van dit gesprekken wel te rijmen valt met

II i

,

reëel gevaar"
plaus vanuit het westen.»

«Daarna Is Irak overgeschakeld naar
chemische en biologische wapens, die veel
eenvoudiger te rnaken zijn. Bijna elke staat
In hel Midden Oosten is bezig mei één of
ander biologisch of chemisch wapenpro-
gramme. Een aantal staten is zelfs bezig
met een nukleair programma, er is nu biJ-
vooroeere vee! te doen rond Iran. Dat is al-
lemaal een reaktie op Israël. Het Forum is
tegen elk massavernietigingswapen, ook In
die regto, ook in Irak .•
Velo: Vreun jullit dan eek voor ttn tska/atit
naar etn nukteatr konflikt?
ëtoens: _Dal ts volgens ons een reëel ge-
vaar. De verenigde Staten hebben vorig jaar
hun militaire doktrine aangepast: nuklcatre
wapens zijn nu operationeel, ze dienen nu
niet enkel meer om een oorlog te beslech-
ten, In een aantal gevaûen aten de Verenig-
de Staten ook de offensieve toepassing mo-
gelijk van deze wapens: ondermeer als er
biologische of chemische wapens gebruikt
worden. Een andere funktie van atoom-
wapens noemt men 'agent defect', dit is het
vernietigen van chemische of biolögtsche
bommen met nukleaire. Als men de sites
waar chemische of biologische wapens lig-
gen konventioneel bombardeert, heeft men
geen garantie dat die organismen niet In
het milieu terecht komen. Wat men wi!
vermijden, brengt men op die manier julst
zëlf ?aar butten.e

Paleizen

_Met een kleine kernboni - een vijfde
of een zesde van Hiroshima ~ vernietigt
men de organismen ... en tienduizenden tra-
kezen. Dit zal waarschijnlijk niet leiden tot
een nukleatre eskalaue. maar toch zijn de
gevolgen niet te overzien. Wat bijvoorbeeld
mei iemand die de drinkwatervoorraad van
New Vork of Brussel gaat vergiftigen? Mo-
rallt~lt Is weg op dat rnomenr.»
veto: Hot kan de huidige siwarie vreedzaam

het nationaal belang van de Verenigde Sta-
ten .•
Veto: noe inttrprtrtwl jullit de &/gischt hou-
ding in dat zaak?
Moens: .Het Is eCD onmogelijk standpunt
dat België inneemt. Ellerzijds zeggen ze dat
ze alle hoop stellen op een diplomatieke
oplossing en anderzijds sturen ze wel een.
fregat naar de Golf. gen heel aantal Arabi-
sche landen aanzien een Golfoorlog als een
nieuwe kruistocht van het Westen. In die
optiek is de symbolische bijdrage van een
Iregat van ondermeer België en Nederland
een verkeerd slgnaal.e

«Omdat er bijna geen steun kwam
vanuit de Arabische wereld, heelt elimen
druk gezet op de Navo-bondgenoten om de
Verenigde Staten te steunen. Hiermee wilde
Clinton zich indekken, om te laten zien dal
het niet een puur Amerikaans Initiatief is.
Maar de Navo is een verdedigIngsorganisa-
tIe en het gaat hier duidelijk om een even-
tuele aanval. Die Navo-solidariteit die Clin-
ton inroept kàn hier dus gewoon niet wer-
ken. Maar de Belgische regering Is gezwicht
voor de Amerikaanse etsen .•

Ozirak

vero: MMI htl feil dal er (hemischt rn biologis-
(ht wapms in Irak zijn dan geduld wordtn?
Moens: .Natuurlijk moeten we niet dulden
dat er zich chemische en biologische wa-
pens bevinden in Irak, Alleen moel men
eens ophouden met die hypokrisie. Het
hele Midden-Oosten is een kruitvat. In Is-
raël zijn er bijvoorbeeld meer dan tweehon-
derd nukleaire wapens. Irak heen chemisch
en biologisch wapentuig. en was met een
nukleair programma bezig - mede als re-
aktie op de nukleaire wapens van Israël.
Dal is een roepassing van de arschrikklngs-
teorie. waar we overigens gè~n voornander
van zijn. Israël heeft In 1981 de nukleaire
centrale van Ozirak gebombardeerd -te-
gen elk internarlonaal recht in. Gevolg? Ap-
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opgtlost wordrn?
Moens: .Via diplomatieke weg; er zijn veel
Ie veel negatieve gevelgen til gevaren ver-
bonden aan een mllhalre Interventie. Het
gaal nu om de inspektie van een aantal
presidentiële paleizen. Irak heeft bezwaren
tegen de sarnenstelllng van die inspektie-
teams en ze zijn bezorgd omdat hel om
spionage zou gaan- De Verenigde Slate,n
hebben zelf overigens vre-mspekuereems
geweigerd in een aanlal Amerikaanse sites
waar biologtscbe wapens gemaakt zouden
worden. omdat er een Iraniër en een Cu-
baan bij waren. Ook hier wordt dus weer
met twee maten en twee gewichten ge-
werkt .•

Boycot

.Wij vinden dal die Inspekreurs overal
moeten kunnen komen, maar met een aan-
passing van de samenstelling van dal team.
In die zin steunen wiJ het Frans-Russisch-
Arabisch diplomatiek voorstel. Ook moet er
een einde komen aan de ekonomtsche boy-
COl die- drukt op het Iraakse volk, en die al
het leven heeft gekost aan meer dan een
miljoen mensen. Dit zou het Iraakse volk
aan kracht doen winnen om zich op een
demokratische manier legen Saddam te
verzeilen. Verder moet er op korte termijn
werk gemaakt worden van een omwepe-
ningskonferentle In het Midden-Oosten."
Veto: 5r komt vrij weinig prO(N/ ttgm df oor·
logsdrtiging. [sdl' vrtd~sbtwf!giHgdood?
Moens: .Als Je ziet hoe snel alles evolueert
meet ik zeggen dat er tamelijk veel protest
op gang komt. We houden nog maar sinds
twee weken rekening met een konflikt. Er
zijn al een aantal akrles geweest en er vol-
gen er nog veel. Op korte termijn is er al
een hele beweging op gang gekornen.s

Raf Gerlts
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Woordvoerder Buitenlandse Zaken over de Golfkrisis

"Voordat ik mijn bazen kon verwiHigen
was het konflikt al voorbij"

11 de huidige Golfkrisis Tijkt de
houdil/9 WUI de Belgisclle rege-
ring er!} dllbbelrilllJig en 0/1'

derdanig te zijn. Aanvankelijk werd
rnl.el gepldr voor teil diplomatiekL
opluJ.\'jng, maar na CCII telefoontje \lall

CUnton aan OlfU premier ging Bdgii
meteen over lot het :.enden van een

naar de Golf. Niet dal daar
direkt zovul drr.;9in9 vaH u;'gaJI.f-
ze ziju pas vertrokken elJ bij de vorlgt
Golfoorlog vergisten Ik Belgische ma-
nnins zich ook al van afslag - maar
aJ.f symbolische daad lijkt IKt "iel tuin
k slulu" bij een pleidooi voor een
diplomatilke oplossing. Andri Qutr-
Ion, woordvoerder va" hct MÎnistern
van B.,i~,dandse zaken, probeert de
&lglsche houding Ie verheiden".

André Querton: ..Saddam Hoessein dra"Jl
de voll~ \'~r1.ntwoorde4,!khC'ktvan de
huldigt krlSls~Alle resoluties die aan Ira
ziJn opgelegd na de vorige golfoorlog, bij-
voorbeeld over de massavemletigillgliwa-
pens, moelen uitgeveerd worden. Dat is
vanzellsprekend. Wij vinden nu dal we al-
Jes moelen 'lellen (lp een diplomatieke op-
lossing, !old.!! alle mogel!jkheden uitgeput
zljn. Daarom hadden wiJ reeds vorige week
de hoop ultgespruken dat de Verenigde Na-
des en meer bepaald de sekretaris-generaal
een inltioll,lef zouden nemen, We zijn dan
ook tevreden dat hij nu In Bagdad Is en we
steunen ten volle zijn Inillatlef. We hebben
ook vanaf hel begin gezegd dal als er geen
diplomatieke oplossing gevenden wordt
mrt een bevredigend r~ultaa', de unvoe-
rin~ \,m d.. "'N-/ e , .. h,t,t'\, IW',....id nlt'! un-I~l')I",ell lI1~g worden ....

Veto: Ik/IJlc'd,..., ,~(rn INspümlJn,'Irn ('nt dt
rllr<'p..St lalldm ,lP 'blItJlI Ir knl.'IfII <'111 (inI ,llpl(lmari(~( op/~sill,oll.. totplcl/tII. W,'J/Urm
"-tI,,,11 fr(q,1I
Querton: .w~·prohert'l) de F.uroI'Cl>('lan-

den op eén lijn te krijgen en wc lJj" t'r ooj,
niet gdulJ.jg mee dat dit nn-t \Chijm te luk
ken, Maar, er moet onderstreept worden
dat er gC('1I enkel êuropecs land h dat legl
dat er geen plaats meer is voor een diplo-
matieke oplossing en dal wc een oorloll
moeten beginnen. Hel ISwet ze d,u !.IcBril-
ten openlijk hebben gl"zegd uat ti: bereid
Lijn mllnalr In aktie te korneu. dar hebben
WtJ nooit gezegd. We hebben toen direkt.
me! een aantal Arabische en êurcpese lan-
den. opgeroepen om daarmee te stoppen en
diplomatiek verder te werken, Door dat
signaall.ljn de Brilten en de Amerilanen
veel gematlgdcr gaan reageren>

.Sinds donderdag staan de bd,lIngl'tjk-
ste weaerse penners in de Veiligheidsraad,
Frankrijk ·en Amerika, voor het eerst In
deze krtsb op dezelfde lijn Ze zijn erin ge-
slaagd Koli Annan een ulueme dtpk>m.atle-
kc poging te doen onëememen, We bti,iven
dus onderbencelen. maa~ mOC'Cmei z'n
tweeën zijn om vrede Ie s!mten, daarom
hopen we dat Annan I~tsberetkt in Irak,
We hebben een mandaat .egevm un An-
nan, nusschïen mocht dat malldut nog Ieu
ullgebrelder zijn. maar we reuen onze hoop
op de reis ven de stml4ris-gcneraal..
Veto: De Vt'm,jgdt SUllU' nlbbfll al dUldtlijk
/Arm "rrstaall d4t tr Irft rrmlMat I'all dit gt·
qn-&kn ~'"orhft licht \fall hUil tiam ImtiMqal
MUII/Bluf/nl' h<Juden. Vii/IJlBt/gll de Vtren/gde
SM/tll dllari,,~
Quenon: «Je kan Je de vraag stellen of het
Amerikaans belang overeenkomt met het
belang van de tnrernauonaie gemeenschap.
Volgens sommigen is dat zo. maar dat Is
maar één verste.»
Veto: HEeftC/intotl zfrlr mtf in een ;ms/lit .'It-
~ w.,f In} riJM a"n '""" klmd,;r"
,um",lIltl'~
Querton: «Neen, WI denk Ik niet. Fr is
nog een tussenoplossing mogelijk als Sad-
dam toelating zou geven vm bepaalde sites
open Ie stellen voor inspt'klieteam~, En de
teorie als lUU hel re maken h ebben mei he!
afwenden van de anndadu van zijn liefde-s-
penkeien is uit de tucht gegrepen Dit Is
een konflikt dat op regehuarjgc tiJd~1i]ll)('n
tcnlgkol1l1, Fen jaar uf twee gclcdC'J1 I~cr

een mini-oorlog geweest lussen de Verenig-
de Staten en Irak. Et zijn toen een aantal
rakellen afgevuurd op luk. ik heb dal teen
vernomen vla CNN. Voordat ik miJn bazen
had kunnen verwittigen om Bc1gic een
standpunt in Ie laten nemen, W>lShet kon-
tllk! al voorbij. Hel heeft meer drte kwartter
geduurd.s

Cl'{N

Veto: Er is n"IJ gtm VN-rnolullt dlf een mil,-
taire aktie in lro/1ktO~l4Ut, Is hit =endm wn «"
frt!Jllt dim "iel ;:oiets0/11$ tttl ddaJ Vlm a9Jrrni~
Querton: ..We hebben nooit gelt'jd dat er
een nieuwe resolune nodia zou ziJn, Et ~n
teoneën - en die zijn best verdedigbaar-
die stellen dat er resoluties DJn oPi~legd_
met voorwaarden voor h~l suakt het vuren
n.i de vorige goJloorlog. Ah Ir.k die nkt
eerbimlgt kunnen wc ons op dle rçwlu1ies
baserl:D om opojeuw St;weld e_l!:c:t)rujnn.
StfÎClo seesu z<M,ldener dus,,a«n;Olcuwe
resoluties nodig zijn. Het zenden van mt
fn:g':Itis ov~n5 ~ daad van.
omdat we tien of vijftien dagen vel
zijn van'de Iraakse wa~eren, Dl~sstng
is een drukkingstniddel. he\ is om re toeen
dal we het serieus rocnen .•'
Veto: Zou BtJeië IXJk een ft'eIargtsftlurd hib/Hn
mochfer "itt zo.em eMe druk Vbndt ~tmlt8át
suun ,ijn gtw'ttrt,
Querton (ontWiJkend): .Hel Is wel zo dat
de Verenigde Stalen een leidende rol spelen
in de hele zaak. maër her is gèèn vs-eaak.
wel een VN'Zilak, en wij maken deel uil
van de VN. Het is tegen de resoluties van
de VN dat Saddam Hoessein zien ven.e! o-n
niet tegen de Verenigde Stalen,.
Veto: wan erii!itiuM'tn IlncMtII wordlll
vanuit df N,III,,7
Ouerton: «VoriSt.' keer heeft de Na\'U ook
niet als Navo opgetreden Een opucden In
Irak valt zeker buiten de werklngsfeer van
hCI handvest van de Navc. Maar het b niet
uh Ie uutten dat een aantal leden van de
Nave deel zullen nemen aan ('('11 eventuele
lllihl.;Jlre dktk."
Veto: Is Irtt grom dt Spannlllg INhfl Mi.fdl'n-
O"Jltl/ w~ll1a".'lf\\'I';f" om UI! III/liwi,.,. tngf<','p

ft kwtSllt~
Querton: .Minister Derycke heeft altijd
gezegd - en Ik neem aan dat dal gesteund
wordt döor!tte Belgtsche regering _:_dal een
Ingreep ers~geva!l:rIiJk Is. De mintster is hier
vanaf he! begin duidelijk in geweesr;e
Veto: Ott(trmur die houding doel sommigtll
~·tntwtdttl dqt MmlJltr Ckryrkt het htltmaal
niet ttlU ismn htl euren van htt fr~lIt.
Querton: .N~eD,',Slalis niet waar, H~ is
we~eUjk eee druk1c:fngsrtliddel en daar
staat de minister achter, Maar het is ook
heel duide-Iljk dal er een nieuwe beslissing
nodig is om ons .trciat)n !:'Cr'! militaire aktie
te loll,lenoptreden. 7.fJ ver .djn ~ dU"'mn
nog nteL ..

Doden.

Veto: Som"iipft ~"r ft, nu1i/tllir kim-
/liltt, d«11 u dit 1",,7
Que.rton: ~Dat pe Ik eçhl njee ge.beuren. Ik
kap me nJet Inbeelden ci:.f\'Vt'tk, land dan
ook nuklealre r'8Pens Zl>UgebnlilC~~n.
der Ual er zich een levensbeareigeude jee- •

,., L
stand zql! voordoen. Het ZóMl 'ZO ~ enor-
me stap ziJn dl~ al sinds J;le'ldnde,va'n de
'rweede wereldeerlog rnet meer ghel is, [k
denk niet dal de Verenigdi!" Staren of Israil
zo een drempel zouden cverschrjjdcn. Erts
nog 3!tijd een algemeen principe van pro_I'
ponlcnallteit, dat za] mcn - België zeker
- altijd gebruiken in een oortcgstoestand.e
Veto: Wtlk rtit! 9<'1·l.Il.1r gaal er \'OCrdl ,vr~IJ
111/ \'tIJI Irak, 1111jarm van (>Orlcgtil tmbarjO?
Querlon: • Vreselijk. veel, Onlangs las ik in
Lc M,mdt, nog ren reeks antects over wat
er kan gebeuren mCI chenusche en bakte-
riologl5.chc wapens. D....gevelgen van hel
gehruik daarvan 1ijn nu-t te overzien. Je
nll)(:t oot met vergelen dat Irak het cnige
land iv 1.1.11 cncmtscbe wapens heef! gebruikt
regen 1ijn eigen ~(ll". met vijfduizend do-
den als ~e\'olg,.

Raf Gerlts
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Professor neemt Internationale Betrekkingen onder de loep

"Er moel in de Golf een regionale oplossing komen"
et voor professor R~}'chltr noar
TCMran vertrok. konden we
hem nog strikken "oor eelt ge-
over de Golfkri ..is, [k man is al
bnig met internationale betrek-

fkingen en konjUktbellf'usÜI9 - in
luukr vertrekt hij ook nu naar
Gezien zij" professionele bezig-

heden mag hel dan ook niet venvOIl-
deren dat hij een regioMIe oplossing
bepleitte. veeteer dan dat hij zich kon
uiupreun 01:erde huidige krisis.

Ik ,"'ttJt Gol{oorll'gwas hel term gr,;!,

~

kOttflikl;1I Irtf p.Jrr.kolldt-oorlf9.tijdpuk. t»
Vm:1Iig_dt SUl/tri probtfflltll Ir hun 'nieuwe
wrreiJ<lrdt' ,,_ytstigtn. met ~Yi«J .....lIaast het
witipttl/m %i4~kun ofieóel4psm -----eta~ilillitJ
in de. beWèmtdlf8tn, IUt sinds 1990meer
.. bIlitrilSdu.tntm?
lAII: Ikychler: _Htt dn<k van de: Koède
QmkIS N een artlfidf\t- dau.P1 om re ge-
brulkaa In,stle h.'IiQ..Bcla'" ."bey.iN
Itr.'. weuneer~d.m HOHiciD UIl de
madÎt komt' Ir~\Al in 1* begilt "iIt10'
etn achtja~ ultp,hÜJlgsoortog: wgen Iran
- de, 'ifr,tc: GolloorJos. De aDdc:".,jnachtcn
:-zowel ~e"Ver81itlde staten,~e1e lan-
den \'a,n de EUroRC'5(.gemeensdM._p en de
US~- ~wlltenen t.:kk: kampen. Omdat
beiderq;~s ni~t ge4efd zl.jn"relttnt het
westen crop 4<1t ze me~aar uitpurten. Op
die manier wtl men voor ,tabiütcit zorgèn
In de rest van die regio. Maar na de oótlog
eiste Koeweit ~el geld van een lening van
Irak terug en verweet Irak Koewelt dal het
teveel olie putte uil bronnen dil!:Zich onder
hun grensgebleden bevonden. Saddam
Hoessein heeft zich dan tweemaal misre-
kend: enerzijds over de enorme ~aktie van
Iran en anderzijds over de Amerikaanse
steun aan Koeweit en de tweede Golfoor-
log.~
"......,.,.q;.,._-,t, Go4/«IritIg Jnj~ttiNgtI
aan dt .Habiliteit in de fV!li"?
Reyehler: -De wapenwedloop was no!!
meer 1h'U1ge7wcngeld als men nlct had lnge-
Srepcn. ondermeer Irak wa~ zich enorm
aan hel bewapenen. Maar hel heeft de toe-
stand niet gesIabiüseerd. wel de spanning
verminderd. De tol lag wel het) h\lóg, ter
Wil ren ongeveer tweehonderdduizend
doden, een miljoen vluchteltngcn en de
daaropvolgend", boycot heeft drie miljoen
mensen de toegang rot fatsoenlijk voedset
en medidjnen ontzegd .•

Badmat

Veto: Vrust u """" tllI /krde Golfoorlcg?
Reychler: ~D~Veiligheidsraad heeft nu
gçedgekeurd 4al Kofi Annan naar- Bagdad
mag vertrekken, en vcd zal afhangen van
zijn missie. Maar een konDikt valt niet uit
te s1J.hen. De druk die er is op seddain om
lnspektleteams toe te laten in bepaalde sites
moet kracht bijgezet worden met een mili-
taire dreiging, ~mdie druk geloofwaardig te
maken. Als Seddam niet toegeeft. verwacw,
ik dat de Yerel}lgde Stareu zullen Intervent-
eren.e
Veto: VCi'ltn dl! Vtrenigdt Sraten rirh nitl 3(-

rtmd door dt bt:ptrkrt intemetionete steun d;~U
im}9en?
·Reychll!:r: ~"Er is inderdaad duidelijk min-
df;r steun dan bij de vorige Gö!lootll}g, en
daVs minder g'I.ulSllgVOO(de 'verenigde
SIaJen. Man Irak is bepaald geen sterk land
mëer. militair is Ket geen probleem voor de_
Verenigde Staten.,Saddam zit gevangen we-
gen~ bet vliegverbod hoven grote delen v~n
zijl} Lmd en ook. het leger is na twee golf-
oorlogen niel meer wat hel WilS.Voor de
chemische en biologische wapen~ zijn er
trouwens raket,t,m !'iodlg. en ook ,,<lt;s een
probleem: Ep als hij 7.1;'ooh zou gebrUiken
krijgt hiJ onmiddellijk de hele wereld tegen
zich ...

"Maar de Verenigde Staten vinden dat
ze al~ groóu:na<;ht niet zomaar kunnen la-
[en bt:g<lan. Zij !"'inden dat als een 'mgu/'

.!!arr' de vredesakkoorden niet naleeft en
een groot gevaar betekent voor de regio, er
Ingegrepen mO<.'Iworden. Fr mag geen pre-
cedent geschapen werden voor de Vef("nig·
de Staten. Intern is het belangrjjk al~ ~ign<lal
naar de pubnekt- opinie. en ook de liefdes-
affaires worden zo natuurlijk naar de ach-
tergrond gedrukt. nacht nle!)·.

Vrouwen

Veto! Ilo.- verklaarr 11 dl' hl)u.tm3,._valt R,usllmd,
dal ena"", gtkant ts lf'gtn HIJ jtwdpmd ko"·
flikt?
Reychlet'! _Alle landen hebben 7/) hun
redenen om op een bepaalde manter te rea-
geren. dal is daarom niet altijd un mordl'
ovenuiging. afgnlen van de Skandimvischt'-lana~ mtsschim. In het aeval VUlt Rudand
s~léil twee meneven een roL Ent't'2ljds, ,
zijnier ek990Dlische meneven. Irak had
ongeveer t~ miljard doUar $Chukt bij de
voor!li.a;lige USS,R. dj(' nqg steed! tc1'USbe.
jaald lhoet worden. Er zijn ook een untaI
'grotejkontraktm geslottn over oUt' tn mili-
taire pmdukten. die heel bdaDJriJk liJn
vb(fr een laad aU: Ru .... dMdbfne
bankroet"is. Anckrzijds zijn er politieke mo-
tieven. Ruyand wil weer een rol van bete-
kenis speler als groçtmadu. vandaa[ ..d:e.
boude ultsóraken wm JtltMO • '. er een
konflikt ko IOU er'een derde wereldoer-

bevolking staat voor een deel vij andig
regenover de Verenigde Staten. vooral om-
dat 11"nret dezelfde Inspenningen doen
\'UOT het hraè1isch probleem. Maar ook op
de Luropese Unie i~ er \'1"1"1kritiek. We
hebben in het recente verleden gefaald in
Joegoslavië. Veel Islamieten verwijten Eu-
ropa dat we hebben toegekeken terwijl er
mesurnvrouwen werden verkracht In kon-
crnllatiek.ampen In ex-Joegoslevrê. Dat
komt de demokratlsering In de regio niet
ten goede.»
Veto: De 9t1oofwa4rdljhrid l1l:I/1 htr Wt,ltm
di$murt $Idllll trxlt /tt/emalll QP dt ~fling au
mUI brall ZIjn!Jll"$ laat $lla1l m hlt ~dt~pro·
ctS blijft vastzmen.
Jleycbkr: _Een oplossing van dat konflikt
iS Ic:ve-nsoo'oqzakdijk voor de stabiliteit in
de r~. l.o$ van morele overwegingen,

log kunnen "ltb~kt'n'1peze uitspraa~ moer
met een korrel zout worden genomen.
l1Jdens een recent bezoek aan dl' paus in
Rome verklaarde hij inl.anweZigfièld van
tijne heilighèid dat hij een grènzeloze-Hefdè
koesterde voor Italiaanse vrouwen."
Veto: Hot komt 11ftdCJI,t~~"r(>ptU Unit ook
mi wetr zo wrdec/d uagurt op dt si/unll.:?
Reychh:r:-1Dat 15ten eerste re-verklaren
door de Koude OOrlog. iuropa: is allijd een
ekonomuche grootmacht is geweest maar
slrateK~Kh ~ict. ue Verenigde ~I~en heb-
ben die veTantwoortlelijkneid op ·1.ichgeno-
men. Al verscheldene jaren verzoeken de
Verenigdl' Staten de Europeauen hun ver-
antwoordelijkheid op Ie nemen, ze Willen
kernen tot een redelijke Iastenverdehng.
Ten tweede k er-veelat een gebrek aan kon-
sensus geweest omdat hijna elk land zjch
op een andere regio nctu. Dunsland heef
ztch bijvoorbeeld ahijd naar Oost-Europa
genebt. de Zuid-Europese landen naar de
Midd._dlanpse Zee en Gnekeutaud naaf de
Balkan. Wij denken. ten.derde. (10k nog
!;Ieel sterk eurocentrisch. "Je :Zijll veerat
bezjgmet verdieping van de lnternc rcta-
tes. veeleer. dan ~at~V;e om b('Zlg~den
tpf"J dr :r~( van de wereld. De Europese
Óoie houdt zich beZig met ckononusche en
jurtdische aspekten. en niet zozeer met in-
ternationale politiek .•
Veto: WtJke positie moetde E~rcPtst Unit dan
mntmm?
Reychler: _We leven zelf in een gebied
waar twee wrede oorlogen zijn uitgevoch-
ten. Zestig jaar geleden zou niemand ge-
dacht hebben dat een Europese' IDtegrade
mogelijk was.En k.ijk waar we nUMI
Het Is voor dle regio - en dat is fui~ (i'ah
alleen de buurstaten ven de Golf'r" heel
belangrijk dat men steeett naa!!,.t.in tmegre-
tie. Er moet een regionale <rPlossing komen
en een demokratisertngsbeweglng in al die
landen. Europa moer op dil vlak een leider-
schapsJ)O'>ltie innemen: niets doen heeft
namelljk.ook effekt. We zijn er in hel verte-
den niet In geslaagd tets te doen in Joego-
stevrë. maar de Europese steun aan Palestt-
ria vind ik een positief teken .•

Taboe

Veto: Een Westerse <lanval k<ln <lIs ·mobilise·
rende mile' h../llwI/im[undllInF/l/(l!isme onder.
i/tlmtn, IlOl/dl mw wldomdf rtkeuin!J mrt d,..
hypOlo"st?
Reychler: .Als er een aanval komt, zullen
cr wel krokodillentranen vJO<.'ienbIJ een
aal1tal Arabische landen. Maat de publieke
opinie reageert er inderdaad heftiger op. De

maar louter vanuit hel standpunt van de
realpo/itiek. kan men niet anders dan serreu-
ze inspenningen doen om het konflikt op tè
lossen. Dit thema speelt heel erg bij de pu-
blieke opinie en i. koren op de molen van
het fundamentalisme .•
Veto: De vrtdtsbtwe!]ing IITt'tsllll)lJr een nuklt-
air Iwnflikt, 5inds dt dokrrint \'<lll d.. Vamigdt
Statm in dit zin is aangepasI.
Re}'chler: -Daar is absoluut gêèn gevaar
voor. Er heerst een veel te. groot taboe rond
het gebruik van ~ukleaiJe wapens. Dat zou.
een enorm precedent scheppel}. Ik denk dat
die \'Te1!Songegrond Is. ovengens de doktri-
ne Is altijd al1.Q geweest, nuklealre wapens, "
dienen nu eenmaal als afsChrikking~wa~rr
en,.~t om ~.ru'n« te;vorde"t."

_ '.)Bon'.IJ'-- - ,,_

,i
\' ".

-

Comaotlenler) Iet~lIfX}I u? Trioplic t::Mdt 11EEN
COMPLEET.l CàN~ACTLENZEHSYSTEEM

VOOR 4OOO,-BF. U kl1jgI \lOOf '" m.alldon 6
ppr ucllle aphert~ maandlMl8f\ (=maan-
delijkl "*"'" frisse ~ oonteetlerlzArl) ~
alle orlderhoudeproduclen Vlir) Allerg1ll1,
f>mfi1_ ~." OOIe voordBIllje probaorset voor

690,·BF. Een uîlgelezen aanbieding.
AI~ bij TrtOptlc. Doer1!

Of
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tot het milderen van de euekren van de
krtsts in het westen. Het zijn de geïndustri-
aliseerde oeso-landen, die zo'n 70 procent
van de cue verbruiken, die daar enorme
voordelen uit halen. De gekomroleerde
one-monercbteën (Koeweit, de Emiraten,
Qatar, Bahrein,Oman, Saoedi Arabië) in-
vesteren het grootste deel van hun 0111"-

inkomsten weer in de westerse ekonomie
via plaatsingen van kapitaal investeringen
e-n wapenaankopen. Op die manier wordt
de plaatselijke ekoncmtsche ontwikkeling
gehinderd (door gebrek aan investering) en
wordt de oliepolitiek van die landen gedik-
teerd door de eisen van de westerse ekono-
mieën.

ten aan het Westen gebonden was, kon
aanvaardbaar rijn.

De rapporten van de vx-tnspekues
zeggen dat Saddam tientallen verborgen
raketten heeft die met chemische en biolo-
gische koppen kunnen uitgerust en naar
buurlanden kunnen worden gestuurd. De
wil van hel wtne Huls en het Pentagon om
weer op te treden tegen Irak is dan ook
minstens even groot als in 1990, maar on-
danks de dreigende taal vanuit de VS blijft
loch een zekere aarzeling bestaan. Die
wordt niet alleen veroorzaakt door de inter-
nationale kritiek op het solo-optreden van
de VS, maar ook door de mantleste onze-
kerheid over het arsenaal van chemIsche en
blologtsche wapens dat Irak zou bezitten.
TIjdens de golfoorlog van 1991 gebruikte
Irak geen fhemlsche of biologische wapens.
De militaire mogelijkheden van Irak wer-
den sindsdien nog beperkt. Bijna heel het
wapena~naal van Irak is buiten werking
gesteld, dQ9r gebrek aan onderhoud. wis-
selstukken en oefening. Zelfs Indien de
teorie van de ·vóprraad van Seddam" zou
kloppen, dan nog valt te vrezen dat bom-
bardementen niet de vernietiging van die

wapens kunnen ga-

Het belang van olie in de konflikten

De stilte na de storm
Oeur dagen staan de Verenigd"

Staten klaar om nogmaals Irak
te bombarderen. Hun argu·

ment: Irak beschikt over ch"mische en
biologische wapens en bereidt
terroristische aanslaqen voor. In
werkelijkhdd lijkt het er echter op dat
de Amerikaans" buitenlandse politi"k
ontworp"n is om een 'international"
orde' te scheppen en Ie handhaven
waarbinnen handel vanuit de VS kan
bloeien.

ocrdeeld door de VN-Veiligheidsraad, die
ook nog strenge ekonomlsche sanknes
afkondigde. Het werd de meen omvangrij-
ke ontplooiing van Amerikaanse troepen
sinds de oorlog in vtëmam. Naast Frankrijk.
Grcot-Brinannië. Nederland. Belgli! en
Duitsland, veroordeelde zelfs de Arabische
Liga de annexatie. Volgens de Uga kan de
Arabische eenheid orer opgelegd worden
door geweld en heelt Irak hierdoor de ver-
deeldheid lussen de Arabieren vergroot.
ondenussen verscherpt de Veiligheidsraad
het handelsembargo en wordt Irak voor
een ultimatum gesteld: Op 15januari 1991
moet hetland zich terugtrekken uit Koe-
weit.

Petroleum

Gedurende de jaren tachtig was seoedt-
ArabIc de leidende kracht binnen de OPEC.
Door haar ekcnomische opmars werd Irak
echter stilaan de leidende kracht. Deze In-
vloed kwam bijvoorbeeld tot uiting op een
konferentie van de opec in Genève op 27
juli 1990. Irak pleitte daar voor een recht,
vaardiger prijs voor de olie en wou de op-

Irak was - tot voor de golfoorlog van 1991
- ëën van de belangrijke olieproducerende
landen ter wereld. Wat de bewezen aard-
oliereserves betrelt. kwam lrak In 1990 op
de tweede plaats, na SaoedJ-Arablë, met elf
procent van de wereldreserves. Het land

Storm

Op 15 januari geeft Lrak geen dulm-

PERZiSCHE GOLF _(?
< J.~_Kf AVO~D

ONlE W'EST DiEP NAAR randeren. aangezien
dle in andere landen
kunnen enderge-
bracht zijn, en alleen
maar dood en verderf
zullen zaaien onder
de bevolking.

De oorlogsplan·
nen stuiten dan ook
op weerstand onder
de Arabische volke-
ren. Zij zijn veröm-
waardigd over de
onverzoenlijke hou-
ding tegenover Irak.
terwijl Israël met.zljn
nukleaire en andere
gesofistikeerde wa-
pens zijn gang mag \ ~
gaan. Geen enkel
Arabisch regime, be-
halve Koeweit en
Bahrein, steunt een
nieuwe Amerikaanse
interventie.
Bart De Schrijver

" Margo Poubert

DE

MANNEN
W~t·GEREN -re
~E!l'0(SN

• • •t(AprnEi"/ N •i3J j""'T'E bef'lleSs/I!F !
~ :.

'ZAL !1AÁR
GAAN

f.c.- ~
literatuur: HtiT1flQn M ..

Irak. Ot Arabisçht vuist van StJddam HotSuin,
AnfWl'rpm, IP/S, 1995; Chrml$ky N., Ot verdor-
VUl dtmocrarit, lkrchtm. EPa. 1991; seneon
L., 'Ecunomischt 1xJyco1als machtsmiddt/' in;
VrtJt, njds,hrijft voor inrtma/jonalt polititk<
jan/ftbr. 19987 PP.JO-JI: Food and Agn'cullurt
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tussen TIgris en Eulraal had zich in de jaren
tachtig - ondanks de oorlog met Iran -
ekonomisch ontwikkeld tOt een land dat
vergelijkbaar was met Portugal of Spanje.
De Iraakse leider Saddam Hoessein eksplot-
teerde de olierIjkdommen om zijn doel te
bereiken: de militaire en pclhleke unafhan-
kellJkheld van Irak. Tegen het elnde van
het decennium investeerde Irak evenwel
teveel In haar militaire apparaat en weiger-
den een aantal Golfstaten Irak nog meer
leningen. Als gevolg daarvan keek Irak op
tegen een schuld van honderd milj,lTd
dollar. Heiland was ekonomisch totaal
geruïneerd.

breed toe. De tweede fase van de 'Golfoor-
log' wordt ingezet met de operatie 'nesen
Storm'. Deze operatie, onder leiding van de
Amerikaanse generaal Schwarzkopf, kostte
het leven aan dutzenden Iraakse burgers.
Wanneer Irak een tweede ultimatum van
de VS negeert. beginnen onophoudelijke
luchtaanvallen en zware beschietingen
vanaf de Perzi!>CheGolf dit het de geallieer-
de troepen moeten mogelijk maken door de
Iraakse verdedigingslinies In Koeweit te
breken. De Iraakse troepen bieden nauwe-
lijks weerstand. Op 25 februari meldt radio
Bagdad de terugtocht van alle Iraakse
troepen uit Koeweit en de. instemming met
de VN~resolutie 660.

Na de Golfoorlog was de ekcnomtsche
chaos in Irak kompleet. Daar bovenop werd
hel land gestreft door een handelsembargo.
Door de strenge kontrole op de- Invoer van
voedsel en genenmiddelen verdrtevcudlgde
toen de kindersterfte. Unicef stelde dat de
ravage die de VS en de VN In Irak aanricht-
ten door het embargo Ie handhaven zelfs
de preperties van een volkerenmoord be-
gon aan te nemen. Unicef looft wel de
Iraakse regering vanwege de korrekte orga-
rusaue van het rantsoenenngssvsteem en
haar Inspanningen om de produktie van
bastsvoedselprcdukten op Ie drijven; hier-
door werd een komplete katastrofe verme-
den.

De politiek van de Verenigde Staten In
de 'Golfkrisls' werd en wordt bepaald door
ekcnormscbe belangen. xerts moeilijk om
tot l'en andere konklusie te komen als men
zich In de kwestie verdiept. Overigens. de
politiek van Irak wordt ook beheerst door
ekonornische morteven. alleen zijn die
tegengesteld aan die van Unele Sam. De
goedkope petroleum heeft een C'Ssentl~le
rol gespeeld in de omwikkeling van dl"
Westerse landen. Ze heeft ook bijgedragen

brengst ervan niet in het Westen maar In
de Arabische wereld investeren. Dat was
voor de VS en Europa een onduldbare situ-
atie. Alleen het lelderschep van een marjo-
nenen-regime zoals Saoedi-Arabië, dat
zowel ekonomisch (door zijn plaatsingen}
als voor zijn defensie met handen en voe-

Kunstprabaan .ereld la reddan Ie E.
00Ir. lP dit land ti n P«"est Ie boren Iqm de voorberddinJm wor ftft mWtalrr aktk in
Iralt:. Het Porum voor Vmfcsakde' 15. min of men hn ~ platform dat cito pr~'
likt," koötdiJlll."en. Het Porum vrccs4 dal ten nieuwe Golfoorlog Ik wanbok evmwkhlm
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Dtkt n1d dmkbftkfills. OurenboYm beftst de tlvmulliD. dat in ftf1 Ilk-~ oorlog
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te ~ WIIIMt ... ~ InEwre. Of- Havo wmI ~rd. aananIftJ
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PoNm In EveN op ftD-mderhMR ~ubdd spm:lq&naoehr m las nanU-oortop.
tdsten voor uh dfm m ....... tft1k. De- ~Iwgoa 1WI em woedmdr
Frank Ync:ruyutn VaD ~ Slaa. die «D frqmalt YOOdM uh 'Ht't is tûnwe-
mun, ft helwordt MDJte-QJIjk r..,..-. een ~ VlD lbonw: Bemhlrdf die StUI
DAM' un' , "AI va de Ieatstt GoIIoorIos mtccDe't'l'dt. N.brm uokkm ook Iq cmckr·
1DfCf ...... YenIooct ft W.. 0IUJlItI' (VlD M ~ 'M.lten'), Didt \Ho PuIs.'1!Mt_"-'_"'I1111!1<_ ....__ .......,.......-
Srootmadateû." WIIr 'I'boaw YfID 'DIto DIID' 1nc:bt t-m .. uit 'J>to 1W'ht "Jak WOOf'
de bo!aen' V1ID KoIt"- een vooriIeI.UDJ dit' ëeee wt'ck te LellVt'n wordt: hernomen

De met":St~aandacht ging evenwel u.... r de bijdrage van de- aJomtC'genwoordise 1bm
Lantl'fe. In zijn kenrnerkende "Iljmsch~ \Iljl verkondlge- unoye dat hij zopas twU' de
N.1fO bad gdN!kl met de mNnklina dat hij grallg een InS(W'ktlt' In het hooldkwanter had
ul~ omda' hij Md vnnomen d.1 er daar wapens grostockeetd t.gm. ~
inspd1:le wnd It'welje«l. stelde- Lanoyt dat de Navo dom- ~ VH maat moest gtItomber.
dt'efd worden. De lduijve-r ronddr zijn brtootc al m«1 een rr~ uit 'de gt1Ift'aal'
...an hu] van OItaijftl,

~ aktk aan dr- Navo-poonm ~ de mUD van ddtoplks van onder anfk~ Paa
Chrhti ApJev. de Anll·~ Bond. Nrt-nc. 'f'wndnl"n, JNM. YLW Vmk ft)

fldter-kk.. Ik koIw manilesude werd besIoIen IIlC't een oproep van Porwnvt'rtqJmVrOOr,
digt'n om in woord en da4d hd JHl'In1 lrgrD de nakt'ndco Golfoorlog verder te zetten

(be)

Invasie

Op 2 augustus 1990 valt Irak Koeweit
binnen. Honderdduizend Iraakse militairen
hebben na vierentwintig uur de kontrole
volledig overgenomen en Bagdad besluit
over te gaan tot de annexatie van Koeweit.
xceweu begon immen de petroleumkwota
van de opec (Olie Producerende en Rkspor-
terende Landen) te overschrijden. Hct
gevolg laat zich raden: overproduktie en
een daling van de olieprijs. Hlerdoör wer-
den de Iraakse pogingen om Ie herstellen
van de vorige oorlog gedwarsboomd en viel
Saddam Hoessein het landje binnen. Met de
olieproduktie van Koeweit erbij, zou Irak
(terug) een regionale grootmacht worden.
Een grootmacht. zoals Saoedi-Arabië.

Maar anders dan de saoedrs was Irak
niet geneigd om zich te voegen naar de
prijsstablliseringspolltlek. Hier ligt de reden
voor de Interventie van de Verenigde Stalen
in de Golf. De toenmalige prestdeur van de
VS verklaarde openlijk in 1991: ·We moe-
len onze vttale Westerse belangen vellig
~tellen.· Op de dag van de interventie zelf
werd de Iraakse invasie nog eenparig ver-
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Grace Ellen Barkey met 'Rood, Red, Rouge' in Dansstudio

Waarom is heri ren belangrijker dan vergeten?
erace Ellen Barkey, de vaste

choreografe van Needcompany,
is met 'Rood. Red. Rouge' aan

haar vijfde produktie toe. Kenmer-
kend voor haar voorstellingen is het
venveven van dam, muziek: en teater;
in funktie van één centraat thema; in
deze produktie de herinnering. Her-
innerinqen aan haar geboorteland
tndonesiê, herinneren versus verge-
len, herinnerinqen op een momtI"
van afscheid. Materiaal vond ze i"
Iret werk van Ieroen Brouwers en
Paul Austu. Hun teksten werden door
Barkey tn een persoonlijke danstaal
omgezet tot Rood. Red. Rouge.

,

Barkey's nieuwe kreatie blijft, ook lOl kort
voor dl' première, in volk ontwikkeling.
HCI oorspronkelijke idee - dat van een
man alleen. zonder gedachten _ is onder-

tussen reeds talloze malen veranderd. Ge-
leidelijk aan werd ook een ander idee beo
langrijk. "Ik wilde ook een verhaal verlei-
lcn over mijn eigen familie; mei als voor-
naemsre ungaugspunr het mysiene van
mijn vader. Hij werd geboren op een klein
eilandje in ïndonestë. zijn moeder was een
Indonesische. zijn vader een Nederlander.
Op zijn negende moest hij alscheid nemen
van zijn moeder. definitief zo blijkt nu. In
zijn reousre werd er hem tijdens het af-
scheld een drankje toegediend om haar te

l vergeten. Zo werden de hcrlnncrtngen aan
haar uitgewist. Vandaar ook dal hij me al-
tijd vcrtelde dat ze gestorven was van ver-
driet terwijl ze in werkelijkheid nog leefde.
Hij heeft dus al dfc tijd als kind en later ook
als volwassene in zijn hoofd gestopt ·ik ben
haar gewoon vergden. ik ben mijn moeder
gewcou vergt·ten· Eu het vreemde is dat
ook mijn zus en ik konstant haar naam
vergeten. Elke keer moel ik hel opnieuw
opzoeken. Alleen nu, nu Ik haar naam in
de voorstelling zo veel gebnuk. kan ik hem
onthouden. Over dit verhaarben ik begin-
nen nadenken. Ik vond hel belangrijk dat
mijn vader haar eerst moest kunnen herin-
neren, voor hij haar kon vergeten. Later
terwjjl ik bezig was met het stuk. dacht ik
waarom eigenlijk. waarom is herinneren
belangrijker dan vergeten, is dat niet net zo
menselijk om Îcts in vergetelheid Ie hou-
den, iets re bewaren ergens diep en daar
niet meer aan te willen komen. waarom
moeten we dat perse willen terughalen?"

,

Chaos

Deze herinnering komt in verschillende
aspekten van de produktie tor uiting. Zowel
de beelden, de dans als de muziek doen bij-
voorbeeld denken aan aarkev's geboorte-
land Indonesië. "Indonesië zit er zeker in,
natuurlijk. Maar mijn persoonlijke herin-
neringen aan Indonesië zijn misschien wel
helemaal anders. Die gaan meer terug op
hoe wc thuis leefden, op de geuren in het
huis bijvoorbeeld.- Zo veel konkrere herin-
neringen aan Indonesië heelt Barkey overi-
gens nier: ze was amper twee toen ze naar
Nederland verhuisde. Het zijn dan ook eer-
der de verhalen van haar vader en moeder
ëte haar herinneringen kleuren. "Daarnaast
zijn er ook de herinneringen aan de andere
sfeer in ons huis: de chaos. de schilderijtjes,
de foto's, het krompraten van mijn vader
en moeder,"

Barkey koos ervoor om haar eIgen her-
inneringen niet in de voorstelling Ie ver-
werken, al zouden ze dus wel van haar
kunnen zijn. "Ik heb gekozen de leksten
van iemand anders ervoor Ie gebruiken, Ik
had zelf allerlei dingen opgeschreven, maar
ik heb ze nier gebruikt. Als ik dat had ge-
daan, werd het te persoonlijk. dan kan Ik
het niet opheffen naar iets dal algemeen is.
Waarom zou je trouwens in godsnaam zelf
iets schrijven als iets reeds ze goed om-
schreven Is.' Barkey vond inspiratie bij
.reroen Brouwers en Paul Auster. Hun 'The

mvenncnet Solitude' en 'Indië trilogie' vor-
men twee van de verhalen die verwerkt
werden in de voorstelling. 'twee verhalen
die elkaar overlappen, ontmoeten en beel-
den leveren. Grace Ellen Barkey. die een
opleiding heeft gehad als danser, vertrekt

hier niet vanuit bewegingen maar vanuit
'1 literatuur. "Eigenlijk heb ik een soort ge-

dachte. Zo van 'nou ja de herinnering. wat
is daar nu belangrijk aan'?' en dan zoek ik
naar literatuur die erbij past. En dat Is dan
heel fijn, je leest iets en dan denk je, ver-

Dood Paard speelt Shakespeare's 'Titus'

Nu is een tijd voor storm
OeI! vreemd stuk is het, 'Titus

Andronicus', De oudst bewaar-
de toneeltekst van Shakespeare

heet het te zijn, maar tegelijk loopt
'Titus' zo ruwen mank dat heel wat
kemlers het auteurschap van de bard
van Strarford in twijfel trekken,
Eigenlijk is het ook nier meer dan een
veredeld scoutstoneel: van karakter-
tekening of psychologische diepgang is
nauwelijks sprake, de dia/ogm zijn
gezwollen en op het eind, als publiek
en schrijver hun personages beu zijn.
sterft iedereen in een spektakulaire
[inale. Dat heeft niet verhinderd dat
het stuk de jongste jaren meermaals
ten tonele is gevoerd. In de Neder-
landen herinnert men zich de vrije
bewerking van Jan Decorte, 'Titus
Andronicustmijnk/otetr', en nu is er
dL 'Titus' van de jonge Arnhemse
groep Dood Paard.

Dal we al verklapt hebben hoe 'TItus An-
drontcus' eindigt, is niet erg. BIJ het bin-
nengaan van de zaal word je immers al
meteen vergast op een cbaouschc samen-
vatting van het verhaal. Sara De Roo en
G!llls Biesheuvd - twee gastaku-urs die
ook alle zien waren in 'Wie .. .', waannee
Dood Paard vorig Jaar het Teaterfestival
haalde - vertelfen met veel omhaal en
door elkaar heen wal er allemaalte gebeu-
ren staat.

Titus Andronicus is. een Romeinse
veldheer die na een suksesrijke veldtocht
tegen de Goten zijn blijde intrede maakt in
zijn thuisstad. In Rome wordt hij evenwel
middenin de kiesstrijd voor het keizerschap
gesmeten. Titus verzaakt zelf aan de troon,

en Sarurnlnus die in zijn plaats wordt ver-
kozen, maakt er een potje van, waarvan
Titus zelf het grootste slachtoffer wordt. De
nieuwe keizer huwt met Tamera. de Goten-
koningin die door Andronicus krijgsgevang-
en was meegevoerd en nu op wraak zint.
Samen met haar gevolg roeit ze zowat de
hele klan van Titus uit. om uileindelijk zelf
door de grote krijger ten val te worden ge-
bracht. Dat is in vijf zinnen hel scnarto van
'Titus Andronicus'.

Beach Boys

Er zijn een aanlal redenen Ie bedenken
waarom Dood Paard dit verhaaltje van drie
keer niks wou opvoeren. Ten eerste heeft
deze parabel over de alles verzengende
machtwellust in de slangenkuil van de polt-
uek vandaag heel wat relevantie, misschien
nog meer dan in shakespeare's eigen tijd.
Maar Dood Paard loopt in een wijde boog
om dle politieke lezing heen. De jonge tea-
tennakers lijken vooral geboeid door het
puur toneelmatige vraagstuk dat 'Til us' op-
werpt: hoe kun Je met die beperkte basis
toch een sterke voorstelling opbouwen? Het
antwoord van Dood Paard leven spitsvon-
dig en gevarieerd teater op. Alleen de ere-
mentaire verhaalelementen blijven over in
hun bewerking. en die geven aanleiding tnt
een eksperiment met verschillende spelstlj-
len. Vijl akteurs _ naast de genoemden
ook nog Dood Paard-kern Manja Topper,
Kuno Bakker en Oscar Van woeeset -
verdelen de vijfentwintig rollen onder el-
kaar op aansturen van Sara De Roo. Afhan-
kelijk van de scène wordt er nu eens fusie-
loos of sec. dan weer teatraal en emononee!
of grotesk gespeeld. Een zelfde variatie zit
in de keuze van de teatermlddelen. Een
hoop afgedankte fauteuils vormt hel dekor,
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domme dat is voor mij geschreven. Met
muziek zoek lk net zolang tot ik denk deze
muziek, deze associatie, dit moet hel zijn."

Intiem
Ondanks haar passie voor

literatuur noemt Barkey zichzelf
een choreografe. Alles is voor
haar beweging: wanneer er
mu~ek komt, wanneer er een
beerlj begint, ol er een tekst be-
glm. hoe 7.e worden gekombi-
neerd. "Ik ga ook muzikaal met
tel:slen om. Je hoeft niet perse
iets te verstaan van de teksten,
je hoeft cr-niet eens naar te luis-
teren. het gaai meer om hel
ritme, om hoe de dingen in
mekaar vallen"

Barkey werkt niet alleen.
Samen rner haar staan drie dan-
sers en een akteur op scene. Een
Iorograaf leverde video- en dia-
materiaal. "Je kunt zeggen dil!
het mijn reis is, dat het mijn
oom is; en zij varen mee en
kunnen de koers veranderen.
Hel is een proces dat we met de
groep hebben. Je probeen een
soort wereld te kreeren, waar je
samen in werkt, en waar de -~"-
dingen in veranderen. Dal
maakt de voorstelling zo intiem
en persoonlijk. ~

Kris xuppcns
Veroniquc Patteeu~

.1
croce El/en 8arkey brm!J1 'Rood, "
R~d, ROllge' Vim dinsda!J14 tot en
mrt vrijdag 27 [ebruari om 20.30 11

111de Dansstudio.

•

Versace - alweer een dode meer op scène
- het kostuum, songs van de Beach aovs.
Patrtck Hemandez en wu-Taug-Clan de
soundtrack. Die afwisseling geeft de voor-
stelling niet enkel va art maar ook reliëf,
zodat je loch een overzicht behoudt over de
getoonde chaos.

Bruurs

Op die manier komt Dood Paard uil bij
een voorstelling die nauw aansluit bij een
teatertraditie die door Maatschappij nrscor-
dia in gang werd gezel. Dramaturgie, regie
en spel vloden samen in één komptexe
aktiviteit die onmiddellijk In scène wordt
gezel. Je vindt dezelfde ironische, afstande-
lijke maar ook scherpzinnige en vertnssen-
de ..anpak bij Stan of De Roevers. De 'Titus'
van Dood Paard heeft dan ook meer alünt-
feilen mei die gezelschappen dan met de
recente Shakespeare-enscenertng van de
Blauwe Maandag Compagnie. De veile
knipoog in 'Titus' naar de tweetalige rap-
vertaling van Tom Lanoye in het Sl0151uk
van 'Ten Oorlog' leven daar het mooiste
bewijs van: Titus somt in gemengd Engels-
Nederlands zijn mtsene op. terwijl eerder al
de twee 'bruurs' uit de kroost van Tamora
elkaar speels afdreigden op de tenen van de
Wu-Tang-Clan.

Zo sluijlt toch weer een politieke bete-
kentslaag in de voorstelling. Doden vallen
er in Titus hij bosjes maar niemand kijkt er
van op. Het doet onwillekeurig denken aan
de schijnbaar achteloze manier waarop In
hel TV-journaal de doden geteld worden.
Anderzijds kontrast eert het grillige karakter
van het stuk met de estenserende CNN-
mite VJn de 'cleane uorlog' die dezer dagen
weer erg aktueel dreigt te worden. De bloe-
drode kleurstof die in de geweldstorm van
"rüus' vloeit, leert alvast dat er geen prcpe-
re oorlogen beslaan. predstebcmberdemen-
ten of nier.

•

Bart Eeckhout
Dood Paard Spttlt 'n'tus' op 25 en 26 febmari in
Stuc-VlamiHgemtraat.
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Dito'Dita in Leuven

Aan de loog mei Willy
0,eanno' en 'De nacht vlak voor

de bossen', zo heten de twee
voorstellingen waannee u het

Brusselse teatergezeuchap Dito'Dlto
deze krokusweek in Leuven aan het
werk kunt zien. Als u dit leest, bent u
wel al voor de 1,e1ftte Iaat. Mieke Ver-
di" en Khadi Abdimalek brachten
hun 'Oleanna' zondagavond jongstle-
den. Maar wie dinsdagavond in Pan-
goea een pi", gaat pakken. zal aan de
toog zitten met akteur Willy Thomas
en Rival. een Brusselse rapper.

Het gezelschap Dim'Dhç, npgerêcht in 1984,
bouwde de jongste jaren heel bewust aan
een steeds nauwere verwevenheid mei de
Brusselse grootsredelijke kontekst. 'We zien
de stad als een weefsel dal jammer genoeg
teveel organische verbindingen mist",
schreef Willy Thomas eind december) 997_
Volgens hem hangt er wel genoeg inhoud
rond In de straten van Brussel inhoud die
Dito'Dito wil -kananseren en politiseren",
En teater Is daartoe een geschikt mlddel.
"De kracht van de scène is haar anarchisti-
sche leegte, die schreeuwt om gevuld te
worden met noodzakelijke inhouden",

Kommunikatie

In de dagelijkse praktijk organiseert
Oito'Dito zich als een kollektief, waarbij de
autonomie: en de vcramwoordebjkheid van
elk individu centraal staan, Oe kommuni-
katie die daaruit voort-
komt, bepaalt dan het
resultaat van het werk-
stuk, Er is geen voorop-
gestelde hiërarchie: en
individuele argumenten
:djn doorslaggevend, Deze
houding laat IOC ml't
mensen te werken die
geen of weinig ervaring
hebben.

'" eenle in~taUlk
probeen hel gezelschap
dan ook in dialoog te
treden met aoveet moge-
lij~ mensen uil de smelt-
kroes die Brussel ls. Dat
leidt dan vaak lot ht't 0;,)-

menwerken aan projek-
ten die uit hun eigen
engagement komen en
waarop gceu produktie-
druk zrr. Op die manter
zijn ouk al vcrschillende
'verwanten' spontaan
blijven hangen, zoals
bljvoorbcehl Kadi Abdi·
rnalek. die nu in Olcnnna
meespech. en het Frans-
talige teatergezelschap
'rransqutnquennaf waar-
mee ze vorig seizoen het
suksesvolle 'ja Ja, maar
nee nee' op poten zeilen,

Marginaal

In deze gepolntseer-
de kontekst valt ook 'Oe
nacht vlak voor de bos-
sen' Ie suucren. Het is de
eerste toneeltekst uil
1977 van Bcrnard-Marte
Kotrès, de Franse drama-
turg die hel [nar daarop
- hij was eenenveertig
- overleed, Het nuk is
de: monoloog van een
zwerver in een grootstad
op zock naar onderdak.
Hij is vereenzaamd, mar-
ginaal, maar intelligent
en Dch scherp bewust
van zijn snuaue als
vreemdeling. als slacht-
offer van een svsreem.

Het stuk is een anderhalf uur durende zin
zonder einde, 0(' man wil dat men hem
laat uitspreken. hij wil gehoord worden.

Willy Thomas heeft al een hele ge-
schiedenis met de tekst. HIJ bracht haar
voor het eerst in 1988, in een regie van
Hans Royaards. In 1994 speelde hij 'De
nachr' opnieuw, maar dan als (overigens
suksesvol] onderdeel van het Kunsten-
FestivaldesArts. Thomas' houding tegen-
over de tekst was toen enigzins veranderd.
Hij zag dl' hoofdriguur niet meer zozeer als
'een geval', maar eerder als eksponem van
een maatschappelijke kontekst. Bovendien
verschenen op hel podium ook twee arus-
sets-Marokkaanse rappers, les vns scélerats,
die Thomas had leren kennen tijdens het
projekt 'Maidenspeech' in de Brusselse
Beursschouwburg. Met hun nadrukkelijke
aanwezigheid en interventies zetten de
jongens de mtstroösnge sfeer kracht bij.

Kafee

En dan nu, anno 1998, brengt Willy
Thomas de tekst opnieuw, dele keer met
slechts één VII scétêrat aan zijn zijde, Riva!.
De voorstelling maakt echter geen tradino-
neje loer langs de bekende reaterzalen. In-
tegendeel. 'De nacht' gaat vanaf eind febru-
ari op reis langs acht verschillende Brussel-
se jeugdhulzen, waarbij Willy In het ka ree
ct in dl" ontmoetingsruimte zijn tekst zal
brengen, Daarbljis het de bedoeling -zo
weinig mogelijk tussen te komen In het
bestaande, 'In principe kan dus iedereen

gewoon blnncnkomen en iets drinken, De
jongeren worden 7.0 veel mcgehjk belrok-
ken bij de komst van Willy en Rlval. Zo
werd er in elk jeugdhuls een workshop ge-
organtsccrd rond hel centrale thema 'Brus-
sel', Op die manier kan de voorstelling aan
autentidtclt winnen en kan er, als het klikt,
een sfeer ontstaan waarin de akteur, de
rapper en jongeren van het jeugdhuls op
een ongedwongen manier met elkaar kun-
nen kommuniceren.

Panqaea

Maar eerst komen Willy en Rival dus
naar Pangaea, het kafee van de unlcf voor
de l)Uitenland~ studenten in Leuven. Mis-
schien niet meteen de ideale plek voor hel
Dno'Düo-konsept. Vele buitenlandse sru-
denten kennen geen ot niet genoeg Neder-
lands, zodat het vaste publiek er hoogst-
waarschijnlijk nret echt aanwezig aal zijn.
De bezoekers van die avond zullen in de
eerste plaats naar Pangaea komen voor een
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teaiervuorstelling en niet omdat het kafcc
hun vertrouwde omgeving is.

Maar ook 01115 hel goed mogelijk dat
sommige lle:mcmen uit het konsept aan
slagkracht eutten inboeten, toch blijft de
voorstelling op zldi sLerk en de moeite
waard, Bovendien km ze,geplaatst in een
LeUVt!I1SC omgeving. ook bijdragen aan an-
dere unieke spanningsvelden: het konflikt
tussen twee totaal verschillende stadsritmes
van Brussel en Leuven bijvoorbeeld. Wie
zich daarover verder wil bezinnen, kan zich
trouwens aansluiten bij hel nagesprek met
Willy Thomas, dat plaatsvindt In het pmg-
pongzaaltje naast het karee. Ecn pint gaan
pakken doet altijd deugd éénmet inhoud
kan alles nog beter doen smaken.

xrtsuen MJchlels
Willy Thomas sINtlt 'Ot nachr vlak voor dt
boJSt,,' op dinsdag 14 ftbruan' in Pangara,
Vrsa/iuss/raal 34, om 10.JO u. Kaarten kO~11
loo/)oo frank. Buitmlandst SfUdm/tn bt/alm
maar ';'0fral1k (simu/raa/H'f'nalin9 niet inbf!}rt-
peil).

-,:;
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Van Iwinda tot na met achtI!IuwiDdc ....... 'WaIalC I...euwo het lIItjdroa F G
Ik Inlt'ff'SS1nmeK'h.I~mooim d~ n In kJstè phoudra WOIdnI. Het arsIocm ad·
siKh jt'ugdkamp6otntcbap ·20 wordt; Fkombineml mei een psIocen

It"niD drzr konlrbt betekrnt d.tt de ckdnmwn IIda' zijn er.1
mwt'1 voor dr ~uad aas VOOI dr ~) ftD. \IOÜedtF lDompedIk all
spcdIlC'JIn1 k'dc:'lftIl. wal Ilqm rondes opIewn. ~ putijmwordnI lfatM'rkt hl dr
~uwm vanIk ASLK.

Voorn.umSk kandldale'D voor dr dId YIUlBdgIsc:b junl~ JijD 1bm
CroonmoofJhs. <À'mH (iuJNs I!"DuiUmimd kampioen ~,bNs [Ho WacbIer ... TSM
OI:'U' wat\1':- zit mcmeeteel In zijn ~ jaar inlomY11U en b dus llK"lf'nl de YOOmIIIII'
~I'"v('nqrrnwoonll~r van de KV Leuven. De aode~ zevm J~ zijn outskkl
maar vC'rr<ilutngC'nrijn nooit uilgcMolrn. De spanning dk er in dr sdtoIn1 van TSM In
Ml"chdt'tl heerste bij de kwalifi1 ..II~rtJdeD {ohrwcl hel VL:Iams umploensclt.lPI
1.11('0 hC'1 beste verhopen

De gWOIblt'blllcvanllt'r in het mstenot'tnOui is ongctwljfdd de' zweeëse (U'OOUl~·
ter Ralph Ak('\\on F.ul..t'k jaren u'rug whreef dl.'lt'.l h(', open k<1mll!.,en'>('hal) van t eu-
ven op njn naam. De ~finks' lell konkurtenne krijgen van enkc-It'bullenLand'ot' meecers
t'11\'J/I talcru van d~"'11 bodem: Ahn. ceenen. Mt"f'!isen. de lc'uvC'n.1ar~ Van der Wacren
en kaw\'J') hucrrraüonaal Mt"t"!it~'rPK-ter cleewn. T(lh ..houwers kunnen Jtrdtl~ ut" wed-
"rijut'1l komen bekijken. lk~kund13 kommentaar lid geleverd wurdt'n door onder nK"f"f
reroen Cfaesen en Jan van Mechelen.

(pm)

D.> rart(ltn fot/w""n J.I_'ldjjk~ 0tII /5,1)(1101 '" d~~I'oJmm .\m d~ ",SU,- &>y.umi,·n.lfoUlJ 1 (" ii
oek ren 111.9<"','1('p Jr h,...k O',II'! de &lh4Irn.lr.mla<loll 0/ J.' <;uunraoll/. I{ijlul'! u.•ralil

o Johan IX Mol wordl tijntrekkrr voor h~t
Vlaams Blok in Brusuf Dal hij in!J6<hrl'lTlI
staat up d~ FranstalijF'rol rn lid is9(wCrfll'an
«n ,,,,iran'srischt bnwginfl kan d~ pr~t nin
drukken. Hel Blok h«ft haar doklrint firhlJrf
aan~pQ5I, op d~ twndt plaats \'an d~ lijst staal
TOlly Duriez, di~ vooral bdr~"dhád huft vrrwor·
ven mei zijn gotdkopt til /(lvafilalitf erg gotdt
speed ti'! hermne. {X lijst 'wordt ~dllwd door
Ahmed AI Jehudi, dit naam maaklt bij Hamas.
o Bu/sseret mag weer 9,"'lI01I lefllflkomm, naar
verlutdt mnakt IlIj een goede kam op htllwrzil·
terschap •• 1\we Aml'rikoamt flttsll!Sgnrolefl
\la/l hrt Blok zijn opgepakt nut ren kleine hot·
IIf'dhl'id 1'<111 hel ulterst gifti!}t Amhrax - dat
maand op toernee in hel Midd~n·Oorlm - .qus.
"Melaffica is echt lIiet meer de moeite sillds die
oudr dom mrttingt, w~wilden uns teu straffus,
ed~fachlbarr ~ 0 Jaren gt/~dm ging Eddy Wau·
Itrr. voorzitter van Royal Alltwtrp FaO/bali Club,
d~ g~I'a"gmis in l'I'~fJmswrmulldr bnrckktn·
hdd bij dt zwmd~1 m~1SU,"rclub.aand~fen
Totl! hij olllslag~1/ wrrd uit hel pnllJII. sprak hij

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat In de 'S Mc!t:'rsslraat 5, 3000-teuven en moel vóór vrijdagnamiddag

16.00 \I binnen lijn. liefst op piskelte of e-mail \'eto@veto.studen1.~u]('uvell.ac.lx-.
De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisane dle met rcdelijke argumenten een standpunt verdedigt of een

gefundeerde mening formuleert. Het standpunt kan vrij aa'ngcbr<lcht worden. De Persoon ol organtsaue is volledig verantwoordelijk en
aensprakeujk voor de Inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije trfbuué krijgt.:n. De vrije tribune wordt steeds ondertekend mcr
naam, Studiejaar en volledig adres. en is onder geen beding anoniem.

Bveutuele rcakues op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via Icaersbrteven.
De vrije rrfbune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubüceerd en ts nictlllllJj:cr dan 7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat

overeenkerm met ± vier gelikte bladzijden met dubbele interlinie). Oe redakuc behoudt zich het rectu voor de vrije tribune nier Ie plaat-
sen als aan de crnerta van redelijke argumenrane, een standpunt en gefundeerd zijn nlët strikl voldaan wordt.

-

-,

Afrekenen met de schoonheidsmite?!
In de loop van dit wrrk:jaar rijpte in de jong
Agalcv·JIOt'Pvan teuven hel idtt om ren kam-
pagne op ie zenen rond dl' I'OOnteUingvan de
'ideale vrouw' in de reklame. Dat we ons met dal
thema op ren moeilijk terrein begaven. werd snel
duidehjk wanneer we ons standpunt daaromtrem
traduren Ie konkretaeren. Er rezen vooral vragen
rond het brgrip 'ideale vrouw. We wilden hier
enkele karaktersdeken op ren rijtje zetten waar-
tegen we ons met redelijke argumenten wilden
verzetten. Zo wilden we de blik van de lesers
opengooien naar de reële (èn mooie) vrouw in dl'
straal. Dieonfeilbare uittekening moeten we 1I
echter versrhutdlgd blljven.de krempadulge po.
gingen in Iemlnisüscheartikels om het siereoûep
vast te le-ggenen aan te kla~el1ten spijt. De pro-
blemaüek is schrijnender dan een di.,oolisering
vanen kan.

Om die bedenking kracht bij te zeIlen. willen
we ons aansluiten bij etn silaal van NJ()miwolf
uit haar bot'k 'Ik schoonheidsmite'; •Als zij zich
willtn ontdoen van het dode gewicht dat hun
vrouwelijkheid opniruw voor hen is geworden.
zullen vrouwen ni~t zozeer slrmbiljeutn, lobb)ls'
Irn of affichesnodig hebben, als wel een meuWl"
visie.' Het valt nÎt'1tr onlkrnnen dat de vrouw
met haar feminislische strijd al enorme stapprn
heeh gezet. Wit'had etn aamal jaren terug kun·
nen vermoeden dat de doorsneevrouw van nu
wu bestffen dat u meer in haar mars heelt dan
d~huismoeder ol de lieve echtgenote laaI uitschij·
nen. Uileraard zouden we de schets van deze tekS!
dan ook ICeenvoudig maken wallnftr we prelrn·
derrn dal het ge~'echtlegen de SOCialern juridi-
sdIr minachting van de vrouw positief beslecht is
en dat zich nu e~n nieuwe hindernis aandient.
namelijk de schoonheidsmit~,die we met eenzelf·
de ~anpak zullrn kunnen nemtn. Is ht'l niet 10
dal dit vrij rt'Centefenomeen hèt omlakd vorml
om de laalSlt sprint naar gelijkwaardigheidals te
winnen? Het recenle ligl hem dan ook niet in hel
schoonh~idsb(eld op zich. Mrn hft!! immers altijd
een voonteJiinggehad van wat perfekt mooi is. zij
het dan verschillend van tijd lot tijd en van kul·
tuur tOlkultuur. Het rt"ct"mefenomeen merkrn
we op in het leit dal dit b(eld t'C'nmit~ geworden
is, waarvan de druk errdtr belemmerend dan
prikkelend werkt. Is hel niet zo dat na de g~ns
van httlhuisblijv~n en de wig voor een huishou·
den. zich nu het idtile uiltrlijk als grens opdringt.

14

een grens die onmogelijk kan v~rwelenlijkt wor-
den. - --

Verderbouwend op die laatste opmerking
begeven we ons op een wankel redeneringsveld.
Wewillen aantonen in welke zin de Jlloblematiek
veranderd is. Waar vroeger openlijk aangenomen
werd dat de vrouw mindrrwaardig was aan de
man, is dat een stellingdie nu amper nog uüge-
sproken kan worden. Tochuaai het eerbiedig
verzwijgen van die diskriminatie in tegenstelling
met hoe vele vrouwen zich grpositionrerd voelen.
Nu worden ze er net op gewezen dat ze zoveel
beier kunnen dan ze doen, dat ze er mooier, slan.
ker, spomaner kunnen uitzien. Vrouwen worden
vergeleken en vergelijken zichzelfmet modellen
en velen gaan gebukt onder het besef dat ze on-
mogelijkkunnen tippen aan die droomvrouwen.
Agrren tegen die wanroestand is niet ageren tegen
tastbare feilen, maar tegen een zichzellwegsijfe-
rende spiraal die de vrouw zich heelt rigen gt-
maakt.

Tochblijkl de koncentratie op het uilerlijk
sled1ts etn uiting van een vetl veHler reikend
minderwaardigheitkgevoc1.Dat kalf je merken in
getuigenissen van vrouwen mei eel5loornisscn.
Wdnneer ze zich niet op hun gemak voekn, konn
ook de minachting voor het ei~n lichaam op dl'
voorgrond. Knoeien met eten doet men nooillou-
ter vanuit lichamelijkeskrupules, maar gaal ahi_id
samen met onzekerheid op andere persoonlijke
gebiedrn. zoals: 'ik brb niels Ie veneIJen, ik ben te
emotioneel. .. : Toch is het onmogelijkom met
zichzelf in hel reine te komen zonder ook een
verandering in denken rn ~'oeltn over hun uiter·
lijk te bewerlmdligen. Het stijgende aalHalvrou·
wen (en mannenl) lOeianoreksia en boelemie is
dan ook een teken aan de wand dat hel Itminis·
me nog ni~t achterhaalt] is. Wt zullen v~)rtaan
echter op Iwee terreinen moeten werktl\. Zo zal
men moelen blijven ij~ercn VOelTgelijkheid In
woord, job. rechl ... Maar daarnaa~t is er een
nieuwe uildaging: de schoonheldsmite die vrou·
wen afleidt van de unte feministischr kracht.
Door zicllzelltI.'veriinclI in onzekerheid over het
uiterlijk, dat ze in principe niet mooier kunnen
maken dan het is. ven:pilkn zt elJ vetl kOSlbare
enregie waarmee« vanuit geloof in zichzelfeen
plaats zouden kunnen verweo'tn naast de man.

Men kan die schoonheidsdrang uitschakelen
fn zich nestelen in de ei~n onoverwinnelijke

'lelijkheid' of men kan tegen veronderstelde al"
predaties.l!f eQteme verwagningen in. ~zelf
mooi vinden. Men mag uil deze leksl echlel nler
besluiten dal wij een samenzwering van de man
tegen de vrouw insinueren. Het is onmogelijk om
voor deze evolutie een sluitende verklaring Ie gt.
ven en er een 'schuldi~' voor aan Ie wijz~n.
Waarschijnlijkis deze ontwikkeling een bewijs van
hel gedethelijk mislukkw van de feministische
revolutie. Het steeds toenemen van de druk van-
wege het ideaalbeeld lijkt een natuurlijke reaklie
regen ten plotselingeen onnatuurlijke ommekeer
in de gedachtengang van een hele samenlevhtg.
Misschienzijn de vrouw noch de man IOCaan de
sterk verlangde grlijkwaardighcid en is hel kreê-
ren van dat schoonheidsideaal een spontaan ver-
dt'digingsmaneu\'er. Daarom willen wij pleiten
voor ren kordate, maa~geduldige opgang naar
een realiteit waarin vrouwen man als gelijken
kunnen samrnle\'en.

" Etn belangrijke rol spelrn de media in dl'
situatie zoalswe ze bo\'en sch~l'ilen. R~kJameis
overaL je kan je er nin voor afsluiten en on\'er·
mijdelijkhthbrn advenenties dan ook invloed op
I"Ikeprrsoon die ze leeslof beluisten. De slogan
die Jong Agalev lèuven voor haar kampagne ge.
bruiklluidl:: 'Het is moeilijker met ren waan af te
rekenen dan mft een realiteil' (VirginlaWoulI).
Naast de slogan drukktn we ren vrouw af die zo
gestultn lijkt uit ren suksesvQllereklamestunt.
Doch mccr dan een \'raag geridn aan regering of
reklamewereld is het een oproep naar vrouwfn en
mannen loe om die waan bloolte leggen. Er
wordt immers voldoende beweerd ddt de reklame
slC(htstoont wal de mensrn in de Slraatwillen
zien. Uiteraard kunnrn we hitrbij in de kantlijn
noteren dat de mediawereld van dil \'erlilnllcn een
stertotiep maakt en op dit""'ijze opnieuw inSlltelt
op het verlangen zelf. dat ve~chtrpt wnrdt. We
komen als hn ware in een sirkelbewcging tertcht.
Tochwillen we ons, dan wd ~anuit een divers
penprklie!, aansluiten bij de visie van herl wat
reklamemaken en gelol<endat er een grote in-
vloed blijft liggen bij de man en \'TOUWin de
straat. Misschienzal hel op lange termijn dan ook
mogdijk om met deze waan af tr rekenen.

MarJoliJn De Wilde,
Iste lic. godsdienstwetenschappen,

voor jong Agalev Leuven

"Dil ",0$ Kafka' Tom al reten rijn vermoedens
over een kamplot. Nu VtlWilghtn de komplot·
Itorit ol'llkmdr. Kalf Wouurs lIi~1enden dOlf
ogtrm Waul~rs brmfll de komplotru1fit;1I I",r·

band met htl mill~lIarism~. ~I'! huft er V)H
ItwlISIOak l'a/l !J~maakl d~ alltikristlt ontmas-
ktrtn Smdsdi~n proburt hij zrJl'!.'~1mogtfijk
spt/~rs een It Irtkken. liefsI Uil d~must divrru
laHd~n. Af/un «" Isroili mochl mkl/~ jarm
gtltdtn niel f<longblijven, hij was Il traafl, ui
WouIers. uuer bluk bet AhaJ\Trus, d~wande-
Itnd~ Jood I~zijn
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~ zoelcerljes
.J ueve auto, waarom laaI je: geen tastbare
sporen na ? ~ joker.
.J Mira, ge hebt uwen bak verdiemil Kom
hem maar halen.
.J {T.ROO'5cvcil1 Mia, die: laatste dans die moel
je mij nog schenken. ccrku
" Saddam Hon~În zoekt vrijwilligers. Belo-
ning: twee maanden vakantie in één van de
presidentiële paleizen en als extraatje een gra-
tis luchtbombardement.
..J Wat heelt men hier ol ciders IC verwachten
van eerten Mathieu vansreenklste. eenen 8.
vandepune. eenen Johan De R.? Dat zijn geen
mensenen. maar wilde beesten, gedrochten
die de hel heen uitgespogen, of eerder geesels
die de hand van God gebruikte om hel hei·
dendom IC straffen, dal de maal "djner schelm-
stukken vervuld had. en den hemel getergd
door zijne ijSC'lijke endeegden.
"Hubcn Cardon heeft vorige woensdag half
hel MSI afKebrokcn (Maar we mochten hel
legen nlernand zeggen] .
.J *Ante ruet mundus quam surgat meronymcs
Masus secundusw I wOe wereld 7.a1vergaJn.
I .._ .............

JU ,ncuWISSEN
Alle verhuur

vldeo-. klank- en lichtmateriaal
Videoschermen 1014 m
DISCOBAR EN CD'S
met ul zonder D.J.

KARAOKE (1.500 tilelS)

eer een andere Jeroen Ma~s zal opstaan"
.J U wenst eens gralls met de bussen van de
Ujn rond IC bollen? Toon de buschauffeur dan
eens een der volgende 'abonnementen'; uw
ldentltehskaart. Accokaart. CD-hoes van N[N,
een vervallen lidkaan van den bond of een
oude studëmenkaart. Af te raden is wel een
foto van een of ander naaktmodel. want dat
hebben die kerels dan weer wel in de snee .
.J Jeeeen D.W.• gefetlcneerd met je overwin-
ning op de voordracht ven JCSI
.J Groeien aan Mark K. Hopelijk zie ik wel
mijne velo nog terug.
.J Kris Rosselle tikt je rbests of paper. Info: Hof
Ter Bekelaau [2. )020 wtnksele. Tc:I; 016J
10.70.77.
.J Topradio VRL (105.6 FM) wc:kt goeje
radiostemmen mei of zonder ervering en
medewerken; voor de kommemëte dienst
(tell!'markeling en sales radiopubliciteit).
Afhankelijk van de funktie is er een
aangepaste vergoeding voorzien. Info:
016/29.61.09, of 0 16/29.61.24 .
.J WiSI je dal Marc B. (student archeologie In
Gent) haar op zijn tenen heen. wist je dat die-
zelfde persoon passieloos was op de laatste
alfafuif ... zijn vriend daarentegen.
.J Mia h~dt hel meegemaakrrze vraagt: Kan jij

nog droment
.J Soon, Scansor wlll take a terrible revenge:
tremble and weep. all you elssstcal arts-stu-
dems ... wist jl!' dal marc b. uil gent aan hel
monngnaccen is om 1jjn buikje wl!'g Ie krijgen.
wtn ]e dal aleaander I.h. (ook uit genl) nog

steeds höpelöos wamt op e-maüs. hier Is zijn

adres: alexander.lebouckjêrug.ëc.be
.J Greetings from MaD 10 DJ Ded: .. rd ..nd Beat
ereeter Bong. acng, rm sorry 10 say thls, bUI
rm after K. 100. WarAWar Hvest
"Eindelijk. de burgtebendes ziJn verslagen .
Alle losgeslogen eternemen zlnen nu vellig
vastgeketend aan de cernpuiers van hel RC.
Konklusie; lang leve de prostttune en Internet:
belden houden heel wal nerdfreaks van de
SIrUI .
.J Karen, ge waan de mcotae van alle aanwe-
zigen op A's party.
.J "n.ur builen. waar k.aboulen nuiten~ (B.
Cardon)
.J Annemle van '1 StUC onthaal heeft vanaf nu
vakantie, vermits de Wim alles nog wel niet

kan maar het toch moet doen.
.J Da extravaganza alternatlva davs op woens-
dag 25 en donderdag 26 februari In AV. 01.12
vanal20u.
.J Oe knappe lachende roodharige nier Porto
maar wel KiT drinkende 2dl!' licentie rechten-

dame die een lanclub heelt die de zoekenjes
leest. wnrdt op donderdag 26 februari om
23u51 in 't Stuc beloond voor haar onver-
wachte verschijning.
.J De dieyen van de kuipstoeltjes mogen 1.e be-
houden op voorwaarde dal de kuipstoeltjes bij
eue literaire living beschikbaar zijn.
" Charlolle wordt eindelijk dik .
" De groeten van Toon, de brave, edoch soms
wal verstrooide buschauffeur.

" Donderdagavond 26 lebruari - Anders
Gestemd" vanOI' 22 uur - RadiO coeucr .
Leuven _ Leuke Mu7Jek - rmeressante infor-

matie - 103.8 FM - Voor tedereen - Door
holebi's. Ook JIJ kan aan de haal gaan met een
CD-bon van 500 Irankl Hel enige dat je meet
doen is Je viJf favoriete Iuifplaten aller lijden
opsturen naar1'nden; öestemd. postbus 113,
3000 Leuven-l,en op donderdag 26 februari
vanaf 22 uur luisteren naar de tweede
umendlng van 'Anden; Gestemd" op 103.8
FM. ~

.J Meisjes opgeiet, Alexander L.H uil Gent

I:{~ -Ó:ë(ij~l'WIE VAN DE DRIE??

Grenzen Leuven.
20.00 u TEATER Hel Zuidelijk Toneel ~~II

·Faust~. in in de SGdsschouwburg. toeg.
20014001600. org. StUC en KC Leuven.

20.00 u FILM "Just Fnends", In In Studio l. erg.
HOIO'VZW:-

20.30 u DANS 'Rood Red RO\I)Je', veu ceece
Ellcn Barkey. wiens hela"grlJk~lc
inspiratiebron reksreu uit tic wereldliteratuur
zijn waarcp al illllltOvi:;crenti gewerkt wordt.
in Dansstudiö, Naam:;cStraal 96, org.

~OI6/201.301

MAANDAG
04.00 u Che·TD (WK. Naam:;CSlraat 1771. in de

Rumba. orll_ MW. Rode Jeugd. AIB.
20.l0 \I TEATER Thaleia Ton~el prt"~<·"l....,n

•AILilnn"o ilng~l, lcvcusgcnot, Uddc,
a~e, nnl0 en metenehotte. Op 23. 24.
26. en 26 kl.>ruilri, in het Rcynaetl Tt.';Hl'r.
MallX'rtuUS. tocg. 150.

20.)0 u TEATER 'Kr:rO!iinc" gebraclu door
Dlto'Dilo: een dialoog van en mei Guy

Alla
• 24102 om 20.00 u: film: 'Jcsus Chrtst Super-
5Iar'. In MSI 00.28, teeg. gratis .• 25/02 om
20.00 u- Lezing door Tony Oost over de
Antwerpenaren en hun begrevlng, en over
vroegkristeêjke archeologie, in MSI. teeg.
gratis .• 26/02 om 20.00 u; Lezing door pro-
fessor waelkens over Sa~alassos, In ros. IOC8.

gratis .• 02103 om 20.00 u: Thema-avond
over vrotgl:ristelijke arcneologle. in de Fak-
bar, lOeg. gratis.

Blos
• 25102 om 21.00 u: DJ·wedstriJd + Beach
Pan}'. ln de RB.vag~ .• 25/02 om 21.00 u: DJ-
wedstrijd ge ...olgd door beech party, In de Ra-
vage .• 27/02 Galabal. • 27/02 om 22.00 u;
Galabal der werenschappen. in Salon cecraes.

Ekonomlka
• 2-4/02 om 12.00 u: Lunchcauserie met .royce
De noch. in +ïoegaardenkatee .• 27/02 om
22.00 u: Galabal Ekonomlka. in coccen
Noble .• 27/02 om 22.00 u; Galabal. in Con-
cert Nobfe .• 27/02 om 22.00 u: Galabal Eko-
nomika. in coneen Nobie.

Eoos
• 24/02 om 21.00 \I; Prestdtumvergedertng, in
Perma .• 26/02 om 08.00 \I: De vierentwintig
uren V,1n êoos, mei ontbijt ... gralis "alen. in
PerTn.1.

Gennanla
• 2)102 om 20.00 u; tneratre wedstriJd: prijs·
uItreiking + optreden. in MSI 03.18.' 24/02
om 20.00 u; Oermantaroneet, mer 'BOSIe' en

Dermul en Nedjitn.il Hadj over 'thuis zijn', in
\f\;IIOlngenslraal 83, org. SIUC.

21.00 U KONSERT "Roland & Friends", in De
arauwe Kater. toeg. 2501300. org, De Blauwe
K3ter en KC Oralorlcnh"r.

DINSDAG
20.00 U DEBAT "De asielwellen van Vamk

L.m(>II~: verseepeten or Intrekken?". ond!;r
moderatte VJn Raf Cusrers, auteur van het
boek 'Blinde cargo'. In AV.org. Open

'Cranky Box', lil de Mllseom1.aal in de Hallen.
• 25/02 om 20.00 u: Dark nighl, In de Fak
Leneren .• 25/02, 26/02 en 27/02 om
20.00 u: cermarunoneet. mei '8OSle' en
'Cratll:y Box', in de Museumzaal in de Hallen.

Hlslorla
• 24/02 om 20.00 u: creus film: "rhe Baby of
Mamn·. in Msr 03.18, ioeg. grens.

Kalechellka
• 25/0l om 22.15 u; Tochl tegen oorlog in de
Golf in hel kader van de vijftigste verjaardag
van de Universele verklaring van de Rechten
van de Mens, In Hogeschoolplein.

Kilo
• 23f02 010 19.30 u: Avondtap mei Clock-
werk-rappers. In de Fak.

LBK
• 2H02 om 20.00 u: sree podium. roeg. gra-
tis_

Logopedie
• 23/02 om 19.15 \I: Films: "Le Huhiême
Jour" en een andere. in Micbotte, toeg. gratis.

Medica
• 23/02 om 20.30 u: Toneel' Allann', door
Thaleia, In Teaier Malpenuus .• 23/02 om
21.)0 u: WG-Alles Kan Beter, in CeRa.
·24/02 om 20.30 u: Tonee! 'Allarm', door
Thalela, in Teaier Malpertuus .• 24/02 om
ll.OO u: Centrale Raad 0 I L in eega .• 24/02
om 21.00 u; Centrale Raad 011. in CeRa.
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• 25/02 om 11.00 u: Wijnprudavond. in
laMo .• 26102 om 20.)0 0: Toneel 'Allann',
door 'rhaleta. in Teater Malpc:nuus.' 28/02
om 20.30 u: Toneel ·Allann·. door Thalcia, in
'reerer Matpen\lus.

Merkalor
• 26/02 om 22.00 u: Merkatorfuil. in Alba-
tros.

Pedagogische Kring
• 26J02 om 20.00 u: Poêzteavond, In de
Slrutmus .• 26/02 om 21.00 u: protren-
avond, in I·Affaire.

Pollllka
• 25102 om 20.30 u: Kamagurka: 'Kafka
kletst'. In POS.

PsychologiSChe Kring
• 25102 Optreden van '7 days In June", In de
Shrink .• 25/02 Aperiliefkonsen, In de Mln-
uepoort.

Romanla
• 24/02 om 20.)0 u: Zang- en blèravond. In
Den Tij!. • 24/02 om 20.30 u; K.J.ntus, in den
Tijl.

VTK
• 25/02 om 08.00 u: Bedrfjvengebeurtenls. In
Heilig·lianinstiluUI Heverlee .• 26/02 om
08.00 u: Bedrfjvengebeurtenls, In HellJg-
ltanlnsrltuut Heverlee.

Kl.apstuk.
20.30 u DANS "Rood Red Rouge- van GrIet'

Ellen Barkey, In In de OanssllIdio
(Naam!iötraal 961. loeg. 200/)00. org.
Klapstuk

20.30 u TEATER nuo'nuc brengl "De Nachl
vlak voor de Bossen". in in rangen.
vesJliU5Straal }4. reeg. 200/300. 0lll. SlUC.

22.00 u KONSERT Jauoptreden door een gele-
genheldskorubo ...an het lelOnten,ln'll!ulll.
in in dl' libertad. teeg. gratis. org. aozo V1.W.

WOENSDAG
13.00 u KONSERT door nuitiSle Sablne Wamicr

en planl§! luc De\lo". in in A~rîun> Generalt""
Bank (Vital I>Uustcrslraal 44), toeg, gratis.
örK_Uur Kuh'lllt

20.00 U .'-ILM 'pcuunc Falale AC1ion" inlmJnklic
tal tic NI~iLa'~ \lal1 It()ng-K",,~, \lall black cal

101 naketl ~lIler.11I AVOI.22.loq;. gratis. otg.
O.E.A.O ..

20.00 u TEATER Hel Zuitldijk roneet 5pc:eh nog
eens -FaUSI", in in tie Sliltl:;schouwburg. teeg
200/4001600. org. sruc en KC Leuven.

JO.}O u DANS "Rood Red Rougc" Van crece

ElLen 8arkey. in in de Dansstudio. locg.
200/)00. org. Klapstuk.

20.30 II TEATER T<'Jlcrj!roep Dood Paard spreI!
"TiltIs" van Shakespcarl·. in In de SIU~'tllal.
tocg. 2001300. org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 U LITERATUUR "Saint Amour" mei Hugc

Claus, KnSIÎ<'n Hemmerechts. Leonard
Nokns. Tom tenove. reter Verhelst. enz.. in
in de Stadsschouwburg. soeg.
6001450/300/150, org K.C. leuven.

.W_30 u DANS craee Ellen Bark"y wet "Rood
Red Rouge". in In de Ilansslutlio. roeg.

200/)00. urg. Klal'sl1lk.
20.10 u TEATE!R T"illngm!;p Dood Paard Spc:ell

"TIL us". in in de SIUC7.aal. locg. 2001300. org.
Stu<·.

22.00 u FILM 'Ikruk RhMKished': introduktie tOl
de Taranllno\ v,n Hong·Kong: Van John
Wo<> lUI Ring .. lam. in AVOl.22. lOCII.gratis.
=s. D.E.A.IJ..

VRIJDAG
TEATER Ile vlK.rstdling "Fo:-esl"van speeneeter

Gent gaal nkl door. org, KC Leuven.
20.30 u DANS "Rood Rcd Rougc" van Grece

Ellen 8arkcy. in in dl' Dansstudio, tO<'I(.
200/300, or8. KlallSluk.
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Witte raven: met dokter Bonne en Vergietop helletocht.

"Gasthuisberg verdient beter dan ku
die afschuwelijke taalfouten maken"

wee weken gelede" viel er
op de redaktie \.'at! Veto
een opmerkelijke brief
jn (Ie bus. Ene dokter
Roger Bonne, gepem;o-

lIeerd cllirurg en tand-
arts, v/"Oegdaar;" aandadu voor de
taalfouten 1'1, liet ziekenhuis op de
Gasthllisbug_ De brief was dermate
flamboyant dat we niet anders kou-
de" dan de arts even aall de land te
gaan voelen, Drie uur 10"9 bleven we
in de bali van de Gasthuisberq. de
chirurgie en Afrika.

Het kostte aanvankelijk enige moeite om
dokter Bonne Ie pakken Ie krijgen. Hij ver·
bleef net - 0 tronie - in Gasthuisberg
voor een operatie aan de spataders. "de
ziekte van chirurgen. agenten en winkeljuf-
frouwen" Bonne leeft alleen mei zijn twee
honden, Hij I~getrouwd geweest - "met
een alstammelmge van Karl Marx" - maar
ook al weer twtuug jaar geschefden - "Ik
werkte veel re veel" En telefoon heeft hiJ
ook a! niet wam zijn kennissen belden hem
toch maar ut! zijn bed voor pletlunlgheden.
:\iaar eens IW hem gevonden hadden,
hlec:k htt rt'~uhildt de In~l'anningeli waard.

Eind [aren '60 studc ...rde Roger Bonne
JI aan de KU lC'uvell Hij wa~ toen twrcen-
dertig en gelhplllmn'rd chirurg. raedan-, en
\tllll1alOlnog. bnkc:k dagen na zijn prukla-
matte kon hiJ al~ bunengewoon dccent a..n
de Sl.lll, AI" een van de Iemeure Ptet D(
!.()mt:r·b()y~ mOt'" luj mee dl' leemte hel-

,_

dr':Khl Uil d('tH)i uur bt-~I"nd, kregen 7ij er
m,\u uetvt zcshonoerd. ,\-taar ('T kw ..m een
kmk In de kabel. Bonne: 'Nog in mnn laat
lt' Ja':H werd ik gUTlc:-~tt"t"rdup be-rhuldi-
glll)l V,J.nvaandelvlucht. Ik moest onder de
wapens en had mij nlet gemeld ~kl moet-
lil)" want ll' w,Hen vergeten mfj op de
hll,lKle te brengen. Ab mmereu kon ik uujn
le~"rurachl niet vereekeren en 11)\.,.eru Ik
een van de eersten dre burge rdlcnst deed."

Schizoïde
Bonne werd naar de untvershelt van

Lovanlum In hel toenmalige zeire gestuurd.
Hij rtchue er de Iakultelt tandheelkunde op
wat hem de titel "père de la denustene aar-
rotse opleverde. Nadien trok hij het binnen-
land lil waar hij als chirurg onder andere in
Kisangani en Bocjoemboera werkzaam was.
"Het was werken van zeven uur 's ccmends
101elf uur 's avonds, vrijwel zonder onder-
breking. Voor en na de operanes werden
crue kleren gewogen om Ie zien hoeveel
bloed de patiëm vertoren had. Tegelijk wo-
gen we ook onszelf en per dag verloren wc:
zo'n drie kilo aan vocht, 's Avonds dronken
we dal terug biJ mei eekete flessen bier,
aten we wat en gingen we ons amuseren
met de verpleegsters. W

Met zijn ëoeroendese vriendin candt-
de bereikte hIJ hel 'ïängenlkameer waar ze
verjaagd dreigen IC worden door de plaat-
selljke vissers die niet bepaald goed geluimd
waren -'5 Nachls was er een krokodil in
hun netten v('rsulkt g('raakt en die had alle
vis opgevreten. Uil wraak warf"n ze dl" kro-
kodil mei sperc:n aan hel doodmartelen, Ik
heb dan die krokodil gekocht voor een prijs
die o\lereenkwam mei hun wlalt dagloon
op voorwilarde dat ze hel ~I met t!én
zware stttn afmaakten: Dokter Bonne
Irooni ons mee naar zijn kleinste kamertje
wailr hel krokodillenvel diensi doel als
vloermat Het is zijn enige jachttrolee.

Begin }aren zevemlg werden de subsi-
dies ingetrold:en en moest hij naar België

terugkeren, wegens een aantëvung van de
armzenuwen kon hij met meer opereren en
werd hij advteerend j.\en('e~h('er hij de neu-
trale mutuaun-tr Hij kon echter niet aarden
in deze omgeving. 'Mijn kinderen moesten
gehoorzamen op o;ch",,] ('1) fl'lkcl1~ il.. dooc
het rood licht reed, krt'eg ik een boete."
onverwacht werd Bonne opgebeld door
wijlen Jean co! De liberalen. dit' toen 111de
opp()',uk zaten. wilden een polüleke Stunt
realiseren en een ml~~ie naar somene ~fI1-

ren. Hel werd een volslagen mislukking,
Hel medisch matertaal werd gevtolen. Bon-
ne belandde in de ge\angenls waar hij ge-
marteld werd "Het ....d~ toen al een heksen,
ketel in Somalle. Enkele jaren terug wisten
de Amerikanen niet Wilt hen overkwam. Ik
had her al veel langer aangeklaagd, maar
niemand \\1011 mij dC~Iljd~geloven."

neger met stkkelselanemle, een dehkate
ziekte die hier niet voorkomr zodn mijn
Alrikaan~e alhiergrond goed van pa~ kwam.
De zaak was vlug opgelost en omdat het
opendeurdag was. besloer Ik wal rond Ie
wandelen. TU~~l"nde ur~clltlt'-;IJdelll\lo: en
dc' Iakulteu raakte ik de j)Jjltje~ kwijt en
zoals je weel is dal fataal in G.mhulsbcrg.
HeL is een zndanig schboïde geh(.m, dat Je
er je weg nooit terugvmdr. TOl hier dt'
waarheid: nu begint de Iiklle .•

Op zoek naar de uitweg hoorde ik
een gekreun in de gang. Achter een van de
gangen stond er een stokoud ventje mei
blote beentjes en barre ...-oers, l{Ial~ die paal-
miers uit de vierde eeuw 11i1 Kri~IU$. 11..
vraag hem wal er scheelt en hij Zegl •Ave,
amice! .\.t.iserere met, Domme." Ik bel de
baas van de urgentie dat ik een klant voor

hem heb.
-xee. nee."
zegt die, "dat
Is Vt-rgillus
die uit de
Hel geklom-
men Is om
adn lijn
prostaat
geopereerd
re worden.
Spreek er
maar wat
rncc. Hij
...-ervtaat toch
all!' talen."
enun. Ik
vraag tlI'!I
eens waar
om hlj/<l

In Bonne's woning neonneren lalrIJke
beeldjes en maskers aan ziJn Afrikaans ver-
leden. Nochlans heelt hiJ nlers z~1f Bekocht,
hel rijn allemaal geschenken. -n heb dan
nog een grOOI deel ervan weggedaan nadat
men een paar keer ingebrok~n had. Van-
de ar ook dal ik mij een Duitse scheper ge-
kocht heb." Die bewaakt nu hel huis wan-
neer Bonne omwille van zijn elgen gezond-
heid weer eens naar Gasthulsberg moet,
Het is predes dl .. r dat Bonne, ult ergernis
vanwege de flagrante taalfouten, zijn kruis-
recht begonnen is. Een kliniek die op tech-
nisch en medisch gebied aan de abrolute
tOp Slaat, maar daarnaast rid17elf belache-
lijk maakl door lulke kleine stommiteiten,
dal kan voor Bonne niet, HIJ hekeli de vak-
idiotie van artsen die wel bekwaam zijn in
hun domein maar daarbuiten 'kulluurbar-
barenw zijn,
Bonne: ..Ik ga u een verhaal vertellen o\ler
de zeven hooldzonden of de zeven helle·
kringen van de Gasthuisberg. Enkele jaren
geleden ",erd Ik plots als konsultant naar
Spuf'dge\'dl1en geroepen, wat overigens
uileTSI zeiden gebeurt, Ze haddell daar een

ken en Ie
~tamJ'll'I1 t'n
\'el}UcI

antwoordt
'Het kriuell
hit'( van dl'
taalfouten.
Hij wee, flIlJ
ren eervte op
de honder-
den plak
kaatjes van
de geleerde
doktoren
waarop
overal 'Prol
nr.' ~taat Dt1'
vraag is of
die puntjes
daar wel
moeten

staan Eigenlijk is dat een chirurgisch pro-
bleem. Op 'professor' Is een aniputatle toe-
gepast. Het litteken is daar terminaal en dus
moet er een punt slaan. BIJ 'dokter' gaal
het echter om een resekrfe, er Is in het mid-
den een stuk weggenumen en hel litteken
is centra a l. Eigenlijk zou er dus een punt
moeten staan lussen de D en de r. Maar
dan gaan de filologen natuurlijk steigeren
en dus: kompromis, helemaal geen punt
Voor verglel was dat de eerste hellekring
van de Gasthuisberg .•

Kabberdoezeke
.Van builen Is de kliniek geweldig beo

\leillgd. maar eens bInnen kan Je o\leral ge·
raken. We slopen dus een buro binnen om
wal uil Ie rusten en Vergiel schoot meteen
weer !n een Romeinse colère. Er lag daar
een Sla~l voorgedrukte papieren, beginnen-
de mc:1 'Ik. öndergetekende ... :, Ik vraag ol
dat mei juist is, welnee, legt hij, dat komt
Uil het Frans wailr 'sous-signé' de afkoning
Is van 'qui ill X1us-sigm!' In hel Nederlands
is 'ondergetekende' passie! en bc!tekelll hel

rbarbaren
dal iemand naar een tatoeëerder is geweest
en zich l.(Mli sornmlge hoenjes een roo~Je
ol {,(,11 hartje up hel zitvlak heeft laten zei-
ten Olwel7ijn alle proffen en essrsrenten
nndergerekend en dan i~de Gasthuisberg
meer een kabberdoezeke. ofwelplegeu zij
allemaal \J~\~hejd in geschrifte .•

«tn d~derde hellekrtug stond er 'tand-
arts van w;cht', ook een uptsch galticieme.
'denl1~tt' de garde', Korrekt is 'tend a ns met
wacht' lle vierde fOl11is 'raadpleging op
afspraak' Dal is pure nonsens want hel
betekent dal de seadplegtng plaatsvindt or
htt ogenblik van'(l('._~ahpraak. Dan moel JC
niet meer afspreken, Het is 'readpleglng nà
alspraak" vergjel begon me loch wal op de
zenuwen te werken en we gingen een flint
drinken, Onderweg naar de kafetaria kwa-
men we voorbij de cpnemedrensr. Nu
schreeuwen ze steeds van de daken dal ze
de partemen al~ mensen willen behandelen
en met als nummers. Maar hel Zijn num-
mers, hel zijn zaken en dat blijkl ult het
taalgebruik. Opn ..me wordt aHeen gebruikt
voor dingen, voorwerpen, zoals een band-
opname, een Illrnopname, Als een mens
wordt opgenomen Is het 'opneming' H('I
khnkt nog wet niet goed maar menmoei
ergeuv beginnen. Fen veierul van mij 'lik
tngemeur is, is er toch ook na derug jaar in
gt"~laJj(d om np alk bordjes 'wcgomleg~inK'
Ic laten vervangen door het kürrekte
'wegomleiding' _.

Beotiër

emdehJk bereiken we d,' J.:.afctana wa~
pru! ter w:le)lirnhdd van de upt'mlC1.ÜJd'
voor de kamera's staar te \'t'rkt>ntJigen hoe
zwaar de studre genl'e9>llnde "W'I J.~aange-
zwn men In dv (er~te kandIdatuur dIe \1.11..-
ken heeh. in de rweeue die, etrctera. Jol'

maar. legt vergrel. als hel waar i5 Wilt Jie
beoncr daar ~tadl Uil Ie leggen d;1I1duren
dl' )Iudit'~ eeuentwmng jil.lr_Ah, jd. één
kandidatuur bij geneeskunde bestaal uil
drie jaren waarna men kandidaat ls. Dan
vvlgt een doktoraar van vier [aren en WU[Jt
men ans. Zo bestaan de meeste nchungen
uit één kandtdatuur en één üceurte, belde
gespreid over meerdere jaren, Wanneer
men dus :r.egt d,n men in 'lijn tweede kan-
didatuur :cit, betekent dal dal men al de
kandidatuur van een andere richting door-
lopen heeü. In hul de unrversueu. in alle
richtingen, wordt diezelfde fout gemaakt.
Dat Is de zevende hellekring .•

wanneer we hem vragen waarom hiJ
zo scherp ageert tegen deze taalfouten,
komt Bonne helemaal op dreef, WDeeerste
reden heb Ik u al genoemd, Het is een
schandaal dat een zo gereputeerde Insrel-
ling als de Gasthuisberg bevolkt wordt door
kultuurbarbaren. DI!'tweede is even dulde-
liJk. Als studenten routen schrijven worden
ze gehuisd, dus is het niet meer dan nor-
maal dat voor de hoge pleten hetzelfde
geldt. Die Verglel uil mijn verhaal beslaat
overigens echt. Model hiervoor stond een
Nederl.:lnds chirurg die ik hier rondleidde.
HIJ wees me op de routen en liet er geen
twijfel o\ler beSlaan dat dergelijke fouten dl'
Insle11lng naar buiten loe belachelijk ma-
ken, Trouwens, hel is niet alleen de Gast-
huisberg die krioelt viln de fouten Hl"lls
schrijnend dal we dertigjaa.r na de opsplit-
sing \lan de universiteit onze eigen Iilill nog
steeds niet machtig rijn. W

Kris Kuppens
Peter MangelKholS


