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Kwaliteit van praktijkoefeningen be evend
Oe kwaliteit va" praktijkoefe-

"jngel! aan de KU tem/el! is
opvallend Jaag. Dat blijkt uit

'Jet onderzoek dat een resonantie-
groep in opdracht van de Onderwijs-
raad heeft uitgevoerd. Het rapport
van die resonantiegroep is erg zorg-
wekkend. Het wordt uitvoerig op de
Onderwijsraad besproken, wntlrlW

het lIaor de Akademiscne Raad zal
gaan, het hOOg,flt! bestiss;lIgsorgoan
van de KU Lellve/'. Daar moet het in
beleidsmaatregelen \Vorden OllJgezet.

Praktljkoclenlngcn hebben de lx-doding
studenten kennis Ie leren toepassen of hen
vaardigheden IC lillen verwerven. Praktika.

vete noemera waaronder praküJk~-
leningen voorkomen. Bij de voorbereiding
\'4111 het onderzoek hl'eh men echter bevlo-
ten om stages en l.JinJschc ).wlJqW~ nlcr IJP
te nemen. H~t onderzoek voor mcslseu \alt
volgens de resonantiegroep dan weer niet
onder de noemer praktijkkolleges -omdar
het een geheel andere werkmerode vergt".

Interne evaluaties en visitatic) signa-
leerden al sinds 1994 dat de praktijkoefe-
ningen een pijnpunt in de opleidingen vor-
men, De Onderwjjsraad srarue dus een
onderzoek. Van tweehonderd willekeurig
uitgekozen praktiJkodenJngt'n werden de
titularissen en begeleiders bevraagd. De
resultaten bij de begeleiders :djn nog niet
bekend gemaakt, maar dit' van de titularis-
SC'nbrengen al heel wat negatieve feiten
aan het licht. Om te beginnen kunnen de
titularissen niet goed aangeven welke doel-
stellingen ze met hun praktijkoefeningen
nastreven. Inzicht geven aan de studenten
in her belang van die öefenlngën. verloopt
bijgevolg moeilijk. Daardoor gaan de stu-
denten de raken dit' ze uitvoeren eerder als
een doel op zich zien dan als een middel
om met hun kennis te leren omgaan.
Slechts in beperkte mate worden inhoud en
doelstellingen aangepast aan de noden van
de studenten die het vak volgen. De onder-
zoekers vragen zich dan ook af of de titu-
larissen er wel bezorgd om 'lljn het leerpro-
cts van de studenten Ie ondersteunen. De
titularissen weten overigens niet goed welk
vlees ze in de kuip hebben: ze spreken in
zeer algemene termen over hun studenten
en hebben een weinig genuanceerd beeld
van hen.

Verklaring
Verder blijkt der uceunestudeuren een

betere en Int~nslt'vere begeleiding krijgen
dan hun collega's uit de kandidaturen. Het
omgekeerde zou logischer zijn, maar de
facto wordt er In de kandidaturen nog erg
geselekteerd en is hel aantal studenten hier
vee! groter dan in de neennes. Krijgen die
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'waar voor
geld". vraagt het rapport. Professor van.
Avcrrnaer. voorzitter van de onderwljsraad.
geeft als mogelijke verklaring aan dal som-
mige titularissen ervoor kiezen om meer
aandacht Ie schenken aan de studenten In
de licenties: wdie studenten stromen zeker
door naar hel beroepsleven. terwijl er In de
kandidaturen nog een grote groep is die ze-

Ook aan de evaluatie schort wat: tien
procent van de preknjkoefenlngen krIjgt
geen kwotering en zes procent van de titu-
larissen beween niet te weten ol zijn oefe-
ningen meetellen voor de eindbeoordeling
of weten op zijn minst niet voor welk per-
centage het meetelt. AI te vaak is de evalu-
atie op resultaten gericht, Dat is meer het

en humane weten-
schappen dan bij biomedische en meer in
de kandidaturen dan in de Heemles. Slechts
vijfendertig procent van de onderzochte
praktijkoefeningen let bij de evaluatie ook
op de attitudes, procedures en evoluties in
het leerproces die werden gevolgd om een
resultaat te bekomen. Studenten krijgen
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LERAARS MET VISIE

Kine: Van den Bossche spreekt
Na het gepalaver over de onderwijshervormingen In de richting
klneslteraple vorig jaar, was hel de laatste lijd op dit terrein wind-
stil geworden, Minister van Ondenvijs Luc Van den Bossche (SP)
werkte namelijk aan een nieuwe regellng. waar alle betrokken
instanties naar uitkeken. Dit weekend maakte hij zijn voorstel
bekend. De negen hogescholen en de drie universiteiten die de
opleiding klnesnerapfe nu acnblcden. mogen zelf beslissen of ze
dat in de toekomst blijven doen. Belde opleidingen worden met
een jaar verlengd en behouden hun eigen k~rakler. De studenten
die kine volgen aan een hogeschool zullen er minstens vier jaar
over doen en zullen afstuderen als 'licentiaten In de krnesnerepte'.
Hun opleiding blijft voornamelijk beroepsgericht. De universiteit-
snchung zal zonder ongelukken in vljf jaar worden afgewerkt, wal
meet leiden tot een inhoudelijke opwaardering van de richting en
een brede maatschappelijke vorming voor de toekomstige 'Heen-

dalen In de krcesnerapre en revahdatlewetenscheppen'.
Unlversltensprclesscr gauwels was best tevreden met de se-

troffen regeling, al had hiJ wel bedenkingen bij de langere, en dus
duurdere srudteperlode. BIJ de hogescholen nam de twijfel al vlug
de overhand. Mark Claeys meent dat heel wat hogescholen erover
nadenken om de opleiding op te doeken. Ze vrezen namelijk dal
een tnperktng - die er nu nog niet is - onvermijdelijk is, en de
opleiding niet meer rendabel zal zijn. Voor studentenvertegenwo-
ordiger Ludwig Dewegbe Is het feit dat er op korte termijn geen
numerus etausus of fixus komt, het belangrijkste: -zolang hobu en
unief de opleIdIng kunnen organiseren, zal het moeilijk zijn om
federaal een kcoungeruertng te bepalen, want Iedereen die door
hel toelaüngseksarneu raakt zal wellicht unief willen doen."

(bd)
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• lezersbrieven,

Alle tezeesreakues kunnen bezorgd worden op hel redaktiesekretariaat in de
'S Metersstraat 5, 3000 Leuven en moeten voor vrljdagnarnlddag 16.00 ti blnncn zljn.
liefSt op diskette ol via e-mail velo(é'vclv.$ludcnt.kulcllvcn.ac.be.
De brlevcn moelen betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studentcn-jaktualiteit. Anonieme brieven komen nooit In aanrncrklng: Je
schrijver moel Steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. stectus uhzonderlljk,
en na uitdrukkelijk en gemortveeru verzeek. kunnen ze weggelaren worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties Inbegrepen. wal cvereen komt met

j; 1,5 getikte bladzijde met dubbele Interllnlej worden in principe Ingekort. De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven ruct ie plaatsen.

KVHVen de
Islam'
Berst en vooral wil ik er op wfjzen dat ik
mij in mijn Vrije Tribune in Veto nummer
2), baseerde: op twee verschillende artikels
uit 'Ons Leven' Het eerste handelde over
de houding die de westerse wereld .ren
aanzien van de Islamwereld zou moeten
aannemen. het andere anikei (geschreven
door Stijn ceue. tevens de man op wiens
lezersbrief ik wil reageren) handelde over
de Islam als godsdienst, dil Ier verduidelij-
king van de vcrschulende konklusles die ik
formuleerde.

Ten eerste: spreken over dé Islam (in
de betekenis van de religie zeil) is een te-
ken van weinig kenrus. De Islam. zoals
trouwens alle andere godsdiensten, kent
heelwat nrteenlopende strekkingen en be-
wegingen die ondanks hun verschillen toch
één ding gemeen hebben: de 5 zuilen, Dus
om samengeval te zeggen dat "de Islam een
bij uitstek onevangelische leerstelsel is dat
moord, verminking, verkrachuug en po-
grom up joden en kristen en cksplicict goed-
keurt" moet je al heel slecht geïnformeerd
zijn. Het moorden kan onmogelijk gepre-

Het moest ervan komen: ook vlaenderen ontdekt
de qennes van hel lnburgertngskcmrakt. Zo'n
kontrakt ve.rplicht nlcuwkomers (vluchtelingen,
l:t'zifl5h<'f{"lIigcf5e.d.L np SIr.Jfk \'.JJlbijvoor!:>e,'ld
fJieE-in'>("hnJvingin hel bevcfktngsreglster; om l'en
voor hen uitgestippeld programma Ie doorlopen
waarin taallessen en (evemueef beroepsopleiding
gekoppeld worden aan het aanleren van secale
vaardigheden en kennismaking mei de Vlaamse
insunnies en lnstelungen. De verdedigers van dele
aanpak naasten zich om hun nobele bedoelingen
te onderlijnen: met een planmatige en prnakuevc
aanpak gericht op inregraüe, voorkom je latere
uushiiting ten gevolge van aducrstanden. Dal is
dl' prij, van enige dwang dubbel en dwars waard.
Klinkt mooi, maar klopt nier. En dan wil ik her
niet eens hebben over alle bezwaren die zijn in te
breug('n H'gt'n het verplichte karakter van iets dal
een rerht zou moeten zijn.

Eén: migrantenbeleid is niet te herleiden tot
bcstrij(lcn van actnetstand. En twee: het lme.
gratiekonsept bevesugt de huidigl' marhtsrelatie
tussen autochtonen en migramen. en IS daarom
ongeschikt als basis voor een emanslpariebekld.
Laat ik deze twee stellingen kort illustreren aan de
hand van de arbeidsmarktproblematiek van mi-
gtanten in vlaanceren.

Recent oudeneek loont aan dat ook de twee-
dl.'generatic hel unenuate moeilijk heelt Ol' de
arbeidsmarkt- een onaanvaardbaar hoge werk-
loosheidsgraad, bij cenzcude opleidin~snivH veel
beperktere beroepskansen dan VIJmin~en, een
reele leenkloot. Rij anal)'St· blijkl dat die prekalre
arbcidsmarkrsuuaue door een kemplex van tak-
toren word I bepaald. zeker. er is sprake van
ondcrwijsachtrrsrand, VJn een te beperkt kontak-
ten-netwerk, van l'en gebrek aan relevante werk-
ervaring, van verschil in verwachnngen ïusscn
JII()('hlon~ senetamen en aUlOcht(\l1e perseneels-
man.Jgcrs, soms nog van een te gebrekkige taalbe-
ht'Cr..ing. xtoar dil <111e'S verklaart slechts zeer ten
Jrlc dt, gt'konstarrerde Ietren.

Een pijnlijk voorbeeld slechts: het onderzoek
VJH het Internationaal Arbeidsbureeu naar emis-
,ht, diskrimirutte bij aanwerving. De ondenoet.
lTS komen lot de konklusie dal in lI\I'C op de vijf
gevallen s(1rJ~c is van djsknminnlc Ol)basis van
alkernst. ucwustc drsknmmarte, die zich venaall
ill wijZIging van de V.C[lillg~pmcedurc Ibijvoor-
beeld bijkl)menlk l'lsrn t'pkggcn), liegCfl ~bc\\"~·
ren dat de job recd, bezet bi, l·n7.0n-rikr. Daar·

dikt worden, lndlcn je zo'n passage tegen-
kortu in de Koran gaal hel vrijwet altijd
over oorlog en/of over berechtiging, daarbij
vrijwel altijd gevolgd door een passage
aangaande berouw van de schuldige en de
barmhartigheid van God. verkrachting?
Geef mij een voorbeeld uit dé Islam en ik
ben morgen atheîsr. Pogrom? tk wist niet
dat de Koranö-tadirhs Russische termen hen-
teerden. Waarop baseert de auteur zich?

Ik begrijp echter zeer goed hoe de
auteur bij zulke (belachelijke) kenklusles
komt. Wat indien een oosterling zijn opvat-
tingen enkel baseen op waarnemingen die
totaal mei stroken met de opvatungeu van
het krtsreudom, ik neem nu zomaar Iers. de
krutstochrcn, de inkwisuic. etc,? Dan zal de
Katholieke leer algauw samengesteld zijn
op dezelfde wijze zoals de au leur het bij de
Islam heelt toegepast. Zoiets is toch absurd!
Ik zou Z'"S!WII, ik heb besloten om te schrij-
ven uit diepgewortelde islamitische bezorgd-
heid omdat aan de ene zijde de mensen op
schandalige wijze de islamitische leer mis-
bruiken en de medemens schade berokken
in "naam van God" en aan de andere zijde
beangstig! het mij toch enigzins dat de visie
van sommige Vlamingen op de Islam zeer
verontrustend is. En indien de auteur vindt
dal de verwijten aan zijn adres klassiek zijn
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Leren we het dan nooit?
mee is Ilog nets gezegd over alle vormen van indi·
rekte disknrnmatfe, al die mechanismen, regels en
procedures dil' niet de intentie hebben bepaalde
groepen in de samenleVing te diskrimineren. maar
in hun uukornsieu $leIselmatig wel dal effekt re-
weeg brengen. Denk aan hel niet openbaar ma-
ken van vakatures, hel gebruiken van (psyrholo-
gische) reksten die gekleurde ruis vertonen, enzo-
vcrder. xonum een beleid dat zich uitsluitend uf
in hoofdzaak richt up voorkomen of bestrilden van
achterstand, laai dom een 'blaming rhc vlrnm'.
houding acht~rstdlillg en drsknminaue voertwee-
keren. Wal dan wel? He! lijkt eenvoudig, voer
een veralgemeend beleid van positieve aktie op de
arbeidsmarkt. ten beleid dal, vertrekkend van ge-
lijkheid van rechten, ieder individu gelijkc kansen
moet bieden, en dat moet beoordeeld worden op
zijn ~dlJkhCid van uitkomsten: de realisatie van
een evenredige en volwaMdige deelname van
migranten. op alle nivo's en funkties. van zowel dl'
private als de publieke arbeidsmarkt.

waarom krijgt zulk een aanpak tot op heden
geen poot aan de grond bij (grote) delen van de
beleldsakroren? Omdat het centrale begrip jnte.
gratie' zulks onmogelijk maakt! Reeds bij een op-
pervlakkige beschouwing blijkt 'integratie' een

prob'emausche term te zijn in het Vlaams migren-
tendebat omwille van drie evidente redenen, Ten
eerste is het l'en transitil'l werkwoord (~ij integre-
ren hen . rij rijn dus lijdend voorwerp], dal niet-
temin bijna altijd renener wordt gebruikt, en wel
in zeer verschillende konteksten. Zo kan het een
voorwaarde voor aanvaarding of verdraagzaam-
held inhouden: 'als zij zich willen integreren dan
ben ik bereid'. Het wordt ook gebruikt om plich-
ten aan Ie duiden: 'ze motten zich integreren', En
in vele gevallen blijft het ook een verwijt: 'Zl' wil-
len zich niet integreren", xaasr dit verdacht slor-
<tigualgebrulk bevat het begrip tevens een ruim-
iclijke dimensie: lmegreren verendersten tets van
'buiten' naar 'binnen' brengen. Treilend wordt dit
geïllustreerd doordat het begrip 'imegretle' vaak
als synoniem her woord 'inpassing' meekrijgt.
Migr~nterl worden dus impliciet als bunerstaan-
ders aangeduid, ook in het discours van hel beleid
dat predes pretendeert aan hun achtersundsposr-
tie te willen sleutelen. Ten derde: 'mtegreren' is
een processueel begrip; her duidt een ot1llVikkding
aan die enigl' lijd in beslag neemt. wanneer der-
gelijk problemausrh begrip gehanteerd wordt als
voorwaarde voor l'olwaarJigl' deelname aan alk
aspckrcn van het maatsrhappchjk leven (op fret

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redakuesekreranaat in de '5 Meiersstraal

5. 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag 16,00 \I binnen zijn, liefst op diskene ct
c- mail veto@veto.student_kuleIIVen.ac.be.

De vrije tribune stact open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argu-
menten een srandpuru verdediglol een gefundeerde mening Ionnuleen. Hel standpunt
kan vrij aangebracht worden. De Persoon ot organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen,
De vrije tribune wordt steeds onderrekend mei naam, studiejaar en volkdig adres, en is
onder geen beding anoniem.

Eventuele reakoes op een vrije tribune worden unsfunend gegeven via
leversbrteven

De vrije tribune wordt ofwel integraal olwelniet gepubliceerd en is niet langer dan
7.000 tekens (spaties inbegrepen. wat overeenkomt met ::I: vier getikte bledzrjdcn mct
dubbele imerlinie). De redaktie behoudt zich het recht vom de vrije tribune nict IC plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argllfficnlallc, een standpunl cn gefundeerd rijn niet
strik! voldaan \,,'ordt.

F.C.

politieke na: daarvoor moet men nog altijd de Bel-
gischc nationaliteit verwerven), dnngt zich onver-
biddelij1: de vraag op: waarom?

Twee clememen springen ol1middcllijk in hel
oog: het verrnjjden van een heldere dciiniue biedt
de autochtone meerderheid een bl'langrijk sune-
gtsch voordeel. hel integratieproce, bliift stevig in
handen van de gevestigden. maar nteucmin hll}
ven migramen verantwoordelijk voor de atlcop
ervan: doordat gevestigden de normen bepalen
zonder re evenwel duidelijk vast te leggen, zijn
migranten gedoemd om 'niet-geïntegreerd' te blij-
ven, Een 101 waaraan alleen l'en elue kan ontsnap-
pen die of ekonomlscbe suksessen boekt of in
voorbeeldfunkties gedropt wordt, J\iisranten wor-
den al, builenstaanders aangeduid, omdat de ge'
vestigde meerderheld de aanwezigheid van de
groepen vreemdelingen als abnormaal en proble-
matisch kcnsepuanseen. vanuu een rmphoete
visie die systematisch aanwezig is in beelden over
onszelf en over anderen, waarbij er van uil gegaan
wordt dat de ideale samenleving zo gdijkvormig
mogelijk moet zijn. Vanuit een dergelijke annude
zullen in her migrantenbeleid alleen tijdelijke
maatregelell geduld worden, maatregelen gcrldu
up het w egwerken van verschillen: een blijvende
diversneu zal niet worden geduld.

We moelen dus beslulten dal hel begrip inu-
gralie de huidige machtsrelatie lussen Belgen en
migramen denmeen en nier het proces dat die
relene zou morten wijzigen ui vcrbereren. Het
integratiekonsept wordt al, argument ingezet voor
het gucdpratenvan een 111 de vlaamsc samenle-
\'ill~ helaas wijdverbreid ililedaags racisme. als
argument voor blijwndt' Jchtef5tellin~ en dlskri-
mtnauc van migranten.

Als alternatief voor integratie dringen zich
twee zaken op: enl'rzijds duidefqke aanvaarding
van diversiteit, weliswaar ervan uitgaande dar dil'
dlversncit geen slablel gegeven is, maar voondu-
rend onderhevig aan konvergerende zowel als
divergerende tendenzen en anderzijds het svsre.
matlsch bevechten van alle vormen van - ook
indlrekre - disknrmnatie. 0[1 basts daarvan kan
dan een samenhangend pakket maatregelen
worden genomen, waarbf regelgeving door de
overheid een belangrijke randvoorwaarde is, De
enige vraag daarbij is: hot'veellijd Ilt'bbt'n wt
nng' Vijf I'oor twaall is het allang ltirl meer.

Mkhiel Van dc Voorde,
Koiirdinator BWM
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Onderzoek naar lage slaagsijfers oud-KUB-studenten eerste lic rechten

"We ziin die mensen h leven aan het ruïneren"
ep dit moment loopt er in de

eerste licentie rechten VQn de
KV Uil ven een beperkt onder-

zoek naar de slaagkansen van studen-
ten die hun kandidaturen in de KV
Bmssel hebben tiJgelegd. Het is name-
lijk gebleken dat vooral die groep in
de problemen komt in de eerste licen-
tie rechten, een stuatetaar waarin re-
latief veel studenten mislukken en bis-
se". Het onderzoek in kweJtie wordt
in l.euven evenwel mer een kritische
blik gevolgd. De studenten die ook hun
kandidaturen al in de KV Leuven
volbrachte", vrezel! \-'oor een positieve
diskriminatie van de olld-KVB'ers en
ook de akaaemtscne Jtaf ziet niet goed
in waarom één specifieke studenten-
groep moel onderzocht worden. De
onderzoeker zelf - eell oud-assistent
van de Alma Mater - staat evenwel
pal acllter zijn werk.

E~n aantal weken geleden kregen de eer-
~t~lisser> in dl' rechten di~ hun eerste twee
jaar aan dl: KV Brussel vcrbleven een brief
in de bus. Daarin werd hen uitgelegd dat er
l'en onderzoek gcstan werd naar de slaag-
kansen van cud-xuê-studcutcn in dl" Leu-
vense eerste llcentlc rechten: ex-Brusselaars
blijken twintig procent mlnder kans te heb-
ben dan hun Leuvense cullq~a's urn de
eerste heentic rechten llIel ~uhe~ te door-
spartelen. Men wil nu re weten komen hoe
dat komt en wat daar kan aan gedaan wor-
den. 'Mcn' dal is in eerste instantie de on-
derzoeker J,ell - dil' zijn naam om diverse
r..denen liever niet in \i~tu wou - die met
enige moeite dl' KV Brussel voor zijn pro-
W"I kon winnen. 0,' KV Bnl\~,'1 i~ ht_.grij-
J)('IiJ~."11'j' uu-r /<1 Ir .. " ,'p d.'"'' 1'''''I,)lld

en heef! er zo haar eigen verklaring voor,
Dekaan Vanhoecke van de fakulteit
Rechten van de KU Brussel bestrijdt
alleszins de gedachte dat het enderaeek
impliciet een bekentenis inhoudt dat er een
probleem is met de kwaliteit van hel onder-
wijs in zijn instelling: "Integendeel. Ik zou
bijna zeggen dal ons onderwijs té goed is.
Door hel feit dat bij ons met kleine
klasgroepen kan gewerkt worden, wordt er
aan de KU Brussel vooral gepeild nan r
inzicht in de materie, In Leuven Is dal -
door de grote studentengroep - heel wat
minder mogelijk en wordt op de eksameus
vooral de kennis getest. Onze studenten
zijn niet gewoon op een dergelijke manier
te werken."

In Leuven is men rnet nöödzakelljk
dezelfde mening toegedaan, Professor
Gccns. voorzitter van de permanente on-
dcrwjjskommissie voor de recfuenuceoues.
was vooral verrast over hel nieuws van het
onderzoek: "I~ noch mijn collega's zijn op
de hoogte gesteld dat er zoiets aan de gang
is, wal toch wel een beetje vreemd ls." vol-
gens hem zit het probleem hem eerder in
hel feil dal de studenten uit kandidaturen,
instellingen elders Ie lande in Leuven op-
nieuw door een aanpassingsperiode moe-
ten, Een stelling die ook door de onderzoe-
ker in kwestie wordt onderschreven: "lu
Leuven en Kortrijk wordt bijvoerbeeld al
van in de kandidaturen veel aktiever met
het wetboek gewerkt. Alsje dal niet ge-
wend bent, kom je in de Heemles in slechte
papieren, Bovendien hebben de srudenten
hier een eigen studretuosoüe. Iedereen weet
dat de eerste heerure een erg zwaar jaar is,
Als hel niet lukt in eerste zit gaan de Leu-
venaars proberen nog zoveel mogelijk vrij-
stellingen uit de brand te slepen. Anderen
hebben die reflex niet, mei .,I~ gevolg dat ze
vaak gd,onlrolHtTru \\(>rUl"1 un-t ('('" ,,,j,

ledige tweede zit en dus met een dikke
kans op een blsjaar."

De Leuvense studenten zeU ziJn aller-
minst in hun nopjes mei het onderzoek. Zij
vrezen konkurrèruievervalslbg, Volgens hen
gaat het om een verdoken vorm van studie-
begeleiding waarvan zijzelf verstoken blij-
ven. De onderzoeker ontkent evenwel
krachtig dat op de sessies eksamenvragen of

beter opgevangen werden." Wel geeft hij
toe dal de kommunikatie over het lopende
onderzoek beter opgetrokken was naar alle
studenten, zodat de 'Indianenverhalen over
geheime repeuuesesstes' de kop konden
worden Ingedrukt.

De onderzoeker besluit: "Iedereen is
het erover eens dal onderwijs beter georga-
ntseerd wordt In kleinere groepen, In arus-

studietips zouden strkuteren: "Het gaal om
een groep van hoosuit twintig studenten
die vrijwillig meewerken aan mijn ondcr-
zoek, Ik mag ze zelfs dankbaar zijn dat ze
een deel van hun karige lijd aan mij willen
besteden, Ik luister enkel naar hun verhaal
en prebeer daar kenklusles uit Ie trekken,
Zijzelf zulten daar geen voordeel meer uit
halen. in hel beste geval kan de generatie
'ludt'III.'n di.. na hen komt daardoor wal

Praktijk
verl'olg van I'. 1

vcr-ter wl'Îni[o: \('rduiddijh'n.k kotnmcn-
t,MI hii IWI1 1'lnt.JlIl'\, ,,1tl,l.u d~'!tl"I"'~'''lng
l1]('l"lal nmndelill)-: cu nlct ~lUndi).! ~l'n'Il')-:
).:l'I>,·un, 110H'11I1i,'11).:ddl' hoc Ull'l'j' in,pJIl-
Ilmgl'n d,' vuuh-ntcn moeten lvveren. hoc
mindl'l In'dl',uk It' "ni)-:l'n_ Zu 1-:,'1.11dt: aan-
daclu Tlln'l 11.1.11IWI I~"IIItJ,11 tI.1Il nJM tWI
k"f['l't"""

V,I.lk li"l1lillll.lll'''·11 \,HI prakntkoclc
1I11l).:,·nU11Tfdl' Iod.l\lmg \ <lOf Ildl/dl dan
he-t 1"'I,lIIg I ,,,'f ,k' ,11,,1<"1111'11,O.1t I"IJI er-
!tI(.' d,u I'ra"lljk'll.'ll'l1l1lg,'(! lil d., hdh van
lil- 1','1,111<-11}:dln'l "I }:l·d.-.-IldIJI..",,'rg'·'
dragr-n \lunkn .IMl hq;t'l"ld.''''', maar dit,
Ill'hbl'n rl'lall.-l mmck-r ,·n.mllg,

Subopümaat

HIIt'\\'l'1 h,'1 T,lpl'"n I'"ur all,' dm' t'~11
·'lIh"I'III1I.1I," "",llth',t 1"1,"1.-11."un,..n d.,
hlll1l.1lll' "','I.'tl" h,IJlJIl.'I1t'r rI'Luld ).:,,,'d IIJI
lil I l'f}:dIJ"Hlf( m.'1 .I., l''',.lkl'' 1'11bIHm".]i\.
.Iw_ Tillll.ln'",n hij ,It, 111111J,l11<'1\-('1.'n·
"h.IPIWIl 1,'r/nrgl'II 111I1)1<'rlIJh'[ Ill'r~n\)n·
lilk ".,,,,', ,'11 Il.l"l'nlk IIIlu.ud ~'.ln hun
\'ol" m~l'r .1.111tI.- ,tud,'i1ll'll ,1.J11Studl'1l1t'1l
11"'l'It'11rel.ll1d \lee I hllil,'ll dl' ~l'~,i,', 111.'1
h,'1 ",lk [lt',i).! liin_ Bij dl' bi"lm'llbthl' ,'11
~'~'olhlt' IVt'tl'n,dlJppl'll drl.Ht'llIq;t'n \Iragen
lil IIlilt i"l'n I 111f(g~'rd..1 'IIH,klll~'1l \ '''lfJf
,','n lk.-l \,111dl:' 1,'('r'I,.1 dlll'l'l1t'lllell, lllaM
hel olhsel1l 1i).:1hil'r "I' dl' aklivill'ilen
tijdl'lH dl' k"lk1'e\, Ik lilu!ari~'en bij de
eh~,'~ll' 1",'\('11" ll.ll1pl'n \'l'nllr!-:l'n hun
<)~kningt'll IIllllt!t-r IJ.Jh Idl d.lll I1UlIlO!1t--
ga\ 1'.111dl' ,llIdl'n' gmqwlI.

Bij ltioIllC',h\dll' d.1I1\\l'l'r liJI1 dt· l'h\d-
1Ill'11\ItHlrnal1ldiJ" ~l'm ht up h"t rl1mxlu-
('t'n'n \'all \loL I'rnlt'""r \.111AIt'rma,"
rdatll''t'n .klt, \l'r'tlllllt'l1 IlI,"'1I dl' grll(.·-
p,'n t'I1IJ.:/IIl\: . \VI' 1i111 er op .I,' Ollllt'r\\'lj~-

raad ook niet uit wal nu het beste Is, hl'l
reproduceren van ~cnnb of een transft'rge-
nchre roersvorm. Er zijn mensen dil' zeggen
dal hel nu eenmaal belangrijk ISvoor be-
paalde praktijkkolleges dat ze gcrklu zijn
op reproduktie. Slechts als men ervan un-
gaat dal techmschc kennis niet volstaar en
hl'1 zwaartepunt ijl lTII praktljkkullegc toch
hierop ligt, b l'r lI\1od J.1Jl "l'III1j1I1IIlJlbatie:

De resonaruivgrocp ~leh vooe dat tk
lcerdock-n 1'.1ndh' pr"kliikoeknillg dui-
delijk WC,lfJelluurschreven. Wd"t dl' stu-
denten er zinvol kunnen aan dcclucmen.
Titularissen zouden minimum een reek~
~t'~~le~persoonlijk IIHI('t.'I1 l't'r/llf).:cll vu
hun studenten dl' leedback );;l'lt'l1 wa.trup
1.,' recht hebben. Hl'l ekvanu-un-gh-nu-nt
ruoet de vlaagcrtrerfa en h"1 g"I\I<!H van de
praknjkocfenmgen duldehjk aangeven. (_)ilk
ti,· perrnaneme nnd,·fI\lij,~nmll1i,\i.'\
(POK'\] souden door middd van ,'t'n ,'ig,'n
akueplan r'en rol kunnen spelen om de
1-..\\.lll1t'lIIJn de praktijkoch-ntngvn I.'
verbeteren. Bevendten kan hmm-n d,' POK
een nmhud~m,lII aangl"Sield \Vorden hIj wk
(!t- \lIlClel1tt'II ten'cht kllIHll'11 111<'1h\ln
"1.l(hlt'I1, "' ..n Illeil flO~ \I()()r l'en Ullbrdd·
ing \'an dt' mugelijkheden tOl ondt'rwijs-
"ulldig,' \,ormin)o\ \1.111de .1~~i,t('n1l'I1,Tot
,lOl l'lt"vet'h ht·t rapplln aall dl' POK's niel
langl'r lout,'r .Idvist'fendl' bl'voe",dhedl'1l ll'
gC\cll, mildr 'l,)k ,Ic- vl'r;Hl1w'JUrtlellj"hdd
\luor Je upuouw van til' Opl~'ldlll}:,

Rooskleurig

Het ZJet t'fnaar uil dal dit l10g l'l'lI
\I..clbespfók'·11 11l'lIIl.,1 wUfdt'1! up (il'
agt'nda van Kringraad, de onderl'\lij~gdctJ-
ill}: I'all LIlkIl, Stephan Nl'elem, 'lUdl'nlt'U-
I ,'rtegt:/Iwoordigt'r "I' (k IlIldl'rwlj,r,lad:
-Wc kunnen on~ a.lJl\luit~lI hij dt' 11(.'1m·
tJjngl'n van hl'l rapport Wal IlO. "'Hlral
treft, i\ dat pmh""'lrt'lI blijkhaM ni"1 .1hiJd
elt"n goed \I'('ten \V.1Jr 7l' m""lw7Ig 71111:n'
kunmm hun dnd~Iellingen ni,'t duiddij~
oIo1l1).:(·I<'n,J" \~~'It'n nkl I'o"r \,,<'Ik "mrt
\Illdt"nl ..n z{"hun ,'It"f..ningl'n ]ott·'..n t'n 00"

de evatueue gebeurt niet zoals hel hoon."
Profl"SSOTvall Avermact bevestigt dal

hel rapport -nter alle rooskleurig is voor
het geheel van praknjkoefentngen". Toch
wil hij eén en ander nuanceren, "Er zijn
een aarual prakrljkoefenlngen die posttlef
gccvaluccrd worden. Zo is er een subkare-
gork van praktijkoefeninge-n waar .. r be-
I.lllgnike vcrcisren vour l'en zinvolle (kl'i-
IhH111'vcrwacht worden. Ook Is er in bijna
lk hellt valt dc gvvalh-n een liploiging die
meer omvaucud i., dan l'ij til' andere prak-
tijkkollcgc-, waar ,Ito upvolging inderdaad
Il'cr hl'pl'rkl is ~ Hvt [ll'ldngrijkstl' I'UII[

I'rok~~"r Van Avcruiact ts cchn-r de aan-
1l(.'\Tlmg van dl' resonantiegroep dat dkl'
POk. l','11 l'lgl'JI aktu-plan dient uil Ic
\\It'rl-..l'l1voor de upnmahcanc van d,' prak-
ujkoeh-ningeu. "Dl' kern van de
.IMlh'_',.-IIIIf(l'n i\ dat dt' rOK'~, evemucctm
....mwnvpraak nWI dl' Dlensr Uruv ervnair

sclluki dm, lu Leuven niet omwille van de
schaalvergroting. W.lt mij tassineert. is dat
studenten die uit een systeem komell dar in
teorie Idealer is, het in een latere Iaze toch
mlnder goed doen. In het kader van het
raJ1port-Diliemall~ wil men de univershei-
ten Deler op elkaar doen aansluiten. Me
dunkt dal er nog vee! werk aan de winkel
i~ J~mag dal probleem echt nlet oudcr-
'lllalt<'l1 kli,'It·,'n I mdt het normaal dal dl'
eerste ucenue rechten een slachungsjaar is,
Dat is al jaren zo. en dus Stelt men zich
daar geen vragen bIJ. \1aar l~ dal wel zo
normaal dat oudenten IltIg z.. 1113SloJa!mis-
tukken in hun derde jaar? Voor die studeu-
ten en vont dl' hele maatschappij betekent
dat cvn enorm \t'r1ie, Wij zijn dh- 1Il,'(!Sl'lI
hun lev en ,I.m IWI rumeren. I-Ig..nlijk l~het
d.. logika zdl'l' (1,11er nu een onderroek
Rt'da.lll wordt nnar di,' vrtuaue. Hel i, de
plicht van til' uruvervueu um dil' problcma-
lick aanre pakken." '

Bart Eeckhout

Ollllt-rwij', een plan 111l1l,'r"t'l1 \\a,lr undcr-
nu-er til' leenlook-u '"11,du"1 vu worden ,'1\

IIIl'l\ lil' [...\\.Jlil,'u 1.111dl' l)r,)klij"ot'f"l1il\!(('1l
\11'\'\.1[0:10111'" n'l) ,1,lllt.)1'1.1111)('11lot "1111
1II.11I',lIll'n- ucuu-u LI) dat vr Ihlj.! 1\,'rh
aan dl' IIIl1"d i, ~.1lI Van AW·rtJt.ll't .'p t>.,1'"
van dil rappon .Jlln'u lIlolM I...·, ,"li)!l'l1

Ellen G)sels

o veto ,/tUlr.'JIIII.92tlllr, 25 ,Id, 23 maart 1998

(kd)

Kotbaas veroordeeld
De uen l.t'lIl' ...nse ~lUdelll\'n <.ik vonSI:' wl'Ck hun ~otba,l\ \'O()r de recbta daagJen (zit'
\'l'lo 24), ht'bbt-l1 hun ..lil!: Ihuis gehaald. Lij waren naar de vrederechter ge\IJpl "mdat
de levensomslandigbe\Jeo In hun 5tudentt'nhuh onhÜlIdhOiar lVal'<'11gewurden,

Ooruak van al ditleed7 Morgan hwcslOlCnl, dit' len'ns vertlllurdl'r b van cen hcle
rCéks sludentenhuizen in de Bondgenotenlaolll en de Vltal DeCtl~lerstra:lt, lit in ,IechIc
fill:lncide papieren, Het ziet er n!cl nrJOifuit dat d,lar in de IIrJbije toekom~t \'et'l vcriln·
derillg in zal komcn. DaarorJl i!(,'!Utl'll de tkll bewoneri van het \wJentenhuis ill de
Vandcrkl'len~traal UIl1aan d~ vredeIt!chll'r de vl'rbreklng \lall dl' huurJ...onuaklen te
vragen, G~zien de financiële problt'Inen van d~ vennootschap en het len d.1t herhJllh,i ..
:1amnuningén tolaa] geuege<:rd wcrden, leek ht't hllmers wc!ll1g DllVOIom nog de
nakoming van de vér!ruurders\'etplichtIIlGc'1l Ie clSt'n, Wel werd MaSt de \'t'rbrekio1:1 viln
dl' huuro\'erel'tlkomstell ook eell schadêvl'rgoeding geelst, en de lerugga\' .. Viln de huur-
waarboTtCll en (_'endeel van de bel.uld .. vool'slhollcn.

Op zeventien maan 'iCr~Chellcli de partijen voor de vrederedllt'r en afg_elopttn dins·
dag volGde dan de uitspraak; de \'erhreUng \'dn de huuro\'ereenk(1mw~n ten hme van d..
NV Morgan IIl\'cslmenL Ot" ti"," \wdentcn kunnen IlU Jus londef \'l"rdcre \'erpllchtlngeo
hun t>o;>eltjt' bljet:nrapcn en np zoek gaan naar een nieuw l'U hup-dijl-. beIer kol, ol zij
ook hun huufWilarborgen zu11..n temglicn <lll'cll ~(hade\-('l'M(,Ietiing llnl\'angen, is
\'IJOlralsnog niet duidelijk. Een uitspraak daarowr I\-erd lJi'gl,~teld lot le~enhvinlig mei,
Wordt met andere woorden nog maar eens vervolgd



Ideologisch debat over ideologie

dat hel parfernern geen voeling hult met
de basis. Hij gelooft. in tegenstelling 101

zou hel tenietdoen van de prtvattzerlngsgclt
moelen worden.

Ook Kruilhof Is overtuigd \1.10het be-
lang van een konkreet aktieplan voor links.
HIJ verwijst daarvoor naar de wme Mars.
-een verzameling \1.10 mensen die gelijk
hebben, slachtoffers van de kapltaltsrlsche
maatschappij.- Ze uitten wel hun frustratie
maar hel ontbrak hen aan een programma,

waardoor ze niks
voor elkaar
kregen. Maar
voor een
programma in
elkaar gebokst
wordt, Is het
belangrijk dat
links een vutsr
kan maken.
luidens Kruithol.
Daar is nog te
veel verspltmcr-
tng.

Daarnaast
heelt hij geen
geloof meer in
de SI.:lat - een
bedelaar zonder
eigen inkomsten
- om grolt'
soctaal-ekono-
mische projek-
len door Ic
voeren. Ze is Ie
verzwakt om
nog tets zinnigs
Ie doen. Jurlsren
bijvoorbeeld
vcretenen-elders

(jorD Virk Bernllrd) veel meer. In
tegenstelling

daarmee beweerde hij dat een bourgeois-
dile hel gerecht bezet. En Verwilghen Is
niet in Slaat hel gerecht Ie hervormen; )"al
had je vcrwacht van een neo-ubercetj '

Hel is de ekueve leden van de organi-
serende verenigingen maandagavond op-
nieuw meermaals duidelijk gemaakt dal ze
de venegenwoordigers rijn van állc arbet-
ders. die zelf nog nier 101 hél inzicht geko-
men zijn. Ze kregen een hart onder de riem
g~I0I'L Hel is evenwel niet nodig daarvoor
een voor iedereen toegankelijk debat onder
de noemer 'Einde van de ideologie' Ie orga-
niseren. Dat de vraag 'war is ideologie' niet
aan de orde kwam. is treffend. Er moet dus
geen tekeningetje gemaakt worden bij
Kruithuî's stelling dat er grote verwarring
heerst aan linkerzijde. ook alwerd deze ge-
ponccrd in een andere kornekst.

Masturbatie vanuit de onderbouw
Ou het bewezen is dat de libera-

le demokratie het beste systeem
is, I.eeft een ideologisclle strijd

gun zit! meer. Dat is attans de me-
lIi"g van de Amerikaanse filosoof
Fukuyama. Een uitdagende opvattinq
alleszins, maar, als die ter ore komt
van kommuni.stetl werkt dat als een
rode tap op eell stier. SJW (Socialis-
tische Jonge Wacht) elf ALS (Aktief
Linkse Studenten) organiseerden af-
gelopen maandag een debat waar ze
i" vraag steldelf of de ideolO!Jische
strijd m, wel haar eindpunt heelt
bereikt. Hoewel, een debat?

Vooral de sameustclllng van het panel
rnaakte Iers als een diskussie onmogelijk:
Jaap Kruithol (de nogal kcmmuutsusche
filosorleprolessor). Jel Slccckx (de erg
linkse SP-p;nlemenl<lir), Eric Byl (de sekre-
lans van SJ\\' 1eU) en Hendrickx (lid van
ALSI waren van de partij. Of hoe kan je
proberen te rederwtsten vanuit een konsen-
sus?

Kruithul opende ddl hel niet de libera-
le demokratje was die overwon. maar het
kaphalisme. Van de ongeveer tweehonderd
slaten In de wereld zijn er immers maar
een kletne veertig die demokransen be-
nuurd worden. En of het kapitalisme wel
onoverwinnelijk is, betwist hij ook want
sinds Je Jaren zcvenug stuit het op zijn
eigen kcmradikrles. Eén daarvan is de
vcrstoring van hel evenwicht tussen de
politiek en de ekonomie. Volgens Kruithol
is het niet langer de polis die de samenlev-
ing ordent. maar de vijfhonderd grote
rnulrtnanouats. Dat Marx allang voor de
jaren zeventig schred dat de peltnek het
dienstmdsJe was van de ekonomie. werd

even vergelen. Die grootschaligheid zorgt
ervoor dat als links het systeem wil beslrlJ-

Flink .. paal...

den. hel dat niet meer moet doen met zIjn
oude politieke wapens, aldus Kruithol.

Jd SJccckx gaf ree dat het parlcment
een bljkornstlgc rol heeft. maar dal is haar
eigen schuld. Er ween IC weinig werk
gemaakt van een parnclparfedcmokratle.
Sleeckx hekelt dal er werk wordt gemaakt
van een Vlaamse Grondwet op hel moment
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Krulthof wel nog in kleinschalige parle-
mentaire initiatieven, <11kunnen die geen
grolt' oplcsslngen meer aanrelkeu. Hij
noemt ze wel nurrjg omdat ze druppels-
gewijs iets kunnen veranderen in de led-
orngevtng.

Lichaam

Byllas voornamelijk voor Uil M<lrx.
Hendrîckx van ALS om maskerde de stelling
dat er geen ideologie meer is als de Ideoto-
gil' van de jaren negenng. De ekonomlsche
krisis is nier opgelost wam velen blijven
verstoken van de vervulling van hun
basisbehoeftes. Maar hij is hoopvol en
rekent op hel 'vlees en bloed' dal achter de
megabedrjjven zit. Verder roept hij op tot
een mobilisatie van alle mogelijke
tegenmacht legen de- heersende ideologie.
Bcrste verwezenlijking van die tegenmacht Hans occtercc

Hype van de week: breakdance
Op de nationale jongerenzender hoor Je le~enw.~,rdig wel eens hel fijne lieJ 'B-Bo}'
Stance' van Je jjri~iJ1l1l !llllI:Jrrars The Freestyle,..;. In Engel,md skoorden ze luermee cl een
clubhit en ook hij ons gaal her Je goede wt'g op. Te-gclijk zijn ook de bendeleden van J~'
Sugarhtll Gang terug. MC"IRapper's Dchght" schonken ze dt'"'ilijd~ de rapmuziek hol;tl
eerste radiosukses en nu hil'hof'Jl"I-'1I"« opnieuw ...·oor vene zalen a-boys. Ireestylers,
rappers .. het is duidelijk: de: breakdance is terug.

Breakdance is één van de vier 'dbslr-linl!'s' ven de hiphop. een [subjkuhurele stro-
ming: die ontstond in de zwarte Ncw·Yorlr.~ Sou th-Bron>. van Je jaren ze ....enug. In ver-
gelijking met rap, gralfitti CI1DJ'ing - de ene andere hrphcpaspëkten - is de
breekdance nol een korte bloeiperiode (herinner u hel Iantasrische 'Hey Yl'ul Rocksteady
crew. Sbow whar )"OU dol Makt" a break make a move'} altijd een beetje het onder-
geschoven broertje van de hiphup geweest. Ot" atleusche dansbewegingen van de brea-
ken. - ook wel b{oogie)·boyo; genaamd - pa~ten Immen nter In de
zwarejongensestetiek van de gang~ta-rap. die de hiphop van het jongste decennnrm
bepaalde. Maar nu zijn ze terug: VIIst raar (tip: ga eens kijken naar de traphal van de
Brussel".; galerie- Ravenstein vlilkNj he:t cemraat Stanou. ()III~M de basiliek van
Kcekelberg}. In de diskoteek. en zelfs op het danspodiuru, waar bij\"lllrt,edd de Namur
Break sensetton zich erg gewild heelt gl;llladl.t met hun onversneden freestyle-dansop-
rredcns. Die [n-'cslylö zijn korte breakdance-uuprovizaucs. waarin de ene danser dl;'
volgende uitdaagt cm neg beter en nog verder te gaan In de bëwegfngen die hijzdf
voordeed. Op straat worden er heuse trceuvle banles uitgevochten tussen de
vcrschfllende crews. een wat ~1I'1InwrU'nlleliJker~' versre \',1Il de echte bendeoerlogen.

De breakdance-bewegingen kernen -"0011ult een bijn,1 onemdjge variatie op een re-
lalltl beperkt aanrat b.15ÎSlIIDI·,'1:headsptnners roücn 0)1 hun hoold (bezint eer je begint Je
wordt er ual van. ecfn W8dJ). barksplnncrs op hun rug en Mllurfcrs.1ijn dit: )llpt"s die
-zielI als een opwindbare pop (de 'pO)1lo.·king') vocnbev ...egen. tnspiraue vinden de
brcakdancers in oude Afri]...aan~c-en Hrazillaanse kriJg~an5t'n, kungfufilms en zowaar
oudt· computerspelletjes (dIe met UI.'ventjes uk ~prlllgen In pldats van steppen}. Eén
probleempje met deze hype. je hebt ze niet op een w eek onder de kme. Een beetje deftig
leren bresken kost je toch al gauw e...n paar maanden zware fysieke arbeid. Maar daarna
ben je wel de srer van de dansvloer. En ....oor de muideren onder VI\S:..-olgende week
beoben we het in deze rubrie-k over kwartenen.

(be)
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Jos Bosmans is de regeringskommissaris van de KU Leuven

"Een student kost de gemeenschap meer dan het
wenelijk pensioen van een alleenstaande weduwe"

" de De ûebériotstraas 34 huist de kommissaris \-'DlJ de Vlaamse regerin9
\'oor de KU Leuven en de KU Brussel. Zijn naam? Jos Bosmans. Her zegt
ti misschien "iel ved, maar loch is hij één VQII de bela'Jgrijkste ligure'l

binnen (of beter: nel erbuiten) het universiteitsbestuur: Wie is die meneer 80s-
mailS? En vooral: waar houdt ',ij ziel, in godsnaam mee bezig?

JO$ uosmens: "Een rcgcrtngskommissarts
wordt aangesteld door de Vlaamse regering
en zijn taken zijn vastgelegd bij dek reel.
Onze eerste opdracht is de toetsing van dl'
besllsstngen van de universiteit aan de wet.
Dal betekent dus dat wij de vergaderingen
van alle besllssingsorganen kunnen bijwo-
nen. We kijken of hun beslissingen legaal
zijn en niet in strijd met het belang van de
Instelling. Ten tweede zien we er ook op
toe dat het financieel evenwlclnntet In
gevaar komt .•

.Er zijn vier regeringskommlssartssen
voor alle universiteiten. Ons werkterrdn
beslaat niet alleen de universiteit zelf, maar
ook de daaraan verbonden alekenhulzen.
In Brussel, Leuven en Antwerpen waar het
ziekenhuis geïntegreerd is in de unlversi-
reü. hoort dat ook bij de bevoegdheid van
de regerlngskorumjssaris.«
veto. Dan huft u dl! voorbijt weken w(/ Wal
wuk gthad mtt de financiële probltmtn val1 het
UZ GasthljÎsberg.
Bosmans: «{vnorzichtig] De akademische
overheid Is volop met die zaak bezig. De
huidige ünanctëte problemen van het unt-
versnatre ziekenhuis hebben wij nauw mee
opgevolgd. Het spreekt van zelf dat de
Vlaamse overheid de zaak op de voet wll
volgen, aangezien het toch haar geld is
waannee de universiteit werkt .•
Veto: Als u een ownrtding WISISUlt, wat doel u
dan?
aosmans: ~rn de eerste plaats proberen we

In een diskussie met de universiteit haar de
beslissing te laten herzien. Maar indien zlj
toch van oordeel is dal ze gelijk heef! of zij
bepaalde wettelijke maatregelen anders
interpreteert dan wij, dienen we een 'ver-
haal'. een beroep in bij de Vlaamse rege-
ring. Want een wet Is Inderdaad tets dat je
vaak verschillend kunt Interpreteren. je
kunt een wel naar de lener teepassen of
naar de geest. Bovendien, en dat is een
tweede probleem, evolueert de wetgeving
heel snel. Onder andere de onderwijswet-
geving heeft zich de laatste tiJd erg uitge-
breid: er zijn al tien reparatiedekreten
geweest. Soms blijkt het dat een bepaalde
wetgeving 20 moc:llijk töëpasbaar is. dat het
beter is ze te vereenvoudigen of Ie wijzigen.
Dat brengt een overvloed van wetgeving
met zich mee en dat maakt de zaak vaak
cudoorzjchng .•
Veto: De univtrrill!il is un wijdl'tnakl bedrijf.
Hot :rprl.'ll u hrl klaar om dal bijna in uw umje
allemaallt kontroleren?
Bosmans: «Het is inderdaad een heel kom-
plexe organisatie. Een moderne universiteit
heeft enerzijds een erg hiërarchische struk-
tuur en is anderzijds ook heel gedecentrali-
seerd. Denk maar aan de autonomie van de
fakulteit en. Het is zeker niet eenvoudig om
dat allemaal met vier medewerkers te vol-
gen. Wij zijn allang vragende partij voor
meer mensen .•
Veto: Uw rolle!Ja in Gent, Yannick De Clercq,
hult hee/will meer medewerkers die van de

RUG ulf komen. Hl'! Rl!kl!nhof hufl krilrtk pull
I.'p ;;:i;nrelah4 hoge M!t'TkingskoSlttI die daar het
!JtvOlg I'an Zijn. Hij blanrw90rdl die klachl meI
de lonland in Leut'tn aan /1.' klagm, dt KU Leu·
1'ttI zou door het gl.'brtk aal! medewrrkUl hall-
dig (/~ konlrole on/lopen.
Bosrnans: .01" universiteit van Gent, die
na de federalisering een gemeenschapsin-
stelling is geworden, had Inderdaad een ze-
kere traditie om personeel van de universi-
teit ter beschikking te stellen aan de rege-
ringskommissaris en ben volledig te integre-
ren in de ploeg. Nu zijn er bemerkingen van
het Rekenhof gekomen. Zij stelt dat het de-
ontologisch niet zuiver is dat personeel uit
de instelling in de ploeg zit van het korure-
lerend orgaan van die instelling. Ik zie ook
niet in hoe we een kontrolerende en advi-
serende funktie zouden kunnen vervullen
als we niet los staan van de unlversncn.»

Overheidsopdrachten

Veto: U staal nogal uerk: op uW' onafoa"ktlijk.
htid? •
BO$rnan5: .Oe relatie tussen universiteit
en overheid is er in alle landen. dus ook
hier. een van spannmg. De universiteiten
willen een zekere autonomie tegenover de
overheid en een kontroleur wordt vaak
beschouwd els l'en pottenkijker. In het dl."
kreet van r99 r is die autonomiegedachte
sterk ingebouwd. maar autonomie brengt
'natuurlijk ook verantwoordelijkheid mee
van de kant van de universiteit. Ik heb het
gevoel dil! bij sommigen aan de universiteit
de mementen leeft van. overheid geef ons
geld. maar laat ons voor de rest met rust
want we weten hoe we het goed moeten
doen. Die houding is volgens miJ ontoelaat-
baar omdat de middelen van de unlvereiteu
eigenlijk de middelen zijn die de gemeen-
schap ter beschikking stelt. Voor alle uni-
versneuen gaal dat over een bedrag van
vijfentwintig miljard; met de kosten van de
ziekenhuizen erbij wordt het zelfs een budo
get van zestig miljard. Akademlsche vn].
held Is een hol begrip als daar ook geen
verantwoordelijkheid en verantwoording
tegenover staat .•
Veto: Kunt u U" Iwnkrttr vtXJrlNl!ld !Jtvtn van
zo'n bfl/sin!J lusun overheid en I/lli,!?
8osmans: .Wal mij vaak verbaast, is dat
de professoren niet weten dat er een wetge-
ving op overheldsopdrachten is. Het is r.elfs
een Europese wetgeving. Vaak wordt die
nIet gevolgd als 1;1"hier zaken aankopen.
Nochtans is het in ieders belang dat de re-
gels gevolgd worden. Die wetgeving garan-
deert bijvoorbeeld de zuivere konkurrentie
tussen ondernemingen om de laagste prijs
te krijgen. Dat is een tiplscb voorbeeld van
spanning tussen overheid en vrije instelling-
en. Maar ook op onderwijsvlak zijn er wel
eens wrijvingen. Gelukkig worden de rap-
porten van de visitatiekommissies gevolgd
en worden zo veettakuues in de opleldlng-
en kenbaar gemaakt. Maar niet alleen het
elndprodukr Is belangrijk, de gemeenschap
wil ook welen hoe die middelen precies
gebruikt zijn. Veel professoren vinden het
heel normaal dat een pnveepartner vraagt
hoe het geld besteed is maar tegenover de
overheid IOnen ze een andere mentaliteit .•
Veto: \Val te uggen OVt'Tde derde gdds/romen.
hel geld dm bell/ugl tussen de uniwrsileit en ten
derdt priwepartmr?
aosmans: _Die derde geldstromen kunnen
ruim geïnterpreteerd worden. maar als er
echt een kontrakt is russen de universiteit
en een priveebedrijf. zijn het die termen die
moeten uitgevoerd worden en dan komt de
overheid daar niet tussen. Wat kan. is dal
het geld van de overheid gebruikt wordt
om een priveekontrakt uit te voeren terwijl
er geen return is naar de instelling. Zo kan
een grijze zone ontstaan waarin prlveemld-
delen worden gekoppeld aan overheldsmid-
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delen. We moeten er dus nauwlettend op
toezien of dat allemaal zuiver gebeurt .•
Veto: U bent ze_I rejUÎnskDmmiulJrU van de
KU Leuven als van de KU Brussel. In hel rap-
port Dillemans lVord,n dit tWet unil'trtÎleilen in
een Iwnftdtratie aan tIkaar jtlwppeld. Andtren
pltittn don "'tU IIOOrteil grolt Brusulu univer-
siteit, tm sanunl'lN!lÏlrg VIlII dl.' KU Brussel en de
VUB. Acht u dtr!Jflljkt plannen reaiistuch?
aosmans: «Ik stee vast dat er al een samen-
werkingsakkoord is tussen de KU Leuven
en de KU Brus~l, net als tussen de Brus-
selse universitehm onderling. Er zijn dus
twee vormen van sameawerklng mogelijk.
Waarheen die samenwerll:htg moet leiden,
is in de eerste plaats een politieke kwestie.
Het hele probleem hangt samen met de
vraag naar wat de optimale dimensie is van
een universiteit. In Amerika ligt hel anders,
daar is een over rwmug kilometer versprei-
de kampus normaal. Wij hebben evenwel
een andere opvatting over afstand; de af-
stand tussen Brossel en Leuven is voor ons
een klooi. •

• Instellingen moeten zich leren plaat-
sen in een Europese kontekst. Je hebt nood
aan een universiteit met een zekere kritis-
che massa voor wetenschappelijk
onderzoek. hoewel dat minder geldt voor
humane wetenschappen. In de geschiedenis
zien we immers dat de grootste filosofen
eenzaten zijn. M.lar zeker in dl' postncvc en
medische wetenschappen i~ teamwork in
een bredere kontekst noodzakelijk. Dus ze-
ker In die domeinen moet je een kritische
massa verwerven, wil je op internationaal
vlak gaan wedijveren. Oe KU Brussel kon-
cernreen zich volledig op de kandidaturen
in humane wetenschappen. dus daar speelt
het dimensieprobleem minder. Toch denk
ik dat het xinvnl is dl.' samenwerkingen
verder uil te werken .•
Veto: Er is nu heel Wal Ie dot" over dl.' voort·
9,;ette akademisch, (lpltidillgen (VAQ ·s). De
u.nil!ft touden lich daar bewrjen op de rand van
dl! wtfulijkheid. U lijk/ gtntijd hlln interprae-
lie Ie volgen.
Bosmans: .Er stelt zich daar een erg kom-
plex juridisch probleem. Na het arrest van
het Arbitragehof, waarbij een aantal anikets
met betrekking tOt de VAO's in het dekreet
vernietigd zijn, zijn de meningen van de
juristen daarover verdeeld. Sommigen me-
nen dil' door de vernietiging de oorspron-
kelijke dekreet versie weer geldig wordt,
volgens anderen is er een Juridisch vacuüm
ontstaan. Er zijn argumenten voor beide
visies. het is voor mij niet zinvol daar nu
een keuze in te maken. Volgt men de eerste
interpretatie dan betekent dat dal de uni-
versiteiten dl.' volledige vrijheid krijgen
voor de prijsbepaling van VAO's. In het
andere geval zal men het tegenovergestelde
vooropstellen omdat de grondwet zegt dat
het financiële aspekt van de inschrijvings-
gelden dckretaal moet worden vastgelegd,
wat dus niet het geval Is. Ik begrijp de beo
kommernis van de studenten die vrezen dat
de poort nu geopend wordt voor een meer
massale verhoging van hel VAO·inschrij.
vingsgeld. Andenijds stel ik vast dal het
voorlopig in Leuven nog altijd maar gaat
over zes opleidingen waarvoor meer geld
moet betaald worden, De universiteit vindt
dat het internationaal nivo van de kostprijs
van zo'n VAO in rekening moet worden ge-
bracht. En als je zo'n opleiding wil organi-
seren moet je ze kunnen financieren, Een
student aan de universiteit kost de gemeen-
schap meer dan het wettelijk pensioen van
een alleenstaande weduwe. De middelen
van de overheid zijn niet onbeperkt. De
studenten moeten dat goed beseffen. Daar-
om vind ik dat de universiteiten de vrijheid
moeten blijven krijgen om een hoger In-
scbrijvingsgC'ld te vragen voor VAO's.•

Bart Eeckhout
serre OverstiJns

•
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voelde.
Johan Guldb: (Disco): .Een studenten-
vereniging is er wel om Iedereen Ie amuse-
ren maar dal wil metzeggen dat je daarom
ahijd mains"tam moet gaan. Op onze fui-
ven hoorde je bijvoorbeeld eerder under-
ground DJ's dan kcmreersrëte reehno of
house, De grens tussen kommersteel en
ahemauet blij" wet ahljd een beetje arbi-
trair, maar daar ga ik zeil niet over be-
slissen."
vero: Kommtrsite/ of niet. jul/ir p/MjW wor-
dm 'och al/ebtif1illkfJ~spol1Jord?
Roeland Smeu (Steam): .Heel simpel:
om aktiviteit en Ie organiseren heb Je geld
van sponsoes nodig. Zolang Je daarbij de
baas bllJh over je eigen aktlvltelten Is spon-
soring voor ons geen enkel probleem .•
Guldlx: _Als we het echt konden kiezen
zouden we het liefst zonder sponsoring
werken, maar we beseften ook dat dat niet

mogelijk is.•
Smets: «Dat wil iedereen natuurlijk wel,
werken zonder sponsors, Maar sponsors
heb je nodig om tets te realiseren. Hoe
meer financiele ruimte je hebt. hoe meer
en hoe betere dingen je kan organiseren,
en hoe meer mogelijkheden Je heb!..
Guldlx: .JiI, maar sommigen gaan daar
verder in dan anderen. Het Is niet alleen
hel Iinanciêle dar telt. je moet naar een
gezond evenwicht streven lussen aktivÎtei·
ten die nog ergens op slaan en akuvnenen
die veel geld kosten. Een aktiviteit als Eko-
norruka's Smartlappenfesuval hoef! bijvoor-
beeld voor mij niet."
Smets: «Ik denk dal elke asttvnerr op zich
moet beoordeeld worden op zowel de haal-
baarheld als de kans op sukses."

vmchif?
Smets: -xee. en daarom vind ik het ook
een hutje raar dat wij voorgesteld worden
als de unrakommersfële ploeg."
Guldb:: _Maar wij hebben ons geld geîn-
vesreerd In een optreden omdat we vinden
dat de student daar meer aan heeft dan
alles volte zien hangen met affiches,_
Veto: H~f prrxtnl V.:Indt llnnmtn dtnktn
ju/lit morgtn It zulftn halm?
Guldlx: «Tussen de veertig en de zestig
procent. of is dat te 'laag? Tussen de vijfen-
veerijg en de vijfenvijftig procent dan.»
Smets: ..Door sommige mensen worden
we als favoriet naar voor geschoven. Per-
soonlijk denk ik dat we de heln van de
stemmen kunnen halen, het zat zeker niet
veel meer 7.ijn.•

Hoe'1el Disco 225 Slemmen binnen
wist re riJ\;en - 44 procent van het totale
aantal van 522 -, was hel de Steam-ploeg
die hetylelt uitelndelijk zou winnen en dus
volgenlljaar een nieuwe wind kan laten
waaien bij Pclltika. Daarvoor kregen ze 275
stemmen, wat gned was voor 53 procent
van alle geldige tórrnulieren.

Spannende kringverkiezingen bij Politika

Opstomen naar 1999
ee paasvakantie. voor zowat de

Ileift van Leuven het jaarlijkse
ngnaalom zich - uitgedost in

gesponsorde i-shirts en beladen met
gratis monsters en vaten - op straat
re begeven. nadert met rasse schreden.
Voor de andere helft van Leuven zou
dat liet signaal moeten zijn om en
masse zijn stem te gaan uitbrengen
bij ae verkiezi"getl vml het eigen
kr;"glJe~·"lIIr. Dat aan die laatste op-
roep steeds minder gehoor wordt
gegevell en "et merendeel van de stu-
denten dlls niet komt opdagen is al
lallg gee" gelteim meer: ook bij Politi-
ka, dat traditioneel de verkiezingspits
a/bij/met een vrij beperkt budget,
kwam dit jaar slechts J8 procent va"
de j"gescltreve" studenten een stem
uitbrenqen.

Dat is weinig, want het was een spannende
sirijd: de uit de huidige kringwerking voert-
vluelcnde Stcam-ploeg kreeg immers heel
wat tegenkanting van Disco [Durven Inno-
veren scoon Ook). Dat zeilt' zlch naar
eigen zeggen af legen de kommerslalisering
van de kringvcrklczlngcn bij Politlka. Disco
werd wel gesankrionccrd door het kres-
konuutttce omdat dc I)loqj: oneerlijke ge-
nuhtcu uver de tegenkandidaten verspreid
ZUlI hebben. Hel werd woensdagavond dan
nok een wulJnlg verkiezingsdebat over
kuuuncrctallvertng. over hel ka fee en over
de ktlllHllel"iiolli\('ring erven. Naa~t twee
et-nmauslulplncgt-n W;Hl')' evuuwcl bijna
enkel d.· elkaar brkonkurrcrendc tr-ams en
hun aanhang aolnWt'7it-:.I'n Veto natuurtijk.
d.u til' pn-scvkandldatcn ev,'n aan de tand

werkstatuten
kinderbijslag

verzekering
werkloosheid

- jobstudent
- fiscaliteit

bij verder
studeren

om 20u
Kleine Aula
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Veto: Hot jroot wasju/lit budgtl?
Guldlx; «Alles bij elkaar was dat m'n vijf-
endenigduizend frank, de sponsoring In
natura tnbegrepen.s
Smets: «Bij ons was dat een kleine veertig-
duizend frank cash.s
Veto: Alles bij elkaar loch n;tt zo'n groot Jercen Llssens

(!UIOIeroen Lissrns)

Eurobesprekingen in de Valk
Het komt zelden voor dat een presidium onderwijstilken op zich neemt. Hel VRG slaagde algclupeu weck wel in een dergelijk opzet: er
werd een heus programma op poten gezet om de invoering van de euro. toegesphst op haar juridlM"he modaliteiten, te bespreken, Dins-
dagavond was er een !nlt'idendl' 1t'7.inlldoor reler gooryck van Groupeuro, een inlorrnattcgroep ter-zake. De dtskussle die erop volgde,
was vooral gericht op de opportunitelt van de eenheldsmuru.

Mililr de hooldbrok volgde woensdag. studenten zouden kunnen kielen uit verschillende workshops (over de instituties van de
êmu. ever de prakusche im"likiltit'"S voor de bedrijîswereld ol over de gevolgen voor de konsumcmj. Bij een gebrek aan inschrijvingen
werden de verschutende werkgroepen evenwel versmolten lot één grote. Kenners In de materie waaronder de voorzitter van de Kom-
missie Bank en Financiewezen Duplat, en Ubaut val) het xommtssartaet-ceneraal voor de Euro verduidelijkten hoc de overstap julst zal
verlopen en ncreo de gcrmeresseerden vragen stellen.

Landen die willen deelnemen aan de euro moeten voldoen dan de konvergenrjecrüeria die ervoor tnsraan doll de ekonomleën van
de lidstalen en de overheldsftnanoën dicht genoeg bij elkaar aansluiten. De bekendste criteria lijn het bcgrortngstekort, dat niet meer
dan drie procent van het bruto binnenlands produkt mag bedragen, en de overheldschuld die llIel hoger mdg rijn dan R'Stig procent van
datzelfde BBP. Omdat men van plan Is soepel te zijn aangaande die laatste voorwaarde, lijkt het er steeds meer op dal elf lidstalen zullen
kunnen toerreden tot de euro.

De tnvoerlng zelf 7..a1in twee grote stappen gebeuren. Na hel vastleggen van de wisselkoersen zullen zowel de glrale- als elektroni-
sche betaler vanaf I [anunri 1999 in franken als in euro kunnen afrekenen. Als panfkulter in de winkel dien je nog Ie betalen in de na-
tionale mum - wanneer Je cash bereeu - meer de prijzen zullen dan wel dubbel geafficheerd worden, De aandelen op de beurs lullen
dan weer wel in euro uitgedrukt worden. Wal je belastingen betreft, kan je klczcn in welke IlIUIlt je die betaalt. maar eenmaat je over-
geschakeld bent naar de euro, moet Je dal blijven in euro doen. Hel achtërllggend prtnstpe luidt: "0 o.lIIIpulsion, n(l probario/l, wal wll zeg-
gen dat wie In euro wil betalen, dat moet kunnen maar dat niemand daartoe gedwongen mal! worden. In 2002 komen de euromunten
en blljeuen dan in om!OOII om In juli 2002 de nationale betaalmlddelen te vervangen. Men denkt er bevendten aan om die 'Inwissel-
periode' van zes maanden in te perken.

Na 2002 zijn de nationale munten dus geen volwaardige munten meer, hooguit een onderdeel van de eenheldsmunt. De verreke-
ning kan In de praktijk nogal wat problemen scheppen. Eén euro is 40,2425 frank waard. maar om in de winkel niet met vrer sijfers na
de komma te moeten werken, wordt er algerund tot twee sljfers.

In Frankfurt koml er een Europese Centrale Bank die de meeste taken van de nationale banken overneemt, tot de prudentiële kon-
trole op de kredietinstellingen IOC.Ve('] van die taken za! ze evenwel uil 'loeren in overleg met de nationale banken, die blijven bestaan
en die allemaal samen opgenomen worden in het Europees Stelsel van Centrale Banken. Dh platform ui instaan voor hel monetair be-
leid, bijvoorbeeld inzake de politiek dit- gevoerd wordt ten opzichte van de dollar en de yen.

De afdelingen van de grote bedrijven zullen één voor één met de euro kennis maken zodat geen alle grote problemen opduiken.
Laatst komen de lonen aan bod. PsychologiSCh is net immers niet bevorderlijk een lager bedrag op je loonbriefje te lezen.

(bdsfhd)
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Studenten reizen naar Irak

"Saddam kan je vergelijken met de 'verlichte
despoten' uit de achUiende eeuw"
Owee Leuvense studenten, Jan

Pranssen (Arbeidsodologie) en
Margo Fonbert (Politieke

Wetenschappen), bezochte" vall 25
februari 101 10 maart Irak. Een niet-
af/erlangs reisje dus IUwr een land dal
toen elk moment platgl!lJomlJardeerd
kOIl worden, Zij maakten deel uit van
een Belgische vredesdelegatie (lil! was
lIit.gellodigti door de Iraakse overheid
011/ een rondleiding te krijge/l ;11 een
land dal gebukt gaat Ol/der een
handelsemharqo. StlmCII meI andere
buitenlandse organisaties bezocht de
delegatie nospitaten. universiteiten en
de beruchte paleizen. Zij spraken meI
rfgcri"9l!flllkr;ollari!isell, de opposi-
tie, studentenleiders, artsen. en :dfs
//Iet tie ;;0011 "'111 Saddmn HC1CSSei".
Hel verhaal dat ::.ijaan Veto kwijt-
witden getuig, vall verotuwaardiqinq
over net lIatldelscmb(lrgo maar is
bovenal interessant 0111eell,ç te weten
hoe de traki :elf tie Imidige situatie
interpreteren.

Veto: ltoc komcn jullie er bl;"111neer Uil lalld
re rr(kk,'Ir, \\',urr dl.: m('m,'1I1 Uil ''''''['':1 /.:"'1 uit-
brel,:et!~
Jan Frilllss(.'n: .Al~ ,k Amerikanen zou-
den ,1.lllIIJlJCIl, dan kregen wij de g.lr.lIltie
nm in het hutcl van de CNN'jullm.llisten te
gaan 'schuucn'. Maar wij waren geen
ramproensu-n Wij zljn naar daar gegaan
0111 te zren wal ecu uurlog en een handels-
t'mt"o.HIW telVeq,; brl'ng! onder de bevolking.
Al, II'rll,'nel \\<"Il'r\ '1IIdl'mil'" hl·t moet-
liJ)"urn Jl' ,/.u 11I1II,e(l,· Imlr 11')Idkn. \'uor
ik aan de reis begon dacht Ik: nu ga ik zeil
eens zien otcr daar wapens zijn ol mer.
maar 1'l'Ullla.ll i)" gllld~ (11' misnil' onder
OGen kwam. I{)nd I)" tlat niet meer 1011("
langojk hradla!,1 vv.resoluues aan ,ujl!
laars en bewapent vuh met Jllerll'i modern
wapcnturg. 111,1ol1"d,hulegl'tI wOfdt nu-tv ge
daan K

Margo Fouhcrt: ~I)" wi] I"lhll'f wel durde-
lij)" \1.-11"11dat I)" niet Ihl.lr Ir"),, 1>"1\!:t'.Il.1all
1>111 tll'l n-gmu- 1',1Il Saddam H"t:,~dll 11'

~ll"lIll'·II .•

Veto: H",' \\'<,/",/"11)11111,'"II/\w/.<I"//?

Fouherr: .wi) wrnlc-u oll)!,__-juldijk luxLI"1I\
untvangr-u. M.lar i)" h.ul ,·i.lll'nlij)" )(1"l'I1!W-
hot"llr .1.111 70'n 'lil")" hotel. H"I i, r-e-n ~1I1,,1-
11" di.· «tuanuc 1\"1.'),,11\'.1111JC )"njgt ,'f elke
da)! ,111'1\"1,)\'<li)(1'11'11tnwlll .k hn "I)"in.ll

h"I1)!"r 11<"l"1t.",Idr )!,llh fI)twlll lil Ir"),, 1-..;"
1,'j.,,'·111\1'1'1 nnvr .1,111 hWI. I)" Itl<"llk mij
lId ""11\ hd,I'),,"1I .\1,1,1( II,.k ml'n,,'n
\\I,tl'n .I.lt W ),,"1111'1111,h' h "I)"ill)! I,·
'1,·UIl,·II. ,1.111'1,1,1Il ,<-'lw,·1 p",nid. \\"11 ,iJIi
,.-11\ I Ijl hTr !l1' ,k Ir,l,l),,'" TV )(,'I\<'l"1 •
voto: n,,· ,-,,'llr,l~ .-r1111 1111 1.<'/,III,wJ 1/<1 dl

.1/,' '~',I.,,~,'/1,/",/11,,<,/1 .<1,·,'I/IJ/IIII·'
souben. .lkl,'ma,IIIII'·1 11,'1 Ir,I,Ü.\l" 1,,1)"

",'l'll ,'II"rlll t,"I' 1"<,1)" '>llId, ,11- l""lJo"rl"g
ll\"hl,,'11 dl' Ir,I),,""'1I ,111,-, H"Il'g "pgl"b"ll\~J.
A,lll tk· 111<,j.,,'·1I!lU'UI'" gl'l'''III\('U )",111jl'
11,'11 '~,',Ifd, '\lIwn)",IIl"n l.ll")tl"I1I1I>,\nk'
1I1,'nl,'1I 1\,']11,,'/1 1111g,1''''ltI Ik 1',lkll<'ll

hiJl ..ort",d,1 11,'HI, '11 tlog gl """n )(''1>"/1I~d,
"111 ,1,111ti .. ]1II1I'·I1I\(·I.-Id 1,' 10111'11d,ll Jr,l)"
lil')! IlU'1 1 .. "I,lg,'1I I' IJ,,· 1',11,'1'''11 IIJII 111,'1
luor 11<"11"'1"",,1111" )!1"I'fIIlk I ,lil ~,ldd,11I1
p,. )(1""1" m.lrlll\'l<·11 1,11,'\1 011,'11.'11,,,,,r,11 .11,

11(11,11,'),,"'n)!,I<h-ll1ll11l1n ,'11 11111,,'.1\""1" .11
di,' \1.l1'I,tllt ,'11 \\(-'''p''I.llIli"t1t· ~IHI"
,,11.111"/1 '>Pljl'.>: 1-!n""')! ""ld,'11 "'lIllIlig,

'111 .111I",..d" I",·
,:nllt'l"11 '0111",,,1<-),,,, '''.111,· ,1j.,,1t"l1\''''1

''''11 'I'J" , 1 ,",
1.-1.1,11 T".II \\t' 111,' h- 1'" ,t,~

-0 vsto },'./I·",/JI'I 2.J lil. 2) d.t. 2 J IIII/I//"( /998

doet geloven, is er in [rak wel godsdienst-
vrijheid. Wc hebben karolteke en Grieks-
Onodoxe kerken 1"11 Joodse synagogen ge-
zien. In tegenstelling rot Jordanië of Saoedi-
Arabië - waar vrouwen onderdrukt wor·
den - zitten er aan de Iraakse uurversnet-
ten meer meisjes dan jongens en 7ijn vrou-
wen ovc;,1 aanwezig in organlsaucs en
politieke partijen. Wc rnaakten 7clh kennis
met een Iraakse ~(hrijbter die IJnlJl1b'5 l'en
belangrijke Arabische llteraire prij~ won .•

injektienaalden

Veto: Wa! ::1)11 de !Jfi"<}l!JrIl \'<1" ',rl ~",bilrjj)

\"0<" hetland?
sransseo: «Onze gi.h wav een pmkS'iuI
die MXiullJ};ie doceert in eCIJ 1'.111d,' VIJl
universiteiten van Bagdad. Omdat de uni-
\"(,I"'>it<:11hem zijn vulledige loon nkt meer
kan uitbetalen. moer de
m,m wat 'bijklussen' -
zoals gidsen. In de univer-
sitaire biblioteek van Bag-
dad zijn de rt'<eIHSII' wer-
ken van 1986. Dit heef
enorme gevolgen voor de
studenten geneeskunde:
dit' stenn tien jaar nchu-r
op de ontwtkkcung van dl'
geneeskunde. DOOl"dJt er
geen hout beschtkbaar h
om stoeten te maken,

moeten de srudcmen in de
aula's mei drie op een
bankje zitten. Ondanks
alles, blijft de tOt'gang tut
hel hoger onderwijs vul,
I('dig gr,lti'i _

Foubert: • 'toen IH' het
grootste ktnderzjekenhuts
van Irak bezochten, voel,
den we ons voor het eerst
'r.unptoensten' De nWI"
ders dil" 11.1.151 de bedjes
van h\1O sten-ende kindc
ren stonden, keken 1>t1~

wezenloos aan. Wegell~
een gebrek aan iujekuc-
IM<I](!t.-n 1'11 varnm. lijn
7il')"I.:S dil:' ti.: genocvkunde
.111.1lig hccu ''',TWOIIIIl·n.
dodelijk "UI'f vete Ir,lilk,,'
kinderen. Mazch-n. Ilt,ho
en kinkhoest vcroorzaken
er Il0l! IIla~~OlIt- kindcrvtcrt-
Ie. De \·erl'lceg~I.·r\ en an-
sen kunnen alken 1ll,1,H

rockijken. 0.· rhtrurgcn
du- Oll~ "1111IIlgt'lI kouden
ons gvcn h.1I1d ~"\etl lij
m""~lf'n munerv "]ll'It:ll'lI
zonder d,'~in!")"I,'rt'ntll'
middelen .•

«Vt)lg,'I1~ Il\'t Oil and
Food-Progr.nrune 1,111de V'J, lIlal! lrak 111

pnnctpc Hlt,"dmg en Illl"dilijlll'n 1Il1·t)I·rl11 lil
ruil I (!-tIr oh". Dil IlWI'I elclllvd Ilurd,'n
gm'dgl'),,"urd dnnr de \t.·ilighei.hraad, IV.lar
d.' \"5 hun \l'1O ml'ntal ,I.-II<-Il 111,'1d,'
IlW,'" ')1111"1<'1<-,lr)!IIIII('lltl'll Ik V'>'1(·1d<'11
1.-1" hun \ell> [,'j-!l'll h"l ill\",·(t·ll '.111 krijt

J'" \""1 dl' Ilh"lt·u mmlJI Il' d,l.lf 7"~'·I.')!d
llwlll;"t.ltl· \\".IJ\(·11' \.111 1"ll<h'l1 )"UIIIlt:1l
111<1",'11.~(\[IIIII1~" 111{',lIujn"n )""nu'lI "1,111
tI.·,tien "'I'r <.I •• )!rt'lll 11,' h'fd,lnu' \1,),11
,,,,,t "'IIIII\i).:,· ",'),,1,'" .1), kll),,""IÎ1" 1"''''1 1'1
)""ntlnu 1111·,II".Ili,· "'<"!-:l'dwlHl \I""kn, 11"1
\lijl Ik t"I""IT ,tJIt,IIIW \,111 II.-fd,),II)!h,·ld
\\',' Iwhl"'11 ,'l'lI 1"11):.'tl'· "'"11 ,1"11\'11 ,1,111

It-U)"l"lIl1l·. ,1,11):"11<'1<11h.ld ),,111111<"111\" .. 1."11
.'h hij ""lItlllll /111\ mnIIJ",IIIt· ]t,,,Il-!"),,lq:'"l1
\I, J" d,l ).:"/1'11 la'hl 11,,,d ft" \1"nJnhl
I rdn~H'n: In 11.1)"I' ,k ~\"IIl',' Io.u Id,

djnen vermogen zij niets, Zo beschikken zij
bijvoorbeeld wel over bleedrranstustesyste-
men. maar nlct over bloedzakjes. Door het
embargo is er voor de rijke Irakezen wel
een illegale, zwarte markt in geneesmidde-
len ontstaan

Staal

Veto: Is er IJOj WerkfJe/i:Jl'1Ihád 1/1 IrlJk.?
Fr.lnssen: ~Het probleem is dat de Iraakse
lnduvtrle geen staal kan maken, Ze beschik,
ken niet over de nodige grondsreuen. Als er
machines ol moreren kapot gaJI1, dan kun-
nen die niet hersleid worden. Er is veel
informele arbeid. Op straat zie je iedereen
\1'.11vanalles en nog wat verkopen. ZIJ zie je
op elke straalhoek oude mannen die enkele
sinaasappelen proberen [e verpatsen. uf met
hun ezel en karretje hun diensten als 'taxl'

mes durven dal niet. Dal maakt Saddam zo
populair, Een week voor wij in Irak aan-
kwamen, was er in de Jordaanse hoofdstad
Aman een enorme belaging om Saddam te
steunen, al was die door de overheid verbo-
den, De Arablèren lijn de senu-kolomale
polklek van de v:. spuugzat.e
Peubert: "S~ddáIJl kan Je vergelijken met
de 'verlichte despoten' uit dl' achttiende
eeuw, Net W.lb Jllzd JI bijvoorbeeld, heelt
Saddam ene,Li1'tls sIccds enorm gcïnvcs-,
n-erd hl de c kunomlschc en intchcktuclc
omwnkettng van hel tand , maar ander-
ziJds een keiharde lerrl"ur ge\"ontl om zijn
persounJij"l' macht te handhaven. Het
I oornaamste probleem van de Iraakse
bevolking i~ up dil mument evenwel niet
Saddam Hoesectn. maar 11I't 1'lIIb.lfgtl .•
Pranssen: ~We hebben zelts de 'eer' gehad
om de 700n van Saddarn Ie mogen 1l1ll11l1lC'

ten, Ik Wild dal eÎJlenlijk
vrij smtsch: \1'(' moesten
de prins een hand geven
Il'[Wijl we wrsren dat die
zijn eigen schoonbroers
had necrgcknald.»
scubcn: _Fr iswel veel
opposnre tegen Saddam.
Dit wordt sterk gevoed
door hel gruOl aantal
krtusche nucücktucten
uit (iI" versetullende uni-

verstrenen '''''aar mo-
menreel steunen zelfs de
komnuuuvrcu hem 0111-

d,11 hij dl' per~"IIIIi)"alie i~
van de opstand tegen de
VS. Het valt wel up ddt
hl'l Iraakse partemcut
meer wordt hljcengeruc
reil dan vroeger. Nu hij
\"ollt'dig gei..oll'l'rd is,
heeft Saddam duidelijk
de steun mlllij-! van het
\"01" .•

1 '

aanbiede-n. 7t'I'I'mig procent van dl' bc
f<Wl"b.·I'llkinj.( i~ '''l'rkl"tI~. KllldJ'·\. th ..
1I"rmadi lerl'lldn naar ~dulU!lI1'It'I,'n
~.1,11I, \\\lrdt:Jl dl'lIr hUtillUdl'f\ Ufl 'Ir.l.11
g<"~!IIurJ Uill wal Loij1<"1<"((h"nt'II,_
Foubert: .. De uverheid prol}{'t'rt U'I\ ,1,111

dil' \\.-rj."I"mltl'id te dlll'n dOOf ~rut(' I"','r
kt'l) I,' I,uell uU\tlt:rell; hijloorh'<"ld dl' 11<'1"'

"l'hOlI\\' \.In alllll'l',lll'iwll, mmj.".·,·t'n en

lII"IHIIIII"llt'"lI·
Franssell" ~D,I"r hel l'1Il1l.1t"~" ),,011111'1lI,j~
"0)" 1111'1'"<'11\"O)(·tI,dlt")"nrt Ikl,,, ..dwl
11",,11 ,<"(dn'!d dl'"r lIlid,h-l \.111 "11'01",1·
11<'1111'-"11.Ullild hlt,lt uelt' 1"lddlll)(-'lIli/l'
lt· Ill'l cI,n Ik lII.·Il\I·1l 1\.-1 m.l~'·1 "111. 111,1,11

111.-1""lI\pl<-"1 "11(1.-(\" ... 1 Dil ),,'"111 d""1 d.
''''Ihlkt' \l'rddll1): 1.111hd \<1"01,,,1
\I'tU: I, 1/.' ",',11:

.,.-' ...., .. "11.

I-r.lIlI\I·1I \ '''I ,I.- 11.1,\)",,·
"'.1<ld,lll! ,k 111<:"It.- .1.'1 11,1<

" , 111'_ ,Ihl

"
"I, Ol' \(, ~'I"h .. 111

Pentaqon
Veto: !f,'l' .111//11,>€'dl.-f.l ;:rpi

JF Irûki door .1" "",,' tor-
ft"",/_"j

goubcrt: «Jk sprak HWI
lTII I1II·i'j.· \'.l1I 1111JI1led,
lijd dil' IIJdl'lI~ de bnrn-
baroenu-men \'.111 ti,·
gl.lltl<lflog ):.-1,·('ld hedl
nu-t I'IJI andere I rOllllO'n
in cc- 11 rumuc van 11\"'"

IIWI,'r lip \ ijl F,llllilil' ('11

vneuden 1.111haar waren
gl'~n"l1ll'1d Zl' zei ),,0-.-1,

\\l'g d.ll jl' "I) den dUUI
teen Il"Il'IJ nu-t dood en
.111)(..1 O,' kindeten in
Ir,1)" liJtl j.(n'l1 kutderen

rm'cr /('lll'hlwn 1,',,1 tl' er-e! lllee)!'·Ill,I,I)"t
In ,"'n ),,1,l,j,· in 1I,1tr.l h""rd,' i)" 1','1\ md'j.·
,','11 j.(,'\II,hIJ" "P"')!).:l'lI "'1'1 h.·[ "nl,',h[ .. n
lijd.·n \.111 h.1M 11,lk Lk mankl "aMO!, lt·

'pr,l)" \\",1' <'lIlt )!rIl'/l"Iij.(: I" }!'1111Tnd l'l\
1"lw,hwlI.»
V(_'to: /f,I,. :1<"I111I1I1t' dt' ,,"'~,'mH 1",1/1 Ir,I/-;'
FOl1bl'rt: ~VOI}!l'n, Ik 11,1.I"W ", ,·I"III'Id "/"
,lt.- UII't(lltl-ill'I"')"lln [1"111.111<1111,'1AllIt'n,
)".1,111'" ,'11 BIII~I' ']1101111<'11<'11hl'l,IH'1I It'
hdl'llhI,III1It'llkbnl, ... llIIl' "111 ",111 ",'r)"
,hl)! 11' d"l"ll. tUll·)!l"ll,kd. Ilo d"l'1I ,'r prl'

.i." "ll.·.."""1 "111 !1l"1'·IIII''''.Il1l Il' 01"1'"

."II"lq'l"Il 11""1 I" 1"11).:111").:"1<1"I,· [,1/1"'11
1",·j.,,'"I' d.ll""ll Il' Ira" lIli '11 "",)",'11 ,I,' 111111
I,JlIt· ,11,11,,).:,11 \,111 Iw\ l'nll.1}!"lIn'll .1,111

],-,,1111).: "111 .... " """"l' I.' bq!lIllll"1I I)" h,~,1'

,I. ft- J,'~I 1.111 ,ft- 1111'"1tI.lI l"Il.Ilt- -:<'111'''-1\

I' I c'"ll Il7i,'! 11.
·,·I,J.ln

"IIH',hl,11!

n.lrl 1)\' '>duIJ\l·t
R.lt (.,·nb

,,', II"I! /"1).:1
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De keerzijde van de fleksibilizering

"De vierentw renekonomie wordt
stilaan een sociaal probleem"
O~tdebat over de res'ementerin9

van nachtwinkels staat op het
kruispunt \lQn diverse aktuele

diskussies. Die over de verkoop van
alkohalische dranken - waarop Luc
wtnems (CVP) voornamelijk: zijn
amendementspijten richt (zie kier-
'WOSI).- is er daar één 'Jan, de ]lek-
sillifizeri"9skwe~·tje een andere. tn
Nederland is die diskussie al veel ver-
der gevorderd. Fleksibilizering van en
voor de arbeidskrachten en de zoge-
naamde 'vierentwinttqurenekonomie'
als gevolg daarvan vormen een be-
Imlgrijk deel van het suksesverhaal
van Iret poldermodel. Professor Luc
Seis. als socioloog verbonden aan de
Leuvense [akulteit Ekönomische en
TMgepaste Ekonomische wetenschap-
pen. wil evenwel "iet blind bliiven
voor de nadelen: de kleine en tijdelijke

die nu massaal bij onze noorder-
worden gekreëerd blijven

slechts bestaan bij gratie vall de hui-
dige konjunktuur en daarenboven
dreigt de vierentwintigurenekonomie
de n09 resterende soda Ie weefsels vol-
ledig ui, elkaar te trekken. Ben blik
0" de keerzijde van de medaille.

recht. Als je niet van negen tot vijl gaat
werken, wil je dat de diensten die voor
anderen beschikbaar zijn ook aan jouw
arbeidstijd aangepast worden ...

Kamp

Veto: Em grvol:l dlllln'lll1 is dat dr overeenkom-
run wssen wtrkgewr en werknemer meer 100ge·
spils/ zullen worden op dl' tituatie in parlikulitre
bedrijven. Hel wordt dan /log ag moti/ijk om ttll
kolll'ktil'W' arbeidsovt'umkomsl (KAD) te sluill'n.
Da/ is alums un vues bij de vakbonden.
Seis: _Dal is een andere diskussie. In België
is er nu al heel wat mogelijk op hel gebied
van neksibilitc:it van de arbejd. EIgenlijk is
bijna alles mogelijk, op voorwaarde dat je
tot een akkoord komt tussen werkgever en
werknemer. Het Is wel 20 dat die akkoor-
den meer en meer op ondernemingsvlak
gesloten worden, maar dat betekent niet
dat die daarom per definitie uitgehold wor-
den. Je verliest misschien Wilt kctlekneve
bescherming op sektoraal nivo. maar de bal
ligt dan in het kamp van de vakbond op
jouw bedrijf. Die moet dan maar sterk ge-
neeg staan om een treffelijk akoord te on-
derhandelen. Bovendien blij" vooral het
overleg op sektoraal nivo In België toch nog
een grote rol spelen, hoor .•
veto: Toch zijn dt l'akbondm op dil momellt IN

01lSland ;,ie/ me/een grwomrtlt \'oor de flr/aibl.

r------------------' ••• r--' littrillg$!Jtdadl/e
Seis: _Het hangt er
maar varia! hoc je die
lIek~ibili1;ering dctl-
meen. In Belgit' heb je
inderdaad een heellage
koruraktuclc lIek~ihi·
lucrt . Er wordl lncr

Luc SeIs: «Je moel een duidelijk onder-
maken tussen nekslbilitelt van en

nekstbnnen vóór werknemers. Hel eerste
sluit aan bij de nekslblliteltsbehoefte in be-
drijven. wat neerkomt op het in staat zijn
om zich heet snel te kunnen aanpassen aan
wisselende omstandigheden. Schommeling-
en in de vraag naar prcdukten en de kor-
tere levencyclus van produkten zorgen er-
voor dat bedrijven hun produktieprocessen
snel moeten kunnen verenqeren. Hoe gro-
ter die behoefte. hoe meer van werknemers
wordt geëist om op wisselende plaatsen en
tijden inzetbaar te zijn. Daartegenover slaat
dan de fleksibiliteit voor werknemers, wat
ook wel eens 'ujdsceveretnnen' genoemd
wordt. Oe werknemer gaal zelf eisen sreüen
op het gebied van zijn sociale tijd. zijn ge-
zins tijd. Die moelen worden afgestemd op
die geindlvldualiseerde arbeidstijd. en 11.'-

retatrcr weinig gewerkt
mei tijddijl.e lOlllrak·
ten. unzcndarbcld en
zo. DJt ue \"d~te baan
eraan }:ddt. (~ l'en fdiJ.cl·
tje. altans ln om la nu.
Mdar up het vlak van
f1Ck~lhdl· arbcidvujd of
ploegenarbeid i~on ..
1,II1dd,JO weer t·t·n kop-

loper. Je moel dal zien
al~ een soort rullover-
eenkomst. Werkgel·er~
bij ons bieden hun
arbeidekrachten een
grote mólle van werk-
zekerheid aan - geen
tijdelijke kontrakten -
in ruil voor een grote
Ilekslbtütett in de ar-
beidstijd. Voor de vak-
bonden Is dat een goede
deal. Hel betekent wel
dat zij ook nu al l'en
heel eind meegaan in
het fleksibllizerlngspel.
Eigenlijk hebben wij
daarom veel meer rede-

nen om dit debat re voeren dan blJvoor·
beeld de Nederlanders, maar zo gaat het nu
eenmaal. In Nederland duIkt er een maat-
schappelijk probleem op, er wordt meteen
een open debat over gevoerd en oplossing.
en worden bedacht. BIJ ons blijf! het stil en
over tien jaar nemen we het Nederlandse
model gewoon over .•

Sneeuw

Veto: De Nederlandu doorjeduVI'n flelcsibili.
lering is een befangrijh faktor gtINttSr in de
krtatit van nituw~ banen, maar had tegt/ijk
wtinig effekt op he/ probium van dt langdurigt
r.wrkfooshtid en dt kansarmotde, inu!]tndttl. In
EklSil sptltn dit problemen minder lurk. maar
blijft de algtment wtrkJoosheid dramatisch. Ek-
uhnr diJ' diJn dat ft een hult moe/ maken
tussen die (Me bt/ridspis,es, met de daartJan

verbonden l'l7Or·rn nadelen?
Seis: «Het sukses van het poldermodel op
wcrkgclegeuhetdsvlak berust grolendeels op
een mlte. Er is ongetwijfeld een verband
lussen Ilekslblllzetlng en jobkreatie. Maar
het gaat dan vooral over zogenaamde "klei-
ne jobs': tijdelijk ol deeltijds werk en de
kombinatie daarvan. Zo hou je veel mensen
aan de slag. wat positief is, maar die werk-
gelegenheidsgroei is erg konjunktuurgevoe-
lig. Als het morgen slecht gaat. verdwijnen
die kleine jobs als sneeuw voor de zon. Ne-
derland zal dus veel sneller weer jobs kwijt-
spelen dan België. waar er minder nekstbe-
Ie jobs zijn. Je zou dat eens over een lange-
re periode moeten kunnen bekijken. mts-
schten doen we het dan wel even goed als
onze noorderburen. Bovendien merk je in
de managememliteratuur dat er weer veel
belang gehecht wordt aan de binding tus-
sen arbeidskracht en onderneming. Hoe
belangrijker kennis en kwalifikatie worden
in het bedrijfsleven, hoe nauwer die band
met de werknemer - in wiens kennisje als
ilndememer investeert - nog zal worden
aangehaald .•
Veto: tn Bl'fgië is er in dr geZÎnntn nog een
duidelijk ollderscheid /USUII de kostwinner
- mus/al de man - m de tweede panIj. die
Ilu/Mak werk/OOifhuisblijfl. Zou een ruimen
flelcsibili.zrril!!Jvan de arbridSlljd gtm emami·
patentene kmdll kUIl/Il'1Ibl'll'ktlltll?
seis: _Dilt is meer een kwestie van arbetds-
herverdeling en van inkorting van de ar-
beidstijd dan van Ileksêbllizertng. Men pro-
been daar twee zaken mei elkaar te kumbi-
neren. Aan de ene kant verlengt men de
bedrijfslijd en anderzijds verkon men dc
lndlvlduele arbetdsujd. In ptaatv van hij·
voorbeeld twee ploegl.'n van achr uur korm
men zoWt \Tcr pi~en-I·dil,e~ UUT.10di·
nig dat de vreremwtnugurenekonorme 111

het ztctu komt Eigenlijl. gaat h"t dan om
dt'dtijJ~t' arbeid. een k\\e~til· van wü:lle
~oliJarileit: [e staat een deel van jt· arbetdç-
lijd af om anderen aan dl' ~laMte helpt ...l
Hel probleem h dat dit' deeltijdse ilTbcid op
dil moment nog alujd grotendeels een laak
van vrouwen alleen i~. Bij vrouwen i~de
marge om bijkomende rlcclujdsc <rrbdd Ie
kreeren dan ook vTlj klein, en de meunen
gaan voorlopig niet in up de vraag>

Soepel

Veto: Door dit versdli/lell in arbeidstijd !iaal de
arbeid ~i!Jenlijk 1'0f!meer Uil centrale rol speletl
in lr~tsociale lrven, hOl'Wi.'Idl' ~ffekliew arbeids-
tijd afneemt.
SeIs: .Dat is iets heel bizar. De laatste der-
dg jaar neemt de gemiddelde individuele
arbeidstijd steeds meer af, met een toename
van de vrije tijd tot gevolg. Aan de andere
kant is er die Stijgende ûeksrbtltetrsets van-
wege de werkgevers, met als konsekwentie
dal je die ruimere vrije tijd minder vrij kan
ordenen. Door het feit dilt je op Steeds an-
dere momenten moet gaan werken, dal je
werkweek telkens verschilt en ook de ar-
beidslijd van dl' gezlnspartners uiteen gaat
lopen, krijg je het Ironische gegeven dal het
steeds moeiUjker wordt om je sociale leven
te regelen. Door die onregelmatige arbeids-
tijd stijgt ook de vraag naar alternatieve
openingstijden in de dtenstenscktor, zowel
openbaar als pnvee. En dan komje dus uit
bij de gemeentehuizen die langer moeten
openblijven of bij het fenomeen van de
nachtwinkels. Ulrlch Beek (Duitse socio-
loog. nvdr) noemt de hedendaagse werk-
nemer -een planburo van de elgen tijdM:
GSM. notebook of filofax nemen een een-
trale plaats in in het sociale leven. Het on-
derhandelen over wie wanneer de kinderen
gaat ophalen, wie thuisblijft wordt een
weekakttvttelt. Ik merk dat aan mijn eigen
leven. zondagavond leggen we thuis de
agenda's naast elkaar om te proberen onze

twee werkweken op elkaar af Ie stemmen.»
Veto: Dat hoor je nu ook in Ntderlalld. De vïer-
mrwin/lgurm~konomie blijkll'r voor ten behoor·
IIJkeportlr tJlrraslrm Ie lorgrn, tij hrt dan
vooral op JtZIIISIIIIlf).
Seis: _De vterentwtnngurenekoncnue
wordt meer en meer l'en maatschappelijk
probleem. Ten eerste vind ik dat de over-
heid konsekwent moet zijn in haar eigen
gedrag. Het gaat niet op om je soepel op te
stellen op het vlak van de versoepeling van
arbeidstijden en anderzijds de dfensrverle-
ning strakker te reglementeren. Ik ben ook
geen voorstander van vterentwinrjguren-
winkels of die onmenselijke elektronische
shops die nu cverat verschijnen. Maar
in een plocgensy~teem werkt is de beschik-
baarhejd van die diensten op onregefmauge
tiJdstlppifl gewoon een noodzaak. Vervol-
gens is h'61 algemeen bekend dal werken in
een ploegensysteem meer stress en rtsrkc's
inhougt. Het aantal dodelijke autogevehen
ligt blj~09rbeeld gfgamlsch veel hoger bij
ploegenarbeiders dan bij mensen dil' van
neeen tot vijf \v.:-rken. Daarnaast moet je- .toch opletten om re raken aan de vrije zon-
dag. en dat heeft niets te maken met ren-
gjeuze motieven (lacht). Een algemene
vrije dag zorgt voor de instandhouding van
de sodale weetsets. en bovendien is zo'n
vaste dag vrijaf een markeerpunt in de

weck. De zondag Is tets waar je naar kunt
uitkijken, hel breekt de alledaagse sleur. Als
je dat vervangt door een systeem van bij·
voorbeeld 'vier dagen werken twee dagen
vrijaf" krijg je een anonieme. roeuneuze
opeenvolging van eenvormige blckken.e
vero: Een radiluJal voorru/ van boIIttI de MOtr·
dijk: fChQjhl'l wrrkend at. dan krijSft hcnderd·
ach/enustig uur btsdrikbtJrt tijd _iJrvan tr
hooguir vurtig aan arbeid motlen worden beo
s/ltd.
S~Is: _Het klinkt misschien konservatief.
maar ik hou toch liever vast aan de huidige
weekindeling om de redenen die ik nel ge-
geven heb. Als je dal nter doel, haal je Je
l'en hoop sodale mlzerte op de hals. Hel Is
wel een sneeuwbal die erg moeilijk te stop-
pen Is. Hoe meer je op onregelmatige tjjd-
stippen gaat werken. hoe meer nood je gaat
hebben aan beschikbare diensten op andere
tijdstippen en hoe meer mensen je gaat
verplichten om op onregelmatige tijden te
werken. Een neveneffekt daarvan is dat het
shoppen een rekreaueve aktiviteit is gewet-
den. Het is zowat het laatste moment ge-
worden waarop een gezin nog eens samen
naar buiten komt._

•
Ban ëeckhcur
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Wettelijk kader voor nachtwinkels komt eraan

Zonder kado naar een feestje
innenkort wordt er waar-IsclrijnUjk geell sterke drank tm

wijn meer verkocht in nacht-

IWinkelS: tenminste als lier aan de
CVP'ers Lllc wiuems en simonne

lig'. Zij hebben een amende-
ingediend op bet wettelijk kader

de nachtwinkels dat de verkoop
dranken met een hoog aikollOlge-
'5 nachts verbiedt. Dil amende-
kreeg in de pers de meeste aan-
terwijl het wettelijk kader voor

nachtwinkels een veel [undamente-
kwestie behandelt. Het gaat hier

_jnamelijk om de vraag ol we onze vas-
re rusttijden als tewerkgestelde willen
opgeven in ruil voor een dienstver-
tenina van zeven dagen op zeven.

Onze dagen zijn voornamelijk gevuld mer
werken. Hel gevolg hiervan is dat we in
onze beboetreu moeten voorzien op lijd-
nippen die bulten de normale werkuren

er een verdere wildgroei komt van nacht-
winkels, Omdat vooropgesteld wordt dat
hel moet gaan om winkels die in bastspro-
dukten veemen wil men tegengaan dat
ook gespedaltseerde winkels - zoals wijn-
handelaars of snoepwinkels - opteren
voor de formule '10111de -nactuwlnkel'.

Droog/egging

Om bovenstaande doelstellingen te
bereiken heeft de regering enkele voor-
waarden bepaald waaraan de naehtwlnkds
moeten voldoen. lil mag er niets anders
verkocht worden dan ·algemene voedings-
waren en huishoudelijke artikelen" en
wordt ook de oppervlakte van de winkels
beperkt. NaaSI het feit dat de winkels
duidelijk moeten aangeven dat hel wel
degelijk om een nachtwinkel gaat worden
ook de openingsuren vastgelegd. Deze
winkels mogen slechts open zijn tussen zes
uur '5 avonds en zeven uur '5 morgens,
overdag moeten zij dus sluiten.

liggen, Hierop wordt handig ingespeeld
door de nachtwinkels en de atnomatert die
her en der in het straatbeeld opduiken.
Toch opereren deze nachtwinkels op dit
moment in de illegaliteit, maar ze worden
gedoogd. AI van januari 1996 is de over-
heid al bezig om een wendijk kader uit te
werken voor deze nachtwinkels, Men wil
een wettelijke regeling omdat deze winkels
de laatste Jaren - vooral in de grote agglo-
meraties - bezig zijn aan een ware op-
mars. Zij voldoen aan de wens van de ver-
bruikers die buiten de wettelijke openings-
uren op zoek zijn naar basisprodukten.

Waar

Het omwerp dat nu ter ratel ljgt voor-
ziet in een aantal doelstellingen. Ten eerste
wil men voldoen aan de wijzigingen in het
koopgedrag. Hel wordt immers steeds
moeilijker om tijdens de normale opentngs-
uren boodschappen te doen. Ten tweede
wil men komen tot een liberalisering van
de vesngtngsfcrmafftetren. Men wil de
keuze van de vestigingsplaats geheel aan
hel initiatief van de ondernemer overlaten.
De regering wil tenslotte ook vermijden dat

In de marge van de bcsprcklngeri van
dit wettelijk kader amendeerden de CVP'ers
Creyf en Willems de lekst in dic zin dal
nachtwinkets geen wijn en sterke drank
meer mogen verkopen. Er is in de Kamcr-
kommissie Bedrijfsleven een meerderheld
gevonden die dit amendemem hebben
goedgekeurd. Als redenen voor deze droog-
legging haten 1;e aan dat het de rust in de
binnensteden ten goede zal komen" êen
aantal nachteljjke kopers van sterke drank
zou namelijk al voor de deur van de nacht-
winkei een flinke teug nemen, Bovendien
zou e-en verbod op deze verkoop hel aantal
weekendongevallen doen afnemen. Jonge-
ren drinken immers sterke drank In de auto
omdat de prijzen in de diskoteken te hoog
zouden liggen, aldus Creyf. Ten slotte wij-
zen de indieners van het amendement erop
dat de weueüjke ",geling "winkels die kun-
nen voorzien in basisbehoeften" behelst,
Sterke drank en wijn ven hier volgens hen
niet onder.

Het amendement stuitte nochtans op
veel tegenwind. Het voornaamste argument
dat enegen wordt aangchaald Is het feit dat
men altijd wel aan sterke drank kan gera-
ken. waar en wanneer men ook wil. De
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eigenaars van de
nachtwinkels zelf
vinden dat ze deze
drank mogen
blijven verkopen.
omdat het een heel
belangrijke inkom-
stenbron is, Eén
eigenaar die we om
een reaktie vroegen
vond echter dat
het kon dal ze
geen sterke drank
meer mogen verkopen, maar dat er ook
geen wijn meer verkocht mag worden vindt
hij te ver gaan, Benieuwd of we binnenkort
nog vlug een fles goedkope wijn kunnen

gaan kopen om niet voor paalte slaan 0Jl
een fecslje va~ een halve bekende,

•

Raf cerns

Nachtwinkels: Velo deed delesl
Hoewel nachtwinkels voor heel wal studenten vooral nuttig zijn als Instant hulpmiddel
bij een akuut snoep- of drankgebrek. vind je er vaak ook een heel skala aan andere pro-
dukten, gaande van ko[fiefilterzakjes tOl toiletpapier over schuursponsjes en tandenbors-
tels. Dal nachtwinkels nter goedkoop lijn zal wentgen verrassen: ze bieden dan ook soe-
laas in moeilijke tijden. Veto deed een korte test bij de belangrjjkste Leuvense
nightshops.

De nachtwinkel in de Parijsstraat 48 is duidelijk hel vroegst open: je kan er al vanaf
negen'trur 's morgens terecht voor een Injektie van je meest noodzakcbjke
overlevtngspakker. Dat laal~lc valt heel leneriijk te nemen, want men gaat verbouwen
en daarom zijn heel wat pmdukten niet meet beschtkbaar. Niet dat er daarom koopjes te
doen zijn: voor een lies Milieus Rost betaal je er 210 frank, een anderhalve lnerües van
een bekend merk frisdrank kost je 62 frank, en 660 lappen voor een grOle fles Johnny
Walker Red Label is ook !liet bepaald ee n rax-Ire c prijsje. De winkel "luit ook het vroegst:
na kwart voor één is aankloppen alnloos.

Wie een kwartiertje langer opblijft en voor wie de nood iets h'IHer is, is de uitstap
naar de hoek M~ria-n'eresiastrilat - Bogaardenstraat mtssctnen wel de mocttc waard:
6') frank voor dezelfde Ilee frisdrank, ecu ronde vijftig frank voor een grom pak chips en
650 frank voor de whi~"y i~niet bepaald goedkoop te noemen. Naast een uitgebreid
evconrmeur aan taco's en andere nacho'v i~er ook wijn t'11 kleine lIesJe~ rosé.

De nachtwinkel in de nen<;e~tra,lI II l. Ilda~\ AIIHa eén. blijft open tor uwe uur ts
na(.ht~. en heeft een vrl] ruim drankcnawornrnem ter bc'-'.:hikking van de helhebber on-
der de nachtunen. Die moel daar we! fhrt], voor hCl.llen voor 210 frank vind jl' htcr de
duurste vtateus RoW binnen de Lt"UH'Il\t' ring. OoI.. de- Iimonadcv van Ik bekoude met-
:en"'mOeten 6"Sirank opbrt-nttt"I. En ólO hitol. V't)l_)f ('('0 flt" wtuskv I~nog ~tt.'Cd~niet

beJ'<la!.lj!oeJk"t'p te nocmen.
MaM nkt getreurd: 1\011 ~("nkT\!p in de Tlt'n~t'\ltil,lI. °11 hd 11I11II1I1I'r190. kan je in

de \\"L'1:" van 13_00 u tot nuddernaxht rcn-ctn I· .. "r Red I...abel aan amper ')5<J frank.
Chip, en limonades kan je inslaan aan 4!1<:n 1'10lrank en n'n n("~M.1tt"u~R<l~'-'Iwell vr
flit,t meer dan 195 Irauk n- kovn-n. De prij/l'n],.ilmlll<lt·/l onder de l.t'U\ ,'11\(' nacht\\ rukels
i, echter al een tijdje IIJl z~k lIa,1r een ovcrncurcr, dus LIla dcmckranwh winkelen hliJft
de roekomst V(IOr de Leuvense nachtbraker onzeker

O.1k Noord-Leuven heeft vindv vong jaar lijn nacluwinkcl: in dl' Ridt!e"'~lr.l.lt lOR
betëa! je je .,l.m wet bïeuw v,,,-Ir een Iles Red l.ahd - 679 lrank kunnen wel'hclpen om
de Bob in elk van on~ Ie doen ruuwaken --- rnaar dt' clups kv..,t er "amper" veertig Iran!...
In tk rekken m.. rkten \....e ook dc produktcn van hel Eouuun-warcnhulcmerk viln Cnl-
ruyt op, wellewaar aan vel'! !Jogt'rl' pnjzcn De anderhalve Iltl'rlk~ tnsdrenk gaat er voor
58 frank over de toonbank en een lle\ M:ltcLis RI)~é moet 210 frank opleveren.

Wie hel echt la", maakt. i~welgenoodzaakt (Int bij dt, Pakistaan in til' Nai11l1SeSlrailt
24 zijn gading te vinden. Men is er 101jl' dicml lOt vrer uur ts nachts maar de fles whisky
kan J(' wel vergelen: geen sterke drank hier, wel goedkoop enerende wijntjes die lodl
flink wal geld kosten. Ook hier vtnden we produkten '10111het goedkope Colruynnerk in
de rekken. De nes frisdrank vind je- hier dan wel weer voor viJrtig frank, maar een groot
pak chips kost 45 frank.

In ernstige gevallen ne vier uur kan de eenzame benoenige met l'en flinke beun
kleingeld zijn roevlcctn nemen 101een van de automatenwtnkels die Leuven rijk is, en
er zijn spullen uit de muur toveren. Wk echter op dat uur zijn alkoholprobJcem nog
steeds niet de baas is zal zich genoodzaakt zien de innerlijke steppenwolf opzij te duwen
en zich Ie wenden tot het didllSbljzljilde k.lfee.

•
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Lessen voor de Eenentwintigste eeuw: genetika

Herman-de-stier en zijn dochters
acell enkele wetenschappelijke dissipsine stond de laatste jaren zo,'ul in de

belangstellin9 als de gClletika. Het Cm/nim voor AfelJSclijke Erfelijk/leid
van de KU Leuven is sinds 1974 één van de aan Belgische utllra waar

aall ge,u!t;sch onderzoek wordt gedaan, HOOf} in de wolken, "09 boven de meeuw-
grens van de tsuvense Gasthuisberg, prutst een elite vall wetenschappers Clan de
menselijke genen. AIICUJSZOdenken de meeste melJSlm, voor wie de materie va"
de menselijke erfelijkheid alleen maar een onbegrijpelijk kluwen van bioclu emi-
scne toestanden is. professor Herman Va" Den Berg/Ie. hoofd va" hel ceIJtnml.
gaf vorige weck een 'Les ViIlJ de Eenentwintigste Eellw' over de toekomstperspek-
tieven van de qenetika. en is met versehitlende soorten onderzoek serzake ',cvg.

"

Herman Van Den 8erghe: ~Mt'nhoudt
zich bij ons bezig met zowel fundamenteel
panënt- als met-patlënrgenchf''onderzoek.
Het gaal voornamelijk over selblolcgtsch
onderzoek: de kommunrkaue tussen sellen
en de rol die genen spelen in de öntwikkc-
Hng van de mens. Dil onderzoek maakt
voor een stuk 001.. deel uil van hel Vlaams
Instituut voor ~Iechnologie dat in t 995
werd opgaicht. waaruij de vlaamse rege-
ring de neergang van het onderzoek heen
omgebogen door een additionele geldinjek-
tie van twee miljard. Dit zal Vlaanderen
geen windeleren leggen: voor het eCTSt
beschikken wij over de mogelijkheid om
aan ons genoom (hel geheel van genen van
een individu. nvdr) te gaan prutsen. Het
genoom bestaat uit miljarden 'bus' aan in-
formatie die ervoor zorgen dal we zfjn wie
wc zijn als mens. Tegen hel [aar 2005 zui-
len wc alles kunnen urnrafelen wat de
struktuur van hel genoom berreh. maar de
funklies van vee! van de genen zullen ons
nog lang duister blijven .•
Velo: Er lij" filO$ofttt elf tlltici dit bn.Trtrl dar
wt dt Broots/t l'I'f'tmschapprlijkt vooru/lgang ol
achttr om hthbttt,
Van Oen 8erghe: «Genetici definiëren de
problemen die we zien en retken ze aan de
erhtet aan. Het za) de eerste keer niet zijn
dal een filosoof op een berg gaal anten om-
dat hij denkt dal de apokalyps op komst is.
We rillen nu In een schamlerpenode. met
een korte periode - ongeveer tienduizend
jaar - van de hlstortsche mens en met «n
genetische mens die enkele miljoenen jaren
beslaat. Molar nu pas heeft de mens de mo-

El], levend O)r~an!<!m:h-c."-o.I.tatun muioenen
scllen nit· hei-be-n 11(>1..dil. ~','11 'wlkem
dar b ht'1 korurohxcntrum vort waaruit
aU,· ~cln'fTkhlill~wn ~..dlli~{"{·rd worde-n
Ik mhoud V,HI dl' \!·Ik .. rn 1.rvtaat uit lijnt'
will.' drade-n di,' varru-n ('\'11 \rhijnha.l)
Orl.ltl"l(' wirwar vcrmen. de 'chromnune •
TlJdt'n\ dl' ,"T,U' 1,)11' .....:111lu-t 1Tt"n\i'lljk
leven vc rdiclu dl' rhromatiru- lkh Int

bu'de bam.kll. dk- Itdl t'u'n Jalrr 111 'l,uf,
vormi!:,· ~trUktu(t11 'lfrlol,litSl'l\ I'" \....'11TIl'll
.-]lTt'IIj()<;(.nl 1 noeml ""d"r7("t'~. w,·t'~Uil

d.Jt ,J.' I hlmnn~'mt'n lijn Op"dFluwd uil
dl IC. dlJt'~uf1'n Ij~A iJL'SI.\}'tlll1!11tl

de ~e7Un) 'n ook R;>..A l!ribmmJdne'
lU~; n h,,, i~in 11 J)!'I,'A van k 1ro
ml,,"o 11 n J.l1<1 t'." ~j}"t'• ,~l' 1::"h'lpp,:n
... 1 Je UI n~)p 'i:t' 1 ,~._ 1. Ik O"'A-

,el \'. mogen om inlutlln

gelijkheid om zijn genoom Ie veranderen
en heeft hij miljoenen Jaren geschiedenis
voor zich Ik ben iemand dIe als kind nug b
geséîekrccrd uit een samenleving waarin
geen penicilline besrond. en elke inh:ktÏl"
dodelijk kon zijn. Maar de geneeskunde
drijlt nu een progressieve wig tussen de
evolutie en ons genoom. De selektie Is met
meer blifld. Ik gelool dus absoluut nkl In
die Hegchaanse gedachte dat de welen-
schappelijke geschiedenis hier haar eind-
punt zou viJlden._

Invulaktie

Veto; Wat IJ dl! uIIJa)ii/lg \oor dt !]lI/ttika dr
fwmtndt Jarm"
Van Oen Berghe: .," de eerste plaats de
omraleJ\ns van een reeks - van ongeveer
v1jfd\littnd - zrekiercestondeu en afwij.
kende kenmerken die veroorzaakt worden
door één gen of door één genenpaar. net is
eigenlijk nrer meer dan een 'tnvulaktfe': we
kennen immers nog niet alle spelers van
hel spel. Weck na week zijn cr nieuwe
roenuükeues van afwijkende genen. we
kunnen dus in toenemende male de grote
patologleên. veroorzaakt door cbromoso-
male afwijkingen. diagnostiseerbaar rnakeu.
Bovendien is er een vccralctutge aanpak
van ziektetoestanden die te wijlen rijn aan
het nlet-Iunktiuneren van meer dan één
gen. Bijvoorbeeld diabetes en splnabifida
(open rug). Dit is de grote tntenckrucle
uildaging voor de kumende rlen jaar. Naar-
gelang de diagnoses beier worden. kunnen
we dan gentechnologische terapleén om-

WIkkelen om die ziektetoestanden IC ver-
mijden .•
Veto: Men kali bij een vader rn moeder litll
hDnltd ki2ns hun kindt"n zullen Jubbrn (lP ren
specifiekt afwijking. Word/ dit onderzoek al (lP
grole schaal rOf!Jepas/til zijn er criteria om ~1Wr
za 'n onderzaek: in aallmrrkillg It komtl/?
Van Den Berghe: «Dit onderzoek gebeurt
in een reusarhtlg wereld-konsomurn waar-
in de lnlnrmatie onmiddellijk beschikbaar
wordt gesteld. Elk nieuw gen wordt. voor-
dal het gepubliceerd wordt, in een inter-
nationale database word! gepiolal'! Het
gebeurt dus op grote schaal Vee] mensen
komen veoaeu naar hier om informatie Ie
vragen over aandoeningen in hun familie
en over hun betrokkenheid daarbij De eni-
ge vereiste om zich Ie laren onderzoeken is:
een probleem hebben. Er is ook geen Ilnan-
dele drempel Hel ziekenfonds betaalt wel-
iswaar niet veelterug. maar de kosten van
hel onderzoek hoeven de mensen niet op
IC heesren. die dragen wij De tussenkomst
van het nekenlonds is dan eek beperkt lUI
dl' prestanes uitgevoerd lil één van de er-
kende centra. Dit om een wildgroei Ie ver-
mijden van kommerstë!e firma's ~ l(JaJ~ in
de v~- die na een liJdje - door hun mo-
nopolie - de bevolking rerrortseren. Ons
centrum krijgt wel een symbolische subst-
die omdat de overheid erkent dat dit een
geneeskundige akriviteu is die moet onder-
steund worden.»

Slier

Veto: Ot NtJtrfalldse
ovtrhtid is Strtttg DPgt·
treden /tfjtn Uil farma-
ctut/Scltt firma die via
rttt gel/etiSchgtmampu·
lurdt sner gtmallipu-
Ittrdt kalfjn ter "TTtld
Jum fatm brtn~. Ma~
dt owrlltid Ctpdit ma-
IIItT "'et)ifi-end hl.SStn·
komrn in dt gtlltlisclit
Wf!ttluchap?
Van Oen gerghe:
«De bedoeling van de
geboorte van de doch-
Iers van Herman-de-
Slier was hel hel pro-
duceren van 'gehu-
maniseerde' melk. Die
beval Sloffen die ver-
hinderen dal kinderen
nog allergische reek-
lies krijgen door
koeienmelk, De far-
maceutische Industrie
heelt daar de afgelo-
pen jaren al miljarden
in gcmvestcerd. De
Nederlandse overheid
heelt de betreffende
Slier laten kastreren
en 111 een wei gezet.
Middeleeuwser kan
het niet. Ze hebben
op een onverantwoor-
de en domme manier

toegegeven aan een bepaalde bevolkings-
druk die gebaseerd is op onvolledige lnlor-
malie .•
Velo: Zorgl de grCttlkonkurrennr Ilmet! dt faro
ma((!utis..·ht btdriJITII er met voor dat er looml
gtlllvrttteTd wordt in 9«d opbrmgtttdr tuxepro-
bltntm til plaats van 111 dt basis!Jfltmdlttidlor!J?
Van Den 8erghe: «Het is inderdaad zo dal
bijvoorbeeld de kernmerstele tarmaceon-
sche wereld niet geuueresseerd is in anti-
brorüa-resisterue tuberkulose. Nochtans
kent deze ziekte een enorme opgang. voor-
al bi] arme mensen. Maar hel is niet cmdar
twee derde ondervoed is, d.u we het rijke
derde moelen onthouden van diensten en
zorgen die we kunnen verwezenlijken. De
bastsgczondhcjdzorg in België is één van de
beste van he~ dl' wereld, Er zijn uiteraard
bcvolkings).\rèl']Jcll die ook versroken blij-
ven van deze iwzondhddzorg. Maar nie-
mand in lJel).\ië, welke ook lijn matcnëlc
SiHt.ltie Illd\e zijn, moet versreken blijven
van geneli'j,d(t!' gezondheldzorg. Dit cen-
trum heelt in dc' voorbije twintig jaar rrou-
wens \'cel gewerkt in kringen en families
die behoren tol de vierde wereld .•
Veto: I!rn:stll Wim mei hel ;:tifde lOlft onder-
gaat! 1"4T1/ Promtttu$. dr halfgod dit het vuur; (11

Jus dt kmI/is van dt !Jodtn Jlal til voor rt'u",i!J
werd !ft'$/raft"
Van Den 8erghe: _Wij stelen niet van de
goden, ....ij scheppen geen nieuwe dingen.
WIJ analyseren alleen het bestaande en
wenden dil aan om herteven van de bevel-
ltng te verbereren. Hel doel van de mense-
lijke erfelijkheid b hel besufjden van hel
menscbjkc leed, veroorzaakt door geneti-
sche dekten. dit' het gevolg zijn van hel feil
dal het DNA som, bokkensprongen mtàkt.
Niemand van uns denkt aan de verbeterjhg
van de soon.»

Ann Van De Moortel
aan De Schrijver

Van DNA, over kanker, naar etiek
ërverse -chedelitke «ctren (jJ1l~I,).Illt·t 011-
wukurgen in de 'rcllelgt'rn:n' van J~.\('l.
h'u verandering in een dl'"fRl'"llJkgen ",111
letden tol een abnormaal snelle \'erllll'"ni~·
\\lllIilo(llI); ",111 de 5d w ..",dom vr-n Kt'/w"1
Unl~I<1.tt

Omdat el )!cen e~~.'nti{'el H'rscl1il h.._.

~t,l. n ,k \\'t'rklnlo: 1\1.~t'n hl' H:-:IAv 111

ve, ~duUetllle "(I ;1~ll\o:'n, Is h.. :1O"r k
Oll! slukjes DI\'A - ~CIWIl dus -,)Ver 1

pIHI't·l. Pr/(' gC'nl(' HloJ'I!i \';I'ch ,!t-
I,t, ,Ic" j.IH· I ll1 11 r:..·c ., -pal. ,11'8. Hrl
Imll e__l' lkseree& 1,11 hal: I 1" :n,d(

I'" uil bakll'ri:n V.lIn,laiR 7i n c:r al
t-alu', 'n,Ji i11. JI,';ll >In n,·l'>C.' l
mnll.n<. e _,.['h'ih!. ,nOlel ...... -'···-n

M.1ar bakrenen kunnen met alle: nodi~(.'
srottru rnake-n

Daarom II><,l("ndl' \ or-ers vcrde-r en
11Jt)!><.'n'll Tt' ~f'nt'n in am.!t-r.' '!!,}sthN'I~d
k-n' _" iun ....tueeren. hij\'o'lrlw..tcl \/.111
!,Idnlt'tl of diere-n <;"lllmill~ bakterten rijn
U\ ~IJ~I p!MlIl'l1wllrll Ie infekteren r-n hun
l'i!,"11 j;1'IWtl :1,\11 .n. van (k plant toe te
\'''t).;l'n. Illlh· 1I.111\1I,'n,·· mg.miMnt'll hl('

dt'Tl {"nMmc' m')!lclijkhf',kn. I)o..n hijvlltn·
hl'l'lt! hij 1,'l1(lbj\lwgn'>',hk'n <tem'n in 1('

htc·fI!l.:1 dl ,.)t. imd,lelllllltig:(' (.'1\\111.'11

">t' nm kl'n. wnrde 1 drT,' µt'W,I'~"n
l.·~htl 111'-,.,· 'k Tl.,~\lt 11. Ook I ,1I1~1I,'11<;·

,1,;:-: 'n iJ aan Zl' zijn 111'tL" .anI c n
d' I (l1j\'1' 'rbe(' :l ie 11 ,Ik en',m "'''''.11 '11

b v;II O'l' 1s gele' 'lIi.1lkk, J:d'ru 1..1
kunnO:II ld. 1.

10

(bds)

tir gekodeerd ,11' te ..laan e-n tif.:hrdf te
vermenigvuldigen. om dan dil' c-rkhll..(·
Inlonn.me bij wldt'Unit - bljl'o,'rhe.-ld IM
de bevruchting - onllt"wtj/ij.(tl door Ie
geven. Dk ~ik.·'Ifk].,.· S'l!l..w~ \',111 ,li,' 1,IIIS"
D~A,,jr3clt'n "",'nkll j:.-no:'ll·)o!tl1oemd.

Pr ,wnrn liJ::Jo(('n"p ,k dm"Il"~on1("J1
Fc'n mt·ll'.('[ijk..' !od h, 'ZIt 4r, ,hw!11I"'>Ilu·n.
l:r llJIl ,lhîJ'! 22 p.lf(."I. Jil wt.·rlijk ~h'e,h
aoln 111kaal Keli k zijn ~,I 11\('<;,reSI,'r(' Idt
lijn d.· gr..I;KllSdu"lll1h"m 'tJ" <;"m
I.,up 11:'{"Ul TI'i 'ns n:->AC'n l' llSt.lJ.1l ,'r
'g{ 111Uld;i{ I)a; ri n ~I '!n~VI'I. nJ(.'-lllg-
ril lil Iw erI. liJ_ ~.:JI('ri;lal n](" grn " lt'
\'u Igt'"l, WL. ron k dlt:l;lI :kn 'Ii kt·
Lld,le, l.""I~ anll Juk la'I".\ \I.ln
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Kulturele Studies en Rits samen op de planken

"Als je een voorzet krijgt, moet je hem erin sjonen"
Of! doen het allemaal til mis-

schien wel meer dan we den-
keil: spelen. Voor Kulturele

Studies en Rits reden gf!not'g om, met
de medewerki"9 van Stuc, een projekt
op te starten waar beide opleidingen
bij elkaar te gtUt zijn. 'UI Passt! et
l'Impasse: - de titel van deze kruis-
bestuiving - werkt in eerste instantie
rond de 'homo tuäens' om daarna het
toneelspelen onder de loep te nemen.
Mam,den delikt" ell diskussieren lei-
den tol een toonmoment. aanstaande
ZOlldtl9 en maalldtl9. waarin di, op-
teidinqenprojekt eCII bekroninq hoop'
Ie vil/den.

Uil hel onwaarschijnlijk grolt' g1l1111111laan
spelvarianten werd cr door Geen Opsomcr
[Kulturele Studit'S) en Pol Dehen (RiJS) één
IClleriijk onder de ~pnt~gcpli1iltsl: hel
toneel-spelen. Wal maakt het dal Iemand
op scène echt speelt? Hoe komt hel dal
sonunlgc .11..lt'tUS eigenlijk geen spelers zijn
en ~ommigt' speters geen akteurs? De tan-
dem Dpsomcr-Dchcrt vond de rit van het
~Ild een Intt'ft'~lKlJl1e uhdagtng en nodigde
sunlcmcn \'311 Kulturele Studies en het Rits
Uil om mee Ie relzen Zu untstund er l'en
kl'rI\jo\fIlt·p vantwintig mensen. tegt'lmalig
uunt ,'nk,'k tree.tamers versterkt. De soe-
It'ZiMI ln het Arenb,'rJ.:ltl~li1tlllt IH'rd IHI11

Ihttjo;IM ..i..

Tango

Dl' ""/'11' IMI' 1,111het prujckt bestond
uil IWI hclnhn-n I'Tl Ol1dtT/II1.'kl·lI van het
tenorneen 'vpch-n'. Aauvankclljk werd
ua,HI'ow d,lI11..h,lM ~d,nlll.. ~l'maakt \ all til'
hd,m':,Il·JllI1~ I'"or ,k hUl1dnu'tl' \"{·(J.!.u·
UJ).: \ an HI'tI h"ld Jlrn hl" u\'('rhjtl"IL De
Ir,.I~ lil 111"'\"11" 1111',/'1 \,11111".,): ,k d"J.:
llllJ.: l'lmU.,IM 11, IUII1I<le h"1 "ol<kl ",J,U-
hinnen de eerere weken gespeeld werd.

"\.1 d1l ,,<,r.!,·r 1"o"'li,>,-h,' j!l',kdll' W':h
l.r "I." '11[,,, ,,11.,'(", 'I' '1-

,., .. "I1IIIU" "I,I!"I, vv 11.,ol ""'l '1"'1"111"
,I",'n, Ik I!.I'I,·II I..\\,UIl'·11 uil <,<'n hln'd

l"ol"I'II..ldd rq;hwur,. I..""·"l!r.IIl'I1, schnj-
1"[\, .:a"I'·Ur\ ,'11 1,I",,,kn, bi' bl'dndllll! \\',1\
"Ifl lu-u 111,'1alh-i-n I.. 1.11"11pr.tu-u. 1II.I,lr

""" dl' cru-k-un-u .ll-.lId l'lj hun ,111''''11",'1
lillJ-: I,· lu-tn-kkcn /"d,11 h,'II!'Tll vrnruh
11J1)-:'>1,., "n'r 1,11'1'1 Ik 1'1,"'1 I.oU dl' ""'de

/,1.11 \\"'Id d,,,,, lu-cl ,,-.11 illl'"f"\',llli" I'U'I"
,1t'1l b,·\\.lIIdl'1d r-n ,k \llId,'111t'11 \I.H'·Tl ve-r
plldu "111 .111,' /lIll\lI~"11 I,· 1!"hnu".'II, IJl'
d,IJ1, .. r/l.."I ... '~r.l.11 WUIl V,IIHIt-"qbu\ 1...·.·1

,k '1'11' .11 fllt'l 'Til IIIIo't'l1"'lIlllJ-: <)\'1'1 onde-r
.lIId.·[',· d,' 1'.1"'" van <I,' 1.11l!!", ,'11 111<'1,','11

\\'.1' ,I" '''''11 ;:",,'1 1 ,'11 IJ""J-:lt'jllllll 11.1\
"'''''r l"'llw,ot"!-. 1.111'lnu 11.111'11.. 1,111 I1\'I
nru ...· 1".llt·IJ-:,·/t'I"h.11' ''''H·d Lnn-ttain
111,'nl \\,1.11 ,~," ,k \idl'<.b,·'ltlrllltnj.! lall
(,II) 11"""111 \,111 Dil" 1)'1'" d .. rninlt',i,·
I!",IJ, hl" 1,111 ""hUllttll""",III"I,'ll Ik
Llt!!"r r-n ,k Ih,ndwlJllu' 1,111 rcrómc Bl'I
krunhk-u 11<'1j.!.,'lwd Bij \1.H' 1I"l1h .. I'·11
1',,[ 1'''IHI''ur 11,1' IWI "HIl' II,hlh,I,H d,ll 7e
III'H'r .1t!1I.-r hun "h'llh.lld 1!,·bl'·\1.·n 1\<1'
n·lI. I11.I,H \\It' ,I<- 1I1''''il'' 1I.11ll,,," t1.·llIi~·
1,·,,'11 I..'HI 1"1 '1lI'·Il·"",lnl,· IInl,It-"I..IflI!'·1I
""11 ,,'1\ In ·dt· 1'.1, hl \ I" I.. \ ""r dl' h""~"Ir'

I..1\,I'IIIll- P"<'I' """ ""I! \'\-'illl Tio"III,I' I,··
j.!,·11,'11 1,,'id,'I' 1'111)-\"11d,' ",,"lrul'I.:aII" nil'1
uil d,' IH'J-: 11II,'r,''',111 1 I\.H ""j., ,k "nT
1"'1"><1011111""'1I!t'",".'IIIIIj! 1',111"I-.II·11r
I11,1,'r \'u"r.oI '1",1"r - tkrm.lI' Cilr\, IV.lolr1n
dl' 1'rt!"I!·IIJIr,I,lnw hltn ,','n pl,lolt~ krl"·':.

Laborator;um

"1,lp "I' Ik '''''rpill \\',11 ,'1 "111\'1'1 IWI
10.·/,,,-'1...1.:a1l·\I1I ..I,·nl,uII ,'n 1''''Ir.11 doln dl'

olllrn,"·III1j.! 11... 1 l'<'In '.... 11.11">D"7<' nntp"p'
I,· lidI 1,,1,·,'11 ,·.hl'·I!.:a"hn·r d.· ..ltId"IlI,'n
"n'j!I'II/""'" 'Til rt'jlt'lrtll' 1.1I1/iJn 111,'111\,
,lt· "1 ... r.1 '(kdljll" lh'" .11, ,','n lnd'Illt"I'
"lw 1Jl,1.lhiJd .1.1[)1!.-!'"d'·11 Dn .111t-, PI ,·T·
1!"It'11 r1lt'1 [,""1('11.1,' Ill'It"i,h"lllollt-n ,'n d,'

innigerende visie van senars. ZIJn emoe-
siasme sloeg over op de kerngroep, dit' er
klaar voor was om zich in de derde faze
van het projekt te storten: 'ldl spelen.

De zeven regisseurs in spe - vooneet-
stejaarstudenren aan hel Rits - legden hun
al dan niet nog vage tdeeên voor aan de
groep. Zeven produk-
tiekernen ontstonden,
groeiend naar zeven
kompakte voorsiet-
lingen. Jan necrs ver-
trekt van de hetze
rond senatör
McCanhy, de kom-
mumstenvervolger in
Amerika, om 101 en-
kele zelf ge-schreven
monologen te komen.
Hij en zijn 'dramarur-
gen' baseerden zich

daarbij op verslagen
van de kommissie
McCilrthy, op Brecht,
Hoever; Reagen en
Charlie Chaplin. Of
hoe geschiedenis een
mtsdaadverhaal kan
zijn. ceers maakt zijn
teater mei "bloed.
stars en de stnema" en
waarschijnlijk ook een

beetje met de lokatle
dk hij koos: hel bene-
den-lahorarortum in
hl'l Arcnlx-rgfüsutuur. Voor navy Scheer-
linck is hel bljru tradulc om teksten van
Stramm Ie brengen. Waar hij in een vroe-
ger projekt al speelde met brteven van een
Duits soldaal aan hèl Imnt, gebruikt hij nu
teksten als 'Wachlen' en 'De teeorc'
Sch,·t·rlind .. 1,Ih \'C>l,r dl' ~tijl van Stramm:
zmncu I'I'Tlllt'!11.'1.'U \\'oor,I1.'IlII,1kt, 1'1'11
vtortv 10"" 1,,,1 .<:,·d,llhl"11

'l;en tle.'tIle~'Jb(.h.lJl l.lll ),hur"eu ~.:a11
Peter de Graef, trouwens ook één van de

ga~ISllrt·I..er" wordt onder handen J.:,'nOrlll'1I
d""r Hcndnk Ik Smnlt Jn lIjn \\l'rJ..prnl.l·'

laai hij zich vooral leiden door lijn liefde
voor kaïeeteater. Annelies seeuws stopt

haar passie voor soaps niet weg, Zij Is ge-
boeid door de spanning die het opwekt; het
verlangen om het vervolg te weten. zwang-
erschap, Insest. vadermoord en heel wat
gelul 'lijn de Ingrediënten van haar teater-

van Coward. Het bourgeois Engeland van
de jaren twtnug-derng op lijn best. en dat
geregisseerd door een rasechte Brusselaar.
•Als Je een voorzet krijgt, moet je hem erin
sjcuen", aldus neeester. Brussel. of loch de
sjeer van deze stad, staat ook centraal bij
het projekt van Don verboven. 'Tabataba'

soap gebaseerd op 'The Fallll1y' van Lodl"
wijk 1)1' Boer die in drie afleveringen ge-
spceld wordt. Seeuws brengt vaak intimis-
rtsch reater. Dolt le haar perverve ka m lil

dele ~O,ljlkan I{'ggpn. houwt dl' ~pJnnrng
alleen maar op.

Aan Dominlque van Maldcrv produk
u .. i~ lu-el wal zoekwerk 1I)(!ralgt·J.:a.:an, Et'I1
',.orJ,dd,· I oor Kr-rvtin Spcciu di-cd In-m
ulleJllJdlJI.. biJ " <..JoJt:lend ,\\dnl\e.''''· te-
recht komen- een verhaal 1'01 grau\\heid en
I!ruI'I-'d mei een ]1I':lIl'1er dorp ,lh .... ntng. I"

D"u"t"r 1;"1 zijn ''''!: ,.111,'11 "P ·TIl1.' \'"rtt"

\',111 KolI,'~ werd door hem vertaald tot een
intimi~liÇ(ht· ~ct'nt',

Ik dl'Hk 1,171'van 11l'11'T<ljcl-.t i, n'}g

1'1111111!ll'71j.!.,R"P"I11I"\ worden opg"dl"H'1}
/Ud,ll op he-t dnd.· van dl·lt· weck l'en l'I-.·
~OIb{llt' l,,{I..I.lil ,I'''lr 1ll'1 Jlublll'l-.. g,·,rn,lal..1

",111 wonten.
verontque Palle,"u"

Kris Koppens
1",",II"/II11!J<'1I:1)/1 ~r,lII> ,'//1, te U't'll,'/I.'r .vn-
J,/,</]Q (/I 11/,/,1I/,{'/.-l lil 111".1111,'0.,"/' ,'111 JQ ,H~

111 ,'/1 ','1/" J,
\'",1111,,·,/1,/,1/ 'It,

11,'/ 4"·,,I·,·I.-lIII'!UWII,

Solbakken en Gastr Del Sol in Stuc.
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De zonnen schijnen weer
fj) 11 in Swc sinds (lil seizoen

lil/mi ovant-oorde ell [ree-jazz
ook optredens 1'001' meer dan

tien /Ilall plaats vinden, neraen Lef/-

Wil ssttaan 1'(/11 zijl/ lIIu:;kll/(' droog·
legging //{/ de .\11/;(;1J9ww dl! IJI'f(/lIg-
rijk\te kamenzaatties. Hopelijk I'ol,ql
er meer. Ondanks het SIJijtige "iellU'!!.
dat Rex niet komt, kan Uil' nnuikale
honger l'oorfOIJig gcstild ....orden mi'l
liet Nederlandse trio Solhokken en
David Grubbs 'c (soloïprojekt Gavtr
Oei Sol die respektievelijk op donder-
dag zesemlVilllig en "ull/ndag dertig
"warl JIJ de SIuCZlltll tumlredetl.

0,' leule1l\t' k"ns'·f!I!.:aIlI!,'r mal! 1,·vreUl·tl
IiJfl I\-.:al helrdl UI' Uifll!l'fl die hij uil liMr tOl
lIU IPl' I,· Itl'll I..rn·g, En d" dO"1 gued, walll
1V<lTIl'e" uil Ie mund,'11 ill ,·,'11 uitli,hlloz,'
ill1jl.lS~e, d,,-unl,' h.ln 1'.lI1 '''Will dj.,; /idl/dl
fl"pl'kl,·rt·nd "plrl'lI"11 n.l,ll' ,'ell 1'1,1.11,hui·
len d.' ring. ],Iijkl vuorlopil! .1lgnvel1tl. V,1Il
h'lder, ka"'" lOl fuihol,ll: ,lIk k,'nd"11 ,·,·n
ddli~l" (kdbd-ill~pl"kll,' tllJl Il' kljk,'n in
hO(.'I'efH· dl' van \IJd~\VI'g,' 1)"'lddl' ge·
luid~nnrlll"n 1l,1j.!{·I,·l'fd w'·T(kn. H,'I j!l'I'lllg
\.1/1 d"I'· pnliti,," WJI dill lille'n ,lil omkr-
1I1('.'r Ih'IW,dl Conl!n. l.ldo ,'rl COf\O Wl'r-

d,'n 1't'T7I·):,'ld ol ~ill1pl'lw"J.: H'nh\"IWI1
HI,'f(I~"'f )-\,"'11 ,<:,\\,1 \-Inh. hl).:.lIi, '<:,Ill,llm
Ikollh .. I Vi, IUII' f.lOlil~ m,·,'r In [,·ul'<·n.

W<11l1dil wa, dl' Ilnult·I.. W<1olrdl"" ",kn
l"l'f ,I"ndell Still d.I.)ll·1lI1·I!,·11 h.u17ith
"nu.'f!u,,,'n I""MI "I' J\,II)I·j.!..lf(k j,I7I"l1

'riJ{' impmv i~.lli" g crkht oru "0'' ruinder
t",·gank.·li,[..,· n1ll1i"k in Leuven IJI1 ,','11
podhuu I.· voorvrcn Ondanks ..1.- ~11'f1-.,'
programmatu- van allerlel John LUln-ad"I"
1,'11~k 1.1,1111"tIVÇ<' [aar. kon Stuc hllJkhaolr
nu-t vr-rhiudr-n-u dol! ('('n I!ollll'nrl,· kJ(,,~1
omstondruscon ht'c n1U711...11{'aanbod "11
JWI Ih'li~]01(·l'uhlit:'k. Dil J,lolr lijkt ('1 hn-r
ee-n 10rl11l1l.' !o:('\.lnd('tl urn in 1,'11\','11 ~k
I11U7Ik<1I..· dll'erslll'i1 Ollllicu\\ ren kanv I,·
blcdcn. ,'1) dit bnuu-n ,I<- rin!! D,' ",1Il11'11
1\('rl..il1g ItJ~~l.'n Sruc ,'11 J,J. R,',,,rd, h.·.-11
efltllll gezorgd d<111101enl..l'l,' jaren IJn
r,'J,Hi1.'I'l· ontbering - Bruswlen (","111zijn
nil'l 71l1l'r ,11 - er \\,','r ,'1.·n 1'1,1.11\111(1"7,'
~1<1dis I'our I11l1zit'k dit' Illel'l' d<111lietl llJ.\tl
I-.tlIl b1.'k"r,'n, ,'1) dil m.lg u,,1..,

Dnllderdag i~ hel N..-derl,lIId\1.' Snlh.ll..·
kt'tl IC ga~t in Stuc. Omdal de slol\"llrt,-
IllrmalÎt' Rex h('1 liet al\\'l'll'n, tllol).: Stllh.:al..·
kl'n h"1 Jlodium betreden als huold,1(I, Ol)
11l'1IlIdlnle uebuulalbum ('97) wurUI 111,'1-

(Tn Ittliddijk w.ll den' l!f(ll'l' Villl am!t-r"11
()I1der~(hddl. T'-1,:elldr.lold~,' POII.hlllltlgl·
drumpalroll"n en een IlIIllky "JIII,·nz.lng
111<'1dl' di"'''llollll "I' dl' juhtt· JlI,li1I'. gl'l"'11
Snlbakkcn UI' lIIuzikal<- ~url'lu~ die "'l'tl
h.u/urum/giIJar·bcz'·T1ing dCler dolgen b,_'~1
kim gehnlikt·ll. Hi..-rm"t' (lilhnal" dl' I!fIIl'P
Idk"lls weer. al i~ hel ~"m~ op hel IIIpp,'r-
Ijl'. olan dl' Il)()P,p"IlMilrh"id di,' \'d,' van
llt-rgdiJI..I· ,'lIw·ro<"gr""Iwn 11111111'1mn'f
d.ln .:a1",,\)k~.·I .. \-.:an .-IL1.:ar nMa "I,

\1.:a,lnd.l): i~h,'1 Ik I",un a.ln gll.HI,1
J),llid Gruhhl, Om dl' 7,w,·t·I,1t" \t·r\lriJ.."HlIl

in h"1 l\t·h \,111 n1ll7i"Jnl<'l1 Uil ChKi!I!t) It'

o .9lo

1"IIll1l,lt-n, ",I ..I,I.H I.' \<·TllI.-I.I,·11 d,u (,nIhI"
lil ]1,'1 1,'II\'(kll 7'111 mu/,".II,' ,p'-"lrUIII
lll'dtl'l·rl-.1.·lId i-n coorrdun-nd l<'rl"lld bil
IlIu\I,·r,· W~K'I'en ,11, vquun-lu.ut. 1I.1,lr" 1.'11
Red t\rJ}OI,I, Smd-, 91 j-. hij ,k dnJI<'n,1t-
I-..rollfH .nhn-r G,IIII Del 'iq], n'n jl""j"[..1 d.ll
Gruh!" lol I""I ~"tl ,k,·ld,' 1ll<'1' 11111
O'RoIIIl..C. wanneer lohn \1,1 nun- I"'''''n,[
vau onder ,lIIdl'J'l' Tnrt<,j",- ]W4 .1[.. ,!rIJmI!!\'['

bil G,l'lr Ik 'i,,1 I our IW""""11 hn-ld. j.!1Il):
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Filmreeks New Harvest: Cindy Sherman's 'Office Killer'

"Een horrorfilm is zoals OP de achtbaan ziHen"
C) indy Sherman's w('rk is vaak

een crossover tussen schilder-
kunst. heetdhouwknnst et!

fotografie. Met haar debuutfilm
'Office Killer' voegt ze daar "" nog
een gellfe aan toe. Ook dit keer is er
sprake van overlapp;,rg met voorat
haar vroegere foto9rafisclJl~ werk.
'Untitled Film Stills', Het hele onder-
scheid tussen die kw/sten acht zij met
andere woorden voorbijgestreefd.
Sherman is geell fotografe of regisseur
maar een artieste die werkt met beel-
den tout court, met de rol die ze spe-
len in ouze 50me"lev;"9. de mttes die
ze scheppen. Daaruit vertrekkend
komt ze af gauw terecht bij hit beeld
van di V,-o,I1V, de vraag naar identi-
reit et! de kunst van bet lelijke. Het
shockeren, het gruwelijke, de horror
is nooit ver weg.

Sherman's Iavortete filmgenre Is altijd al de
horrorfilm geweest, ZI: kickt op films als
'Friday rhe Thlrteenrh' ol'Nightmare on
Elm Street':"het is hetzelfde als op een
achtbaan zitten, genielend van hel ritje Hl

hel amusememspark dat je de stulpen op
hel lijf jaagl. Maar je voelt je veilig omdat
jol' weet dal het toch allemaal namaak-angst
is." xonkrere plannen om een film te ma-
ken had Shcrman eigenlijk niet TQl1.e op
een of andere luil aan het socialiven sloeg
met Christine veebon. een producente [on-
,krlllccr van 'Kids') opzoek naar regisseurs
om een reeks un,lfh.mkelijke horrorfllme te
maken.

Dl' eer~tl' daarvan werd 'Office Killer',
een horrorfilm annex zwarte komedie uver
evn ondergewaardeerde keuroormuts. Do-t

l
t
I

!
t

rlne Deuglas (gespeeld door Carol Kane),
die door bedrljfsbesparingen gedwongen
wordilhuis te werken. Bij één van haar
avondlijke bezoekjes aan het kantoor,
doodt ze per toeval een colfega. Ze neemt
de man mee en verbergt hem in de kelder
van het huis waarin ze samen met haar
moeder woont. Het ongefuk heeft evenwel
tcrs wakker gemaakt in haar, en ze begint
sysremansch haar collega's Ie vermoorden,

Wind

Oe stal us van Sherman als één van de
meer fasslnerende en bekende leden van de
hedendaagse kunstscène gaf hel projekt al
de wind mee, maar bovendien vertoorn het
genre van de horrorfilm saillante overeen-
komsten met haar vroegere werk. Sherman
heeft namelijk altijd al een konslderabele
Interesse betoond voor de grondvormen
van de hedendaagse kultuur: mm, publl-
titelt en televisie. Getuige is haar eerste
werk. de reeks -umnted Film Stills' (1975·
1980), 101O'swaarin ze zelf in de huid
kruipt van filmdiva's uit de jaren viJftig.

De anlstieke dialoog die ze in haar fo-
to's met deze media aangaat. Slaat niet op
zich, maar is duidelijk maatschappelijk rele-
vant. De Ioro. hel kunstwerk als middel.
Wal hel doel is van fOIO'S,films, kortom
beelden vraagt Sherman zelf zich oncp-
houdeljjk af en stel! zo meteen de rol van
beelden in onze sarnenlevlng in vraag. In
elk geval draagt de stortvloed aan beelden
die wij over (Ins heen krijgen sterk bij lot
mltevorming en kuchces. Sherrnan spitst
haar aandacht vooralree op één welbepaal-
de rnlte: hel beeld van de vrouw dat onze
westerse [mannenjrnaatschapplj kenmerkt.
De vrouw wordt gezien als l'en objekt, de
vrouwelijke Iderulteit herleid tot dl' alrne-

Tekst: Paul I'oun'cur
Regie: Lucas VanOcrvom

Met: Dirk Buysse. Wim Van der Gnjn en Lucas VunOcrvor>t
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Donderdllg Z lIpril 1999 011120 u" Schouwburg" Noorderlicht
Toegangsprijs: 450 rr. (enk ...l) I J60 Ir. (dubbel)
Reservering: 0161222 113 - loket Schouwburg

Orans naMJpft'tmg fJP'\tuI"n "" Zon.,,,' "n ~'OOruitb/jkop "Noorr/u/ich,'doord~ac'~un. lumsluut'"d op
11t'~"iIOn't'lImg ''tin ""(If'nsIWf( I "pril in dt' fo~·"r.

tingen van een lift' size poster van een slan-
ke. bloedmooie brunette met een glas
Roderibach in de hand. Die eenzijdige,
k1icheematige betekenis van de berekenaar
vrouw breekt sherman af. Door zichzelf te
verplaatsen in steeds andere filmsterren en
figuren, ligt de betekents van het woord
vrouw, de vrouwelijke identiteit nooit vast
maar is die in veenourende beweging.

De horrorfilm leent er zich uitstekend
toe om het rradiucnele beeld van de vrouw
als lustobjekt af te breken. In haar foto' en
nu dus in een film associeert ze vrouwen
met het legendeel van hel hen opgelegde
schoonheidsldeaak perversiteiten, bcclemie,
verkrachting en andere 1II0nsterUJkheden.
Horror dus. Als het hoofdpersonage in
'Office Killer' in haar kantoor de bloederige
en alstntende lijken opsla pelt. komen de
beelden het dichtst in de buun van haar
fifm stills. Zowel in haar loto's als in de film
leven hel beelden op die gruwelijk zijn,
maar waar tegelijk een voyeuristische rasst-
natie van uitgaat. Iets wat de ervaring van
hel sublieme heet.

De horrorfilm op zich gebruikt Sher-
man om het eenzljdigc beeld van de vrouw
als objekt Ie doorprikken door de vrouwen
m.rror met elkaar te associëren. Maar ook
binnen het genre van de horrorfilm is hel
beeld van de vrouw aan konventies onder-
worpen, Ook hier gaal sherman tegènln
door bijvoorbeeld rollen voor vrouwen IC
bedenken die In de doorsnee horrorfilm
niet mogelijk zijn. of door de maagd nler te
laten zegevieren,

Sherman wemelt zich helemaal in het
idioom van de a-ütm. Tweederaugsaktrlces
wiens prestcues al en roe tets weg hebben
van camp, geen karakteruitwerking. kh-
scherige licht- en schaduwetiekren. Scènes
die doen denken aan dl' schier epische
bloedbaden van Dario Argemo. gen loch
wel gespecialiseerde fifm dk vooral de
Sherman- en de horrorfans zal aanspreken.

aenny Debruyne
'Offi(t Ki/ltr' ron cindy Shrrman kunt u IN,
kijk"" in de Sturzaal op zOl/dag 19moon om
10.00 u l'n op maal/dag JO maori om 11.JO u.

Deze week niet In Veto:
loo/s btloofd aan onte vrouwelijke ",daktit/t-
den. gem VOttbalmeer in deze buiImbaan. Jam-
mer, :w is er tc/II gun bol meer (Ia".• Wit/rtl/·
nel/ dan lIffIar. Nu lt teat vaar Ol/S vang num-
mer: Pral,k Val/drltbroucke wint Parijs-Ni«.
Eil/ddijk n~g mIS Uil lkl;isch coureur met bal-
ten .• Nochtans gillg hij in ll-1i!aoll·Sal/ Remo
/l'Il"rlij~p zijl/ btk .• Valt op zijn INk gaan
wett dit andere Frank V,mdmbrCI/(kt, dir val!
dr Sp, lIatutlr/lJk.oQ/I~s, ZIjn mellr benrn brach·
"'" htm tot Oxforl"muar nu is hij urug .• En
hM ern ballrrJ~ rotten kan: huft hel \'Orige wuk
nil't fl'l 9"brand til Gul til IVtrrtn? UnJiltish~d
businm. misl" Vtlldmbr(J(Jkt? • Naar hl'l
schlJnI zou Slrfanie I'an Ml)tla(fJ \Wrr <ll'lmgtr
ZIjn, Hu Wirr"HWI hup al iIJ Uit lax laten
wrten dat 8i11 Clinloll er geen bal mu It maken
huIl .• MISS(h,m is hel Lr Pm ....'t/grwt'tSl.
Tenslonr IS Sufallie blond, arisch 1'11reer vru(ht-
baar .• Lt Pens PrOl/( Natitlllal st"ulldt een-
trumredus am dt hnkse meerderheid in een ,tIllI-
tal Fr.lIIJl' re!ilO's te breken. Cmtrumr ecJm
tchreeuwz nu dat ::,' das nicht !!1'1\"01l1ltadJm
Maar Ja, wIe kua/Slma!! de bat verwachten. • 111
Bnnsel proèeen dl' PS ekstreemrethtt ti {!L1pPW
dOOTItrr vrrtprerden VIW pemftenen lijm J,'/Ut/!
[)l' Mol De ba/b.']! /11/ tl'rll!:J in hft kamp VlIII hu
Blok .• Kort na de p05111111"f"hkl/5ts aan Ga/i/ei,
!Jl'fft htl vatikaan 1111 ,lok tr>e dal JUl 11/ ~"eTb,md
meI de holocaust de bal mi.,gesl"iJetIhuP: • De
Palu <tlf is /I(I(lr Nig~ria gewetn ll/ll er Uil P

plaoJlulljk" monmk ::allg Ir verklaren RUlm.«1I
mJljo~n !Jtfovigm woonden dt pll'd/flghtld bit
Dal ZIjn twinlig 1'01/" Torhoutst \Vrid"" .• Vol
m,,1[eslII'a/gangeN. IIJ;'1mtl kc,eul' .• 1/1Enge-
land ij men IrOllwel1S 50.1)(}Q koeien kwijt dir
Wrnitligd haddtn nwt~11 worden. ",ogrlijk
brsnltl mrt SSE, AI/IChl zijl/::t veruherpt naer
Nig"rla, Hel Vlr/ al op dal d" g>lJpl'ls "rB entoe-
llasl mugt/Mid werden.

'D@) ("Io.ml
(t"~M'I

" lu(vt"
VADERS EN ZONEN I NOORDERLICHT

DE

Or SWlldmmlo>"l'r '»uI"rs tn Zon"n'; "f)., "ouw"Uing is ~'allUil bijna onJrooghjkr pUf~Cli~, noch SlIIel
noch lll'uk. ais Uil :ttplMi dit je fH"vnd"", ~n di~ "itluns barsI .....

In alle tijden zijn verhalen en mythes geschapen over oorsprong en einde, over
vormen en metamorfosen, over goden en wetten.

Verhalen die een beeld pogen te schetsen over onze plaats onder de zon.
Ook de cro-rnugnon-mens zal antwoorden hebben gezocht op vragen als: Wie zijn
we? Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Zulke gedachten spreken uiter-

aard tot de verbeelding.
Lucas Vandervorst zal daarom in twee verwante voorstellingen --die op twee opeen-

volgende avonden gespeeld worden- deze biologerende vragen vormgeven.
Voor 'Noorderlicht' vormt de wetenschap het uitgangspunt en wordt onderzocht hoe
hel leven aan de gesmolten schoot van de aarde ontstond. Waren we te verwachten of

zijn we een schitterend ongeluk?
In 'Vaders en Zonen' wordt door de acteurs een persoonlijke poging gewaagd om

greep te krijgen op de vraag naar de eigen oorsprong. Hoc locvallig of
onontkoombaar zijn zij de zonen van hun vaders?
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ik kan nauwelijks wachten op de opvcerin-
gen. And~rzijds besef ik ook wel dat er de
komende twee weken nog heel wat moet
gebeuren .•
Veto: Hot rit het mrt dt stUT onder dt studm-
(tn·aktturf?
Ryan: _Die Is fantastisch. We werken gord
en we zijn allemaal goede vrienden. Het
hele gebeuren br~ngt natuurlijk ook een
nauwere band tot stand tussen de gemeen-
schap van buuenlandse studenten hier .•
Veto: 1$ rtchttn wet een voer dt hand li!J!Jtndt
Sluditkluu voer irmand met lO'n akfttrdrang7
Ryan: _Eigenlijk studeer ik een mix van
wat Jullie rechten en politieke wetenschap-
pen noemen. Maar Ik ben niet van plan in
dte richting werk te zoeken. Toch heb ik op
die manier 5t\eds iets om op terug te vallen
voor het geval-mijn akieer- ol
regisseerprestaties op nietS zouden uitdraai-
en. Ik beu ~ niet zo van mei mijn leven
riskante zaken. te ondernemen. Ik neem
veel liever rtstko's met toneelstukken .•
Veto: Wal btn jt hit;IJIlWn plan?
Ryan: .Ik zou graag leis gaan doen rond
Catlar van Shakespearc. maar dat zien we
dan wel. Eerst zou ik iedereen aanzetten:
Go 10 tilt play!.

Buitenlandse studenten in Leuven voeren "Ihe Third Man' op

Erasmus akteert
ver~niging voor buitenlandse studenten re
stichten. dle de studenten na ons mogeljjk-
heden moet bieden. Ik hoop trouwens ook
de interesse om te akteren en toneelstuk-
ken te spelen wat aan te zwengelen ...
Veto: Waar haaldt jt jt sponsoring?
Ryan: ePortulace, de internarlonale Stu-

dentenvereniging, Pangaea en het tnterna-
nonaal studentencentrum sprongen bij.
Kultuurraad zal een eventueel verlies op-
vangen. Maar ik hoop dat we daarop geen
beroep zullen moeten doen. Het was ook
niet gemakkelijk om een aangepaste lnlra-
struktuur te vinden. Het Stuc was volledig
volgeboekt. Uiteindelijk konden we terecht
in het Maria-Thert"Siarollege._

van werken. Na zijn eerste jaar untversttett
onderbrak hij bljvoorbttld voor een paar
maanden ziJn studies In Galway om in de
Verenigde Staten als regisseur en akteur te
werken. En dat hij nooit stilzit. zullen u
ook hier geweten hebben. Sinds hij In
Leuven is. richtte hiJ bijvoorbeeld ook het
krantje voor buitenlandse studenten. The
votce. op. Zelfs Oliver stone wist hij te
strikken voor een truervrew. Zijn moeder is
er niet echt gerust in. ze belt dan ook regel-
matig om Ie vragen ol hij wel genoeg stu-
deert. We kunnen zijn moeder geen unge-
lijk geven want zijn grootste passie Is en
blijft akteren. Het zit hem in het bloed. Al
vanaf lijn achtste Is hij ermee bezig.
Veto: Houd, jt btwtrking tHlg ~'trbaud "'tl dt
hrdtndaagst wrrktlijkJrrid?
Robert Ryan: _Eigenlijk niet. Het gaat om
een historisch gegeven. Net zoals het script
situeen hel stuk zich vlak na de 'tweede
Wereldoorlog In een sfeer van geheimen.
zwarte markten en een wereld waarbij

Oen aantal buitenlandse studen-
ten in Leu\.'en blijkt niet allutl
door het Belgisc/re bier maar

ook door hel teatervirus besmet. 1"
een zeslal opvoeritlgen brengen ze
eind maart en begin april net toneel-
stuk 'The Third Man'. En dat alles
onder de regie van de Ierse duivel-
doet-al Robert Ryatt, 11azijn uren ook
IIog student aan de fakulteit Rechte"
in Le/lVe,l, Zijn motivatie put Itij niet
enkel uit net plezier onder de studen-
ten, voor hem zit er (nog) meu adder.

Filmliefhebbers kennen "rhe Third Man'
ongetwijfeld als de film van Sir Carol Reed
met Joseph COllen en Orson Welles naar
een senano van Graham Greene. en met de
bekende "rntrd Man'-melodie van Anton
Karas. Moord. mysterie en spanning vor-
men de hoofdkomponenten In deze klas-
sieker. Harry Urne bIedt zijn Amerikaanse

Verband

Veto: Hot[ang rijn jullit al buig mtl de wor-
btrtidin!Jttl?
Ryan: «Slrtds december vorig jaar. De
eigenlijke repennes begonnen ongeveer zes
weken geleden. Ik ben niet nerveus. maar Aemout aeke

• berichten
van kunstencernrum Stuc. In de praktijk
blijkt een ruil-time engagement voor de'
laak van Kultuurraad-koördinator meer
dan nodig te zijn, gezien de omvang van
het takenpakket.

Vanaf maandag 23 maan kan je een.
volledige profleibeschrijving opvragen via
het Stuc-omhaal, Van Evenstraat 2d, tel:
016/23.67.73. We verwachten alle solliet-
iauebrteven (begeleid van een Cvï ten laat-
ste op donderdag )0 april op volgend adres;
Kultuurraad der Leuvense Studenten t.a.v.
Katrin vandenbcscn. Van Evenstraat 2d,
3000 Leuven.

Gratis F1eMaioeage
Net zoals in oktober '97 organiseert het Sic
[Scnslblliserings- en Informatiecentrum
Milieu & Mobmteil) samen met velo en de
rrevcnuedtenst Stad reuven een flersgra-
veeraktie. In oktober werden er al 1.111
fietsen geregistreerd. Fietstatoeage Is een
preventieve anu-dlefstalmaarregel. Niet al-
leen worden verwoede -üersverzametaars'
ontmoedigd. maar een geregistreerde fiets
kan bij het terugvinden gemakkelijker te-
rugbezorgd werden. Zo kreeg een Nede!:.
landse vrouw onlangs haar nets na meer
dan 20 jaar toch nog terug.

Als je stalen ros loch verdwijnt, is het
aangewezen een aangifte van deze uerscter-
stal te doen. Daarvoor moet je nu nlel meer
noodzakelijk bij de politie zelf terecht. Je
kan ook naar Velo, Sic, Pangaea. je fakul-
reus- en restdeunesekretanaet. de Leuvense
hogescholen en het station stappen; daar
een aangilteformulier invullen en dat ver-
volgens naar de politie faxen, Je kan ook
reebutreeks via internet een aangûte-Ior-
mulier 'afladen', dat je dan omwille van de
geldigheid - voorzien van een handteke-
ning dus - kunt faxen naar de preventte-
dienst van de KU Leuven.

Afladen kun je op de internet-pagina
van Sic & velo: http://www.kuleuven.ac.bel
dsvrsiudvcor Islc_ velo.htm.
Er wordt g~gravt"d op dt volgtndt data: 14,l'
(')16 Maart in A/ma J om /1.00 u, J4.00 u.
l8.00 u en om /9.30 l.I. Op 31 Maan 1 (')1
April is Alma 1aan dt btl/rt. lH tijduippen:
11.00 1.1, l4.00 u. /8.00 1.1 tn 10.00 u.

..
\

sociale Naad verkiest
Sociale Raad (Sora) is een van de geleding-
en van Loko (de Leuvense Overkoepelende
KringOrganisatiel. Sera houdt zich bezig
met de demokratisering van het onderwijs:
het bestrijden van sociale en kulturele
drempels die het studeren voor sommigen
moeilijk of onmogelijk maakt. Daarvoor
werden er aan de universiteit ~edebeheer-
sergenen opgericht waarin Sociale Raad de
Leuvense studenten vertegenwoordigt.
Voor haar werking zoekt Sora. voor het
akademiejaar 1998·1999, twee vrijgcstel-
den en een voorzitter.

Een voorzitter (vlm): zijn taak bestaat
erin de werking Ie koördtneren. medewer-
kers entoesiast te maken en de beslissingen
van de Algemene Vergadering uit te voe-
ren. Hijlzij werkt ook mee aan de inhoude-
lijke ondersteuning. De vooranrer is ook
ondervoorzitter van de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen.

Twee vrijgestelden (vlm): zij zijn half-
tijds betaalde en geëngageerde krachten.
Hun taak bestaat erin sore administratief
en inhoudelijk te ondersteunen, het geheel
mee Ie koördineren en in goede banen te
lelden. Zij zetelen ook in de verschillende
medebeheersorganen waar Sora de studen-
ten vertegenwoordigt.

De kandtdaruren voor vrijgestelden
moeten binnen zijn op Sociale Raad voor
vrIjdag 24 april om 17 00 u. De voorstelling
van de vrijgestelden gebeurt op de Algeme-
ne Vergadering van Sora van dezelfde dag.

Voor beide Iunkues (voorzitter en
vrijgestelden) moet een mottveuebnef en
een CV de kandidatuurstelling aanvullen.

De bekendmaking van de plaatsen voor
de studcurenvertegenwoordjgers in de me-
debeheersorganen volgt in een latere editie
van Veto.

SocIale Raad vindt je in de -s Meiers-
straat 5. 3000 Leuven. Iel: 016/22.95.4'
Fax: 016/22.01.03. E-mail:
Sora@50ra.student.kuleuven.ac.be.

mensen zich verstoppen. Het klimaat Is dat
van de film noir. Ik heb dan ook een pro-
loog op mijn stuk moeten schrijven .•
Veto: Vanwaar jt idtt 0'" jt IlIIk hier op ft \IOj!'-

rtn mtl builtnlandse akttun?
Ryan: «Het stuk leent er zich helemaal roe.
In de film spelen heel wat verschillende
nationaliteiten mee. Ook in Leuven zijn die
er. In ons teaterstuk spelen twintig akreurs
van veertten verschillende nanoneutenen
mee. waaronder trouwens één aclg. De
voertaal is natuurlijk het Engels, Ik her-
werkte het scenario twee jaar geleden in
Ierland. Toen het af was, vatte ik hel plan
op om hel tijdens mijn bultenlandse studies
in Leuven op te voeren .•

vriend een job aan In hel na-oorlogse
wenen. Bij diens aankomst blijkt Harry
dood te zijn. Maar er klop Iets niet.

Moeder

preefes hetzelfde uitgangspunt vinden
we terug in het toneelstuk van de Brasmus-
studenten In Leuven. Robert Ryan her-
werkte eigenhandig het ütmsenano tot een
toneelstuk. Hoewel hij pas cenentwtnug is,
heef! hij toch al ervaring met deze manier

.8
'$ !>

BEI.GIE
Verlies

Veto: Wal d«d fr met dt "Third MDn '·mtlodit?
Ryan: _Die komt niet terug In het stuk. In
de plaats ervan Is er donkere en zware klas-
sieke muziek die de rl.lsptllSt moet onder-
steunen.»
Veto: Stond jt er voer dr organisatit htltmaal
al/un voor?
Ryan: «Aanvankelijk wel. Er bestaat In
reuven helemaal geen teatervereniging
voor buitenlandse studenten. Dat was
trouwens een andere reden om hel stuk te
spelen. Mei de zes opvoeringen hoop ik ge·
neeg geld bijeen te krijgen om een teater-

kuiiûurraad veîkiesi
Kultuurraad. de Leuvense overkoepelende
studentenorganisatie die zich bezighoudt
met kunst en kultuur, vertegenwoordigt de
studenten en behartigt hun kulturele be-
langen. Kultuurraad is een forum van geïn-
teresseerden en venegenwocrdtgers van
alle fakulteitskringen die mee het kultuur-
beleid willen bespreken en bepalen, en die
met een akueve werking de betrokkenheid
tussen studenten en kunst/kultuur wil ver-
groten en de drempels daenoe probeen te
verlagen (demokratisering). Kultuurraad
vaardigt ook de studementrakne af in de
beheerraad van Stuc.

Kultuurraad zoekt een koördlnator
voor de ondersteuning van zijn werking.
Het gaat om een halftijdse kracht, voor hel
akademiejaar 1998-1999 (vanaf I juli 1998),
met een bediendenkontrakt van bepaalde
duur. Van september tot en met mei, wordt
deze funktie met één vierde uitgebreid met
de koördinatie van het vrijwilligerswerk

KONCERTEN

Studeer Spaans in koloniale sfeer I
Antigua Guatemala ~

• Privé leraar (4 uur per dag) .a.
verblijf in gezin (+ maaltijden)
• naschoolse activiteiten
• startdata: elke maandag
• prijs: 6900 fr. per week

Yueca navd&UllllilllC isnl S(M!n~n"'."d
tel.rtax: 02/720.28.95

~ Fax: 00 502 832.51.52
~ E-mail: vuccatêconexton.com.gt~
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• lezersbrieven
vervolg van p. 2

dan lal er toch we! kIS van waar zijn.
Omar gatht,

te kan Arabistiek & Islamkunde

Algerije
Graag had ik gereageerd op de woorden
van professor vermeuten in hel Middelpunt
van Veto 23 over de 'Algerijnse kwesne'
(sic). Verstrikt als hij zit in de neokolonialis-
tische ideologie - een bepaalde kijk °11de
werkelijkheid. opgelegd teil dienste van
bepaalde machtsbelangen - moet hel hem
wel een raadsel zijn hoe sociale ontevre-
denheid zich in die landen ul! in islamili-
sche termen. Vooreerst wil Ik zeggen dal
hel overplanten van westerse: socialistische
eonsemen geen zin heen. Revolutionairen
moelen. naar hel voorbeeld van de Zapa-
listen in Mexico, eerst en vooral tcruggrf]-
pen naar de progressieve elementen ult de
eigen plaatselijke traditie (in dit gev a 1de
islam). V~rvolgens vertoont het rundamen-
talisme de grondtrekken van het fascisme:
eh..menten uit de heersende ideologie die
op hol slaan onder invloed van psvchlsche
(de angst voor vrijheid) en soctaat-ekono-
mische laktoren. Toch is het fundamenta-
lisme meer dan een niet-bedoeld nevenef-
lekt van onze wereldorde. Hel Is ook 'nut-
tig' voor die orde. Immers. het Orwelliaan-
se 'war h peace' lndarhug. betekende het
ineenstonen van het pseudokommunIsme
het verlies van een bclaugrjjke steunpilaar
van het kaphallsme. Daarom tnoest men
vlug een nieuwe tegenhanger voor dit svs-
teem vinden en dat werd hel rnosllrnfunda-
rnenraüsme. Dus heef men de doorsnee
westerling wijsgemaakt d.,t moslims gevaar-
lijke fanatici 'lijn dil' wc besr 7,0 ver moge-
lijk van onze grenzen houden. Koren or de
molen van ek~lrl'l'llHl'lht, 1101l1lllrliil..th_i-

voorbeeld het KVHV), wat Omar Fathi
terecht aanklaagde. HIerbij veinst hel wes-
teil slechts te strijden voor 'demukratie' In
andere landen. Dil alles blijkt overduidelijk
uit het feit dat saoedl-Arablë. wier regime
door de VS In hel zadel wordt gehouden,
een fundamentalistische diktatuur is en het
Fis steunt. Het is dus niel zo dat 'de Inter-
nationale gemeenschap' niets kan doen
omdat de Algerijnse bevolking er vijandig
tegenover is. De 'internationale gemeert-
schap' is een eufemisme voor hel belang
van de kapitalisten in de Impertaltsusche
tanden , die wlllen dat de burgeroorlog
voortduurt. Hel Is bovendien niet de Islam
die in de weg staat van de demokratie,
maar ons wereldsysteem laat slechts
[schljnjdemokratie toe waar die ongevaar-
lijk is voor dat systeem, namelijk waar men
de mensen voldoende zand in de ogen
heeft kunnen strooien in verband met dit
systeem. 'De Algerijnse kwestie' is dan ook
een ideologisch besmette term. Hel gaat om
de tmperlallstlsche kwestie.

Johan Van den Broek,
ISLe kan EW

Fakbar
In Vetl,)22 stond een rezersbrtet over hot' de
lakbar Letteren drie Iranstahge studenten
onthaalde. Ik was één VJn die drie studen-
ten en sla erop deze betreurenswaardige
gebeurtenissen te preciseren. Donderdag-
nacht. I? februari, begaf ik me naar de
lakbar teneren. Ik ben namdijk zelf lid van
de lllosofische kring van de veL. Ik was
vergezeld van de voorzmer van de Brussel-
se club en een oud-voorainer van de biulo-
gtsche kring. beiden van de VeL. Ik begaf
me naar die lakbar om relaties Ie doen onr-
staan tussen ome respekuevebjke assoc\a-
th-v, 11..11,111da.H\""r \·,·n 1ll.11ll1.1.1tbIj van

de voorznrer van de kring van tuosone en
teneren van Leuven. We droegen dus onze
Iraditionele studeruenultrusnng, pel en lint,
want het betrof een ofl1dële delegene. Nog
voor we wat gezegd hadden in de lakbar
hoorde ik tol mijn verbazing: -vlaems blok-
kerl" Er kwam een meute studenten on-
vriendelijk legen ons brabbelen in een pa-
tois waarvoor Vondel zich zou keren in zijD
grOl!.Wat later kwamen anderen eisen in
korrekt Frons dat we onze petten moesten
afnemen. Wij weigerden - een franstalig
student neemt enkel zijn pct af om een een
kerk te betreden, een dame Ie groeten of
voor de koning - en trachtten hel doel
van onze komst uit te leggen. Tevergeefs:
het zien van onze pellen sloot elke kom-
muntkaüe ult. surrcausüsch was dal lid van

het KVHV dat ons lei dat hij het gedrag van
zijn medestudenten afkeurde. Hij bood ons
zelfs een pint aan om zfch te veroruschuldt-
gen voor de slechte ontvangst. Om mijn
kontakt missie Ie vervullen. zene ik me aan
de toog en vond troost Dij een student Ista-
mologle. opeens tikte één van mijn vrien-
den me op de schouders en zei me: -ze
hebben de Ihkken gebeld!" Onze gastheren
kwamen ons nu unschelden voor fascist en
nazi. Toen ik buiten ging, zei ik hen dat Ik
voor het eerst tasctsren van het Vlaams
Blok zag. Ik meld u met dreefheld dat dit
geschiedde in de lekbar Lelleren te Leuven.

Françols Boeck,
doctorandus filosofie UCL

Nvdr: wtraald uil ht/ Fram.

1810128 jaar
T.Yoet ..........
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BELGACOM

Zin in een
Stage of een Studentenjob ?

De Stages & Jobs databank: meer dan 900 ondernemingen bieden u 60.000 stages
en studentenjobs aan in heel België en de rest van de wereld.

Gratis consultatie van 16maan tot 17 juli 1998 in alle Generale Bankagentschappen
en bij IBM Belgium. Victoria Reginsplantsoen 1 te 1210 Brussel (mei ra Rogier).
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~ zoel(erljes goede samenwerkmg 101~I.a!ldIe kunnen
brengen. Sleven (,jrOt"nwals.
, Barthel. Ik wil je noen meer 7ien1!1!11Ria
..J Leve de B....ml.i .. ~11
,J Romania I~een wasprodukt.
"Lmg leve de cheerleaders!
"Gcnnal1ia rules José Happan.
"Flip is een gevoelige jong .. n met l'en skate-
board en vertelt domme meppen-
.J Zoekt u een Iorokursusz Ga dan naar de Kaf
en breng een bock kaarten mee.
,J Romanla, bedankt voor hel vat .
.J Ndn. Schutuacher ISIder Wdtmcbter,

aan de ingang \ art alma 3.
, Oe mart van staal.

" Parewelt. revohed lairl and Dlorned. stand
I.nl and \,eM a casrle on Ihy ueeo. lnollus.
'Hem het Cressida afJ.:eµaLt is door Diometks]
,'GroeIen aan KC die IIUook de searcherkes
hedt ontdekt.
,J ceeh ket, dal Courtney Cox de Spiet: Glrls
verlaten heelt, loopt nu loch de spuyegaren

Uil !'OEFKE FALOUCHE.

..J Mensen gelUcht om het SJW IChelpen
-sreven Groenwals" op te sporen Ervaring
mei nreruaal gehandicapten g('wenst om een

" Aan de klootzak die mijn pönefeutllc gl'pikl
heeh In Pnlu ika en ze vervolgem in hel WC
achterfiet wou ik 1I0~dil meedelen: "On-
nczelaar. Er stond nog 1000 Irank up mijn
pretonkaart dre )e dus ook had kunnen mee-
grissen. Je eerlijkheid is dus duldchjk evenredig
met Je verstand. KUIkop·. Pastal Seynhaeve.
,,' Radio Danny leeft weer. Elke maandag-
avond russen 8 en IOu een nieuwe ponk
Sufisme. loken mei Marie-Amolllelle en veel
andere onzin op Uilenspiegel 106.7FM. Wil
ook jij je romenuschc ontboezemingen kwijl,
ailNel dan niet en schrijf naar Nachtvlinders:
Vill1Bladelstraat 19, 3020 Herent en help Tony
aan brieven en gedichten. Nachtvlinders. elke
maandagavond tussen 10 en 12 op Uilen-
spiegel FM 106.7: uw lief luisten toch ook?
..J Mirakuleus genoeg woont le niet in de
buurt van tanks. Ze fi(illin wel graag,
..J War is .... ?
..J Aan de svmpeucke. knappe juffrouw die me
voorliet en me pen en papter leende in de
biblieteek hteratuurwetenschappen: bedankt.
Odysseus .
.J Aan de fanclub van de Wilde wijven dub,

wat bedoelen jullie met een misverstand? Bij
deze is dil opgelost.
-.J Woensdag I aprl11iJn hel presldlumver-
kiezingen bij Alfa. Kom zeker allemaal stem-
men en dan wel voor Maarlen en Tijl als
Preses en Vice.
.J Hey Robby, ge ging loch op TV komen? rn
de plek daarvan u weer es UIl gempen en
daarna slaag gehad van Manine Jonckheere?
Zijn wij daarvoor sped.aa! meegeweest naar
Brussel? Uw ontgoochelde supporters. P.S.:Ge
hebt het vor de resi wel goed gedaan, hoor.
-.J Aan alle verzadigde vrouwen die mijn
verhaal wlllenzlen. Sla op 25 maart om 21h

I:(~((ij~'iWIE VAN qE DRIE??
JO MEUWISSEN

Alle verhuur
Video·, klank- en lichtmateriaal

VIdeoschermen lot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
mei of zonder D.J.

KARAOKE (1.500 titels)

TIensèAitlat 118
Tel: V:Î3.70.3O

88
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.
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• agenda & $ ad valvas DOOK PA'CAL "YNIIAIVl

E*DR
VRIJDAGDINSDAG 1".00 u TEATER Macc\l5 (NLlspe",1t•Jtlje', in

Audhonurn Minnepoort. Kon_Albertlaan,
lOeg. 200/160, ~rvatit 22,21 t 3.

20,00 u GESPREK ln de reeks Ontmoedngtn op
vrijdJg "Ziel roe. dal uw geest niet afgt-
stompt wordl door onmatlghdd". Kan de
regel van Benedierus ons een in~piralitbron
zijn? In J,SlaSstraal 2, toeg t<r.1lls,org. W"rk·
greep Broederlijk Delen In de Unlv. Parochie.

20.00 U TEATER CamilUslon«l: zie dinsdag.
20,00 u KONSERT Koor en orkesi temmens-

lnnnuut: 1;ÎC weensdag.
20.00 u KONSERT Wilkm vermandere & N'faly

Kouyaté (eksklusid voor Leuvenj brengen
ImilOnle]r,;jport,in Stadschouwburg. teeg.
400, reservalie 22.21.13.

20.00 u KONS1!RT Prne)ektÎCl;M~rklrod;-
podium '98, In Kal'; 'I Plcdrum, NaafTi)C-
Straal 46, rocg gratis, erg. VZWMarktrock,
Pt:rslhus21.)000 Leuven

20.00 "TEATE~ Ü!mllllSWllcc]spcclt ~Lcmmin-
gen-, in Kapel ZwarttU~ICrs.zwanc Zusters-
Straat 2, toeg. 150/200,

20.)1) u TEATER 'Wolokolamsker ChausS('t" van
Theater Antigone/Kaalthealer. in stuc, lOCS.
200/30012501)50, org. Stuc ism. CC Leuven.

ZONDAGVeto
's Melenstraat S
3000 Leuven
Tel °16/22 44 38
Fa.x 016/22 Ol 03

14.30 u TORNOOI Provindaal rnm.id.- en ung-
tonll}OÎ,in C.C. MinneJ)()Ort,Kuning
Allx:nl.an ~2, 0111 In/o; dieml kultuur
Vlaams' Brabant: Marina Camps; 26,7628,

16.00 u KONSERT·La Primawra" Hellcnte-
kensen van R4<JloI door L'Arro Mu5i_Glle
Symphonic Orchntril 0,1 v Dirk BTOné,in
Stadsdtouwburg. lOell 10001850/6501400,
reservatie 22.21 I},

20.00 U FILM ·Olli~Killer' van Cindy
Sherman, in Slun.lal, Van Evenstraat 2d,
IOCg.17H 150112511SO,erg. SIUC,
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WOENSDAG
Ver, uhg.: Ban Eeckhout
Hoofdredaktie: Raf cerns
\ Redaktiesek!,.etaris: Bart Beekhout
Redaktie: Kristor 'kebab' Daniëh, Benny
'strkel' Debruyne, Hans "spett!' Declercq.
JOOSI'Ik heb een rode kop van hel ner-
sen' Hersen. Jemen 'shrusvrucht' Lissens.
soüe 'wesrende' Overstijns
Doka: Ban 'movtn" Andries, Dirk 'mo-
vin' Bemard, JOOStHelsen. Jeroen 'ieder-
een welkom, vrijdag in de Sioux' ussens.
Ivan 'die Duvel krijg je nog wel' Put,
arena schutjes. Maarten Timmennans
Medewerkers: Ban 'cbé' De Schrijver,
Stelan 'uekes' Huber, Kris Kuppens, Vero-
nlque -stetta Soes A'dam' Patreeuw Pas-
cal Seynhaeve, Ann 'Cha' Van De Mo<>nel
Layout en vormgeving: Dirk Bernard,
Kristol 'shoarma' Dantëls. Benny 'mor-
fen' Debruyne, Hans 'rolrabek' neclercq.
Filip 'Museeuw' De xeukeleere. Ban
Eeckhout. Raf Gents, Joost Helsen.
Jeroen Lissens. Peter Mangelschots, Sofie
Overstfjns. Pascal seynhaeve. Eva wlnocx
DTP: Filip De xeukeleere. Hans
vendenabeele. Eva 'minimal' wtuocx
SpellIng: Filip De Kcukelecrc, Bcnny
ncbruvne. Bart seckhcm. Eva wlnccx
Elrtdredaktie: Benny Debruyne, Hans
Declercq en Pascal seynhaeve
Vorige week vergeten. biJ deze onze
welgemeende ekskuses. Ann Van De
Moonel

12.4~ u KONSERT Koor Lemmenstnsutuur o.l.v,
M.-R. Van Gcrvcn, in U.z. Gasthuisberg.
toeg gralls, or8· dicn~len algcmeen-koordi-
nator U,Z.Guthulsbel)l.

20.00 u KONSERT Koor en Ork"SI !.emnlcn~-
msutuut brengen ·Meso;eIn H-mol jBWV
232)· van J.S. Bach ondet de algemene lei-
ding van Kun Bikkember&'S,in temmens-
inslituul, Iterestraat 53, loell 40013001200,
resctVlolle21.19.67,

20.00 u TEATER Tealro de Danza Espagnoo.
Speeli ·Liefde, verleiding en dood". in
Stad~houwbur-g, loell. 75015001J501150,
org. Voor reserveringen tel. 22,21.ll,

20.00 u TEATER Drie Vingers speel! 'Verleden
lIarlje5', In Wagehuys, Brusselscstraat 63,
toeg. 450, reservatie 22,21.11,

20.15 u KONSERT Hel Univcnilair
Harmonieorkest o.l.v M.urice van Mechelen.
Solist; Palriek De Smet, in POS, Deberiot-
Straal 24, loeg. 2001)00, reserveue en inlo bij
Kultuurkoördinatle KUUuven: 12.41.40.

20.30 u TEATER Victoria spul! ·Wysiwyg·, in
Vlamingenstraal Bl, loeg 1501l00lnOIZOO,
erg. Stuc,

ZATERDAG
1400 u BEZ.OEKGeleld bezoek aan de

RldderbuutI, Samenkomst aan buurlhuls 'I
tampeke. Cilé Delvaux, 1112,teeg. 100, org.
Humanlsusch Verbond, De 8ériotslraal 6

Letteren, • )0/03 om 20.l0 u' Kantus in TIr
n'a nog.

Alla

LBK en Medica• 2l/0l om 20.00 u; Preskhumvergadertng
met graus VMUS-deoot en krcctt, in Perma.

• 2)/03 om 10.00 u: Bloedserieus: btoedat-
name, tot 15u, 111L&W.• 26/03 om 10.0011:
Bloedserieus: bloedafname. tot 14u, in
Gasthulsberg.

Crimen
• 26/0} Verkiezingen tijdem de colleges en in
Nieuwe Valk van 1].00 u tot 1).00 u • 26/03
om 20,30 u; Pop PoU, in Ons Huis. Medica
Germanla • 23103 Verkiolngswed. • .26/03 om 20.00

u: revu .• 26(03 om 2.2.00 u: verklezlngs-
show .• 27/0) om 20,00 u: revu.• nlO) Voetbal: gouden benjes legen het A·

team, in Sportket. • 25/03 om 20.00 u: Film:
-Steepers", in MSI 03.18, teeg. gratis,· lO/03
011120.00 u; Vcrklezfngsdebat, in MS[ 00.20.

NFK
DONDERDAG • 2../03 om 13.00 u: Mal!riue-lenlOOmleJling_

in poon mw .• 2-4/03 om 20.l0 u; Film:
-Pa ris,Te),a~·, jll MSI 00.28, toeg. graus .•
25(03 Kluehuj)hOCkey. craus bus aan Sier-
tuin .• 26/03 Fakbara vond, ln Siertuin.

Historia20.00 u TEATER Campustoneel: zie d;mdaS'
20.00 UKONSERT Koor en orkesr Lemmens-

instiluut zie woensdag
20.00 u KONSERT Johan Verminnen & Koen

Oe Cauter brengen Importleksport: "Cban-
son_swing;\ la (';Irte·, In StadKhouwburg.
toeg. 500/400/300/150, reservatie 22,21.1),

20.00 u TEATER Drie Vingen speelt "verleden
Harljes-, In Wagehuys, Brusselsestreet 63,
locg. 4~O, rescrveue 21.21.1}.

20.30 u KONSBRT nex & Solbakkcn met
1>O$lr<)('k/slowcore,in Stuczaal. Van Even'
Slraat 2d, IOcg.)50130012501200. erg. SIUC.

20.30 u TEATER Victoria speelt "Wysiwyg~,in
VlamingenSIraai 81, lOeII,350130012501200,
01'8.Stuc.

22.00 u MULTlMEDIAHAPPENlNG "Presh
Fish': muhlmedtahappentng Lc, wllh
Kabel.Zpilllch.vidco-art'Or how!he West was
won- door JCS5De Gruyter. TUnesdoor Jan
Van aresen !Sludio Brussel) & Phltatn1Uni~,
in Silo, Vaart 29J, 10000g.IILO,Infn op lel.
016/20,17.71.

·21/03 om 20.00 u: film: "Naked Lu nch". In
MSI 03.18.' 24/03 om 20.00 u: filllI: -flfi
BneSI-, in MSI 03.18.·24/0) om 22.00 u:
Rock -n' Rollavond, in rak r.enereu. • 26/0l
om 20.00 u; film; "Eraserhead". in MSI 00.28

Pedagogische Kring
.26101 om 22.00 u: Pakavond lil 1.' A/[alre.Internet-Veto:

htlp:flwww.velO.Sludent.kuleuven.ac.be
e-mail:
velo@veto,sludent.kulellven.ac.be
Zetwerk en publiciteit
AJfaSCI teu ven (016/22.04.66)
DrukkeriJ: Artcos (Kampenhout)
Oplage: 9000 eksemplaren
ISSN·nummer: 0773-5162
Abonnementen
Studenten: 250fr; met-studenten: 3501r;
nentand: 700fr; steun vanaf 1000fr;
Ie schrijven op rek. nr. OOI·
719-77

Hlslorla, Germanla,
Romanla, Mecenas, Alla

PSYChOlogische Kring
·2)/0) Kleinkunstavond. in Shrink,· 21j/03
011118.00 u; Films, in Micholle PS!. • 26/0)
Plct KOIlJJn/uil. m Shrmk.

• 2(i/03 om 22.00 u: Vijfsierrentlli. in Lido.

KHL Didaclica
VJI(

.2610) om 22.00 u: Galabal, lil Metropol.
·2)/0) om 09.10 U: üeparrementsbezoek
Elektrotechniek ·2)/03 om 11,)0 u: Brood
jes 101 14u00, lil The\)~m .• 26/01 Optreden
van liet aestee'r; in 'I E1i~ir.• 29/0) om
l),QO u: Happy Huur, In 'I Elixir.

Kilo
• 23/01 om 1'11.30u: tapavond. in Pak tene-
ren .• 25/03 om 21.00 u: rv, in Smcler'l .•
lO/O) om 13.30 u: rapnamiddag. ln Fak

Redakttevergaderlng
Iedere vrijdagnamiddag om 16.00 u
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Topsporters aan de KU Leuven (deel 1): Jan Coninx, schermen

"Schermen is eigenlijk vooral een gevoel"

...

iet alle studenten defi-
niëren. hel studenten-
leven als een evenwich-
tige kombinatie tussen
studeren en lIi/gaan.

Aan de KU Leuven stud-
eren ook een aantal talentrijke spor-
ters die dankzij een speciaal topspor-
terstatuut erin slagen zich te ontwik-
kelen rot een gezonde geest in een
gezond lichaam. ElI Veto begint zijn
reeks met stijl. Jan Coninx is IIveeJe-
jaarstudent rechten et1 tegelijk één
van België's beste schermers. Toen Mj
zes jaar was, is hij qaan kijken naar
twee vrienden die met schermen be-
go""el/ waren. Zij Zijll allang geslopt.
Jan Coninx daarentegen reist in april
af naar de wereldkampioenschappen
voor junleren in Venezuela,

,

veto: Schennen heeft "-el ncg lmt \'all een zeëer
tlitair karakter
Conlnx: .Spijlig, maar dar is wel niet zo.
Als je ge ....-öon wij schermen voor je plezier.
dan kost dat echt niet veel geld: je heef
nier na <Irtornooien Ie gaan en hel materf-
aal i~nler vh.g kapot. A.lsje in kompeuue
schermt is hel wel redelijk duur. De tor-
nocten - zeker de belangrijke wereldbe
kcnomooten - zijn zelden In Bt'lgie. 031
moet je 111 hef heJ.:in zelt betalen. Als je een
paar resultaten haal! en als hlèl BdglKh
Olympbdl tmemartonaal Kornmitee
(BOlK) Je ....-Il sponseren. dan vah her wel
Illel.', Schermen Id! I~ IUlJ<llllkl elitair,
hoer. Oo!.. in Leuven j, er trouwcn-, een
schermclub, Par.ilal.~
VE'I0: 11'111houdt hN rtal/l11l \,<m topsporter
pru/I') m~
Coninx: ,.Ik ken niet de preelew Critt'1l.1
Ie meet 1.'1:11 aanvraag nuhcncn hij prnfl',·
'O;1'iï' Rhnm1l!1'ïf 7li he~m~"";iri i'It!l" 5:ifl t!i'
nijni.l \oldol'l. Ik gdnof d.lt j,' ccroc n.t-

nonaal moet liJn, in <l(> IUI;'~nak rlöl'"
moet zttu-n ot \'T een \eld,lle voor gehad
hebben. Daarna word je uitgenodigd voor
een ,,('~preJ.,.en tliteinl"lo.:!ijkbesliseen re of
je hel SI.I!UUI van topsporter krijgt. Een-
maal je dat statnut hebt. knJ~ je Je moge-
lijkheid \)111 jt' eksamen, te vprcidcu. f)3L

moel je dan wel voor april aanvragen. Je
kunt ook kiezen 0111 één Studiejaar in twee
jaar af te werken, Wal je ook nog kunt
doen is vragen om cksamcns j uist na de
deliberaties af te leggen, en toch laten
meetellen voor eerste zn. Ook dar mOCIje
voor april besltssen .•

Happig

Veto: Waar zal jij gebruik van maken'!
Coninx: .. Ik heb gevraagd voor eksamen-
spreiding, maar ik denk niet dat ik hel ga
doen. Ik heb het gevoel dat ze daar op de
rechtsfakulteit nter 7.0 h.lppig op zijn, in
tegenstelling 101op het sportkot. Hier is er
meer een houding van 'ofwel doe je rech-
ten. ofwel interesseert hel je niet en doe je
tets anders vorig jaar heeft professor Huv-
se eens een mooie preek gegeven tegen de
topsporters. Toen heb tk besloteu om enkel
als hef echt niet anders kan van die moge-
lijkheden gebruik te maken.»
Veto: Wat u; HUYSi dan \\Ii'f?

Conlnx: «Hij zei dat hij het belachelijk
vond dat er een topsporterstatuut is. En als
het dan toch werd gedaan. dan moesten
pianisten of violisten ('I\ZO ook een statu ut
krijgen. Maar ik heb gehoord dal er drie
muzikanten zijn die ook een speciaal sta-
tuut hebben: blijkbaar wist hij dal niet. Ik
denk likt dat ik er ge-bruik van zal maken.
veto: Zoll het probiemen opgeleverd hebben,
mocht ji' lift topsponerstanau niet gekregen
lifbbm?
Coninx: «Ja. Als het WK 1111was sarnenge-
vallen met een eksamen en ik kon het niet
verplaatsen. zot! dat een serieus prcokem
geweest zijn. Ik heb wel hel geluk dal
schermen een winterseon is en na hel \'{K

~ meestatnjdens de paasvakantie ~ is het
seizoen vrijwel gedaan en kan ik mij kon-
centreren op het studeren. Als je nu aan
atleriek doet, of termlst, dan begin je pas
serieus Ie trainen.»
Veto: Heb je er naoit aal! gedacht om naar de
Vrije Ullil'ersiteit Bnmd tI' 9aal/III plaats Va/I

naar de KV Ltuwn, Wllfff daar zijn de fa.~sili.
uttm ~'iJor1Uf'$I'01Un hn INsl?
Coninx: e.Ia, eerst wou ik naar de VUB
gaan, Maar ik denk dat Leuven een fijnere
srad is, Ik ben ook altijd naar een katulieke
school geweest. in pi aats van een gemeen-
schapschool. DI: KV Leuven SI.lat ook hoger
aangeschreven dan de andere unlvcrstu-t-
ten .•

Uitgeslapen

Veto: H()I! \',1111Iel uudemenleven - uitgaat/
bij~'Oorbuld - /I' kombineren Imt topsport?
Coninx: evoor mij persoonlijk valt het wel

Inderdaad een paar, één waannee ik op ket
zit, en ook een meisje, Als ze weel dal ik
een tomooi heb, dan liggen de koples al
klaar. zelfs zonder dat ik het gevraagd heb.
En ze neemt heel goed notities. rk krijg ook
de perfekte uitleg die Ik nodig heb. Dankzij
hen heb ik het vorig jaar ook gehaaid .•
Velo: Is schermen meer fen fysi~kt I,)f een ttch·
lIi:uhr sport.'}
Conlnx: «Allebei, denk ik. Heel vcet oete-
nee. heel technisch. Het is ook fysiek,
Gedurende drie of vijf minuten ben je zo
gckonsernrecrd, dal je uitgeput raakt. Je
moel de hele tijd bewegen. vooruit of
achteruu gaan Dal is ook het sjieke aan
schennen: je bent zó gekoncentreerd dal
alles wegvah.»
Veto: ludo-trumer Iran.Marie Inderki'f .klaagt
dal judo wrillig aandacht .krij91in wrgtlljking
met voetbal. Voor schermen is er nog vret minder
aandacht. HQdjt Ili~t litVi'r in UI' schermtand
als Duitsland rJf FrlJ1lkrijk willen gtboren tijn?

senior, en de andere wel. Je hebt vier man
nodig, ik lOU dan de vierde lijn. Zij lijn dus
een beetje aan hel wachten op mij; volgend
jaar maak ik de overgang naar de senteren.
Maar daar zal ik mij eerst moelen aan aan-
passen. Onderrussen mag er ook nrcrnand
van die andere drle afhakcn.»
veto: Je zit äen onder d'flmmktr, f(J(us je jt
dan op se handen van de [~!ltmllllldl'r of op het

fiortr'
ccntoxa-nat heb ik mij ook eens alge-
vraagd. ik weet hel niet heel zeker. Ik denk
toch op de hand, Het is eigenlijk voorat een
gevoel. Je kijkl naar de hand, en als die zo
of zo ~at, dan vermoed je al waar de punt
van hel noret naartoe gaat. Het gaat zo
snel. Ook de gemoedstoestand is heel beo
langrijk. Als jij tiijvoorbeeld een slecht punt
hebl gemaakt in de senvat ga je je even
terughoudender opstellen. Maar dal even is
genoeg voor de andere om te zeggen 'nu ga
Ik aanvallen' , En dan moet je gewoon naar

mee. Je kunt niet zoveel uitgaall als de
anderen, behalve in het begin van het jaar,
De torncoten zijn vooral in het weekend.
en daarvoor moet je toch een beetje unge-
slapen zijn. Als ik dan wegga. is hel hoogs-
lens een keer per week. Soms is het wel
spijlig dat ik niet langer kan blijven. Ik blijf
tor één of twee uur. maar niet tot leven
uur zoals de anderen, Maar na een tornooi
gaan we zcwrezo weg; dan heb ik ook mijn
uitgaan. En da's ook fijn. er is een andere,
heel ontspannen sfeer. Zij beginnen niet Ie
zagen over studies enzo. Dal is echt zoals in
het middelbaar, af en toe een paar fratsen
unhalen. Het is ook eens iets anders, dan in
Leuven uitgaan. Het sumuleert ook om
naar de les Ie gaan. Binnenkon is er hel
WK in Venezuela, Je komt dan terug met
een totaal lege kop en dan ben je goed
gemotiveerd om nog eens goed door Ie
leren .•
Velo: Zijll die twee werelden strikt gescheidfll~
;11 dl,' w<"i'k nuderen in LfUl'i'II. 1'11 ril net week·
end schermen ill)e dllb in Hosselt?
Coninx: -ra. hel weekend is bijna alleen
schermen. Ik train ongeveer twee uur op
vrijdag. zaterdag en zondag. Maar meestal
lijn er ook tornooien. Omdat die in het
buitenland zijn, verfrek je meestal op
donderdag of vrijdag en kom je pas maan-
dag terug. Dan ben je een heel weekend
kwijl. Tijdens de week probeer ik 'wel de
lessen te volgen. Niet echt studeren, maar
wel de werkkolleges voorbereiden en naar
de les gaan.»
Veto; Heb jl U/I peer goeit vrienden W(Mr je
Uil beroep op kU1I1 dor" \loor kunussm?
Coninx: «Dat Is heel beteneruk. Ik heb er

contns: -Mtsschlen wel. Hel is zo dat je In
Duitsland of Frankrijk veel meer tassüï-
lellen krijgt. Onze dub heef heel veel te
danken aan onze trainer die er bijna profes-
sioneet mee bezig is. Het is enkel omdat hij
er zoveel moeite voor wil doen, dat het ook
lukt om een beetje mee te draaien. Wij
trainen niet eens elke dag. of de hele dag.
terwijl die Duitsers en Fransen dal wel
doen Als je dan merkt dat je meekan. is
het voor ons persoonlijk wel fijn. Maar als
je dan de ranglijsten ziet. vind je het loch
spijtig dat ze nog voor je staan en denk je:
'waarom zijn wij niet de absolute top'?_

Senior

Veto: HOi V<'I" $IQjij op dil' rQt/!ilijsl?
Con.lnx: «jk denk dal ik rond de twrnugste
plaats sla. Maar het dan ook weer zo dal er
Zeven ot acfu schermers van één land voor
mij Staan, terwijl er maar drie per land naar
hel WK mogen gaan. Voor het WK sta ik
ongeveer twaalfde .•
Veto: Wal 'lijnjr}/j doelen op lallgrre termijn?
Coninx: «ik 7.0U graag naar de Olympische
Spelen gaan. Dal is nok de reden waarom
hel BOlK sponscrt. Individueel is dat bijna
niet Ie doen: je moet bij de eerste zc~tien
van de wereldranglfjst zijn. Er lijn dertig à
veertig prolschermers. terwijl wij amateurs
zijn. Dus dat is niet te doen. Maar dan heb
je weer hetzelfde mei die landen: je mag
maar één ploeg per land afvaardigen. Per
ploeg zou het nusschten wel lukken, omdat
er nog een paar andere goede schermers in
België zijn. Misschien dat Sydney 2000 nog
een bectic Ie vroell komt. Ik hen nOIlt<een

Achter. Als de andere Ie tri.ag naar voren
komt, moel je eon gilall en aanvallen. Ben
spel is het; altijd anders .•
Veto: 111 IItt voetbal hufl tik land ....'el Uil eigtn
spreIstijl, Is dllt in liet schumm ook zo,
contnx: "Wij ritten er een beetje tussenin.
wij hebhen niet echt een eigen traditie.
Maar de Fransen, Duitsers en Italianen
schermen toraal verschillend, De Fransen
schermen technisch, ongelofelijk. Ook in
Italië schermen ze technisch. Terwijl die
Duitsers er echt invliegen. De Duitsers, dat
is elficiëntie tot en met. Hel is heel vreemd,
maar het zit er echt in bij die mannen,
Maar op het wereldkampioenschap laten de
Duitsers het meestal wel afweten. Ze scher-
men zoals ze altijd schermen. ze komen aan
en bal, ze beginnen, Geen probleem. BIJ de
Fransen en Italianen is de gemoedstoestand
belangrijker. Vooral bij de Italianen is dal
zo, Als de meisjes van hun ploeg en de tral-
ner er bij staan, zijn ze i!ltijd net Iers beter.»
Veto: Waarro/ld situeen het bijgelovfva/l de
schermen zich, clf hrbben jlillie dat niet?
Coninx: HIk denk wel dat dal speelt. Oe
dag voor je schermt bekijk je al je norellen
nog eens, of ze Juf SI staan, Ik train ook niet
met mIjn beste floret. die moet gespaard
blijven. Hoe meer je ze gebruikt. hoe groter
de kans dat ze breekt. De handvaten zijn
ook helemaal anders, ik kan niet schermen
met de floret van iemand anders, Zo'n Ilo-
ret is persoonlijk. De meeste schermers
raken toch een beetje in de pul als hun
beste floret kapot is.»

Benny nebruvee


