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Het is al lang geen kun!, meer om voor de
televisie bij een opvoering van Shakespeare
in slaap te vallen. Het is u bovendien gegund.
Erger wordt het wanneer je geld betaalt om
ernstige mensen, die Shakespeare vandaag
willen spelen, een half uur tot de goden te
horen orakelen dat zij zo'n vreselijke tandpijn
hebben omdat hun beminde hen verlaten
heeft. Op de drempel van de eenentwintigste
eeuw hebben wij het graag iets beknopter, to
the point, William, please, maar nu blijkt dat
zeer gedegen mensen iets op ons plezier aan
te merken hebben. Moet Shakespeare dan
toch heilig verklaard? Pagina 7.

Shake kwium schenen ons hoogst verhelderend en
mogen u in geen geval onthouden worden: in
de 21ste eeu~ probeer het niet te vergeten,
zal iedereen zijn eigen geld mogen drukken ef)
het naar hartelust besteden. waar u de (door
de staat geijkte) p6föGfl kunt kopen leest u op
pagina 8.

Robot

Futurisme

Wij blijven niet in de eenentwintigste eeuw:
vandaag al worden verwoede pogingen on-
dernomen om robotten even slim en fleksibel
als de pienterste mensen te maken. Dat zoiets
niet altijd van een leien dakje loopt, spreekt
voor zich. Aan onze hoofdredakteur bijvoor-
beeld, die ooit mens is geweest maar ten
dienste van de wetenschap in een eksperi-
mentele mobiele artikelspuier werd veran-
derd, hapert soms nog wel eens wal Over
deze en andere artificiële problemen die onze
redaktie teisteren hadden wij het met prof
Robinson, zelf reeds tot het eksperimentele
stadium overgegaan maar nog altijd goed
voor een eredoktoraat, op pagina 9.

De leer der ekonomie is een zeer serieuze leer
en het houdt dan ook geen steek dat u haar er
van beschuldigt dat zij zich met futurisme in
zou laten, alleen maar omdat zij zich buigt over
de vraag wat in een volgende eeuw met ons
aller geld en behoeften zal gebeuren. De
bevindingen van het pas afgelopen kollo-

Universele rechten van de Mens

Veertig jaar dode letter?
NaHiroshima en Nagasaki was het definitief uit met de Tweede

Wereldoorlog. De kapitulatie van Hirohito - toen nog jong en
fris van leden - en de thuiskomst van the boys kan echter niet

beschouwd worden als enkel het einde van alweer een oorlog, de
zoveelste uit onze beschavingsgeschiedenis. De Tweede Wereldoorlog
diende zich evenzeer aan als een strijd tussen verschillende ideologieën,
namelijk het fascisme tegen, laten we zeggen, het niet-fascisme. Op zich is
het een' uniek feit dat twee samenlevingen met uiteenlopende
maatschappij visies als het Russische socialisme en het Amerikaanse
kapita1isme samen verontwaardigd reageren tegen eenzelfde derde. Het
fascisme gaf daar ook meer dan aanleiding toe. Voornamelijk door haar
ongehoord brutale, voortdurende en uiterst omvangrijke schending van
de mensenrechten. Deze week zal het veertig jaar geleden zijn dat men
een dokument uitvaardigde om dergelijke toestanden in de toekomst te
vermijden: op 10december 1948werd 'de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens' internationaal aanvaard
Hoewel de overwinnaars van '45 even-
min doetjes waren, bestond er in dejaren
,-tw- Werddoorlot een soon

'VaD koáSensus dat nazi-gruwelen voor
altijd vermeden moesten' worden. Men
had behoefte aan een soort van moreel
gezag dat boven alle staten en rechtsor-
des stond. HitJer en zijn volgelingen
hadden immers het meest wrange bewijs
geleverd dat wetten van een officiële en
. internationaal erkende regering hoege-
naamd geen garantie zijn voor een
minimale eerbied van de menselijke
waardigheid.
De grootmachten begonnen na '45 in

supertempo de rechtvaardigheid, die vijf
jaar lang verloren geweest was, terug in
te voeren. De misdadigers werden ge-
straft (processen in Neurenberg), de
slachtoffers kregen een vergoeding (op-
richting van een staat voor het Joodse
volk), en een 'nieuwe wereldorde' kwam
tot stand (United Nations Organisation).
Eén van de eerste grote taken die dê
UNO op zich nam was een manifest
opstellen waarop ieder individu zich
altijd rou kunnen beroepen: the Univer-
sal Declaration of Human Rights uit
1948.

Kind
De tekst geeft een serie artikels van
diverse aard. In de eerste plaats heb je
een reeks burgerlijke vrijheidsrechten. In
tweeëntwintig artikels wordt gestipu-
leerd en uitgewerkt dat niemand, on-
geacht ras, geslacht en dergelijke, mag
gediskrimineerd worden en recht heeft
als een waardig en vrij persoon behan-
deld te worden: recht op leven, geen
slavernij, geen folteringen, recht op
eerlijke processen, op rechtshulp, recht
op privacy, op briefgeheim, op asiel,
eigendom, gewetens- en godsdienstvrij-
heid, het belijden daarvan, verenigings-
recht, recht op participatie in het be-

stuur ... Een tweede serie artikels be-
handelt onderwerpen van socio-eko- _..,'
nonuscbe aard. Iedereen heeft recht or ROBOTSON - "Enter," zei prof Robinson toen wij bij hem aanlogden voor een gesprek over Artificiële Intelligentie. "Ik
maatschappelijke zekerheid, op arbeid, ben een machine, " biepte deze kersverse eredoktor nog maar wij wisten wel beter. Cursor naar pagina 9.
op rust en vrije tijd, op een voldoende, (Foto Hendrik Delagrange)
hoge levensstandaard, op onderwijs, op
kulturele ontplooiing, en tenslotte op een
.rechtvaardige nationale en internatio-
nale orde.
Zo te zien is dit een prachtige

opsomming van de edelste intenties. Te
mooi om waar te zijn, helaas. Het
hoofdprobleem van deze Verklaring is
dat de tekst als zodanig enkel een morele
waarde heeft, en niet meer dan dat. Alle
landen onderschrijven de geponeerde
stellingen wel - het rou slechts negatieve
publiciteit zijn indien er één dat niet deed
- maar zijn in geen opzicht gebonden
hun praktische handelen er ook naar te
richten.
Het is pas later dat er andere verdra-

gen tot stand zijn gekomen die een
gedeelte van de oorspronkelijke UNO·
tekst meer uitgewerkt hebben: prakti-
scher en minder principieel, maar wel
met kracht van wet. Zo was er de Raad
van Europa, die in 1950 het "Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden" opstelde.
Diezelfde Raad van Europa keurde in
1961 het "Europees Sociaal Handvest"
goed, waarin de verhouding werknemer-
werkgever aan bepaalde regels onder-
worpen wordt en waarin het recht op
arbeid als een mensenrecht ekstra wordt
beklemtoond.
Voorts zijn er later nog een "Interna-

tionaal verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten" en een "Internationaal
verdrag inzake ekonomische, sociale en
kulturele rechten" gekomen, beide op
initiatief van de Verenigde Naties..Meest
recent is het "Verdrag inzake bescher-
ming van de mens tegen marteling en

vervolg op p.3 ...
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Zestiende 24 Urenloop was nat

Gelukkig zijn mijn loopschoenen
niet vuil geworden
Hardnekkige tegenstanders

van Sportraads grote klas-
. sieker de 24 Urenloop
hebben ongetwijfeld dagenlang ge-
beden dat de hemelsluizen zich
zouden openen en regen, regen en
regen de terreinen van het Sportkot
in een zompig moeras zou doen
veranderen. De lopers zouden wor-
den herleid tot wazige, waterige
vlekjes die in een zee van licht en
lawaai modder doen opspatten en
met staar in de ogen op één enkel
doel afstevenen: het einde. En voor
de zotten was dat vaak een nieuw
begin.

En wie altijd zo graag een bewijs van het
bestaan van God had gewild, weze
hiermee voldaan: de bede van de
tegenstanders werd ruimschoots ver-
hoord, en de traditie die stelt dat een
24 Urenloop zonder regen geen 24 U-
renloop geweest is, werd geen onrecht
aangedaan. Gewapend met paraplu en
walkman volgde Veto speciaal voor u de
titanenstrijd met het weer, want, wij
geven het grif toe, voor onszelf hadden

wij het echt niet gedaan.
18.58 u: Een drukte vanjewelste op het
Sportkot, maar Sportraad geeft niet
bepaald de indruk al klaar te zijn met
haar monsterorganisatie. Bovendien is
de rektor, die een speech rou komen
geven, nog niet gearriveerd. En het
regent nog niet.
19.04 u: De rektor komt aan, te laat,
maar toch nog voor de andere leden van
de RvB, die samen met de Akademische
Raad een dineetje in de Faculty Club
voor de boeg hebben. Het gezelschap
had besloten voor het aperitief even naar
het Sportkot af te zakken. Sportraad een
pleziertje doen; nietwaar, en een luchtje
happen, de benen strekken. Heeft ie-
mand sigaren bij? Wij herkennen Mas-
schelein en stellen de aanwezigheid vast
van een stel dekanen en de Brugse
bisschop Vangheluwe. Helaas was er
geen tijd meer voor een speech, het volk
wil spelen en de rektor geeft onmiddel-
lijk het startschot. Prachtig pistool overi-
gens.

van Katechetika. Vangheluwe praat een
kwartier met de godsdienstwetenschap-
pers en deelt voortdurend schouderklop-
jes uit. Hij vraagt een aantal keer of de
mensen nu de hele nacht door rouden
blijven. Zolang we maar niet moeten
lopen,ja.
19.30 u: Wij stellen vast dat noch de
rektor, noch de andere hoge gasten een
rondje lopen. Nooit, zo vlak voor de
maaltijd Uitzondering is Jan De Vuyst,
met korte broek. Bovendien was hij
geïnteresseerd in de tentjes die hij,
begeleid door een lieftallige hostess,
allemaal is afgegaan. Wie doet het hem
na?
20.00 u: Hoewel de opkomst van bij
het begin behoorlijk is, kun je nog altijd
niet van echte ambiance spreken. Mis-
schien omdat het nog niet regent? De
massa begint wel aan te groeien maar de
orde blijft streng gehandhaafd: de securi-
ty-ploeg doet moeilijk als je over de
afsluitingen wilt klimmen. Over vier uur
kraait hier geen haan meer naar.
21.00 u: De kompetitie voor de snelste
ronde, één van de ludieke tussendoortjes
van de 24 Uren, is al achter de rug.
Jachtluipaard was bij de jongens dit keer

Twaalf
19.20 u: Bisschop Vangheluwe, die in
de jaren vijftig te Leuven wiskunde en
teologie studeerde, vraagt naar de tent vervolg op p.2 ...
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Voor mij illustreert dit de ruimte die
de zo van verstarring beschuldigde
bestaande wetgeving op het toekennen
van de academische graden voor som-
mige punten toch wel biedt. U zegt dat
wat gepland wordt sterk ruikt naar
ongeoorloofde wetsomzeiling. Ik heb de
indruk dat de Vaste Commissie van de
Rectoren het project daarbij toch wel
een frisse wind in de zeilen geeft.

R. Verstegen
Vice-dekaan Fak. Rechtsgeleerdheid

schoe~n eens even" Veto 28/11)1 inzien hoe er omtrent de bekrachtiging
K tri Car van het diploma ook maar enige twijfel

a en on zou kunnen bestaan.
Nvdr: Groot gelijk, voortaan zal de
verantwoordelijke uitgever strenger de U hebt moeite met de aard van de
hand houden in het mannenklubje: keuzevakken. Misschien kan de Vaste

Commissie van de Rectoren u wel
overtuigen. Het K.B. van 18 mei 1967
schrijft op het wettelijke programma van
de kandidaturen in de rechten "een
keuzevak" in, "une matière au moins"
zegt de Franse versie. Een weinig
bekende en alleen in het Frans beschik-
bare officieuze commentaar, uitgaande
van de Vaste Commissie van de Recto-
ren die voor de herprogrammering
instond, zegt daarover: "En outre,
comme beaucoup d'autres enseigne-
ments qu'il s'agisse de littérature, d'his-
toire, de mathématique, de statistique,
voire même de biologie - peuvent
constituer une préparation utile à la
poursuite d'études juridiques, il a été
prévu que Ie récipiendaire devrait choisir
une matière au moins parmi un ensem-
ble d'enseignements organisés par les
facultés. ( ...) D'autre part, en vue de
l'exécution de cette disposition,.1es facul-
tés pourront, eventuellement créer des
cours qui, à l'heure actuelle ne relèvent
pas de leur discipline". (Hervorming van
hetprogramma der universitaire studien;
Kandidatuur in de Rechten, 1968).

B
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever piet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.

Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ± 1 getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze ons
bereiken.

Kulak
Met belangstelling heb ik uw goed
gedocumenteerde bijdrage gelezen "Eén
kandidatuur Rechten en Ekonomie aan

I Kulak" (Veto 10). Het is gebleken, dat
men over dit onderwerp van mening kan
verschillen. U schrijft dat "er iets
vreemds aan de hand is. En wat de
gevolgen kunnen zijn, bijvoorbeeld voor
de erkenning van diploma's, wanneer
dat vreemds onderzocht wordt.." Waar-
mee veel gesuggereerd, maar niets be-
weerd wordt. Dit zou m.i. ook moeilijk
kunnen. Alle wettelijk voorgeschreven
vakken staan op het programma van
elke student. Daarnaast staat het de
universiteit vrij om een aantal andere
vakken in het programma op te nemen.
Men moet de problemen situeren daar
waar ze liggen. Ik ben niet blind voor de
delicate vragen van interuniversitaire
evenwichten die het Kortrijkse dossier
oproept maar ik kan werkelijk niet

Nvdr: De wet geeft een limitatieve
opsomming van richtingen die aan de
Kulak georganiseerd mogen worden. Ze
verbiedtdeKulak eenfakulteü ekonomie
op te starten, vandaar het voorstel tot
wetswijziging van Marc Olivier. Als
onder de eerste kandidatuur rechten dan
toch drie keuzerichtingen worden geor-
ganiseerd die eksakt overeenkomen met
wat wij in Leuven kennen als zuivere
ekonomie, toegepaste ekonomie en han-
delsingenieur; dan is dat op zijn minst
wetsomzeiling. Trouwens, als het enkel
om 'keuzevakken' binnen rechten gaat,
waarom heeft de fakulteitsraad ekono-
mie dan meebeslist over die vakken en
waarom wordt er daar gediskussieerd
over hun opvulling?

bout gesneden zijn als je lief Als zij
koken loopt alles in het honderd: het
wordt slecht, eenzijdig, ongezond." In
Veto van 28 november "is het gedaan
met de kronische voedselvergiftiging die
je lief je toedient: geef haar dit boek en
zij leert koken." Ik waardeer de poging
om dit boek op een plezante manier aan
te kondigen maar ik begrijp niet waarom
het alleen voor meisjesstudenten be-
doeld zou zijn. Moeten de Heren studen-
ten niet leren koken 1 Of is het de
bedoeling dat zij in Leuven een meid
voor alle werk zoeken die hun ma
vervangt ("Mams, poets mijn loop-

Meeuw
Naar aanleiding van uw artikel over De
Meeuwen het stuk zelf mijn beoorde-
ling. Wat Tsjechov beoogde is blijkbaar
duidelijk gelukt. Gewone mensen spelen
zichzelf Het stuk heb ik gezien en
goedgekeurd, maar dan ook niks meer.
Het was gewoon goed. Het was zelfs zo
ver herkenbaar dat het even goed
eigentijds teater zou kunnen zijn. Wat
wel opviel was dat na een geslaagde
perskampagne de zaal barstensvol zat.
Niet met gewone mensen, nee, meer de
zogenaamde intellektue/e kant van de
samenleving. Waar diezelfde zaal anders
en met even goede stukken slechts een
handvol bevat. En vóór, midden en na
maar leuteren over ... Als kultuurbeleving
bepaald wordt door krantenreklame stel
ik me daar wel enkele vragen bij. De zin
"een kritikus moet zijn publiek leiden"
vind ik totaal fout. Alsof wij 'moeten'
geleid worden, alsof wij geen echte
keuze of geen eerlijk oordeel kunnen
maken.

deed er 25' over, die was ergens blijven
. hangen om een pintje te pakken."
Eigenlijk doen ze gewoon mee voor de
lol. Klubs hebben het altijd moeilijk om
volk bijeen te krijgen bij manifestaties als
deze: de meeste mensen lopen voor hun
eigen kring. "Daar komt nog bij dat wij
vlak voor de 24 Uren een ontbijtkantus
hebben gehad." Nu drinken ze wel geen
pinten meer: het Seniorenkonvent
schenkt vooral whisky-cola en jenever.

Hetzelfde probleem heeft Artsen zon-
der Grenzen. "Sommige mensen komen
alleen voor ons, andere lopen tussendoor
eens voor ons, ze komen uit alle
kringen." Artsen zonder Grenzen hoopt
ongeveer 115.000 frank binnen te halen,
en uiteindelijk wordt het ook zoiets.
16.00 u: Er wordt omgeroepen dat
arma lopers te kort heeft. Rondvraag

wijst uit dat de meeste kleine kringen om
mensen verlegen Zitten, maar zij laten
het niet omroepen. "Er komt toch
niemand op af."
17.00 u: Industria breekt het ronde-
rekord met 41 rondjes, en daarmee
lopen ze twee rondjes in op VTK. Wij
lopen even langs om strijdkreten op te
vangen maar ze zien het toch niet meer
zitten: "Vijftien rondjes zijn niet in te
halen in twee uur tijd. Maar volgend jaar
zullen we winnen."
17.30 u: Het begint opnieuw te rege-
nen, een kwartiertje maar, om de sfeer
erin te houden. Het volk begint massaal
toe te stromen. Wij banen ons een weg
door pannekoeken, bier, hot-dog, koffie
en vooral modder. Het is overal glad.
Iemand van het VRG gaat tegen de
vlakte. "Let toch op, kieken, als ge van
stok wisselt." Rond de tentjes langs de
kant van het Cité zak je weg in een
moeras.
18.00 u: De strijd om de eerste drie
plaatsen is beslist, maar bij VRG en
Ekonomika zit de sfeer er nu dik in: de
eerste ligt drie ronden voor. "We krijgen
ze nog," zeggen de ekonomisten. "Op
een uur moeten we drie ronden kunnen
pakken." Aan de overkant van het veld
hebben supporters postgevat. VRG'ers

24 uur rondjes geven. laten awoert-geroep horen, de Ekono-
misten zijn sportiever maar de drie
rondjes worden niet ingehaald.
18.45 u: De Senioren houden het voor
bekeken en beginnen alvast hun tentje af
te breken. Misschien een prijs voor de
vlijtigste opruimers ?
19.00 u: Is het nu echt gedaan? Fak-
kels en Chariots of Fire. Als ze het de
derde keer draaien valt de elektriciteit
volledig uiL Twaalf minuten duisternis.
En God zag dat het genoeg was.

Erik Paredi
Johan Reyniers

Alexandra Melis
Jan Van der Linden

02.30 u: 's Nachts wordt ook dé ronde
met de meeste en de minste kledingstuk-
ken gelopen. Bij Pedagogie/Psychologie
is het niet meteen druk te noemen, maar
sfeer is er wel. Het is hun bedoeling,
zoveel mogelijk volk naar de 24 Uren te
krijgen door voor de nevenklassementen
mee te dingen. "We kondigen in de les
aan dat we om XX uur stunt X uithalen.
Daar komt dan heel wat volk op af." Zo
haalt hun Kurt De Backer de prijs voor
de meeste kleren (over de 200, in elk
geval veel te veel), hebben zij een best
verklede (een MP uit de Tweede We-
reldoorlog), is het een van hun meisjes
dat het snelst achteruitloopt (Els Van
Der Donckt doet dat in 2'56") en
beschikken zij over de origineelste door-
geefstok : een meisje ingedraaid in 24 U-
renaffiches.
03.00 u: Hoe komt het toch dat een
grote kring als VRG altijd zo erbarmelijk
presteert? "Dat ligt aan verschillende
faktoren," legt de preses ons uit. "I. Veel
meisjes: hun gemiddelde snelheid ligt
iets lager dan die van jongens, zo is
statistisch bewezen. 2. Ik heb zelf
meegelopen. 3. Hier wordt jenever
gegeven. 4. De modale rechtsstudent ..."
Hij maakt zijn zin niet af. Teveeljenever?
Er wordt hier nogal wat gezongen.
·03.30 u: Bij Germania en Romania is
maar weinig volk te bespeuren. Die
weinigen hebben al een serieuze pint uit.
"Ja," zegt Stef Wauters, preses Romania
ons, "wij zijn serieuze wetenschapsmen-
sen." - "Dat heeft alles met het weer te
maken, wij hadden lijsten vol met
mensen die wilden lopen." Germania
probeert traditiegetrouw potentiële lo-
pers te motiveren met boekenbons,
"maar blijkbaar," aldus Werner Van den
Bergh, "wordt er toch niet meer gelezen
bij ons."
04.00 u: Apolloon lijkt de kompetitie
ook al uit het oog te hebben verloren.
"Het oprichten van speciale teams," zo
vinden wij, "druist in tegen het principe
van massasportklassiekers. Bovendien
hebben wij, door de daling van onze
studentenaantallen, nog slechts 750 po-
tentiële lopers. VTK heeft er 2500. Je
moet geen ingenieur zijn om te bereke-
nen wat voor verschil dat maakt." Geen
speciale lijsten voor de zwakke uren: elk
uur is een bepaald jaar verantwoorde-
lijk, en dat blijft zo tot het einde.

Bij Kine worden mensen gemasseerd.
Iedereen is welkom, maar in de praktijk
melden vooral sportkotters zich aan.
"Wat wij bieden is een gewone sport-
massage, die er voor zorgt dat er een
betere bevloeiing is van uw onderste
lidmaat."
05.00 u: Wij denken aan Vangheluwe.
die om onze nachtrust bekommerd was.
Wordt het geen tijd om te gaan slapen?
Het regent al de hele nacht en in het
lopen is ook al niet veel variatie merk-
baar.
12.00 u: Bij het tentje van het Senio-
renkonvent is het uiterst rustig. "Onze
snelste ronde was I '25". De langzaamste

<lil Vel'volg van p. 1

Tom Willaert (1'09.8"), bijna twee
sekonden sneller dan de snelste van vorig
jaar. Bij de meisjes bleek IOphelia
Glorieux met 1'32.3" .een waar tijgertje
te zijn.
23.00 u: Het is nog vroeg, maar de
aanblik van al die mensen die lopen en
lopen doet ons denken aan het enige
tastbare dat je van de 24 Uren over-
houdt: dat volgende week tientallen,
honderden mensen voor geen geld de
trappen op te krijgen zijn, bijvoorbeeld
omdat zij ocharme twaalf rondjes of zo
gelopen hebben. Neem een voorbeeld
aan Bart Cuypers, die 156 ronden zal
lopen, en Hilde Hacour (69 ronden).
Hoewel wij niet weten of voormelde
personen volgende week nog in leven
zullen zijn: bedenk dat zot zijn geen zeer
doet. Gaan zitten doet dat echter wel, en
het zijn voornamelijk de zotten die daar
nu last van hebben. Bart Cuypers won
eerder al de halve maraton en hoopt 168
rondjes (wat gelijk staat met een dubbele
maraton) te kunnen doen. Zijn metode:
ook 's nachts gaan slapen. Steven De
Griek liep vorig jaar 136 rondjes,
eigenlijk al waanzinnig veel. Er wordt
hier met rekords gesmeten dat het een
lieve lust is.
00.30 u: Wij lopen een Securitas-be-
waker tegen het lijf. Zijn dienst blijkt
voor de gelegenheid niet met meer
mensen te zijn uitgebreid, maar hij
verwacht wel heel wat meer werk te
hebben. Zo moet hij alle verkeerd
geparkeerde auto's opschrijven, elk ge-
val van vandalisme opslaan.
01.30 u: Het regent al een paar uur, het
Sportkot is herschapen in een zompig
Groeningeveld. Hier en daar wordt al
om lopers geroepen. Het is koud en kil,
warme wijn helpt. De radiowagen, die
muziek en onderhoudend gelul de eter
instuurde, zwijgt. Er waren namelijk
klachten over geluidshinder: op de
Tervuursevest zou het geen leven ge-
weest zijn.
01.45 u: VTK staat zes rondjes voor
maar verzekert ons dat het niet de
bedoeling is te winnen. Vorig jaar
hadden ze immers een A-team klaar dat
tijdens de zogenaamde 'zwakke uren' het
tekort aan lopers moest opvangen. Nu
doen ze niets speciaals: "We zien wel
hoe het afloopt, " zegt preses Koen
Knoops. "Wij kunnen er toch ook niets
aan doen dat er zoveel jongens in onze
fakulteit zitten. Maar er lopen ook
meisjes mee, onder luid gesupporter
natuurlijk. Mag ik u een wijntje van het
huis aanbieden ?"
02.00 u: Wij gaan op zoek naar de
origineelste stand, en komen al gauw tot
de vaststelling dat het tussen de Archi-
tekten en Industria zal gaan. Beiden
hebben met Stella Ar/ois-kratten heuse
woningen gebouwd: eerstgenoemden
lekker westers in een kasteel, de anderen
in een pyramide. De Architekten verze-
keren ons dat ze gaan winnen, "want wij
hebben een hogere stand". Uiteindelijk
zal Industria met de prijs gaan lopen.

Jan Gorissen

Scheerhappening
Dé gebeurtenis binnen het evenement
van de 24 uren: je (gratis) laten scheren
door De Nieuwe Haarkapper, haarkap-
pers in feite, wan! deze coiffeur heeft
reeds heel wat vestigingen - misschien
'staan de Amerikanen er weldra paf van'.
Ik sta er inderdaad van versteld: nog
nooit ben ik zo slecht geschoren! Of is
halfgeschuimde gel op een droge huid
met botte, niet gespoelde mesjes afschra-
pen dé Nieuwe Scheerwijze ? Om nog te
zwijgen over de verhalen van bloederige
taferelen. Ironisch genoeg heeft Gilette
zelf een uitstekend referentiewerk uitge-
geven over dat onderwerp (De gids van
het scheren, de goede raden van Gilette,
2 pagina's, 1988). Waarschijnlijk was er
iets misgelopen tussen de marketing
director en de field manager. Zelfs bij de
lieve scherende dames kon er immers
geen commerciële glimlach af. Natuur-
lijk moest deze stand zijn bijdrage
leveren in de kakafonie der muziek bron-
nen. Ook de speaker kon mij echter niet
vrolijk stemmen, ondanks zijn interes-
sante kommentaar, aldoor op het ritme
van de muziek de volumeknop heen en
weer schuivend. Wellicht miste ik de
'pointe' van zijn fijnzinnig gebabbel. Ik
had liever de Barbier van Sevilla ge-
hoord. Toch bedankt voor het busje
scheergel. Maar ik snap niet wat de
bedoeling van dit alles was, noch die van
Sportraad (sponsoring? foei I), noch die
van DNH. Hoopten ze op die manier de
studenten, de 'kritische elite' te paaien?
Je kapsel wat laten bijwerken vanaf 695
frank noem ik trouwens niet zó student-
vriendelijk. Of zijn de New Generation
Students (te herkennen aan hun auto
met mobilofoon) dan toch zo talrijk. Of
is De Nieuwe Mode werkelijk niet 'half
maar 'slecht' geschoren zijn? Ach nee, ik
snap het al, ik ben zeker wat '01(1
fashioned'.

1. VTK ~~~- 906
2. Industria 894
3. Apolloon 879
4. VRG 872
5. Ekonomika 869
6. Thomas Morus 845
7. Pauscollege 836
8. LBK 835
9. Medika 826
10. Citee 792
11. Reg. Mundi/Just. L. 789
12. Wina 787
13. Ter Bank . 769
14. Diana/Torres 768
15. Heilige Geest 765
16. Politika/Soc. Ho. 764
17. Lerkeveld 757
18. Architekten 747
19. HH Heverlee 745
20. De Klos 742
21. CZW/Verpleegknd. 738
22. Luk/Begijn/Van D. 734
23. Germania 730
24. Ped.lPsych. 728
25. Bios 706
26. Farma 702
27. Romania 696
28. Alhinas 692
29. Apollonia 680
30. Medalo/Netens 678
31. Chemica 642
32. Katechetika 628
33. Senioren konvent 373
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Seksisme
Hoewel het initiatief om studenten op
een kreatieve, gezonde en goedkope
manier te leren koken aan de hand van
een 'heus studentenkookboek' lovens-
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"niet alle meisjesstudenten uit hetzelfde
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Hopen met Amnesty International

Dood

Marionet
Amnesty staat er ook op volledig
onpartijdig te zijn. Voor een vereniging
die daadwerlijke steun probeert te verle-
nen aan mensen die gevangen genomen
werden om politieke motieven is dat ook
een absolute vereiste. Het beste bewijs
van die onpartijdigheid wordt dan ook
geleverd door de verschillende regimes
van de landen die door Amnesty in haar
dossiers aangepakt worden. De Sovjet-
krant Izvestia aanelde niet Amnesty te
bestempelen als "ideologische sabo-
teurs". Het blad Rastakhiz wist van zijn
kant weer dat Amnesty "een nieuwe,
door de kommunisten geënsceneerde
marionettenvertoning" zou zijn.

Toch worden in naam van de objekti-
viteit soms nogal rare hersenkronkels
gemaakt. In het 'Amnesty International
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meest dringende en ekspliciete vraag
naar meer aandacht, steun en medewer-
kers?

Om het even erg duidelijk te stellen:
als deze week &hrijf ze vrij als nationale
aktieweek opgestart wordt, dan hoort
iedereen met een beetje eergevoel in zijn
lijf dit projekt te steunen. Trouwens, de
kaarsjes van Amnesty zijn ideale kerstka-
dootjes.

Walter Pauli

Schrijf ze vrti.áAmnesty International..

gerust afvragen of bijvoorbeeld Marga-
ret Thatcher tijdens de Falklandoorlog,
Ronaid Reagan bij de inval in Grenada,
of Michaël Gorbatsjov bij de Afghaanse
inmenging, om het bij deze drie te laten,
ook niet op grote schaal de mensenrech-
ten met de voeten treden. Om nog te
zwijgen over de respektievelijke regimes
van Iran en Irak.

Loko
Heel andere kriteria zijn van toepassing
op bijvoorbeeld de guerillero's van EI
Salvador. Inderdaad, ook zij gebruiken
geweld. Ook zij doden en gedragen zich
allerminst in broederschap met hun
tegenstanders. Maar, om hogerverrnelde
inleiding nog eens te citeren: .....dat het
van essentieel belang is, dat de rechten
van de mens door een rechtsstelsel
beschermd worden, opdat de mens niet
verplicht worde uiteindelijk zijn toe-
vlucht te nemen tot opstand tegen de
dwingelandij en de verdrukking". In de
Franse tekst staat er révolte, in de
Engelse versie rebellion, termen die
slaan op aktie buiten de legitimiteit.

Dergelijke vormen van politiek ge-
weid vallen binnen het normale kader
van de mensenrechten. Door een struk-
turele schending van de mensenrechten
vanwege een onrechtvaardige overheid
heeft men geen garanties meer voor de
eigen rechten en kan men die ook
nergens afdwingen. Tenzij dergelijke
verdrukten het recht in eigen handen
nemen. Trouwens, het enige wat toege-
staan wordt is de 'opstand'. Martelingen
en gelijkaardige toestanden blijven hoe
dan ook ontoelaatbaar.

Nog moeilijker liggen, zeker in het
Westen, de bepalingen inzake sociale
zekerheid. Als Philips-Leuven van de
ene dag op de andere meer dan 800
werknemers op straat zet, zonder enig
uitzicht op ander werk, hoe zit het dan
met dat bewuste artikel 23.1 : "Eenieder
heeft recht op arbeid en (...) bescherming

Woord of daad

Veertig jaar terug namen de Verenig-
de Naties The Universal Declaration
of Human flights aan. De goedge-
. keurde tekst was een verklaring, en
ook niet meer dan dat Men be-
schouwt het nergens als een wet
Alle staten onderschrijven wel de
gestelde intenties, maar geven an-
dere "praktische vertalingen".

Het Westen loopt hoog op met de
bepalingen die de individuele privee-
rechten beschermen. Het Oostblok
stelt de kollektieve rechten centraal
en beschouwt het als de plicht om
eerst deze te verwezenlijken. De
oorspronkelijke tekst 'heeft het echter
nergens over prioriteiten: alle men-
senrechten zijn even fundamenteel.
De vertalingen zijn dus subjektieve
interpretaties, louter bepaald door de
eigen ideologie. Oost en West grij-
pen, indien de kans zich voordoet,
deze problematiek aan om elkaar te
beschuldigen van overtredingen van
de mensenrechten.

Zo'n aantijgingen worden telkens
met de grootste stelligheid ontkend.
De mensenrechten - de onver-
vreemdbare rechten voor iedere we-
reldbewoner - liggen immers gevoe-
lig. Een staat gooit zijn prestige te
grabbel wanneer aan de eigen be-
woners niet eens een minimale
menselijke waardigheid kan gega-
randeerd worden. Iedereen beseft
dat deze problematiek aan de basis
ligt van een rechtvaardige wereld,
zodat bij de "grote historische ont-
moetingen" van deze tijd de men-
senrechten steevast op de agenda
staan, of het gaat om de top
Reagan-Gorbatsjov of de audiëntie
van Johannes-Paulus met Pinochet
Meer nog, het niet spreken over
mensenrechten betekent een onver-
antwoorde nalatigheid. Dit komt bij
de publieke opinie negatief over.

officiële kanalen ophouden de demokra-
tie te kontroleren, is Amnesty vaak de
ultieme noodklok. Amnesty wordt danDe dwaze schrilvers :!::~OnaaIgevreesd,envandaar

, ... . ~ . In 1977 werd dan ook de Nobelprijs

Youssou N Dour, Peter Gabnel, Sting, Tracy Chapman, Enc voor de Vrede aan Amnesty Internatio-
Clapton, Bruce Springsteen, de pleiade van artiesten die zich voor na! toegekend. Bij de motivatie voor de
'het hogere' inzet is merkwaardig, en getuigt soms van meer prijs stelde het Nobel-komitee onder-

kwantiteit dan kwaliteit. Enerzijds wordt de platenverkoop van de meer "Amnest!. International ..h~ft
artiesten gestimuleerd, anderzijds komt het 'hogere doel' op een Imede ~ w~ vnjgemaakt voor vnJhCl~

uI . .. d kiike Pr bl . da h tal be ti gerechtigheid en aldus ook voor vrede inpop. arre maru~r m. e ~ r. 0, eem IS t et aan ne ete~ een de wereld". Het antwoord van Amnesty
~t.Je de pan ~tsWlDgt, zodat het evenement' verloren gaat. Er dienen I is gelukkig een stuk realistischer "Wij In het kader JJa1I Amnesty vinden wo
ZIch zoveel Aid-kampagnes aan dat het een sleur wordt. In deze van Amnesty zijn niet zo optimistisch. Er 7112 twee filmvertoningen plaats in
mallemolen blijft de grote Amnesty-tour de enige echte konstante. Dat wordt nog steeds gemarteld. Nog dage- Auditorium VesaIius: 'Le pull-over rou-
betekent dat de problematiek en de vereniging zich reeds jaren in de lijks word~n eItst:~ties geI?el~: .." Dit ge' en 'La historia official'. Verder zijn er
fokus weten te plaatsen. Recent zijn re weer met een grote antwoord IS tegelijk ~n duideliike op- de briefschrifavonden: Café Rejean
briefschrijfaktie gestart. Amnesty International, dus. Bekend, gevreesd, .roep, Ondanks het keihar~ werk van de (hoek Tiense/Geldenaakse) op ma 5112
invloedriik machteloos opgehemeld, verboden verguisd, bekritiseerd, mensen van ~esty. blijft ~e toc:stand om 20.oou en op 7112 om 20.30u in de

:ol , kort i , ondermaats. Is dit feit op Zich met de UP.
gewaardeerd. Een o~ portret. . ~";;"':~i.~r"'f.'::i.:.,~~~.~-.r:~ ."'l,,>~~<...~!s-:o;'è"~""~"ÎI!;c;:1t.~'_-r:.."',..."",~ ••.,.u.;';.; .~.,::.;;;.
Amnesty International noemt zichzelf Handboek', uitgave 1987, staat er als ?;.:;:'J;:;lÎ:;;f.{~:,:j."J~~'f;_·;?:tj,"t~:,r,~ru'·)~:'~';~~'?"'it;.4~":.~'!<{.i.,!-?.!~..c.~;;'_~..S;ff!.jt._ié?;1':_

. h d de raktisch "Is AI ..- ....;.~:i".'I.'.~ .HEM' 'ASTK[:EVEN·~··l......,""'-Ä~~wel eens "c:en samenzwenng van oop". antwoor op p. . e vraag ;.~~~\;/·:i;'~~~':;"<i~..!.: . .' ." _ 'l(;:·;:"_1;J~~..j;'St;
In 1961 liet ene Peter Benenson een tegen het apartheidsregime?" dat Am- f.!~.-r~,~·;t'~·!'\~i--·:': .' .:. . -_ .... .. .·!I!~·'r.;~..,~i:·'Ss~~.r-.
kranteartikelplaatsenwaarinhijmensc:n nes~y ageert tegen toestanden in Zuid:, ·~ISANDERE;ME~ISEN:.;i.O~~RIJGt:~·I~·~
zocht om mee te werken aan een aktie Afrika die rechtstreeks onder baar man :;t!!~;,~-~~~"";"-,:~;;/_~",,,,,;,,;,,,,,,,,:,,:;,,!:~):~:-j.1~~~·"~jo:':~\·~~""':1>"k'B.~~ "'~
om alle gewetensgevangenen vrii te daat vallen (martelingen etc.) dat Am- : ,,:,;~:~:.!,-'_i" •.•. ~ -:,...z. ~ :~~ •• ..:."-e ~.;::-:" .."e : :~;·IL;,..w:. e-. ,- "..._... ::~ •. t!. ',,;;,;,.!;~~.

:J ,· ~';·.··:.,,,·,,·,~I'.'I' ). ·v .»",~ :t ,.~ '41 ".-.. ~~".:.
krijgen. Binnen de maand ~ad Ben~~n nesty .vaststelt ?at de a~eid door de ~;}?i!Hr;.""... . .'. .: ~~;~. ... .-: ~>3~;ó..!'.~
r:en groep van meer dan duizend vrijwil- Veremgde t:latIes als een misdaad tegen ~~·.~i1.M:.~..:~·. :.':':",:,~:-;' -,': ::...: ~ . :.' .. '; '.'::\;':·~-rifl1
ligers kunnen verzamelen. Ammnesty de mensheid wordt beschouwd, maar ;t:.~..,!fo~'" . . . ', :.::.~·t.~·i"';;;,
International, vertrokken als een beperkt "Amnesty International spreekt zich niet ·ti~t:~."~:i:~:"" '...'..' ....~~':)'Z!:.;~~
media-gebeuren, was binnen het half uit over apartheid als ideologie". Omdat i:;:~~(~1"" . ...\>:4:~\;.~~
jaar in staat om een permanente interna- ze dat bijvoorbeeld ook niet doet over r6~h~'''~V~:,_ ..~:~~s~f;~~
tionale beweging te worden. Het kon kommunisme of kapitalisme. ~~:~~j:~~~.:i..... ,. ~~:·:);.}-·~f;'~.?~.
niet anders dan dat de nieuwe vereniging Toch is er het verschil dat de beide ~.;~'~-~f:.~ .... .:.~.~.~~~~tf:-~~~
een antwoord bood aan een akute nood. eersten nooit een UNO-veroordeling ~~:.~~~..;::.,:;;:." .'. :~:.•~ ,,·t:~'::':
De vlucht die Amnesty International hebben gekregen, en de apartheid wel. :t~~}§f::Y~' .:.:~::~...T:;~r:i
sindsdien genomen heeft - 3.450 organi- Ten tweede kan je je niet afmaken van ~~;t~f:.:~~.... .i- - .~ ~".;-; ',e.~'i"~
saties in meer dan 55 landen - bewijst uitspraken over apartheid in de trant van ;':::~;:.~-"}!';: .. . . ; •. :{t .•~ ·t'.f,;..t~~

. ,,~,\"'''':t 'lr'''' .- ""'~"\).:":
dat .~e .prange~de onrust mets aan "HetISID1Jntaakmet".HetlSook~etde ·.~.i'}/;:':-:.f.;r.... '.,'.~:., ··it!...:!~
aktualiteit heeft ingeboet, rechtstreekse de taak van de Chiro, de :;:,;·i-.:i:~::.~:·~ :. .,~~).~~.

KSA, van Kringraad, van de Sp, om er ··~'~,~,;t0~iJ.. ..:~$,·y~t
nkel .' h' ? ,.. ,.'....",e en te noemen, om ZlC uu te , .....:;. :, !"l . ft:.:;':::i 1"

Konkreet werkt Amnesty op drie terrei- spreken over apartheid. En toch doen ü' ;;tr~~:~" . ~ .·;f}t~~
h t .j..;; " .... ~...- ttr\f"".J] ~. ",." ",nen. In de eerste plaats wordt voor e. ?-::'<ii:.~,::~ ...~~ff,. . \\. . P'" lil' ~.;<~'i~~;

gewetensgevangenen een onmiddellijke , , "'~~\~{!t.t;_ ~ ,~tt!.i
d liik ..I··.. Puistjes ('''~,\:"",:,:'}~,- ~. '; , . , 7:".:•• ') ..en onvoorwaar e ~...e vnj atmg geëist, .:..:;,:,;;~, 4' 1 _ .' 1 :.;.....t-;.l'

Het gevangennemen van mensen louter Maar kom, iedere organisatie zal zijn ':C·~:~1;t.BE...WIL ELC,IQlJL r ~'~!;~~~
om hun ideologie is een flagrant aanlas- eigen puistjes wel hebben. Belanzriîk is ~,:':~'è.:"t~_. ; ~~.!~!

C·"J ~"="",.,,~~·r ,.... ,...~t<.~
~~n van de mensenrechten. Ten .t",:e_ede in de eerste p~ts dat h.et werk van ~;~.'~i'i:i i.z(,~'(:
Ijvert men ervoor ~t ande:_epoluieke Amnesty de moeite waard IS, en nog veel :~!.~;~t:.~'"\. , "\ _" .; ..,_,,, ~ "'\.."\.."" " ' ~~
gevangenen een c:erliJk en tIjdig proces meer in de verf zou moeten worden ;·!r~W'::"..,.'00';' •r .....,'1.•1',.. ":t"; .f"ew ni'ülit"ïmt~"f'lr=;N';'",'r's ~ y i;'i.~
krijgen en zeker met blootgesteld zouden gezet. Amnesty vervult een echte waak- :~;j.
worden aan marteling en doodstraf. Het hondfunktie. Waar de legale weg en de ~~~;
verschil tussen gewetensgevangenen en
andere politieke gevangenen is dat de
tweede groep strafbare daden heeft
gesteld, bijvoorbeeld omdat ze geweld
hebben gebruikt In derde plaats ijvert
Amnesty voor alle gevangenen tegen
marteling en doodstraf: Duidelijk een
kwasi onbeperkt werkdomein, zeker
omdat de toestand sinds de jaren '60
allesbehalve verbeterd is. Er zijn meer
landen die in overtreding zijn dan
omgekeerd.

Kruciaal in de werking van Amnesty
International is de aktie tegen marteling.
In de jaren '80 komt martelen steeds
meer voor als een geliefkoosd middel
van regimes en regeringen van allerlei
slag om de orde, de tucht en de openbare
veiltgheid afdoende te garanderen.

Voor Amnesty is dit absoluut onaan-
vaardbaar. Zelfs al zouden er 'praktische
voordelen' aan martelen kunnen zijn,
zoals het afdwingen van bekentenissen,
het verklikken van namen van tegen-
standers van het regime of het feit dat
sommige mensen zich na een stevige
marteling een tijdje gedeisd houden,
toch mogen hiervoor geen belangrijkere,
algemeen menselijke principes uit het
oog verloren worden. Martelen is im-
mers steeds een bewuste ingreep op de
menselijke waardigheid van een hulpe-
loze gevangene.

Een grote belangstelling voor de
mensenrechten juichen we enkel
toe. Een boykot van de apartheid
bijvoorbeeld is inherent aan een we-
reld die streeft naar vrijheid en gelijk-
heid. Alleen wordt die belangstelling

. "? te veel gedraineerd naar evidente
tegen werkloosheid . In hoeverre ga- onderwerpen en doen de meeste
ra~deert België bijvoo.rbeeld dat dit UNO-lidstate~ al het mogelijke om
artikel voldoen~e ernstig wordt gen<: iedere link van de eigen naam met
men, als dageh~ks enkele honderddui- spaaklopende menslmrechten te
zkaenlde~ aanschuiven voor de stempello- verdoezelen. Ook België. .

en.
Even precair is artikel 26.3: " ... de Als bijvoorbeeld art.14 stipuleert

toegang tot hogere studiën moet in dat "eenieder recht heeft om in an-
volledige gelijkheid mogelijk zijn voor dere landen asiel (...) te krijgen tegen
allen in verhouding tot hun verdienste". vervolging", is de huidige Belgische
Dergelijke standpunten heeft LOKO vreemdelingenwetgeving hiervan
ook steeds verdedigd, namelijk dat allen een flagrante aanfluiting. "Niemand
die er de kapaciteiten voor hebben. hier mag gedwongen worden om tot een
kunnen studeren, ongeacht bijvoorhceld vereniging te behoren" (art.20), en
hun financiële situatie. Als talloze wc- toch bestaat hier een Orde van Ge-
tenschappelijke rapporten aantonen dat neesheren. Bovendien stipuleert
dit momenteel steeds minder het geval is, art.18 dat Iedereen recht heeft op
in hoeverre hebben we dan te maken vrijheid van godsdienst, deze in het
met een schending van de rnensenrech- openbaar te belijden en de praktr-
ten ? sc he toepassing en eredienst te on-

derhouden met inachtneming van
geboden en voorschriften. De hetze
van het Vlaams Blok tegen mos-
keeën wordt hiermee herleid tot haar
werkelijke proportie: inhumaan. Als
dergelijke gevaarlijke nonsens als
officiële partijstandpunten mogen
verkocht worden, krijgen deze uit-
spraken op de koop toe een respek-
tabel kachet.

Veertig jaar Mensenrechten-
andere wrede, onmenselijke of vernede-
rende behandeling of bestraffing". Te-
genwoordig is het nog wachten op de op
stapel staande "Konventie van de Rech-
ten van het Kind".

Zwijgen
Het leuke aan die resem verdragen is het
afdwingbare karakter ervan. Ook België
mocht reeds ondervinden dat het onder-
tekenen van dergelijke verdragen prakti-
sche konsekwenties heeft. Bekend, be-
rucht zelfs, is in dit opzicht het arrest
Marckx. Het Hof van de Rechten van de
Mens veroordeelde België omdat na-
tuurlijke kinderen gediskrirnineerd wer-
den tegenover wettelijke. Als gevolg
hiervan is de gewraakte passage verdwe-
nen uit de Belgische wetgeving, en
vervangen door een gekorrigeerde ver-
sie.

Maar dit is vanzelfsprekend slechts
één klein aspekt je. Het merendeel van de
rechten van de mens wordt dag na dag,
nagenoeg overal ter wereld, overtreden.
Meest in het oog springend zijn vanzelf-
sprekend de talloze martelingen, de raids
van de doodseskaders, de arrestaties
zonder enige vorm van proces, het
apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Botha
en konsoorten zijn trouwens door de
Algemene Vergadering van de UNO
veroordeeld als "misdadigers tegen de
mensheid", een uiterst zware maar
daarom niet minder rechtvaardige uit-
spraak. De veroordeling van dit wette-
lijk racisme kan echter niet beletten dat
dergelijk systeem tot de dag van vandaag
funktioneert.

In de Inleiding van de Verklaring staat
overigens "dat het van essentieel belang
is, de vriendschappelijke betrekkingen
tussen naties te bevorderen." In die zin
gaan alle oorlogvoerende landen, en
specifiek de politieke leiders die hiertoe
de verantwoordelijkheden hebben opge-
nomen, ernstig in de fout. Je kan je dus

Zelf
Zijn mensenrechten dan zinloos, als ze
toch dag na dag overtreden worden?
Was het dan toch een slag in het water,
enkel goed voor het prestige van de
toenmalige wereldleiders? Zeker niet.
Gewoon het feit dat de tekst bestaat,
biedt een houvast voor wat een mens als
minimale rechten kan laten gelden.
Omdat de toepassing van een principe
spaak loopt, kunnen die principes op
zich nog altijd uiterst waardevol zijn. Het
zou wel een aansporing moeten zijn voor
iedereen om meer open te staan voor de
problematiek van de mensenrechten, en
er in de mate van het mogelijke iets aan
te doen. Mensenrechten bestaan nu
eenmaal nooit zomaar als een abstrakt
iets. Integendeel, mensenrechten zijn
heel konkrete uitingen en gevolgen van
alledaagse handelingen. Begaan zijn met
mensenrechten is in de eerste plaats een
kwestie van aktief doen en laten. En dat
is veel meer dan louter stellen dat je zelf
toch nooit iemand kwaad hebt gedaan.

Walter Pauli

Dat in België alle 30 artikelen niet
helemaal verwezenlijkt zijn, is be-
denkelijk. Dat de realiteit zich boven-
dien verder van de basistekst verwij-
dert, is gewoon schandalig. Recht-
vaardigheid (bijvoorbeeld het asiel-
recht) wordt weggedrumd door an-
dere motieven (bijvoorbeeld de fi-
nanciële toestand van de OCMW'sj.
Als België écht begaan is met men-
senrechten, dan moeten dergeljke
evoluties dringend worden gestopt.

I VETONOMIE I
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Mensenrechten volgens het Vlaams Blok

De rechten van kamelendrijver

Internationale verdragen opstellen is één zaak, ze toepassen is al te
vaak een andere. TOChzouden grote en vage principes ook moeten
gelden in konkrete situaties. Niet altijd is dat even eenvoudig: pas na

jaren worden die artikels geratificeerd in de verschillende landen, en dan
moet je nog afwachten hoe in de jurisdiktie de vaak zeer ruim gestelde
verdragen interpreteert. In België valt het op dat de laatste tijd in de
diskussie rond migranten de demokratische spelregels niet steeds van tel
zijn. Uitlatingen als die van het Vlaams Blok lijken immers op talloze
plaatsen strijdig te zijn met ongeveer alle internationale verdragen
aangaande fundamentele rechten en vrijheden van de mensen. We
grasduinen even in teksten van internationaal recht.

Het begint al met artikel I van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, zowat het beginpunt van
respekt voor de menselijke waardigheid.
"Alle menselijke wezens (...) moeten
elkaar bejegenen in een geest van
broederlijkheid". Bij uitlatingen als Ei-
gen volk eerst enMigranten buiten is van
dat ideaal niet veel meer te merken.
Migranten buiten is trouwens een slogan
die door ettelijke artikels als strijdig met
de mensenrechten kan worden be-
schouwd. Artikel 13 stipuleert dat ieder-
een het recht heeft "zijn verblijfplaats in
een Staat te kiezen" en "elk land, het
zijne inbegrepen, te verlaten". Uiterst
ekspliciet stelt artikel 4 van het vierde
Protokol van het Verdrag ter Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en
zijn Fundamentele Vrijheden: "Koliek-

ZONDAARS

Ekemigranten is het Vlaams
k erg ver gegaan in het
ken naar oplossingen, dit is

wel het minste wat kan gezegd
worden. Deze parij wordt dan ook
aartsvijand voor alle anti-racisten,
en terecht. Ze zijn echter niet de
enige boosdoener. Ook de andere
partijen verwisselen dikwijls "prag-
matische" oplossingen met meer
fundamentele vragen, en treden op
hun beurt mensenrechten met de
voeten.
Zo weet PSC-kopstuk Joseph

Michel in Exclusief 1987: "We
riskeren hetzelde lot te ondergaan
als het Romeinse Rijk, dat opge-
slokt werd door de barbaren. Dat
zijn de Marokkanen, de Turken, de
Joegoslaven, de Islam-volkeren. Ik
kan ze niet anders dan als barbaren
bestempelen." Michel was in de
vorige regering minister van Bin-
nenlandse Zaken, en bij uitstek de
bevoegde persoon inzake migran-
ten...
Even frappante taal werd ge-

sproken door Henry Lismonde van
het FDF. Hij richtte zich in een
"Open brief aan het uitschot" :
"Weet dan, kleine schoften, leerling
misdadigers, boosdoeners van el-
ders, 'dappere aanranders van onze
vrouwen, (...) Vorst zal nooit uw
Chicago of uw jungle zijn! Noch
uw kasbah! Aan de goede ver-
staanders, gegroet!"
In het Brusselseheeft het Vlaams

Blok trouwens geen skore zoals in
Antwerpen kunnen behalen omdat
de eisen van de andere partijen
dikwijls nagenoeg analoog waren.
Een partij als de huidige PS en
bijvoorbeeld PRL-sympatisant Ro-
ger Nols hebben een even kwalijke
reputatie op gebied van migranten.
De PRL in zijn geheel beweegt zich
overigens op het randje: de wetten
die het de politieke vluchtelingen
een stuk moeilijker gemaakt heb-
ben in België asiel te krijgen waren
van minister van Justitie Jean Gol,
niet van het Vlaams Blok. Zij
werden bovendien goedgekeurd
door een meerderheid waar naast
de PRL, ook de PSC, de PVV en de
CVP deel van uitmaakten. Om
maar te zeggen: meer dan één
politieke partij gaat in de fout tegen
de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. (WP)

tieve uitzetting van vreemdelingen is
verboden".
Eigenlijk beogen de meeste interna-

tionale verdragen net het omgekeerde
van 'migranten buiten', namelijk een zo
groot mogelijke mobiliteit van de we-
reldbevolking. Zo geven de Europese
staten volgens het Europees Sociaal
Handvest, artikel 19.6, de garantie "zo-
veel mogelijk de hereniging van het
gezin van een migrerende werknemer
die toestemming heeft verkregen om
zich op het grondgebied te vestigen, te
vergemakkelijken" Even verder luidt het
weerom "dat genoemde werknemers
(...) niet uitgeleid worden." Ter vervolle-
diging maakt men later duidelijk dat "de
zinsnede 'gezin van de migrerende werk-
nemer' geacht wordt fen minste zijn
echtgenote en kinderen (...) die de
leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben,
te omvatten."

Moskeeën
Hetzelfdegeldt ook voor politieke vluch-
telingen. Luidens artikel 14 van de
Verklaring van de Rechten van de Mens,
"in geval van vervolging, heeft eenieder
het recht asiel te zoeken en asiel te
verkrijgen." Het onderscheid dat men
graag maakt tussen politieke en ekono-
mische vluchtelingen is trouwens niet
relevant. Ieder mens heeft immers het
recht te gaan werken waar hij wil,
zonder enige beperking van grenzen.
"Eenieder heeft recht op arbeid en de
keuze van zijn arbeid" (artikel 23 van de
Rechten van de Mens). In landen met
hoge langdurige werkloosheid hebben
de zogenaamde ekonomische vluchtelin-
gen dus het recht te migreren en elders
een menswaardig bestaan op te bou-
wen.
Talloos zijn ook de bepalingen die

Vlaams Blok-uitlatingen over moskeeën,
hun eventuele geluidshinder en gewoon
het feit dat ze bestaan, beschouwen als
inferieur aan een menswaardige maat-
schappij. Reeds in artikel 18 van die
eerste verklaring werd bepaald: "een
ieder heeft het recht op vrijheid van
(..jgodsdienst, dit recht sluit de vrijheid
in (...) zijn godsdienst of zijn overtuiging
te belijden, alleen of gemeenschappelijk,
zowel in het openbaar als in eigen kring,
door middel van onderwijs, praktijken,
eredienst en ritus". Zelfs de verzuchting
naar meer integratie of assimilatie op het
religieuze terrein is op basis van derge-
lijke tekst niet echt wenselijk.
In het artikel 18 van het Internatio-

naal Verdrag inzake Burgerrechten en
Politieke Rechten wordt de godsdienst-
vrijheid immers verder uitgewerkt tot
"Op niemand mag dwang worden
uitgeoefend die een belemmering zou
betekenen van zijn vrijheid een door
hemzelf gekozen godsdienst of overtui-
ging te hebben of te aanvaarden." Met

andere woorden: als in België Moham-
medanen wonen, hebben zij het volste
recht dit geloof zo optimaal mogelijk te
belijden én te kunnen belijden. Dit
laatste houdt in dat de Belgische Staat
hiervoor de nodige voorzieningen moet
treffen.

Mag niet
"Het gaat bij een gastarbeider nog altijd
om zijn nationaliteit en om zijn leefge-
woonten. En niet zozeer om zijn huids-
kleur. (...) Het gaat om een groep mensen
die een verschillende levenswijze en een
ander waardenpatroon hebben, een an-
dere godsdienst belijden, kortom, die een
gemeenschap vormen die fundamenteel
anders is dan de onze." Aldus Filip
Dewinter, volksvertegenwoordiger van
het Vlaams Blok, in een vraaggesprek in
Knack van 10 mei 1988.
Het is een truuk die voor het Blok zijn

deugdzaamheid heeft bewezen om aan
te tonen dat ze niet racistisch zijn. Spijtig,
maar zelfseen onderscheid gebaseerd op
nationaliteiten is onwettig. Zegt art. 2
van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens niet "Eenieder
mag zich beroepen op al de rechten en de
vrijheden (...), zonder enig onderscheid,
met name van ras, kleur, geslacht, taal;
godsdienst, politieke of elke andere
opinie, nationale of sociale afkomst,
fortuin, geboorte of eLke andere toe-
stand." Het Vlaams Blok vergeet blijk-
baar gemakshalve de gekursiveerde ge-
deelten van de tekst.
Bovendien zegt art. 27 van het Inter-

nationaal Verdrag Inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten dat "in Staten waar
zich etnische, godsdienstige of linguïsti-
sche minderheden bevinden, mag aan
personen die tot die minderheden beho-
ren, niet het recht worden ontzegd, in
gemeenschap met de andere leden van
hun groep, hun eigen kultuur te beleven,
hun eigen godsdienst te belijden en in de
praktijk toe te passen, of zich van hun
eigen taal te bedienen." Heeft Dewinter
zich wel ooit dergelijke teksten eigen
gemaakt?

Als je dan tot slot een pamflet wals
het zogenaamde "Eibers-pamflet" leest
(waarin migranten ondermeer kamelen-
drijversen tsjouk-tsjoukken heten) vraag
je je toch af of hier niet alle grenzen van
toelaatbare zijn overschreden. De mi-
granten die hierin worden aangepakt,
hebben alle recht dit te beschouwen als
strijdig met art. 12 van de Universele
Verklaring: "Niemand zal het voorwerp
zijn van (...) een aanslag op zijn eer en
faam. Een ieder heeft recht op de
bescherming van de wet tegen dergelijke
inmengingen of aanslagen."
Het Internationaal Verdrag inzake

Burgerrechten en Politieke Rechten
houdt eigenlijk een veroordeling van de
aktieve propaganda van de Vlaams
Blok-ideologie in, en wel op basis van de
artikels 19.3 en 20. Het eerste gaat over
het recht van eenieder, een mening te
koesteren en deze te uiten. Hieraan zijn
wel beperkingen gebonden, namelijk "in
het belang van de goede naam van
anderen." Het tweede stelt overduidelijk
"Het propageren van op nationaliteit, ras
of godsdienst gebaseerde haatgevoelens
die aanzetten tot diskriminatie, vijandig-
heid of geweld, is bij de wet verbo-
den."

Walter Pauli

Internationale Job

De vzw Internationale Jongerenuitwis-
seling (UU) zet zich in om vooroordelen
over andere kulturen te bestrijden. Ze
doet dat door een uitwisselingspro-
gramma te organiseren. De deelnemers
worden in gastgezinnen opgevangen en
kunnen zo ervaren hoe de plaatselijke
bevolking leeft. Wie interesse heeft voor
deze aktieve vorm van toerisme is
welkom op de infodag op 10 december,
Naamsesteenweg 164 6" 22.23.06.

Wie op een job uit de duizend aast moet
naar de tiende jobinformatiedag van de
KU Leuven gaan op woensdag 7 de-
cember. Van 10.00 tot 17.00 u kunt u in
de Universiteitshal, Naamsestraat 22
terecht waar meer dan 50 stands ter
beschikking staan om - zoals het jonge
stedelijke professionelen betaamt - vlot-
te, informele kontakten te leggen. Van
kontakt naar kontrakt is maar een kleine
stap. Verdere informatie te verkrijgen bij
de Koördinatie Kommissie Plaatsings-
hulp op hetzelfde adres.

INTERFAKULTAIRE
lliJ[i][i][i][ii1

K·O·M·P·E·T·I·T·I·E

Voor wie het na de sportklassiekers nog kan opbrengen, organiseert
Sportraad de lnterfakultaire Bekerkompetitie (veld- en
zaalvoetbal, basket en volley). Het schijnt een waar genoegen te
zijn uw namiddagen of avonden met deze aktiviteiten te

verfraaien. Naar wij vernamen, vielen in de eerste week namelijk al
ettelijke slachtoffers. Verloren ledematen zijn terug te krijgen op het
sportsekretariaat. Voor de rest is het enkel belangrijk dat u wint. De
winnaar mag immers deelnemen aan het LlSST-tornooi. Wel de agenda
in de gaten houden, want ze zijn streng, onze vrienden van Sportraad. U
kan het vergeten wanneer u twee keer forfait geeft, twee keer geen
scheidsrechter stuurt of' één keer niet speelt en één keer geen

scheidsrechter stuurt. Geen genade.

Voetbal Heren
Ma 5 december

Ma 12 december

17-18.00 u
18-19.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u
22-23.00 u

17-18.00 u
18-19.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u
22-23.00 u

Psychologie - VRG
VRG - VTK 1
Psychologie - VTK 1
Van Dale - Wina
Wina - Chemika
Van Dale - Chemika
Apolloon - Ekonomika
Ekonomika - Medika
Apolloon - Medika
Germania - LBK
LBK - Romania
Germania - Romania

Minivoetbal Heren
Wo7 december Archi's - Klio

VTK 2 - VRG
Archi's - VTK 2 •
Thomas Morus 1 - Wina 2
Politika 3 - Germania
Klio - VRG
Klio -VTK 2
Thomas Morus 1 - Politika 3
Wina 2 - Germania
Archi's - VRG
Wina 2 - Politika 3
Thomas Morus 1 - Germania

Basket Heren
Ma 5 december Chemika - Romania

Klio - Apolloon
VRG - Wina
Chemika - Klio
VTK - VRG
LBK - Ekonomika
Thomas Morus - Medika
Archi's - Ekonomika
Politika - Medika
LBK - Camilo Torres
Thomas Morus - Psychologie

Basket Dames

14-15.00 u
15-16.00 u
16-17.00 u
16-17.00 u
17-18.00 u
17-18.00 u
18-19.00 u
18-19.00 u
19-20.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u

Ma 12 december

19-20.00 u
20-21.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u
21-22.00 u
19-20.00 u
19-20.00 u
20-21.00 u
20-21.00 u
21-22.00 u
21-22.00 u

Di6 december VTK - Citee
Ekonomika - LBK
Citee - Psychologie

Volley Heren
Wo7 december Verpleegkunde - Chemika

Ekonomika - Germania
Thomas Morus - LBK
Citee - Romania
VTK 1 - Diana
Medika - Apolloon
Verpleegkunde - Citee
Ekonomika - Politika 2
VTK 1 - Camillo Torres
Cherruka - Romania
Germania - Industria
Diana - Camillo Torres

21-22.00 u
22-23.00 u
22-23.00 u

14-15.00 u
14-15.00 u
14-15.00 u
15-16.00 u
15-16.00 u
15-16.00 u
16-17.00 u
16-17.00 u
16-17.00 u
17-18.00 u
17-18.00 u
17-18.00 u



beïnvloeden. Na de proêfeksamens moe-
ten de resultaten samen met de betrok-
ken student geëvalueerd worden, ofwel
door de prof zelf, ofwel door bet
monitoraat Maar éénmaal die punten
geëvalueerd, moet de student alle kans
krijgen zich te herpakken. En dus
worden die resultaten best verzameld
door de ombudsmannen. Die kunnen ze
dan eventueel gebruiken voor het bere-
kenen van de puntenkompensaties. Er is
evenwel geen enkele reden om de prof
toe te laten die punten op de juni-zittijd
nog bij zich te hebben.
Natuurlijk beseft Kringraad maar al te

goed dat proefeksamens niet op zichzelf
staan. Het heeft weinig nut hard aan de
proefeksamens te sleutelen, en de bege-
leiding van de eerstejaarsstudenten na
die partieels uit het oog te verliezen.
Vandaar een pleidooi voor een specifieke
post-partieels begeleiding.
Intussen zijn de voorstellen van de

Algemene Vergadering van Kringraad
ter diskussie naar de Leuvense fakulteits-
kringen gestuurd. Met een zekere angst,
want het is bijzonder moeilijk van de
situatie in de eigen studierichting afstand
te nemen. Het is te hopen dat de
kringvertegenwoordigers erin slagen
hun achterban te overtuigen van het
belang van een iets strikter kader voor
die proefeksamens, opdat zij weer echt
zouden zijn wat ze moeten zijn: een
ekstra-kans om door dat moeilijke eerste
jaar universiteit te spartelen.

Benoit Lannoo
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duchtig inhaalmaneuver toe zijn, krijgen
er meteen nog een kleine handikap
bovenop. Want de eksaminator kan dan
wel eens in de verleiding komen zijn
normen af te stemmen op de gemiddeld
betere studenten, de studenten met
vrijstellingen dus.
Er is trouwens een alternatieve stimu-

lans denkbaar om aan de januari-zittijd
deel te nemen: het systeem van punten-
kompensaties zoals in de Toegepaste
Wetenschappen wordt toegepast Je
I neemt gewoon het verschil tussen het
resultaat van het proefeksamen en dat op
het respektievelijke eindeksamen, je
(jIeeltdat door vier, en je telt het - indien
liet positief is - nog vóór de deliberatie
bij het eindresultaat op. Zo kan een goed
proefeksamen (bijvoorbeeld een 13) je
bij een toevallig slecht eindeksamen
(bijvoorbeeld een 9) nog redden (13
minus 9 gedeeld door 4 is 1, het
eindresultaat zal 9 plus I dus 10 zijn).
Kortom, goede proefeksamens maken je
dan iets zekerder van jezelf, maar
bevoordelen je niet effektief bij het
blokken of tijdens de junizittijd. Boven-
dien kunnen dergelijke puntenkompen-
saties de proffen ertoe aanzetten om
realistischer te kwoteren in januari. In
sommige studierichtingen - Wis -en
Natuurkunde bijvoorbeeld - bestaat
namelijk de gewoonte op de proefeksa-
mens abnormaal hoge punten te geven.
Willen proefeksamens echt enkel oriëg-
terend zijn, dan mag het resultaat dat je
..daarop behaalt de Prof in juni niéi meer

Kringraad over proefeksamens

De nadelen van de vrijstellingen

DeKV Leuven schotelt, net als nog enkele Belgische universitei-
ten, de eerste kanners tijdens de maand januari een heel speciale
eksamenzittijd voor: de proefeksamens. In de volksmond de

partieels. Bestaat er een nobeler uitvinding? Je hebt al een half jaar tijd
gehad om met het universitaire onderwijs kennis te maken, en nu krijgje
de kans voor jezelf eens uit te maken of je al dan niet afgaat als een gieter
op een eksamen. Geen n~,want die proefeksamens waren "enkel
oriënterend", enkel ingericz.om je de gaten in je studiemetode en
eksamentechniek te heloeai kleen. Althans, dat is de bedoeling.

Het eksamenreglement is
delijk : "Proefexamens zijn
doeld ter oriëntering van de eiI.Ilejaars-
studenten." EeD>stelling die zowel de
werkgr~."bndi~ als de
jongste Algemene Vergadering van
Kringraad volmondig beamen. Een
proefeksamen dient om te verkennen
wat een eksamen in universitaire kon-
tekst precies is, en waar je als student op
het ogenblik van d~ieels staat. Werk
ik op dej~ste maruer7 Hoe stelt een prof
zijn vragen 7 Hoeveel voorbereidingstijd
krijg ik op een mondeling eksamen en
kan ik die tijd nuttig invullen? Allemaal
vragen die het proefeksamen je helpt
beantwoorden, zodat je meer kans hebt
om je w nodig te 'herpakken'.

Om dat te doen stelt Kringraad voor de

Rigoureus
Ook wat de eksamenvorm betreft wil
Kringraad het eksamenreglement aan-
scherpen. Voor het ogenblik is bepaald
dat minstens één van de proefeksamens
in precies dezelfde vorm georganiseerd
moet worden als het eindeksamen.
Absurd, want was het niet de bedoeling
met alle januari-eksamens de eerste
kanners op hun eindeksamens voor te
bereiden 7 De stelling van Kringraad is
dan ook heel eenvoudig: voortaan moe-
ten alle proefeksamens op dezelfde
manier georganiseerd worden als de
eindeksamens, en dus moet het eksa-
menreglement in die zin aangepast
worden.
Op het eerste zicht stelt zich dan een

probleem in die studierichtingen waar
grote aantallen studenten in de eerste
kandidatuur zitten. Stel dat een prof
voor het mondeling eksamineren van

zijn vak in juni zowat twee weken nodig
heeft, dan is het gewoon materieel 'Nog maar eens Erasmus
onmogelijk precies hetzelfde in januari
te doen. Met het lotingsysteem is dat ~ rik I
evenwel geen pr~bleem. Aang.ezien net e e en en
na de kerstvakantie representatieve proe-
feksamenreeksen worden uitgeloot, is
het niet noodzakelijk dat alle eerste I· · ETEW
~~~~~p~~n~ezelfdereeksenVOOrge- Opossmgen m
Is er nog de vraag hoe je zoveel mogelijk
studenten motiveert aan de proefeksa-
mens deel te nemen. De werkgroep-
eerste kandidatuur dacht er nog even aan
de paternalistische toer op te gaan. Kun
je niet gewoon bepalen dat eerste
kanners verplicht moeten worden aan de
proefeksamens deel te nemen 7 Even-
tueel kan je dan nog aan uitzonderingen
voor bissers denken. Maar de Algemene
Vergadering van Kringraad is niet zover
willen gaan.
De meest klassieke motivatie om aan

partieels deel te nemen zijn natuurlijk de
vrijstellingen. Al kan ook dat genuan-
ceerd worden. Uit cijfermateriaal van de
Dienst Universitair Onderwijs blijkt dat
vrijstellingen in de Humane Weten-
schappen inderdaad een primordiale
motivatie zijn. Hoe belangrijker de
vrijstellingen, hoe hoger het aantal deel-
nemers aan proefeksamens. Maar dat
lijkt een mentaliteitsprobleem te zijn,
want bijvoorbeeld in de fakulteit Toege-
paste Wetenschappen, waar geen vrij-
stellingen aan de partieels verbonden
zijn, benaderd de deelname aan de
proefeksamens de 100 %.

Afschaffen
Aan vrijstellingen bij proefeksamens zijn
tal van nadelen verbonden. Vooreerst
stelt Kringraad zich de vraag of studen-
ten die de stof nog niet voldoende
kennen vrijstellingen wel als een stimu-
lans aanzien. Ze kunnen ze immers toch
niet behalen. AI is het ook voor hen een
goede zaak eens een paar eerste eksa-
menervaringen op te doen. Ten tweede
dragen de vrijstellingen er toe bij dat
studenten zich keihard op een beperkt
aantal vakken koncentreren, en de rest
verwaarlozen. Zelfs met het lotingsys-
teem zit de kans erin dat je van een aantal
vakken toch lang op voorhand kan
voorspellen dat ze tot de proefeksamen-
reeks zullen behoren. Door de vrijstellin-
gen te laten vallen kan je het eenzijdige
blokken van eerstejaarsstudenten voor
die paar vakken alsnog tegen proberen te
gaan.
Vrijstellingen botsen echter vooral

met de stelling dat proefeksamens enkel
oriënterend mogen zijn. Wie de vrijstel-
lingen haalt is namelijk net de student
van wie studiemetode en eksamentech-
niek al goed zitten, en die zal daar dus al
niet teveel meer aan moeten sleutelen.
Hun wat 'zwakkere' kollega's (en heeft
zoiets niet vaak met de heterogeniteit
van het middelbaar onderwijs te ma-
ken7), die na de proefeksamens aan een

eksamens die op het eind van het jaar
afgelegd moeten worden onder te delen
in een aantal klassen. Die onderverde-
ling moet gebaseerd worden op de
verschillende eksamenvormen (monde-
ling, schriftelijk, multiple choice, oefe-
ningen, ...), op de zwaarte én op de
inhoud van de vakken (in de rechten
bijvoorbeeld kunnen de rechtsvakken
van de niet-rechtsvakken onderscheiden
worden). De proefeksamenreeks zou
dan een representatieve kombinatie van
vakken uit die verschillende klassen
moeten zijn. In het ideale geval is op die
manier van elk type of soort eksamen
een voorbeeld in dejanuarireeks terug te
vinden. Toch mag het niet de bedoeling
zijn teveel vakken in januari te eksami-

• nere~, en daarom stelt Kringraad voor
VOOruItgeschoven die kombinatie in het reglement te

In sommige fakulteiten zijn de proefek- beperk~n tot drie à vijf eksamens.
samens zeker geen ideale oriëntering Het IS een al lang bekend probleem
voor de eerstejaarsstudenten. In de dat studenten zich tijdens de enkele
fakulteit van de Godgeleerdheid bijvoor- we~en voor de partieels te eksklusief
beeld is het mogelijk in januari volledige bezighouden met de proefeksamenvak-
vrijstellingen te halen. De eerste kanners ken. Intussen verwaarlozen ze hun an-
daar blokken zich dus te pletter op dere vakken, en kunnen ondanks vrij
enkele vakken, in de hoop die dan goede resultaten op die proefeksamens
definitief op de hoogste boekenplank te in juni of juli flink bedrogen uitkomen.
kunnen leggen.Geen sprake van oriënte- Daarom stelt Kringraad voor de kombi-
ring, het is gewoon een vooruitgescho- natie van proefeksamens uit die vetschil-
ven eksamenzittijd geworden. In de lende klassen elk jaar opnieuw te loten.
Dekenstraat worden soms schriftelijke Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn
proefeksamens georganiseerd voor vak- slechts net ná de kerstvakantie aan te
ken die in juni mondeling ondervraagd kondige? voor welke vakken partieels
worden, en mondelinge voor vakken die georganiseerd zullen worden, zodat de
in juni schriftelijk zijn. Opnieuw is de eerste kanners zich tijdens de kerstval:an-
oriënterende waarde van die proefeksa-' tie aan ál hun vakken zouden wijden.
mens ver te zoeken.
De werkgroep-eerste kandidatuur

van Kringraad heeft zich de vraag
gesteld hoe dergelijke uitwassen het best
uit de wereld geholpen kunnen worden.
De stelling dat de partieels enkel oriënte-
rend mogen zijn, wals die nu in het
eksamenreglement is opgenomen, is
duidelijk te weinig konkreet Ze laat de
fakulteiten teveel vrijheid om de proef-
eksamens naar eigen goeddunken te
organiseren. Ze vervangen door een
pietepeuterig nauwkeurig en detaiilis-
tisch eksamenreglement lijkt geen alter-
natief te zijn. Er wordt dus best gewerkt
aan een eksplicitering van het huidige
eksamenreglement, die tegelijkertijd aan
de verschillende fakulteiten de kans geeft
de proefeksamens op eigen leest te
schoeien, en hen toch de mogelijkheid
ontneemt de proefeksamens te 'misbrui-
ken'.

Het Erasmusprogramma universitair diploma hebben. Bovendien
van de Eur?PfS.f Gemeen- zijn er strenge toelatingsvoorwaarden
schap begmt m de ver- (graden, managementervaring). Men

schillende fakulteiten zowel bij vreesde nu dat door het toelaten van
studenten als bij proffen meer en ~rasm~tudent~n de. kwaliteit en de
meer entoesiasme te wekken ~ h internationale Uitstraling van het pro-
verloopt het opstarten en .'twOC gramma naar beneden gehaald zouden

ui er- worden.
k~n v~n de. Europese studenten uit- Als de opvang van buitenlandse
WISSelingmet overal even vlot. Tot Erasmusstudenten in het gevaar komt,
twee weken geleden waren er komt natuurlijk ook het uitsturen van
bijvoorbeeld nog vrij serieuze pro- ei~en studenten in het gevaar. Ekono-
blemen in de fakulteit ETEW mlka. had.. dat ook begrepen en is
Maar ondertussen zïn die van de onmld~elhjk gestart met een petitie. De
b ~ bedoehng was te weten te komen of het
~~ en worden e~volgend akade- Erasmusprogramma onder de studenten
m~eJaar enkele tientallen ekono- leeft en of de ekonomiestudenten bereid
ffil~ten . v~rwacht aan Europese zijn keuzevakken in het Engels te volgen.
umversiterten. Het resultaat isoverduidelijk: op één dag
Het welslagen van het Erasmuspro- werden ongeveer 1600 handtekeningen
gramma IS voor een belangrijk deel .verzam~ld.
afhankelijk van de medewerking van de Toevallig was er op vrijdag 19 en
proffen. Het zijn zij immers die moeten zaterdag. 20 november in Leuven een
zorgen dat er 'netwerken' gebouwd samenkomst van de zogenaamde Coïm-
worden tussen verschillende universitei- bra-groep, een groep van een twintigtal
ten. Het is vooral in het kader van die Europese universiteiten die in het kader
netwerken dat studenten uitwisseling kan van Erasmus een groot netwerk hebben
plaatsvinden. opgebouwd. En daar lijken de moeilijk-
Wanneer een universiteit dan buiten- heden tussen studenten en proffen van de
landse studenten op bezoek krijgt, impli- baan geruimd te zijn. De fakulteit
ceert dat bijna vanzelfsprekend dat ook ET~~ heeft er met verschillende uni-
de programma's worden aangepast. Veel versrteiten, waaronder Poitiers en Barce-
stu~e~ten verblijven namelijk geen vol- lona, een overeenkom~t ~fgeslotenwaar-
ledig jaar aan een gastuniversiteit, maar door volgend ~kademlejaar enkele tien-
moeten toch aan hun thuisuniversiteit tallen ekonomisten Europa kunnen gaan
een bewijs kunnen voorleggen dat ze verkennen: Bij die onderhandelingen
bepaalde vakken gevolgd hebben en er waren dne studentenvertegenwoordi-
eksamen over hebben afgelegd. Euro- ge~ be~rokk~n.Op een volgende verga-
pese studenten die naar Vlaanderen of denng.m Coïrnbra zullen ook vertegen-
Nederland komen, hebben bovendien woordigers van Ekonomika aanwezig
dikwijls onvoldoende kennis van het ZIJn.
Nederlands om alle kursussen in het . De oplossing die voor Leuven is
Nederlands te kunnen volgen. Vandaar ultgewe~k.t, bestaat erin dat volgend
dat in nogal wat fakulteiten vakken die akademiejaar met een semestersysteem
ook door Erasmusstudenten gevolgd gewerkt zal worden in het laatste jaar.
worden, in het Engels gedoceerd wor- I.?e Erasmusstudenten zullen op het
den. einde van het eerste semester de kans
Binnen de fakulteit ETEW. en dan krijgen eksamens af te leggen. Voor de

meer bepaald in het departement toege- Leuvense ekonomisten verandert er niets
paste ekonomie, heeft die situatie de aan het eksamensysteem. Daarnaast is
laatste weken voor nogal wat moeilijk- afgesproken dat de Erasmusstudenten in .
heden gezorgd. Het was de afspraak elk geval Engelstalige vakken zullen'
binnen ETEW dat een aantal keuzevak- kunnen volgen, maar dan wel niet voor
ken van de licenties in het Engels hun volledige programma. In de geest
gegeven zouden worden. Daarnaast zou- van Erasmus wordt verwacht dat zij zich
den de Erasmusstudenten de kans krij- ook een beetje interesseren voor hun
gen vakken te volgen van het Engelsta- gastland en hun gastuniversiteit En dus
lige MBA-programma. Vooral dat laat- ~ordt ongeveer de helft van bun vakken
ste punt zorgde voor wrevel bij een in het Nederlands gedoceerd. Dan ken-
aantal proffen. Het MBA is normaal nen ze dat ook weer.
gezien bedoeld voor studenten die al een Erik Paredis
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Dickens, een universeel beeld van nood-
lot en waarheid op te hangen. Misschien
zafólijken aat pogingen als deze uitein-
delijk het wezen van de nieuwe Portu-
gese film uitmaken.

Stuc brengt Portugese films

Portugal mag dan al een paar jaar een volwaardige EG-lidstaat zijn,
vaak lijkt het er nog op dat dit land zich op alle mogelijke
terreinen van het maatschappelijk leven los van de rest van

Europa ontwikkelt. Zulk een indruk onderstreept natuurlijk het
stereotiepe beeld dat wij van Portugal, het land van de blauwe zee,
hebben en bevestigt dat wij er w goed als niets van afweten. Met de
prograrnmatie van dertien Portugese films kan het Stuc de komende
weken zeker een deel van die onwetendheid uit de wereld helpen:
Portugal heeft wel degelijk een filmkultuur.

Aan de basis van het initiatief ligt het
Brusselse Cinédit dat vorige week, in het
kader van het Europees Jaar voor
Cinema en Televisie, van start ging met
een groots opgezette veertiendaagse van
de Portugese film. Een dertigtal films,
waarvan de meeste nooit eerder in België
werden vertoond, passeren de revue. De
komende maanden zal Cinédit boven-
dien aandacht besteden aan de Spaanse
en de Deense film.

Een programmatie als deze wil komaf
maken met de reduktionistische kijk op
de Portugese film, als rou die slechts
door één enkel man, Manuel de Oli-
veira, belichaamd worden. Deze regis-
seur mag dan al de markantste vertegen-
woordiger van de eerste generatie van
Portugese kineasten zijn, na hem heeft de
tijd niet bepaald stilgestaan en zijn een
aantal werken afgeleverd die de vergelij-
king met klassieke Franse en Ameri-
kaanse speelfilms moeiteloos kunnen
doorstaan. Het pleit overigens voor het
Stuc en Cinêdit dat zij hun aandacht
voornamelijk hebben toegespitst op re-
cente films en zich niet vergallopeerden
aan een al te historische benadering. Zo
zijn acht van de dertien door het Stuc
gebrachte films produkten van de jaren
tachtig. Eén van de parels van de
veertiendaagse, Tempos dificeis, is nau-
welijks drie maanden oud.

Wolf
De aanwezigheid van een echte filmkul-
tuur betekent niet dat de vraag naar de
eigenheid van de Portugese film geen
problematische vraag rou zijn. Veeleer
dient men te stellen dat het samenspel
van een aantal faktoren ertoe geleid heeft
dat de Portugese kinema in wezen
gekenmerkt wordt door totale diversi-
teit: er is geen norm. De vraag: "Wat is
Portugese film T" kan dan ook niet
ondubbelzinnig worden beantwoord.

Portugal heeft van 1926 tot 1974
onder een diktatuur geleefd. Het land
stond (en staat) ekonomisch gezien
bijronder zwak en bleef gedurende de
hele periode politiek en kultureel geïso-
leerd van de rest van de wereld. De
filmproduktie is er bovendien niet afhan-
kelijk van de binnenlandse markt (die
immers veel te klein is), maar van de
subsidies van de staat. Het is door dit
verschijnsel (dat ten dele ook wel voor
de Belgische film opgaat) dat de Portu-
gese film, zo schrijft Augusto Seabra,
"een geheel van individuele onderne-
mingen, ronder gemeenschappelijke
produktie- of estetische regels is. Para-

doksaal genoeg zou men kunnen kon-
kluderen dat het bij rondere van de
Portugese film is dat deze niet bestaat als
regel, maar als een som van uitzonderin-
gen."

Een typering als deze komt onder
andere tot uiting bij het overlopen van de
geschiedenis van de Portugese kinema.
Men onderscheidt daarbij drie genera-
ties, en in elk van die generaties blijken
de kontlikten tussen de steden Porto en
Lissabon, en de 'plattelandsheid' en de
kuststreek (waartoe voornoemde steden
behoren) sterk bepalend te werken. Dit
laatste konflikt wordt voor het eerst
verwoord in Os lobos van de Italiaan
Rino Lupo, die de stedelijke centra
verlaat en het binnenland intrekt in een
poging om de Portugese werkelijkheid te
ontdekken. Het is opvallend hoe daarbij,
vooral in het begin dan, vaak van het
dokumentaire genre wordt uitgegaan.
Zo worden onder andere een 'valse' en
een 'fiktieve' dokumentaire afgeleverd.
Ook de invloed van voorbeelden van de
buitenlandse avant-garde is sterk bepa-
lend.

Steriel
Het is vooral in deze periode dat de
Portugese film met groot entoesiasme
wordt gemaakt. In de kunst is het
modernisme toonaangevend: schrijvers,
architekten en beeldende kunstenaars
werken samen en produceren films die
gekenmerkt worden door een ongeloof-
lijke diversiteit. De invloed van het
diktatoriale regime (dat heel wat regis-
seurs kluisterde door hen niet te subidië-
ren) liet zich echter gelden door van hel
heersende modernisme een officiële este-
tika te willen maken. De avant-garde
wordt afgezworen en de produktie spitst
zich toe op twee genres: de historische
film en de Lissabonse komedie. Het is op
deze manier dat de overheid de gehele
aktiviteit naar haar hand zet en ftlm
gebruikt als indirekte propaganda. Lissa-
bon fungeert daarbij als onaantastbaar
centrum.

In Lissabon valt echter niets te bele-
ven: het opgelegde model bewerkt
steriliteit. Interessante dingen worden
daarentegen ondernomen in het binnen-
land. Het is immers daar dat de film het
konflikt tussen de 'plattelandsheid' en de
kuststreek behandelt, en centraal staat
dan de vraag naar "het blijven of
weggaan, naar de stad of naar het
buitenland, daar blijven of terugkeren"
(Seabra).

Het grote voorbeeld van de Portugese
film als "som van uitzonderingen", als

tegendraadsheid tegenover het toonaan-
gevende maar vervlakkende model van
Lissabon, is ongetwijfeld het ceuvre van
de veel te laat naar waarde geschatte
Manuel de Oliveira. Omdat hij voortdu-
rend geweigerd heeft het rechtse regime
te steunen, heeft hij 'ffiet bij ronder veel
films gemaakt. De Oliveira debuteerde
met dokumentaires en maakte op latere
leeftijd zijn grootste films. Net zoals zijn
kollega's put hij in zijn werk veelvuldig
uit bestaande (Portugese) literatuur. Zo
is 0 acto da primavera gebaseerd op het
lijdensverhaal van Kristus, en isMon cas
een bewerking van een eenakter van
José Regio.

diktatuur, een eerste produktieplan aan-
kondigt. De tweede generatie neemt
terug de draad op van wat de eerste
oorspronkelijk, voor zij door het regime
werd ingepalmd, voor ogen stond: het
ontdekken van de Portugese realiteit in
navolging van buitenlandse stromingen
(dit keer vooral de 'nouvelle vague') en
het scherp stellen van het typisch Portu-
gese konflikt tussen platteland en kust.
Lissabon, als vermeend centrum, wordt
daarbij telkens weer 'geviseerd'.

Foert
De nieuwste ontwikkelingen binnen

de Portugese kinema geven andermaal
geen duidelijke lijn te kennen. De vraag
van de derde generatie is die naar de
mogelijkheden om het verleden te ge-
bruiken ter bevestiging van het heden.
Zo slaagt JOOo Botelho erin om in zijn
Tempos diftceis aan de hand van een
bewerking van een roman van Charles

Johan Reyniers
Gedetailleerde informatie over de in-
houd van de films kan je vinden in de
Stuc voor Stuc. Joäo Botelho zal een
lezing komen geven, maar de datum ligt
nog niet vast

Draad
De Oliveira is een figuur die ook van de
tweede generatie van kineasten deel
uitmaakt. In 1974 is hij één van de
oprichters van het Portugees Film Cen-
trum dat, een maand voor de 25ste april,
de dag van de omverwerping van de
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STADSSCHOUWBURG LEUVEN
26 - 27 - 28 januari - 20.30 u.

res. (016) 22 21 13

MANNENBLAD

C·L·A·U·S
Claus mag dan al een gloednieuw
toneelstuk hebben uitgebracht, als
wij aan hem denken gaat het nog
altijd in de eerste plaats om Het
verdriet van België. En omdat Veto
tien fraaie boekjes van Het Schom-
melpaard wil weggeven maar dat
natuurlijk niet' doet voor u zich
enige moeite getroost heeft, hebben
wij een leuk vraagje voor u be-
dacht: iedereen die 'Het Verdriet'
gelezen heeft weet nog wel dat
Louis' boezemvriemd Vlieghe op
zeventienjarige leeftijd zelfmoord
pleegt. Maar weet u ook nog hoe
deze leuke jongen dat doet? Even
het geheugen opfrissen ofwel vlug-
vlug 774 bladzijden lezen. Het
loont de moeite: zelfs de goorste
troep van Claus oogt mooi op uw
boekenplank. Antwoorden ten
laatste vrijdag inleveren op het
bekende adres. 0

VO'OR WIE ZIJN LEVEN IN HET STUC WIL SLIJTEN
1. Gebaseerd op 'Vervallen Oever, Medeamateriaal; Landschap met Argonauten' van de Duitse
schrijver Heiner Müller, is de Nederlandse teaterproduktie 'Cimitero' van Diane Lensink en
Kees Verhuist een stuk dat heimwee oproept naar oude waarden en voorbije tijden. Liefde,
jaloezie en kultuurverval staan centraal in het verhaal van Medea die Jason helpt bij het
veroveren van het Gulden Vlies. Het klassieke gegeven van een man (Jason) die zijn vrouw
verlaat, waarop die haar kinderen en rivale doodt, werd door Lensink en Verhuist vertaald in
hedendaagse beelden. Zij lieten zich daarbij onder andere inspireren door het werk van de
Griekse beeldende kunstenaar Jannis Kounellis. Dinsdag 6 december om 20.30u in het Stuc.
2. De videoproduktie 'Lied van mijn land', in elkaar gebokst door de broertjes Koen en Frank
Theys, is een bewerking van het magnum opus van een reus van de Duitse romantiek. Wagners

...,_ ..,

'Der Ring des Nibelungen' werd in een modern kleedje gestopt door bijvoorbeeld de ring (die
macht geeft maar waarop een vloek wordt gelegd) te vervangen door het televisiebeeld, en door
via elektronische weg akteurs te veranderen in reuzen of dwergen. Het eerste deel van deze
cyklus, 'Das Rheingold' is op 5 en 6/12 om 20.30u te bekijken in de Vlamingenstraat 83.
3. Brussel: metropool in bloei of ruïne? Hoofdstad van Europa of zinkend schip van het
Avond/mui? Garnizoensstad van klerken en parasieten? Geert van Istendael schreef eerder over
deze stad: "Zeker is geen enkele hoofdstad zo grondig verpest door landgenoten als Brussel"
Woensdag houdt René Schoonbrodt. professor in de sociologie aan de UCL, om 17.00u in het
kader van de 'Favoriete Stad' een Brusselse lezing in het Stuc, en beantwoordt hij de vraag
"pourqoui il aime Bruxelles': (JR)
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. I
andere kant worden heel veel mensen
geraakt. Ik moet nog altijd de eerste
'Romeo en Julia' zien in een traditionele
bewerking waarbij ik niet in slaap val of
waarbij jonge mensen niet in lachen
uitbarsten. Over mijn 'Getemde Feeks'
zegt men dat het de pan uit swingt. Het is
verdorie een komedie! Mag een kome-
die dan niet de pan uit swingen? Ik wil
de mensen boeien en amuseren, ik zoek
echter geen kommercieel sukses, geen
goedkoop amusement. Maar men ziet
dat er veel volk komt kijken en voor
sommigen is dat al reden genoeg om het
stuk als slecht en goedkoop amusement
af te doen. U moet heel die periode
trouwens zien als volledig afgesloten. Ik
heb daar tien jaar aan gewerkt en ik kijk
er met veel plezier op terug. Het is mijn
bedoeling te evolueren naar een dichter
aanleunen bij de oorspronkelijke tek-
sten»

Courteaux: «Een van mijn bezwaren
tegen moderne bewerkingen is dat men
uit het oog verliest dat de sterkte van
Shakespeare hoofdzakelijk ligt in de
formulering en de klank. Ik vind dat men
Shakespeare voor vijftig procent met de
hersens moet beluisteren en voor vijftig
procent met het oor. De onmiskenbare
poëtische kracht van de tekst moet
overleven om het stuk valabel te houden.
Als je vindt dat zoiets niet meer kan dan
moet je maar konsekwent zijn en
Shakespeare overboord gooien. Het pu-
bliek vandaag ervaart een poëtische
dialoog als iets artificieels. Ons oor is als
het ware verknoeid door de realistische
dialogen waarmee nu bijna uitsluitend
gewerkt wordt. Voor mij is is de tekst
nog altijd essentieel. Ik wil bij een
voorstelling de indruk krijgen van 'dit
had niet anders kunnen gezegd worden.'

5HA~ËS{Jt~R.E: )
NtLN WOK

U J I 1 1Jj-LlJJ_lj. \J~
. - \

11:r R.E-A D 'fH AT ::r .
p ItOf E:.~rJ T~ ArIT

-ra LOVE. ,.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
Germania ook dit jaar haar Interfalrul-
taire Literaire Wedstrijd, die dit jaar
overigens werd uitgebreid naar de Ant-
werpse UIA toe. Kanaliseert Leuven
binnenkort het volledige kruim van de
toekomstige Nederlandse letterkunde?
En met letterkunde valt geld te verdie-
nen: wie de eerste prijs wegkaapt mag
20.000 verzen in zijn zak steken. Er moet
natuurlijk wel hard voor gewerkt wor-
den: je schrijft een verhaal van 3 tot 10
bladzijden of mijmert in vijf gedichten
over de koeien of een verloren geliefde,
dit alles voor 26/1/89. Het volledige
reglement vind je bij Germania, Blijde
Inkomststraat 11 en Barbara Roels,
Hooverplaats IS. Schrijvelen maar.

De opvoerbaarheid van Shakespeare

Shakespeare in de
tang
De grootmeesters van het toneelstuk mogen zich in een

hernieuwde belangstelling verheugen. Schiller, Tsjechoven
Shakespeare worden door jonge regisseurs terug op de planken

gezet. Wat bezielt hedendaagse teatermakers om stukken uit vervlogen
tijden weer op te diepen? Wat hebben de Klassieken dat Becket, Ionesco
en Pinter niet hebben? Hoe pak je zo'n ouwe turf aan? Naar aanleiding
van de opvoering van 'The Taming of the Shrew' deze week, klopte Veto
hiermee aan bij vier specialisten: Guido Latré, Shakespeare-docent,
An-Marie Lambrechts, docente dramaturgie, Willy Courteaux, Shakes-
peare-vertaler en dwarskijker en Dirk Tanghe, regisseur van onder
andere 'De Getemde Feeks' en 'Romeo en Julia'.

Veto: De teksten van Shakespeare zijn
eeuwenoud. Als je die nu op de planken
wil brengen, moet je ze dan niet aanpas-
sen, inkorten, bewerken?
Courteaux: «Heel wat formuleringen
die voor de hedendaagse toeschouwers
duister zijn, kan je in een tekstuitgave
wel uitleggen met voetnoten maar op de
scène moet dat allemaal duidelijk zijn.
Zodra je echter verandert naar een
bepaalde regie-opvatting toe, rijst de
vraag in hoeverre we nog met Shakes-
peare te maken hebben of met, bijvoor-
beeld, een Claus naar Shakespeare ?
Alles hangt afvan wat de regisseur met
de tekst wil doen. Als die zegt: "Ik vind
Shakespeare een groot schrijver en ik wil
het maksimum halen uit wat hij geschre-
ven heeft," dan krijgt men iets totaal
anders dan wanneer hij zegt: "Ik wil nu
eens tonen wat ik met die oude Shakes-
peare kan aanvangen." Voor dat laatste
voel ik niets. Het is nog altijd wachten op
een regisseur die vanuit zijn optiek iets
maakt dat even goed is als wat Shakes-
peare bracht. Ik sta sceptisch tegenover
iemand die Shakespeare naar onze
smaak wil omvormen en die meent
daarbij het oorspronkelijke nivo te kun-
nen evenaren»
Tangbe: «Een tekstgetrouwe opvoering
kan nog als de spelers de tekst maar doen
Leven.Al te vaak verworden dergelijke
opvoeringen echter tot een literaire
voordracht. Dan valt natuurlijk de
muffigheid van zo'n tekst op, want er zit
wel wat oubollige ballast in Shakespea-
res stukken. Veel uitweidingen en mono-
logen kunnen gerust geschrapt worden
zonder het stuk te raken. Neem nu de
sterfscène in 'Romeo en Julia', dat duurt
nogal wat eer die dood zijn. "Ik neem het
mes, ik stoot het, ja, nu stoot ik het in

mijn borst en nu sterf ik, ja, ik sterf Ik
ben dood."-

Latré: «Er mag zeker aan de tekst
gesleuteld worden. Filologen willen van
Shakespeare geen mummie maken. Ze
eisen niet dat alles in de tekst onaange-
roerd blijft. Er moel zelfs hertaald
worden. Heel wat begrippen hadden in
Shakespeares tijd immers een andere
betekenis. Verder moeten we er ook
rekening mee houden dat Shakespeare
technisch gezien minder mogelijkheden
had. Hij moest bijvoorbeeld een onweer
met woorden oproepen, terwijl nu de
middelen voorhanden zijn om zoiets in
een film met beelden, en in het teater met
klank en licht weer te geven. Het is dan
best te begrijpen dat een regisseur ons
een onweer toont en Shakespeares poëti-
sche evokatie ervan weglaat. Mensen als
een Dirk Tanghe gaan echter zo ver in
hun bewerkingen dat niet alleen de
inkleding aangepast wordt, maar dat
ook aan de essentie van het stuk geraakt
wordt»

Snoei
Tanghe: «Men zegt vaak dat ik veel te
veel snoei in de klassiekers. Ik zou wel
eens willen weten wat ik in 'De Vrek' of
in 'De Getemde Feeks' te veel heb
weggeknipt. Men mag mij een brief
schrijven en eens vertellen welke nood-
zakelijke dingen ik heb weggelaten. Ik
ben nachten bezig geweest om de
essentie uit die stukken te puren. Ik
probeer immers de geest van een stuk
weer te geven. Mensen zien een moderne
enscenering en denken meteen met een
volledig aangepaste tekst te maken te
hebben. Ze zouden er versteld van staan
te merken hoe trouw ik de tekst vaak

Grote William Shakespeare prijsvraag: is diJ zijn of niet zijn verzameld werk?
•• •• • • .•.•••• ,(/iQ.I(J_. H~k Delagrange)

volg. Toegegeven, in 'Romeo en Julia'
ben ik misschien wat ver gegaan. Ik had
namelijk voor een jeugdig koncept
gekozen en wat daar niet in paste liet ik
weg. Ik gebruikte Shakespeare als de
aanzet voor een, zeg maar, nieuw
stuk»

Lambrechts: «Shakespeares teksten zijn
niet heilig. Tegenwoordig zalje niemand
meer vinden die nog bij de tekst zweert.
Ze dienen enkel als basis. De regisseur
leest een tekst en haalt eruit wat hem
aanspreekt, met andere woorden wat het
betekent en hoe hij het kan brengen.
Neem nu Dirk Tanghe. Voor hem is de
tekst louter spelmateriaal. Hij selekteert
uitvoerig en bouwt zijn eigen spannings-
bogen. Hij is daar heel sterk in. Hij levert
stukken af zonder veel pretentie. Het
minste wat je ervan kan zeggen is dat hij
op een eerlijke manier bezig is met het
maken van jong, vlot, videoclipteater.
Maar om nu te beweren dat dat dé
nieuwe manier is om klassiekers te
brengen ...», ._. •
Veto: Het is nochtans precies dat
'videoclipteater' dat de mensen terug
naar de schouwburgen Lokt
Lambrechts: «Het is ook erg modieus
en daar is niets op tegen. Het wordt maar
problematisch wanneer dit teater als dé
norm gaat gelden. Tegenwoordig bestaat
de tendens om het teater dat veel publiek
trekt als het enig mogelijke teater voor te
stellen. Zo komen de alternatiev~ teater-
vormen die nog risiko's durven nemen in
de verdrukking»
Latré: «Ik ben blij als ik zie dat de
teaters vollopen voor een Shakespeare-
opvoering. Ik vraag me alleen af of
dergelijke publiekstrekkers vaak niet te
glad entertainment zijn. Het publiek
krijgt prima amusement, maar daar blijft

het dan ook bij. Een goede voorstelling
blijft daarentegen op de maag liggen, die
moet herkauwd worden. Ze biedt ont-
snapping uit de werkelijkheid maar
wapent ook voor de terugkeer. Er is een
moment van herkenning waarop de
toeschouwer beseft dat het stuk over
hem gaat, dat hij er iets mee kan
aanvangen,»

Pan

Tanghe: «Dat ik mijn stukken te glad, te
entertainend gemaakt heb, geloof ik niet.
Je moet dat eigenlijk aan het publiek
vragen. Er zijn mensen die dat vinden en
dat is hun volste recht. Maar aan de

heid. Ik kan er niet veel meer mee doen
dan wat er al staat. Het kunnen heel
interessante stukken zijn maar ik kan er
zelf vrijwel niets aan toevoegen,»

Rol
Lambrechts: «De uiteindelijke relevan-
tietest ligt in de enscenering, niet in de
tekst. Shakespeare blijft aanspreken om-
dat zijn teksten zich goed lenen tot
relevante ensceneringen. Hij heeft meer-
lagig toneel geschreven waar je veel
kanten mee uit kunt. Het is aan de
dramaturg om ervoor te zorgen dat zo'n
tekst gaat funktioneren. Het kan dus heel
interessant zijn te zien hoe mensen uit
andere kulturen dezelfde tekst op een
andere manier tot leven brengen. Een
Engels gezelschap is bijzonder interes-
sant omdat voor hen Shakespeare een
kultureel gegeven is waar ze mee groot-
gebracht worden. Die voeling met de
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Er moet een zekere onvermijdelijkheid
in de zegging zitten. Wanneer ik in een
opvoering voortdurend de hand van de
regisseur merk, dan zit er iets fout. Een
regisseur, en ik spreek nu heel algemeen,
ik heb niemand speciaal voor ogen, moet
achter het werk verdwijnen»
Veto: Shakespeare bLijft teatermakers
intrigeren. Ondanks aLles grijpt men
steeds weer naar hem terug.

Tanghe: «In die klassieke werken vind
ik heel wat materiaal dat nu nog toont
hoe de mens is. Die stukken moeten uit
de kast en dienen opnieuw op de scène
geboren te worden. Hedendaagse stuk-
ken geven mij te weinig bewegingsvrij-

Kruis
U hebt ook wel al gemerkt dat Veto
nooit de oplossingen van kruiswoor-
draadsels publiceert. Wij hebben er echt
geen plaats voor, maar al wie in de juiste
oplossing belang stelt kan we vanaf deze
week bij ons op de komputer komen
inkijken en een uitgeprinte versie verkrij-
gen tegen de peulschil van vijf frank. Als
dat. niet nobel is.

tekst is een aspekt dat wij moeten
missen»
Latré: «Shakespeare is nog altijd de
grootste. Er zitten genoeg elementen in
die van alle tijden zijn. Het rollenspel
bijvoorbeeld. Voor Shakespeare zijn wij
allemaal akteurs in een heerlijk schouw-
toneeL Alleen moeten we dat zelf
beseffen. De echte schurken zijn de
hypokrieten : zij spelen ook een spelletje
maar durven het niet te bekennen. Of ze
zien er het relatieve niet van in. Shakes-
peare biedt verder een oefening in het
verbeelden. De verbeelding maakt het
leven draaglijk. Zonder verbeelding is er
bijvoorbeeld geen vergiffenis mogelijk
want vergeven is doen alsof er niets
gebeurd is. Zonder verbeelding is er
evenmin begrip. Begrijpen is inbeelden,
je inleven in de situatie van een ander»

Courteaux: «Men blijft inderdaad Sha-
kespeare opvoeren. Elke tijd probeert
ook Shakespeare naar zich toe te halen.
Het aanpassen is woud als de schrijver
zelf dat is al vlak na zijn dood begonnen.
Charles Lamb zei al, 150 jaar geleden,
dat je een stuk van Shakespeare beter
leest dan er naar te gaan kijken. Ik zeg
niet dat ik er ook zo over denk maar in
de huidige stand van zaken neig ik er
meer en meer naar toe. Dat geldt ook
voor bewerkingen uit Engeland, ook
daar worden er schabouwelijke dingen
met Shakespeare uitgehaald»
Veto: Aan het ETG om het tegendeeL te
bewijzen.

Tom Ysebaert
Bart Dobbelaere

'The Taming of the Shrew' van William
Shakespeare door EngLish Theatre
Group uit Cambridge. dinsdag- en
woensdagavond in Auditorium Minne-
]XJ!Jrt.

SpeUing

Vetolezers hebben hetallanggemerkt :de
Veto-spelling werd naar jaarlijkse ge-
woonte geoptimaliseerd. In overleg met
enkele eminente Neerlandici is de regel
volgens dewelke x tot ks herschreven
wordt, veralgemeend, behoudens de vol-
gende uitwnderingen: taxi,luxe, klimax
eo ex. Knoop. het in uw oren.
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evenwel geen afbreuk aan de kwaliteit
van het boek. AI wie wat ekonomie wil
leren kennen ronder daarom direkt
ekonoom te willen worden, zal hier zijn
gading vinden.

Polekar vulgariseert ekonomie

Het ekonomisch
oerwoud
E lke dag wordt de mens in

kranten en nieuwsberichten
om de oren geslagen met

allerlei ekonomische termen en
feiten waar hij geen snars van
begrijpt. Het ekonomische aspekt
van de samenleving is dan ook niet
het minst komplekse ervan, en de
wetenschap die dit bestudeert is
vaak duister als een pot. Nu op het
afgelopen Polekar-kollokwium het
eerste deel van de reeks Sociale
makro-ekonomie in België werd
voorgesteld, kan daar misschien
verandering in komen: ekonomie
wordt voor het eerst bevattelijk
verklaard voor wie niet tot het
klubje van ingewijden behoort.
Ekonomen zijn de filosofen van het
dagelijks brood. Deze boetade ver-
woordt datgene waarop de ekonomie in
essentie betrekking heeft: de bevrediging
van de menselijke behoeften. Ze vertelt
ook iets over het belang van de ekono-
mie. Hoe je het ook draait of keert,
zonder de bevrediging van primaire
behoeften wals voeding, kleding en
onderdak kan niemand overleven. En
zolang ook de hogere behoeften niet
(gedeeltelijk) worden beantwoord, kan
menselijk bestaan geen menswaardig
bestaan worden genoemd.

Ekonomen zijn er zich veelal erg goed
van bewust hoe belangrijk hun weten-
schap is. Niet zelden leidt dit tot een
ekonomisch en zelfs tot een materialis-
tisch reduktionisme. Een dergelijke hou-
ding moet uiteraard worden afgewezen:
er is meer dan alleen de ekonomie. Maar
men mag ook niet vervallen in een ander
euvel door het belang van (de) ekonomie
volledig te verwaarlozen. Behoeftebe-
vrediging is weliswaar geen voldoende,
maar alleszins wel een noodzakelijke
voorwaarde voor de volwaardige men-
selijke ontplooiing. Daardoor kan de
ekonomische wetenschap veel bijdragen
tot het inzicht in de ons omringende
maatschappij.

Met evenveel recht kan je natuurlijk
zeggen dat kennis van de geschiedenis
veel kan bijdragen tot dat inzicht. MUr
er is toch een verschil. AI is het historisch
besef van de meeste mensen kleiner dan
eigenlijk wel wenselijk is, het bestaat. En
in de middelbare scholen wordt tot
nader order nog steeds het vak geschie-
denis gegeven. Met het ekonomisch
besef is het meestal nog veel slechter
gesteld. Zelfs de meest fundamentele
inzichten schijnen nog niet ver doorge-
drongen te zijn. Als je mensen hoort
beweren dat ze er met de huidige 5%
intrest op hun spaarboekje veel slechter
aan toe zijn dan enkele jaren geleden
toen die intrest 7 à 8 % bedroeg, dan kan
je enkel wat meewarig lachen vanop je
ivoren toren. Als de regering voor de
verkiezingen beweert dat dank zij haar
beleid de inflatie en de werkloosheid zijn
teruggedrongen, moet je dat dan gelo-
ven?

Alternatief
En zo zijn er nog een hele reeks niet eens
zo moeilijke vragen te bedenken waar-
van het antwoord belangrijke maat-
schappelijke implikaties inhoudt. Vra-
gen waarop de meeste mensen het
antwoord schuldig moeten blijven. Dit
maakt dat velen voor hun ekonomische
beeldvorming en interpretatie volledig
afhankelijk zijn van de pers. En die geeft
meestal slechts een eenzijdig en eng
beeld. Het openslaan van een inleidend
handboek ekonomie zou een alternatief
kunnen zijn, ware het niet dat zelfs zulke
inleidende boeken al tamelijk ontoegan-
kelijk zijn. Ze zijn gericht op een publiek
van toekomstige ekonomen en werken
met een abstrakte en wiskundige me-
tode. De ekonomie komt eruit tevoor-
schijn als iets wereld vreemds. Er wordt
immers verondersteld dat de lezer na-
dien de stof meer diepgaand en genuan-
ceerd zal leren kennen in andere boe-
ken.
Tot voor kort was er op de Vlaamse

boekenmarkt weinig voorhanden waar-
in de ekonomie echt toegankelijk werd
gemaakt voor het grote(re) publiek. Met

kruisraketten en wapens zolang er nog
hongerlijders in de wereld zijn, ... Eko-
nomen kunnen deze feiten enkel vaststel-
len en bestuderen. Zij kunnen zonodig
aan het debat deelnemen als gewone
burgers maar daar houdt het dan ook
op". In deze kontekst wordt wel eens
verwezen naar de wetenschapper die in
opdracht van het Derde Rijk onderwek
verrichtte naar de ekonomische verwer-
king van menselijke lichamen (zeep uit
vet, lampekappen van het vel). Als hij

~~~:Ë::":~~::Er Kapoe n tJ' e Izoek, kan Je dan nog spreken van erug
konsistent gedrag?
Deze en andere probleempjes doen

de publikatie van Sociale makro-ekono-
mie in België is daarin eindelijk verande-
ring gekomen. In dit eerste deel wordt
het geraamte van de ekonomie gekon-
strueerd. Daarbij gaat speciale aandacht
naar het geval België. Allerlei begrippen
worden uitgewerkt en vervolgens als
legplli:fr,i; in mekaar gepast. De inhoud
versc1ïnt niet wezenlijk van die van de
klassieke inleidingen. De aanpak is
daarentegen wel anders. In de mate van
het mogelijke wordt er gewerkt met
realistische uitgangspunten. De nadruk
ligt op de makro-ekonomie, dat deel van
de ekonomie dat zich bezighoudt met de
studie van grotere gehelen wals naties.
Waar nodig worden wel koncepten uit
de mikro-ekonomie, de studie op het
nivo van de gezinnen, door het verhaal
heen geweven.
Dit alles mondt uit in een leesbare en

begrijpbare inleiding tot de ekonomie.
Wat niet belet dat er hier en daar enige
schoonheidsfoutjes te bespeuren zijn. Zo
wordt de definitie van ekonomie die de
auteurs geven rechtstreeks afgeleid uit de
klassieke definitie van Robbins. Deze
stelt dat ekonomie de wetenschap is die
zich bezighoudt met de studie van het
menselijk gedrag als een verhouding
tussen enerzijds (in beginsel oneindige)
behoeften en anderzijds beperkte midde-
len die in verschillende aanwendingen
kunnen worden gebruikt. Ekonomie
komt dus tot stand in het spanningsveld
tussen enerzijds de hele grote behoeften
en anderzijds de beperkte middelen om
die behoeften te bevredigen. Ekonomie,
zo wordt gesteld, is de wetenschap van
de schaarste. Maar in de alinea die
voorafgaat aan de definitie van de
auteurs, weiden zij uit over de vele
Afrikanen die sterven van honger terwijl
de graanschuren van de Europese Ge-
meenschap uit hun voegen barsten. Uit
dit voorbeeld komt overduidelijk naar
voren dat niet schaarste maar wel macht
het relevante probleem is.

Moralisten..
Ook het gehanteerde wetenschapsbeeld
is niet vrij van enige ambiguïteit. De
meeste ekonomen stellen dat de ekono-
mie waarden vrij is. Deze visie wordt op
pagina 44 uitgelegd, er worden wat
kritische opmerkingen gemaakt, maar er
wordt niet gezegd dat het anders kan. Zo
valt ondermeer te lezen: "Ekonömen
zijn geen moralisten ...(ook al) vind je
het onverantwoord dat hormonen aan
het vee toegediend worden of dat er geld
en energie vrijgemaakt wordt. voor

Joost Bollens

Daneet en Willekens (Polekar), Sociale
macro-economie in België, deel 1,Bouw-
stenen van de economie, 183 pp., de
sikkel, 1988.

• Do 8/12 om 20.00 u: LlWP-avond rond
de landbouw in India.

Historia

LLK
• W07/120m20.15 u: Voordracht stotter-
terapie: een interaktionele benadering,
door Jo Rigole, Psych. Inst. 10k. 02.51,
ink. 60/120.

L&W
• Ma 12/12 om 20.30 u: Voorbereiding

• Di 6/12 om 22.00 u: Sinterklaasavond L & W-KerslYiering, in fakbar L & W
in de Fakbar van L & W

• Elke di en do om 15.00 u: Klio's stripbib,
5 fr/strip, 2e verd. L & W • Zo 11/12 om 21.00 u: presidiumverga-
• Do 8/12 om 21.00 u: Kantus in De Ton, dering in de Arendstraat bij Veerie .
ink.1oo.

• Wo 7/12: Kultuurtocht naar Gent, voor
de ingeschrevenen.
• Wo 7/12 om 21.30 u: Dansavond in het
Arenberginstituut.

Katechetika
• Ma 5/12 om 21.00 u: Poezië-avond:
Flanders Theology, in MT 22.

• Di 6/12 om 22.00 u: Klaas TD in de
Blauwe Schuit, ink. 50/60.

KIio-Eoos

LBK
• Di 6/12 om 20.00 u: Infoavond rond
'legerdienst & alternatieven' in Auditorium
De Molen. Om 21.00 u: Sinterklaasavond
in de Gnorgl (pakje van ong. 100 BF).

• Wo 7/12 om 10.00 u: ekskurie naar
Zedelgem, 50/100 BF.
Om 21.00 u: Optreden van 'Peter and his
pets' in de Gnorgl.

Mecenas
• Ma 5/12 om 12.00 u: Sinterklaas versus
Kerstman; wie wint het pleit?, voor licen-
ties.

• Ma 5/12 om 21.00 u: L & W TD in de
Manhattan, gratis busdienst (fakbar L&W,
Universum), ink. 70.

• Di 6/12 om 10.00 u (tweede kan) en
15.00 u (eerste kan): Sinterklaas versus
Kerstman: wie wint het pleit?
Di 6/12 om 20.00 u: vergadering werk-
groep kerstfeest op de permanentie.

• Wo 7/12 om 20.00-22.00 u: Bowling-
avond, in Naamsestr., org. Bla-Bla.

VTK
• Ma 5/12 om 22.00 u: Film 'The Assassi-
nation Game', in Axentis, ink. gratis.

• Di 6/12 om 20.00 u: Kasteelkoncert in
de promotiezaal van het Arenbergkasteel,
ink. gratis.

• Ma 12/12 om 19.45 u: Barbara-veer-
tiendaagse: Fil~ 'The Blues Brothers' in
Alma 3, ink. 50 (120 frank met Alma-
schotel). Voorfilmpjes vanaf 19.00 u.

Kollokwium Polekar

Ekonomie in de 21ste
eeuw
Aan futurologische bespie-

gelingen is meestal één
gezellig kantje verbonden:

na verloop van tijd kan je vaststel-
len dat de heren futurologen voor
de zoveelste keer een slag in het
water hebben geslagen. Met het
bestaande arsenaal van voorspel-
lingstechnieken en wat gezonde
fantasie kan je overigens om het
even wat voorspellen. En wanneer
weerlegbaarheid een kriterium van
wetenschappelijkheid zou zijn, dan
moet futurologie zowat de meest
wetenschappelijke van alle weten-
schappen zijn.

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan
van Polekar vond onlangs een kollo-
kwium over Ekonomie en maatschappij
in de 2Jste eeuw plaats. In weerwil van
de titel is het geen futurologische konfe-
rentie geworden. De behandelde refera-
ten hadden veeleer betrekking op het
heden en de nabije toekomst dan wel op
de eenentwintigste eeuw.
Polekar staat voor 'Politieke ekono-

mie en arbeid', en is een werkgroep die
voornamelijk bestaat uit arbeidssociolo-
gen en wat dan heet progressieve ekono-
men. Aanvankelijk was het een studie-
groep die het neo-liberale offensief van
antwoord probeerde te dienen. Daarbij
werd enige weerklank gevonden in de
pers. Geleidelijk aan ging men naast het

louter bestuderen ook meer en meer aan
polemiek doen. Er werden een aantal
boeken en artikels gepubliceerd en er
werd aandacht besteed aan de vorming
van een geïnteresseerd publiek. Het pas
verschenen boek Bouwstenen van de
economie, waarover elders meer, is
voorlopig de laatste vrucht van deze
vormingsaktiviteiten. Tijdens de begin-
jaren (1979 en volgende) werd de
meeste aandacht besteed aan tema's
zoals werkgelegenheid en arbeidsduur-
verkorting. Stilaan ontstond de behoefte
aan een breder teoretisch kader. Dit
werd gevonden bij de Franse 'régula-
tien-school',

Strijd
Vereenvoudigd komen de ideeën van de
'régulation-school' neer op het vol-
gende: aan de basis ligt de idee van de
chaos, van de voortdurende strijd tussen
individuen en sociale groepen. Ondanks
deze tegenstellingen kan een samenle-
ving toch funktioneren door de spannin-
gen in een voor iedereen draaglijke vorm
te stoppen. Zo'n vormen zijn onder meer
afspraken, kontrakten, normen, ontmoe-
tingsplaatsen, organisaties, overheidsin-
terventie enzovoort. AI deze vormen
reguleren de maatschappeljjke spannin-
gen. Regulatie loot de tegenstellingen
niet op, ze bemiddelt enkel. Regulatie
heeft slechts een tijdelijk karakter. In de
eerste fase gaat alles goed. Het ene
mekanisme versterkt het andere, een
gunstige cirkelbeweging, die de akkumu-

latie ondersteunt, ontstaat. Maar na
verloop van tijd krijgen de tegenstellin-
gen weer de bovenhand. Alles lijkt te
blokkeren. Konfliktoplossende procedu-
res produceren eerder averechtse effek-
ten en polariseren de tegenstellingen.
Een krisis ontstaat. .
Toegepast op de huidige krisis offreert

de régulation-teorie het volgende beeld:
het naoorlogse akkumulatieregime kan
worden gekenmerkt als het regime van
de 'monopolistische regulatie' of van het
'ford isme'. Het kapitaal verkrijgt een
grote monopoliemacht op vele afzet-
markten. De vakbonden verwerven het
monopolie op de arbeidsmarkt. For-
disme verwijst naar de enorme produkti-
viteitswinsten ten gevolge van de tech-
nologische vooruitgang (produktiviteit
is een output/input verhouding). De
arbeiders slagen erin om deze produkti-
viteitswinsten af te romen via hogere
lonen. De producenten aanvaarden dit
omdat ze met die hogere koopkracht van
de arbeiders hun afzetmarkten steeds
meer kunnen verbreden. Instituties die
tijdens deze akkumulatieperiode de kon-
flikten neutraliseren zijn onder meer het
kollektief overleg, de sociale zekerheid,
de verregaande tussenkomst van de
overheid enwvoort. In de jaren zeventig
stort dit regime ineen. De anti-cyklische
konjunktuurpolitiek faalt, het kollektief
overleg valt stil, de staat wordt in vraag
gesteld ... De spanningen hebben weer de
bovenhand gehaald. Er ontstaat een
zoektocht naar nieuwe samenwerkings-
verbanden en nieuwe instituties. In deze
fase bevinden we ons nu. Tot rover oe
régulation-school. Wie hierover meer
wenst ·te weten, kan terecht in het
Polekar-boek Het laboratorium van de
crisis, Kritak 1985, waarop de boven-
staande analyse trouwens gebaseerd is.
Tijdens de laatste jaren ging de

aandacht van Polekar vooral uit naar het
formuleren van een antwoord op de
krisis van de loonarbeidsverhouding.

Daarbij werd gewerkt rond tema's zoals
arbeidsmarkt, inkomensverdeling en fis-
kaliteit, basisinkomen, sociale zekerheid,
deregulering en regulering.

De referaten op het kollokwium onder-
zochten nieuwe ontwikkelingen en mo-
gelijke instituties die in de toekomst van
belang kunnen zijn. Daarbij kwamen
onder meer het produktiesysteem, de
professionele diensten, basisinkomen en
het nieuwe staatsapparaat aan bod. Sti-
mulerend was het referaat over fleksibili-
sering. Dit is een notie die tot nog toe
vrijwel alleen door het patronaat werd
gehanteerd. De werkgevers willen meer
fleksibiliteit in de arbeidsduur, onder
meer omdat zo dure kapitaalgoederen
meer renderend kunnen worden benut.
Gezien de kostprijs van sommige machi-
nes kan het voordeliger zijn om één
machine 24 uur rond te benutten in
plaats van bijvoorbeeld overdag twee
machines elk 12 uur te laten draaien.
Om deze en om andere redenen wensen
de werkgevers dat de arbeidstijd meer
fleksibel zou zijn, met andere woorden
dat zij om op het even welk uur volgens
de behoefte beroep zouden kunnen doen
op arbeid zonder daarvoor dure kom-
pensaties te moeten betalen. Het referaat
probeerde een vanuit arbeidersstand-
punt positieve invulling te geven aan het
begrip fleksibiliteit. Kruciaal in de fleksi-
biliteit op werknemersmaat is het begrip
tijdssoevereiniteit: Dit houdt onder meer
in dat de werknemer zijn arbeidstijdre-
geling zelf kan kiezen, rekening houdend
met zijn persoonlijke voorkeuren en
noden. Alhoewel een en ander niet
zonder problemen is, blijkt dit alleszins
een interessant onderwerp te zijn voor
verder onderwek.
Een ander referaat behandelde de

kansen van de informele ekonomie. Vol-
gens één van de mogelijke definities
omvat de informele ekonomie alle pro-
duktieve bezigheden die buiten de statis-

tieken van de formele ekonomie vallen.
Daarbinnen kan een onderscheid ge-
maakt worden tussen een zwarte sektor
(ontduiken van' sociale wetgeving en
belasting op loonarbeid) en een witte
sektor (het onbetaalde werk). Binnen die
laatste sektor kan dan nog het onder-
scheid gemaakt worden tussen huishou-
delijke arbeid en doe-het-zelf arbeid, het
vrijwilligerswerk in organisaties en de
direkte ruil. Een interessant aspekt in de
evolutie van de informele ekonomie is
het ontstaan en de groei van de zoge-
naamde zelfbedieningsekonomie. Er
wordt in toenemende mate beroep ge-
daan op de onbetaalde arbeid van de
konsument om taken uit te voeren die
voorheen door betaalde arbeid werden
uitgevoerd. Een tekenend voorbeeld is
de meubelzaak Ikea waar montage en
transport aan de konsument wordt over-
gelaten. Zelfbedieningsekonomie refe-
reert ook aan de vervanging van arbeids-
intensieve kommerciële dienstverlening
door kapitaalsintensieve zelfproduktie.
Koken en wassen, ontspanning en onder-
houdsklussen aan de woning worden
vergemakkelijkt door een hele batterij
huishoudmachines. Dit alles geeft aan
dat het vrij recente begrip informele
ekonomie heel wat relevantie blijkt te
bezitten en in de toekomst waarschijnlijk
nog aan belang zal winnen.

Joost Bollens

V·E·T·O
VENTILEERT

.HYPER
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Prof Robinson eredoktor bij Toegepaste Wetenschappen

"Bewijs maar eens dat ik. geen
robot ben"
Dejongste lichtingen ingenieurs zijn wild entoesiast over een

nieuw onderzoeksgebied: Artificiële Intelligentie (AI). In Japan
is er sinds 1982 zelfs een onderzoeksgroep van 60 tot 70

personen die met bijna onuitputtelijke middelen full-time met het
troetelkind bezig is. Ook Leuven zet zijn eerste voorzichtige pasjes in dit
heerlijke nieuwe projekt. En zoiets stimuleer je natuurlijk ekstra door een
eredoktoraat uit te reiken aan iemand die zich op dat gebied
verdienstelijk heeft gemaakt. Sinds vorige woensdag is professor
Robinson van de Syracuse universiteit van New Vork, één van de twee
nieuwe eredoktores van de fakulteit Toegepaste Wetenschappen.
Robinson, een filosoof van opleiding, legde met zijn onderzoek op het
gebied van de logika de grondslag voor programmeertalen als Lisp en'
Prolog. En die talen vormen zo'n beetje de basis voor AI.

Artificiële Intelligentie definiëren is niet
eenvoudig. Iedereen is het erover eens
dat het iets te maken heeft met kompu-
ters die kunnen 'denken', die 'intelligent'
zijn. Maar wanneer is een komputer
intelligent? Als hij bewerkingen kan
maken met enorme getallen? Als hij een
gespek kan voeren? Als hij beslissingen
kan nemen? Volgens Marvin Minsky,
één van de belangrijkste onderzoekers
op het gebied van AI, is AI "the science
of making machines do things that
would require intelligence if done by
men." Maar de filosoof Robinson gaat
daarmee niet akkoord.
Robinson : «Die definitie is te eng. Je
kan machines dingen laten doen die

«Op welk moment je precies' kan
spreken van AI is moeilijk te zeggen.
Wat wij nu doen, een gesprek voeren,
vraagt intelligentie. Ook al hebben we
elkaar nog maar net ontmoet, toch
weten we van elkaar dat we met
intelligente wezens te maken hebben.
We stellen dat gewoon niet in vraag. Stel
dat een komputer zou deelnemen aan
het gesprek, dat hij relevante opmerkin-
gen zou maken, dan zouden we intuïtief
weten dat we met een intelligent ding te
maken hebben.»
«Alsje het filosofisch stelt: hoe weten

jullie dat ik geen machine ben? Mis-
schien is dit een grap die door het
departement Komputerwetenschappen

"Binnenkort spreken we met onze boekentas. " (Foto Hendrik Delagrange)

mensen ook doen, zonder dat dat iets
met intelligentie te maken heeft. Een
bekend voorbeeld zijn de schaakpro-
gramma's. We weten hoe de komputer
die uitvoert, maar we weten daarmee
niets over hoe een mens schaakt. Net
zoals we niet weten hoe iemand rekent,
hoe hij talen spreekt enzovoort. Op dit
moment imiteren komputers enkel op
een oppervlakkige manier. Voor mij is
dat wetenschappelijk niet echt interes-
sant omdat je de fenomenen die aan de
basis liggen van intelligentie niet echt
begrijpt»
Veto: Moet je dan eerst de menselijke
intelligentie begrijpen voor je zoiets als
artificiële intelligentie kan kreëren?
Robinson: «Ik denk van wel. Mijn
voornaamste doel is begrijpen hoe men-
selijke intelligentie werkt. Je kan AI dus
niet scheiden van wetenschappen als
psychologie, hersenonderzoek en lin-
guïstiek. Pas als je dat allemaal begrijpt,
kan je, als een neveneffekt bijna, iets
kreëren dat ook kunstmatig intelligent
IS.»

is opgezet om jullie te misleiden. Wat
zouden jullie doen als ik jullie zou
uitdagen om te bewijzen dat ik geen
robot ben? Naar een label op mijn rug
zoeken? Je zou het heel behendig en
subtiel moeten aanpakken»

Tuur
Veto: U bekijkt het nu filosofisch: Is in
dat perspektief het wezen van zo'n ding
dan niet verschillend?
Robinson : «Verschillende filosofische'
strekkingen zouden dat verschil niet
kunnen maken, denk bijvoorbeeld aan
het empirisme. Op basis van wat in deze
kamer gebeurt, kunnen zij fenomenolo-
gisch geen onderscheid maken tussen
mij, de robot, en jullie, de mensen. Er
zou dus geen verschil zijn. Zo is er ook de
beroemde test van Turing, één van de
grondleggers van AI. Hij zegt dat als een
ding in alle mogelijk verzinbare testen
slaagt, dat er dan geen onderscheid meer
is tussen een mens en dat ding,»
Veto: Maar zelfs als je het verschil niet
ziet, blijft er toch iets essentieel anders.

MARX
John Alan Robinson is ook na zijn
eerste eredoktoraat een bescheiden
man gebleven. En één met gevoel
voor humor. "Waarom ik zelfdenk
dit eredoktoraat gekregen te heb-
ben? Kennen jullie die oude Grou-
cho Marx grap? Men wilde hem lid
maken van een eksklusieve klub.
Hij schreef een brief terug waarin
hij zei geen lid te willen worden
van een klub die mensen als hijzelf
onder de leden telde. Mijn eerste
reaktie bij dit eredoktoraat is: als ze
mij een eredoktoraat geven, dan
kunnen die eredoktoraten niet veel
waard zijn. Maar om eerlijk te zijn,
het doet je wel iets geselekteerd te
worden voor een eredoktoraat. Het
schijnt dat ik vroeger iets gevonden
heb dat nu belangrijk is voor de
programmeertalen van artificië
intelligentie. Als al die wetenschap-
pers dat zeggen, zal het wel zo zijn,
zeker?" 0

blijven zien: vraag er iets aan, enje krijgt
een antwoord. Maar als je dat antwoord
dom of verkeerd vindt, volg je het niet.
Net zoals je nu adviseurs niet hoeft te
volgen. Als een dokter zegt: "Spring van
die brug, want dat is goed voor je," dan
doe je dat niet. Een komputer mag niet
aan onze macht ontsnappen. Het moet
een instrument blijven»
Veto: Het implementeren van al de
benodigde kennis vraagt dat je relevante
feiten selekteert Hoe bepaal je die voor
bijvoorbeeld de politieke situatie in de
Verenigde Staten?
Robinson : «Misschien in het gewoon
onmogelijk om dat te doen. Dus zou ik
zeggen: stop alles erin.»
Veto: Maar ook dat is toch onmogelijk.
Neem bijvoorbeeld de geschiedenis van
de mensheid. Je moet toch een basis voor
selektie hebben.
Robinson: «We lopen inderdaad geva-
ren bij het implementeren van informa-
tie. Er moet zeker op gelet worden dat er
daarbij geen al dan niet verborgen
waarde-oordelen ingebracht worden
Maar waarde-oordelen worden natuur-
lijk altijd gebruikt. Dat merk je ook aan
de manier waarop encyklopedieën zijn
samengesteld. We zullen ons gezond
verstand moeten gebruiken»

Robinson : «Dat is iets wat we allemaal
voelen, maar bewijs het eens. Als we het
gebrek aan onderscheid als een moge-
lijke realiteit zien dan zitje bijvoorbeeld
met het probleem of je zo een intelligent
wezen gewoon kan afzetten, de schake-
laar omdraaien. Of moet het dezelfde
morele en etische behandeling als een
mens krijgen? Vergelijk het met de
manier waarop we nu dieren behande-
len. Enkele eeuwen geleden waren die er
enkel voor het nut van de mens. Nu zien
we dieren een beetje als 'verwanten', je
kan er niet zomaar mee doen wat je
wil»
Veto: Hoelang moeten we nog wachten
op die science fiction robotten?
Robinson : «Dat kan sneller zijn dan je
denkt, omdat er meer en meer tijd en
geld besteed wordt aan onderzoek op het
gebied van AI. Misschien slagen we er
nog niet onmiddellijk in een echt bruik-
bare, op een mens lijkende robot te
bouwen, maar de funkties die hij moet
vervullen, een intelligent gesprek voeren
bijvoorbeeld, verwacht ik nog te zien
vóór ik sterf. En ik ben nu zestig»
«Om zoiets te kunnen realiseren

moeten we erin slagen genoeg feiten in
een database op te slaan, de kennis die
iedereen heeft. Natuurlijk veronderstelt
dat ook dat we de struktuur van de taal
nog beter begrijpen, de robot moet
spraak kunnen verstaan, hij moet zelf
kunnen spreken.»
«Minsky heeft ooit de vraag gesteld

hoeveel feiten we nodig zouden hebben.
Volgens hem ligt het rond de 100.000,
wat verbazend weinig is. Maar kijk naar
de omvang van onze woordenschat. Als
je er nooit over nadenkt, lijkt dat een
oneidig aantal. Maar iemand die meer
dan 10.000 woorden beheerst heeft al
een ruime woordenschat»
«Om voldoende kennis te hebben zou

je volledige biblioteken in een komputer
kunnen stoppen. Of alle info die dage-
lijks op persagentschappen toekomt.
Maar daarmee kan je nog geen gesprek
voeren. Je moet die komputer ook
gespreksvaardigheid leren. En hij moet
plezierig zijn om mee te praten, niet
arrogant. En zelfs dan blijft de vraag:
willen we nu gewoon een ander mense-
lijk wezen? Er zijn wel gemakkelijkere
manieren om dat te bekomen»

Big
Veto: Hoe zit het met het gevaar van
misbruik van AI? Vanuit militaire hoek
komt er bijvoorbeeld veel geld voor
onderzoek.

Robinson : «Ongelukkig genoeg ge-
beurt dat vooral in de Verenigde Staten.
Ik zou het verschrikkelijk vinden als de
militairen door hun geldelijke steun een
kontrole zouden kunnen uitoefenen op
het vrije onderzoek. Wetenschappers
moeten zich daartegen wapenen. Maar
misschien kan ik jullie wat geruststellen
als je weet dat de militairen toch
gedesillusioneerd zijn in het onderzoek.
De laatste twee jaar is het geld voor
AI-onderzoek sterk verminderd, vooral
omdat nogal wat wetenschappers er niet
happig op zijn hun vindingen aan de
militairen te verkopen. Ze onderhande-
len liever met de industrie. Maar het
blijft natuurlijk een probleem. Gelukkig
is jullie generatie zich daarvan bewust.
Wij hebben ons best gedaan. And it was
terrible»
«Je moet natuurlijk blijven reflekte-

ren op wat je doet. Dat geldt voor elke
wetenschap, maar voor AI komt er die
speciale dimensie van nieuwe en andere
intelligente wezens bij. Hoewel ik me
afvraag of we uiteindelijk, als het ge-
beurt, niet ontgoocheld zullen zijn. Zo
van: is dat alles? Dus we kunnen nu met
onze boekentas praten, big deal. Mis-
schien omdat we al aan zoveel verba-
zende nieuwe dingen gewend zijn, dat de
verwerking van een kunstmatig intelli-
gent wezen sneller zal gaan.»

Erik Paredis
Renaat Truyen

Springen
I'~~""';~' ~.'Veto: Een aantal felle aanhangers van . ·c .. '''. - ~

A.I willen die intelligente komputersyste-
men dan voor alle mogelijke dingen
gebruiken. A Is een zeer uitgebreide
database uiteraard, of als hulp bij
technische problemen. maar ook als
sociale helpers, rechters enzovoort. Is het
wel realistisch om komputers op zulke
gebieden te laten funktioneren?
Robinson: «Zoiets kan je overwegen, ,
maar waarschijnlijk krijgje dan toch niet BLUB - Loko goes diepzee. Hier ziet u een van onze vrijgestelden die een nieuw
zo'n denderende adviezen..J~ moet een laagje verf aanbrengt op onze batiskaaf (Foto Koen Van Muylem)
komputer als een gebruiksinstrument
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Vooral niet lachen

Het beste uit de
kringbladen
Vorig jaar konden wij bij het lezen van onze geliefde kringbladen

vaststellen dat een essentieel element ervan de parodie was. Het
gaat hier om een (boertige) navolging van een of ander werk,

maar op die manier gebracht dat de toon van het voorbeeld min of meer
behouden blijft. Het parodiërende gold (in meerdere of mindere mate)
voor alle bladen en werd vooral gekenmerkt door een doorgedreven
hekelen van herkenbare toestanden, studenten, proffen, en dit gebracht
op een wijze die hilariteit (of ergernis of blos, bij de geviseerden)
verwekte. In elk geval was het allemaal bedoeld om te lachen. Humor in
kringbladen ?
Toen wel, ja, en dan voornamelijk
binnen het opvallend aanwezige genre
van voormelde parodie. Bekijken wij
vandaag de nieuwe oogst aan kringbla-
den (de eerste echte van dit jaar want de
nulnummers zijn, enkele uitzonderingen
daar gelaten, inhoudsloos en dus ver-
waarloosbaar) en gaan wij op zoek naar
humor in het algemeen en parodiërende
elementen in het bijzonder, dan valt ons
in de eerste plaats op dat de oogst
werkelijk schraal is. Nagenoeg alle
kringbladen geven een tendens naar een
grotere zakelijkheid te kennen. Op zich
is zoiets niet goed of slecht te noemen,
maar het jammere is dat heel wat
kringbladen niet zozeer slechter, maar
wel ronduit saai zijn geworden. Eén
pluspunt heeft het verschijnsel wel: de
werkelijk grove, boertige humor die in
vroeger jaren nogal eens opdook is nu
helemaal verdwenen.
Zoiets wil dan weer niet zeggen dat de

mogelijkheid tot zelfherkenning aan
belang verliest. Die is immers funda-
menteel v-QOrkringbladen : zij moeten
een spiegel van de kring en haar leden,
de studenten, zijn. Die herkenning is nu,
helaas, meer gelegen in het informatieve
aspekt. Dit verschijnsel is overduidelijk
waarneembaar bij bladen als Balans
(VRG) en Pyromaantje (Romania).
Beide golden vorig jaar als min of meer
(die 'meer' slaat dan voornamelijk op het
romanistenblaadje) ludieke periodiekjes
die zichzelf vooral amuseerden en er een

gezonde dosis relativeringsvermogen op
na hielden. De romanisten gingen daar-
bij zo ver dat zij hun gehele jaargang als
een 'komplete nulliteit' aankondigden.

Soep
De tijden zijn veranderd. Je zou kunnen
zeggen dat het groter wordend opportu-
nisme, de bewust pragmatischer opstel-
ling die de nieuwe lichtingen van studen-
ten lijkt te kenmerken, zijn weerslag
moet vinden in het kringblad. Het
studentikoze karakter vermindert en in
de plaats daarvan komt een ernstiger,
informatiever en professioneler houding.
Balans kan daarvoor andermaal als
voorbeeld gelden. Het blad toont meteen
ook aan dat de hierboven geschetste
evolutie zich lang niet altijd positief
manifesteert met betrekking tot de kwa-
liteit van het blad. 'Balans' verschijnt nu
namelijk op 'sjieker' papier en wordt niet
langer gewoon getypt met een ordinaire
schrijfmachine. Het formaat is kleiner en
de voorpagina volledig in kleur. Dit alles
neemt echter niet weg dat 'Balans' vanaf
nu een van de lelijkste kringbladen is. De
frisse en speelse lay-out van de vorige
jaargang is herleid tot iets dat het midden
houdt tussen het Staatsblad en het
Burgerlijk Wetboek. Inhoudelijk gezien
valt op dat ludieke kolommen als 'De
Valk privé' en 'Wie schrijft die blijft'
gewoon niet meer bestaan. Wat over-
blijft is slecht verpakt geleuter over
ontwikkelingen in de juristenwereld en

KRUISWOORDRAADSEL
Het kalkmengsel dat onze puzzelaars vorige week onder 1 Horizontaal
geserveerd kregen, is de meesten blijkbaar wat zwaar op de maag blijven
liggen. De meeste inzendingen spraken over 'plaaster' in plaats van 'pleister',
wat onder 6 Vertikaal als jongensnaam 'Ala' opleverde in plaats van 'Ali'. Dat
onze godvruchtigheid zover niet reikt, had u toch ook wel kunnen weten.
Enfin, deze week beter dan maar. Inzet is deze keer de Salamander-versie van
de klassieker 'De stille kracht' van Louis Couperus. De gore strips mag Rik

Houthuys bij ons komen afhalen.
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Horizontaal - 1. Ontwijkende 2. Sekundair Onderwijs - proces
3. Gevierd persoon 4. Gaffel - geschreeuw 5. Pers. vnw. - water in
Nederland - kindergroet 6. Lijk - smalle weg 7. Naam - een zekere
8. Logheid 9. Wrikte los - snavel 10. Dessert - science fiction -
eksplosieven

Vertikaal - I. Vloertegel - zonder toelating van 2. Wol van huiden
van geslachte schapen 3. Noordoosten (Eng.) - papegaai
4. Nog-niet-de-Iuiers-ontgroeide kerel 5. Bewijzen van beleefdheid
6. Medeklinkers van 'ploeger' 7. Niet hier 8. Buig - gelaatskleur
9. Deel van de winst dat aandeelhouders periodiek ontvangen (mv.)
10. Uitstalraam - halve belasting.

interviews waarvan de banaliteit van de
vragen ons met afschuw vervult. Met
weemoed denken wij dan terug aan wat
vorigjaar op dat gebied werd afgeleverd.
Kon met een dankbaar gespreksonder-
werp als Mark Eyskens echt niet meer
aangevangen? En natuurlijk is het leuk
tafelen met Van den Auweele die best
een anekdote wil vertellen en 's winters
lekkere soep maakt omdat zijn vrouw dit
niet zo graag doet. De redaktie van
'Balans' mag dan al stellen dat het blad er
is "voor de lezer die billenkletsend naar
je toekomt en zich bescheurt van het
lachen om dat ene artikel dat eigenlijk
ernstig van opzet was", wij vonden er
niets (meer) aan. Gelukkig hebben wij
zopas een nieuw nummer mogen ont-
vangen en dat ziet er toch beter uit. Meer
daarover volgende week.

Kook
Meteen is duidelijk dat het zogenaamd
pragmatischer worden van de studenten
niet zonder meer de oorzaak van de
verzakelijking van de meeste kringbla-
den is. Hoewel zo'n aspekt zeker een rol
kan spelen, is een veel voor de hand
liggender verklaring gewoon het jaar-
lijks wisselen van de redakties. Dat wil
zeggen: je moet het maar treffen met de
ploeg die het blad in mekaar steekt. Het
brengen van goeie humor is een uiterst
moeilijk iets en is niet zonder meer aan te
leren. De ploeg die dit jaar het 'Pyro-
maantje' in mekaar bokst onderneemt
pogingen om de rabeliaanse suksesfor-
mule van vorig jaar te imiteren. Helaas:
als je niet rabeliaans bent, val je op je
smoel. Vorigjaar ging het 'Pyromaantje',
ronder dat daar bewust naar gestreefd
werd, voortdurend over het 'Pyromaan-
tje' zelf en precies dat maakte de lektuur
ervan tot een hoogst vermakelijke onder-
neming.
Wij zeggen hier niet dat het blad van

de romanisten een slap afkooksel van de
vorige jaargang is. Wel menen wij te
moeten opmerken dat het informatieve
karakter sterk is toegenomen en de zaak
minder ludiek dan vroeger wordt aange-
pakt. Bovendien vrezen wij dat het enige
Nederlandstalige gedicht géén parodie
is, en dat stelt de kwaliteit ervan in een
bedenkelijk licht.

Kaas
Of kringbladen al dan niet, en in welke
mate, humoristisch zijn, heeft misschien
ook wel wat te maken met de kring zelf
Als van de Heverleese fakulteiten gezegd
wordt dat zij bevolkt worden door
'ernstige' mensen dan vinden wij dat een
grove schematisering maar aan de an-
dere kant is het toch wel zo dat de
zakelijke kringbladen telkens weer van
daar blijken te komen. Zo is Floreat
(LBK) nog altijd een zeer, maar dan ook
zeer informatief blad. 'Floreat' is dege-
lijk, verzorgd en uitgebalanceerd, maar
lachen. grappen? Neen. Enkele hier en
daar verspreide leuke zinnen en een
hartsbrievenrubriek zijn de eenzame
vertegenwoordigers van de boerekothu-
mor.

Irreëel (VTK) is wat dat betreft
enigszins veranderd. Het IS dan ook het
enige blad dat de trend naar verzakelij-
kmg niet volgt, integendeel zelfs: 'Irreëel'
is amusanter geworden. Wij lazen tal
van leuke stukjes over onder andere
'heroïsche mislukkingen' (de akteur Paul
Greenwood slaagde er bijvoorbeeld in
nagenoeg elke zin uit zijn rol te verge-
ten), over een 'domme schacht' die zijn
eerste Leuvense belevenissen verhaalt
(vertederend leuk van toon), over meis-
jes en het klassieke twistpunt van de
kultuur met grote of met kleine 'k'. Ze
raken er nooit uit. Misschien deden ze er
beter aan alles ontspanning te noemen.

Broek
Crimmax is het blad van de Kriminolo-
gische Kring. Het wil soms wel eens leuk
proberen overkomen maar in feite is het
uiterst saai. Inhoudelijk gezien heeft dit
eerste nummer trouwens nogal veel weg
van een nulnummer: er wordt een en
ander voorgesteld en de statuten van de
kring tref je aan in 'bijlage'. Slechts de
cartoons zorgen voor de in een kringblad
toch wel noodzakelijke kwinkslag.
'Crimmax' blijkt helaas zeer graag kar-
toons uitDe Standaard en Humo over te
nemen, overigens een kwalijke gewoon-
te die de meeste kringbladen er op na
houden.
Elk kringblad zou een huistekenaar

moeten hebben. Hysteria (van Historia,

uiteraard) mag zich wat dat betreft
gelukkig prijzen: de vaste cartoonist
zorgt niet alleen voor kleine tekeninge-
tjes die de tekst aangenaam verluchten,
hij levert ook elke keer een mini-
stripverhaal af dat er best mag wezen.
Klucht 714, een parodie op Hergé, voert
u met een gekaapt toestel van 'Jupil-Air'
naar een onbekend eiland waar allerlei
op proffen lijkende figuren blijken rond
te lopen (zie illustratie). 'Hysteria' blijft
leuk.
Tot slot vermelden wij nog de aanwe-

zigheid van een nieuw Winkeliertje, het
kringblad dat op 3000 eksemplaren
verschijnt. Als zoveel mensen dat blad

lezen, hoe komt het dan, zo vragen wij
ons at: dat het er zo troosteloos uitziet?
Eén leuk woordspel deed ons plezier:
"Daarom verkiezen de meeste schach-
tinnen om prof Van Herck naar een I
verlaten eiland mee te nemen. Blijkbaar
zijn ze nieuwsgierig naar zijn verdoken
reserves en zoals u allen weet kunnen die
niet uit de broekhouding worden afgele-
zen." Maar alles bij mekaar genomen:
als het 'Winkeliertje' Ekonomika rou
representeren, dan is Ekonomika geen
kring.

Johan Reyniers
Volgende week: de refleksiviteu:

FLANDERSTHEOLOGY
Dertig jaar geleden stichtten een
handvol mensen de ATD-Vierde We-
reld Beweging. Opzet was niet het
verlenen van liefdadigheid, maar het
werken aan een samenleving met
nieuwe prioriteiten, "waar de meest
uitgeslotene het eerste woord krijgt,
waar iedereen leert lezen en schrijven,
waar de mensenrechten het uitgangs-
punt vormen van elk sociaal beleid."
ATD heeft ook medestanders onder
studenten aan de KUL Deze groep
stelt dat de universiteit de armen als
studieobjekt onderzoekt, op deze ma-
nier macht over hen krijgt, maar hun
noden niet lenigt. Een en ander
probeert men op te vangen door het
beter uitbouwen, in samenwerking
met professoren, van een volksuniver-
siteit. "Op deze manier kunnen de
armen, vanuit een bredere achter-
grondinformatie, zelf opkomen voor
hun rechten."
Het is ten voordele van de ATD-

Vierde Wereld Beweging dat een
aantal godsdienstwetenschappers het
initiatief nam een dichtbundel bij
elkaar te schrijven, hetgeen resul-
teerde in een fors werk van meer dan
honderd pagina's. De bundel wordt
vandaag om 21.00u voorgesteld in
het Maria-Theresia-Instituut, Sint-
Michielstraat 2. Hij wordt verkocht
aan 190 frank op de kursusdienst van
Katechetika.· (JR)



"Ik zou nooit de paus willen zijn. "

Luc Versteylen

"Onze partij moet
grasmatig groeien"
LUCYersteylen, priester en

[ezuïet, is bij het grote pu-
bliek vooral bekend als de

man achter de Groene Fietsers en
de groene beweging Anders Gaan
Leven. Hij heeft in 1981 mee de
partij Agalev opgericht. Sinds een
aantal jaren is het echter stil
geworden rond zijn persoon. Hij
schijnt zich nu met andere dingen
bezig te houden. Af en toe duikt er
nog wel eens een vrije tribune van
hem op in de kranten, en onlangs
verschenen nog twee boeken van
hem op de markt, maar hij geeft de
indruk op het politiek toneel moe-
gestreden te zijn. Klopt dat?

Versteylen: «Neen. Ik werk tegenwoor-
dig in de ondergrond. Ik wil onder de
mensen zijn, voor mijn roeping en voor
mijn vak. De Groene Fietsers zijn nooit
officieel ontbonden, maar onze tema's
zijn overgenomen door andere organisa-
ties, als Greenpeace, de partij Agalev,
diverse sociale bewegingen. Maar ik zit
zeker niet stil. Ik werk nog steeds als
begeleider vanjongeren. Ik ben getroffen
door het groot aantal zelfdodingen bij
jonge mensen. Ik wil daar iets aan doen.
Het is langzamerhand algemeen bekend
dat er de laatste jaren haast evenveel
scholieren sterven door zelfdoding als
door verkeersongevallen. Dat wil al wat
zeggen in België. Elke school boven de
1000 leerlingen heeft jaarlijks zijn
dode.»

Heilig
Scholen zouden volgens Versteylen
moeten beseffen dat zij voor veel jonge-
ren nog de enige plaats zijn waar ze rust
en veiligheid kunnen vinden. Hij pleit
voor asielrecht op school, dat hij in zijn
boeken omschrijft als "het aloude recht
van ieder mens op een plaats waar, een
tijd waarop, en een mens waarbij zij
volkomen veilig en onbedreigd met hun
soms dodelijke zorgen en angsten terecht
kunnen." Leraars zouden volgens hem
meer tijd moeten maken om met de
kinderen te praten, ook al kan dat het
ordelijk verloop van de les bemoeilijken.
"Ik ben er heilig van overtuigd dat een
tema als zelfdoding bij jongeren over
vijftien jaar door tal van organisaties zal
zijn overgenomen. Wij timmeren al aan
de weg."

Je kan Versteylen bezwaarlijk een
groot teoretikus noemen. Hij is bovenal
een volks schrijver. Soms komen zijn
ideeën in de ogen van universitairen
nogal simplistisch over. Zo bijvoorbeeld
als hij het heeft over de krisis. De krisis is
niet louter ekonomisch. "Deze mense-
lijke krisis is ontstaan doordat de mens
waarden is gaan hoogschatten die zijn

menselijkheid omlaag halen. Ik zou
willen dat onwoorden als prestatie,
konsumptie en konkurrentie plaats ma-
ken voor zachte waarden als soberheid,
samenhorigheid en stilte." In dat kader
moet je ook zijn werk zien in Viersel. Hij
heeft er een oude brouwerij gereno-
veerd. In zijn nieuwsoortige abdij kun-
nen mensen tot rust komen, "niet om uit
de wereld weg te vluchten, maar om er
met nieuwe moed weer naar terug te
keren."
Versteylen mag dan wel medeoprichter
zijn van de partij Agalev, geregeld laat hij
zich kritisch uit over het gevoerde beleid.
Hij heeft zelfs zijn lidmaatschap van de
partij opgezegd "omdat het tijd was dat
anderen op het voorplan kwamen".

Versteylen: «Ik was teveel in de media.
Voor alles wat ze over Agalev wilden
weten, kwamen ze naar mij. Ik was een
figuur geworden. Een figuur is een
uitholling van een persoonlijkheid. Ik
zou nooit de paus willen zijn, of Wilfried
Martens. Je bent jezelf niet meer. Trou-
wens, het sukses van de partij was niet
aan mij alleen te danken. De groene
beweging is op verschillende plaatsen in
Europa tegelijkertijd ontstaan, dat was in
1975. Een partij als de onze moet
grasmatig groeien»

«Ik ben wel geschrokken op het
internationaal kongres van de Groenen.
Op een bepaald ogenblik heeft men daar
de mensen via de mikrofoon moeten
vragen of ze alstublieft hun auto's van
het fietspad wilden halen. Pas op, toen ze
Agalev aanvielen zoals de CVP deed in
een advertentie in het parochieblad even
voor de verkiezingen - het ging toen
over het wetsvoorstel rond zwanger-
schapsafbreking - heb ik er veel centen
en mijn reputatie voor over gehad om
een antwoord te laten plaatsen. Ik steun
als priester het abortusstandpunt van
Agalev. Ik heb het nondedomme zelf
geschreven. Binnen mijn orde was niet
iedereen even blij om mijn tussenkomst.
Ik begrijp dat. Ik ben ook niet voor
klerikale machtsuitoefening, maar als
men in een kerkelijk orgaan zo'n lelijke
dingen zegt van Agalev, kan ik niet
zwijgen»

«Ik ben heel blij dat ik al die dingen,
van mijn orde mag doen. Ik heb onlangs
met mijn boekje 'De zakdoek' nog een
klein schandaaltje verwekt. Het vertelt
het verhaal van een zoon van gescheiden
ouders en het gaat daarbij gevoelig
liggende ~ken als zelfdoding, masturba-
tie en voorhuwelijkse betrekkingen niet
uit de weg. Sommige mensen vonden
dat niet passen voor een jezuïet. Toch
heb ik dat boekje van mijn orde mogen
uitgeven. Ik heb trouwens geen spijt dat
ik het geschreven heb. Iedereen onder de
25 jaar die het leest, zegt dat hij zich erin
herkent. Ik hoop dat het veel invloed
gaat hebben. De mensen moeten gaan
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ZOEKERTJES
• Luma: typwerk en vertalingen,
.02/380.12.80.
• Gezocht: meisje (zwart krulhaar en
wipneus). Ik zagje een hele tijd geleden
voor de eerste keer in Plasma-Inn en dit
jaar zag ik je regelmatig werken in Alma
2. Sinds 2, 3 weken echter spoorloos!
Wanneer zie ik je weer? Wil je weten
wie ik ben, zorg dan dat je op donderdag
8/12 rond 19.00u. in Alma 2 bent. Ik
vind je wel.

23.30.86, vragen naar Johan.
• Kostendelend vervoer (4 pI.)tussen
Leuven en Kortrijk-Ieper (nabijheid
A 19). Vertrek zondag + donderdag naar
Leuven (21.00 u.), dinsdag en vrijdag
terug naar Kortrijk-Ieper (18.30 u.) Tel.
056/50.22.63 of 016/23.69.55 toestel
219, vragen naar Eddy.
• Aan J.Y.P.: de kerstening is in aan-
tocht! Ketters, laat uw fiets uw licht zijn
in de duisternis! Spartel niet tegen, Gods
hand is overal, ook in uw banden. The
Holy-Baptizers.

• Te koop: dames- en herenfiets (op te • Groupie is, in ruil voor een handteke-
knappen) voor 600 fristuk. Na 18.00 u. ning, bereid tot 24.00 u. B.S.met geflipte
De Boeck Parkdreef 39, Heverlee. Lemming. The girl can't h~lp it.

(Foto Jan Van de Velde)

nadenken over de opvoeding van hun
kinderen»

Ook al is Versteylen een priester, het
woordje 'God' komje niet te vaak in zijn
boeken tegen. Toch zegt hij dat het het
geloof is dat hem motiveert o~door te
gaan met zijn werk. Waarom schrijft hij
er dan zo weinig over?

Versteylen: «Ik geloof dat het leven
sterker is dan de dood. De dood is voor
iedereen hetzelfde, katolieken, protes-
tanten, islamieten, ... Ik wil de mensen
tot leven brengen, ze daartoe aanmoedi-
gen, maar zonder de naam van de
zaligmaker of de verlosser te noemen.
Dat is niet nodig. In Viersel, in onze
brouwerij, wordt nooit gebeden. Er is
wel een stilte voor de maaltijd, maar
niemand maakt een kruisteken. Er zitten
daar soms ook Joden bij en zo. Je weet
niet wat een belediging het kan zijn voor
die mensen als je een kruisteken slaat. Ik
wil de mensen niet tot een religiositeit
dwingen die ze niet echt menen.»

Frederik Denys
Jan Van der Linden

• Te huur: kamer in gemeenschapshuis,
voor meisje. De Bayostr. 63, 'Im' 0161
23.49.19, na 18.00 u.
• Typen van tesissen op tekstverwerker.
55 fr./blad. Kris Rosselle, Naamsestwg.
130,330 Heverlee 016/20.70.77.
• Wil de eerlijke vinder mijn gouden
armband terugbrengen? Kwijt op don-
derdag 24 november, omgeving Brus-
selse straat. Beloning 5000 BF Patricia
Vanhuylenbroeck, Craenendonck 8.
• Wie wil vr.av. en zon.av. tegen 80 BF
meerijden Leuven-Neerpelt en terug?
Bea Helaers, Sluisstraat 2.
• Te koop: versterker, boxen, 2 keer
6OW, Technics, prima staat, gunstigs
prijs, Van Arenberghstraat 44, Paul, laat
eventueel briefje achter.
• Verloren: bril in bordeaux doosje in
of in de buurt van de Grote Aula. Indien
jij de eerlijke vinder bent, bezorg hen dan
terug Parkstraat 25 (Sedes) Kamer
220.
• Wat vindt u van knuffelen en knuffel-
dieren? Bedankt aan alle geïnterviewden
(in het bijzonder Inge Van 't Sestich voor
haar zalig antwoord). 4 Knuffologie-
dopelingen.
• Homo- en lesbiennecentrum De Ro-
ze drempel onthaalt elke ma en do
20-23.00 u. JAC, Amerikalaan 3, Info:
'2 20.85.82 (9-18.00 u.)
• Roze tepeltje, wanneer rollebollen we
nog eens? Wel opletten dat we niet
floepsen. Beasty sex-makes your life so
sweet, Kusjes van je Mickey Rourke-
kloon.
• Gevonden: paar zwarte handschoe-
nen op het fietspad tussen Heverlee-
Campus en Pius 10, ter hoogte van Cité
Blok 6, op wo 30/11 omstreeks 10.00 u.
Filip, Sint-Jansbergsteenweg 103, He-
verlee.
• Gevonden: sleutels op Doop- TD lste
kan Rechten (7111 in Lido). Tel.

De zakdoek, Luc Versteylen; Stil-leven
Borgerhout, 1988,44 pp., 250 frank.

Versteylen komt nu woensdag naar
Leuven, om 20.00 u, in 't zooltje boven
het Stuc. Zie agenda.

KLAAS IS KEER - De gepensioneerden trekken in de winter naar Spanje, de
goede Sint doet het andersom. Ja, kindertjes, hij is weer in het land Piet van
dienst is Bart Peeters (Zwarte Bart?). Jef Geeraerts is alweer de zak

(Foto Hendrik Delagrange)

• Gaat u donderdag ook naar het,
koncert van Bryan Ferry en hebt u nog 3
plaatsen vrij in de auto? Wilt u ons dan
meenemen? Hogeschoolplein 5, Johan
of Yvan.
• Te koop: frigo 2 jr, oud, 120 lit. met
diepvriesvakje, spotprijs, te bevr. Ra-
venstraat 74 Ilse.

• Voor het typen van thesissen Tel.
016/26,01.66 's avonds.

• Desperado wenst diepere kennisma-
king met Apollonia-nimf (1 kan nr.1) na
blitzkontakt (Sedes 30/11 ongeveer
12.00 u.). Kon Albertlaan 14, Dirk (bij
afw. adres achterlaten aub.)
• Wie heeft op de Ie Pol en Sok fuif
mijn jeans jacket gepikt? Graag had ik
hem terug want het begint koud te
worden. Bart Van Dooren, Parkstraat
185.
• Kaart voor Bryan Ferry (do 8/12 in
Vorst) van 680 Fr. nu te koop voor
500 Fr. P.Coutereelstraat 14 (kode kort
lang), Iise.
e Baasje wil me kwijt! Ben zeer goed
ogende Rotan tweezit zonder handicaps.
Vergooi me absoluut gratis aan de eerste
de beste die me hebben wil. Bel me:
20.66.92.
• Gevonden bij Alhinastent (24.00 u)
bij afbraak: enkele kledingsstukken en
fietssleuteltjes, af te halen op Historia-
permanentie (Blijde Inkomsstraat 11),

• Lieftallig meisje zoekt grote liefde als
eksteme motivatie om te stoppen met
roken. Naamsevest 28 (belkode ...)
• Jongen heeft grote liefde (18,5 cm)
ter beschikking. Ook voor interne moti-
vatie.

• Verloren: kodeks na KVHV-zangfeest
op 15 nov. Terug bezorgen Peter Van De
Weyer (Ekonornika) Hogeschoolpin. 3,
Pauscollege K. 168. Dank U.
• Katja Vandl zoekt pianist, drummer,
bassist en eventueel sax voor vormen
van baskombo, bel 20.66.62. .
• Te Huur: Meisjeskamer in 'knus
huisje, vrij vanaf 1 febr. 1989: 4500 fr.
alles inbegrepen, Jozef 11stro22.
• Gelukkige verjaardag, Bart en vele
groetjes vanuit Leuven (en hou je
kloek!).
• Basgitaar Westene Thunder I en ver-
sterker Novanex PMB 50 Watt, in
perfekte staat, voor 1500 BF Tiensevest
124, Tel. in weekend 011/31.15.91
(Erik).
• Vluchthuis Leuven fuift op vrijdag 9
dec. in zaal Albatros, voorverkoop
60/70, discobar Donna in Festa. .
• Ik rij alle werkdagen van Turnhout
naar Leuven en terug. Wie wil kostende-
lend meerijden (af en toe of altijd)? Gerd
Hautekiet, • 28.42.45 (9.00-17.00 u)
014/42.00.07 (na 19.00 u).

• Sinterklaas, krijg ik aub dit jaar voor
de verandering eens geen nieuw kos-
tuum maar wel een transseksuele opera-
tie. Hatelijke groenten, Batman.
• Gezocht: Tweedehands kerkelijk wet-
boek (nederlandstalig), Petra, De Bayo-
straat 6.
• Gezocht: laatstejaarsstudent orthope-
dagogiek, draagt de naam Peter, gezien
op 29 okt. op Toemeka te Gent. Mijn
adres: Anne Van Poucke, Vooruitgang-
straat 15,8320 Brugge 4.
• Ik doe al uw typwerk op tekstverwer-
ker. 'lil\' 016/25.89.12. Snel en verzorgd
(ook W-E).
• AI uw typwerk op tekstverwerker,
ook tabellen, prima service aan student-
vriendelijke prijzen, bel 016/23.46.26.
• C64-128 programma's: 35 FIDisk,
1500 BF/40. cass. (60 min. Turbo):
250 BF.Bestel uitgebr. katalogus: 50 BF
(incl. verzend.) G. Vervoort Tervuurse-
vest 312.
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Aktie Geluidshinder

Waar de Oren van
tuiten
Studenten huisvesten brengt

wel geld in het laatje maar
heeft ook zijn minder leuke

kanten. De grote massa jongeren
die in Leuven een tweede woonst
hebben gevonden, bezorgen met
hun nachtlawaai de autochtoóe
bevolking heel wat 'kop'zorgen.
Het regent dan ook klachten op het
politieburo. Per week kunnen ge-
middeld één kafee en één diskoteek
rekenen op een bezoekje van deze
heren in uniform. Kotfuiven lok-
ken nog eens tweemaal per week
klachten uit. De politie moet in
principe alle klachten kontroleren.

Het was duidelijk dat er aan deze situatie
verholpen moest worden. Een mogelijke
oplossing om het leed van de buren te
verzachten werd aangeboden door de
zoon van burgemeester Vansina. Hij had
namelijk een plan opgesteld voor een
geluidsdoos waarmee het aantal decibels
nauwkeurig kan worden vastgesteld. Bij
het overschrijden van 90 decibels valt
automatisch de hele hifi-installatie stil.
Enkele maanden geleden werden een
paar eksperts naar Leuvense dancings
gestuurd. Uit hun verslagen blijkt dat
zelden onder de 90 decibels gespeeld
wordt. Burgemeester Vansina is vervol-
gens zelf naar de dienst Leefmilieu
gestapt. Daar kreeg hij de toelating het
gemeentereglement in deze materie te
wijzigen. Indien het eksperiment gunstig
blijkt in de pilootstad Leuven kan het
eventueel uitgebreid worden op natio-
naal vlak. Leuven kreeg zelfs de machti-

ging om het maksimum toegelaten
aantal decibels te verlagen van 90 tot 80.
Velen vinden dit wel een beetje overdre-
ven want dankzij een goede isolatie kan
zelfs bij overschrijding van 90 decibels
burenhinder vermeden worden. Maar
het reglement dient uiteindelijk niet
enkel de belangen van de buren. De
bescherming van het gehoor van jonge-
ren is eveneens belangrijk. Het is echter
nog niet geheel duidelijk welke groot-
scheepse veranderingen we in de nabije
toekomst kunnen verwachten. Het rap-
port van de Leuvense eksperten werd
naar het Ministerie voor Leefmilieu
gestuurd, maar wat zij er nu verder mee
gaan uitrichten weet niemand. Bij onze
poging meer konkrete informatie te
verkrijgen, stootten wij bij Miet Smet op
een onwrikbaar stilzwijgen.

Represailles
Vroeger, toen de politie nog zelf ten
strijde trok tegen de problemen van
geluidshinder, werd er teveel nadruk
gelegd op het lawaai dat binnen de
disko teken te horen was. Hieraan zou het
reglement nu een einde stellen door het
onderzoek bij buren te benadrukken.
Het ware probleem is daarmee echter
nog steeds niet van de baan. Buren
hebben het recht de politie te bellen
wanneer meer dan 3S decibels binnen-
dringen, maar velen zijn bang voor
represailles. De politie kan echter enkel
metingen uitvoeren wanneer de buren
een klacht hebben ingediend.

Voortaan, wanneer een eigenaar van
plan is een nieuwe diskoteek in de stad te
openen, dan zal hij slechts een uitba-
tingsvergunning krijgen wanneer hij

garandeert zich aan de geluidsvoor-
schriften te houden. Vaak is het pro-
bleem reeds opgelost wanneer je een
goede isolatie aanbrengt. De Drietap,
die omwille van de vele klachten na een
tijdelijke sluiting nu als privé-klub 'City
Club' door het leven gaat, is hier wel zo'n
slordige half miljoen aan verloren. Er
blijft wel een ander alternatief open: het
aanschaffen van de geluidsdoos. Enkel
die dancings die voor de grootste proble-
men zorgen kunnen verplicht worden
om een dergelijke apparatuur aan te
kopen. De Manhattan heeft al op eigen
initiatief zo'n installatie aangeschaft.
Kafee De Rektor beweerde eveneens

zo'n doos gekocht te hebben maar de
stadsdienst bleek hierover niets te weten.
Toch is het twijfelachtig of deze dancings
het apparaat korrekt zullen gebruiken.
De officiële geluidsdoos zal daarom
verzegeld worden zodat elk persoonlijk
knutselwerk onmogelijk wordt.

De maatregel faalt echter op verschil-
lende punten. Zo lijken de boetes voor
de diskoteken belachelijk laag. Het is de
vraag of de uitbaters niet zullen kiezen
voor een overtreding van het reglement
veeleer dan zich aan de norm te houden
en zo hun kliënteel te verliezen. Het
publiek zoekt immers de ambiance van
een volle zaal waar de muziek lekker
hard staat. Om te praten zullen ze wel
naar een of ander kafee trekken. Buren-
gerucht is wel het ~tste wat mee-
speelt.

De politie komt vaak van een kale reis
terug want zodra de diskoteken onraac
ruiken - er verschijnt bijvoorbeeld een
man in uniform aan de ingang - zetten ze
onmiddellijk de geluidsinstallatie een
halve draai lager.
Als de strijd tegen de geluidshinder

echt niets oplevert dan kan de politie nog
altijd naar de ultieme maatregel grijpen:
in het gemeentereglement staat immers
uitdrukkelijk vermeld dat alle gelegen-
heden om één uur dicht moeten. Weini-
gen onder ons zullen al ooit gemerkt
hebben dat dat ook werkelijk gebeurt
maar als de nood het hoogst is...
Merkwaardig is wel dat veel afhangt

van het toeval. Schakelt de politie zijn
meetapparatuur in, en blijkt dat de
diskoteek de toegelaten norm over-
schrijdt, dan is de eigenaar strafbaar en
riskeert hij een boete en in het ergste
geval zelfs een paar nachtjes gevangenis.
Was de apparatuur net door de grote
schoonmaak onvindbaar, dan kan de
politie alleen een boete opleggen. In elk
geval is het duidelijk dat het laten
verdwijnen van het instrument heel wat
voordeliger kan uitdraaien.

Het nieuwe reglement zou echter niet
enkel het nachtlawaai aan banden willen
leggen. Ook de schlagers en sinterklaas-
liedjes die je voortdurend hoort in de
Leuvense winkelstraten werken de
buurtbewoners enorm op de zenuwen.

In elk geval, hou je een kotfuif en
beginnen de glazen op je nachttafeltje te
trillen, wees dan niet verbaasd wanneer
plots de politie voor je neus verschijnt.
Blijf kalm en zeg dat je Vansina-doos
stuk is. Of zeg gewoon Wablief?

Johan Reyniers
Alexandra Melis

Claudia Van de Velde

Samenstelling: Alexandra Melis

Maandag 5 december
20.00 u BRIEFSCHRIJFAVOND Brieven worden geschreven naar gewetensgevangenen of

politieke gevangenen, in kafee Rejean (1e verd.), hoek Tiensestr. en Geldenaaksevest, org.
Amnesty International Kessel-Lo.

20.00 u TEATER De drie musketiers van A. Dumas uitgevoerd door MMT, in stadsschouw-
burg, org. CC Leuven.

20.30 u VIDEO Deel 1 van Lied van mijn land: Het Rijngoud,van Koen en Frank Theys, in
Vlamingenstr. 83, ink. 60/80, org. Stuc.

21.00 u FILM Viaggio in Italia van Rossellini (Italiê, 1951), met Ingrid Bergman, in t Stuc,
ink. 80/100, org. Stuc.

21.00 u POEZIE-AVOND GDW schrijft voor ATD Vierde Wereld, godsdienstwetenschappers
lezen hun poêzie en verkopen hun dichtbundel Flanders Theology, in MT 22, Michielsstr.,
ink. gratis, org. Katechetika.

Dinsdag 6 december
20.00 u TEATER The Taming of !he Shrew van William Shakespeare door European Theatre

Group of Cam bridge University, in aud. Minnepoort, K. Albertl. 52, ink. 200, org. Eng. Lit
Section, Cultural Office, studenten Germaanse.

20.00 u TEATER Een woelige overtocht van T. Stoppard, uitgevoerd door KNS, in Stads-
schouwburg, org. CC Leuven.

20.00 u KASTEELKONCERT Kasteelensemble en kamermusici van Toegepaste Weten-
schappen brengen muziek van o.a. Rachmaninov, Schubert, Corelli, in proklamatiezaal
Arenbergkasteel, K. Mercier1n., Heverlee, ink. gratis, org. VTK.

20.30 u TEATER Cimitero van Diane Lensink en Kees Hulst (Belgische première), in 't Stuc,
ink. 180/250, org. StuclVlaams-Nederlands Kultureel Akkoord.

20.30 u VIDEO Deel 1 van Lied van mijn land: Het Rijngoud, van Koen en Frank Theys, in
Vlamingenstr. 83, ink. 60/80, org. Stuc.

Woensdag 7 december
12.00 u VIDEO Map of dreams, parodieên op reklamespots, video-clips en Holywood-

melodrama's: o.a. Dark Baseball, Gretel, Hochzeit im Schnee, in 't Stuc, ink. gratis, org.
Kultuurkommissie KUL

17.00 u LEZING René Schoonbrodt, prof. sociologie UCL spreekt over zijn favoriete stad
Brussel, in 't Stuc, ink. gratis, org. Stuc.

20.00 u TEATER The Taming of !he Shrew van William Shakespeare door European Theatre
Group of Cam bridge University, in aud. Minnepoort, K. Albertl. 52, ink. 200, org. Eng. Lit
Section, cultural Office, studenten Germaanse.

20.00 u LEZING Waarom studeren wij eigenlijk? door Luc Versteylen, in het zaaltje boven
"t Stuc, 1e verd., ink. gratis, org. Agalev Studenten.

20.15 u LEZING Stotterterapie: een interaktionele benadering door Jo Rigole, in Inst
Psychologie, ink. 60/120, org. LLK.

20.30 u BRIEFSCHRIJFAVOND Brieven worden geschreven naar gewetensgevangenen en
politieke gevangenen, in Jan Stasstr. 2, org. Amnesty International Leuven.

20.30 u FILM A caca (De jacht) en 0 acto da primavera (Het geheim van de lente) van Manoel
de Oliveira (Portugal, 1962-1963, Engelse of Franse ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100,
org. Stuc/Cinédit

23.00 u FILM Jaime van Antonio Reis (Portugal, 1974, Franse of Engelse ondertiteling), in het
Stuc, ink. 60/80, org. Stuc/Cinédit

Donderdag 8 december
19.00 u UNIVERSITAIRE KONFERENTIE De tweede alfabetisering: pleidooi voor een

leeskultuur door prof. M. Janssens, in Grote Aula, ink. gratis.
20.00 u TEATER Amadeus van P. Shaffer, uitgevoerd door De Reynaertghesellen, in

Stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.30 u FILM Mon Cas van Manoel de Oliveira, gebaseerd op de éénakter 0 meu caso van de

Portugese schrijver en dichter'José Regio (Portugal, 1986, Engelse of Franse ondertiteling),
in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédit

20.30 u FILM Filmmonumenten: Sunset Boulevard van Billy Wilder (USA, 1950), over de
relatie tussen een jonge schrijver op zoek naar fortuin en een ouder wordende ster uit de
stomme film-periode, in aud. Vesalius, Van Evenstr. 2E, ink. 75/100, org. DAF/CeCoWe.

23.00 u FILM Ana van Antonio Reis en Margarida Cordeiro (Portugal, 1982, Engelse of Franse
ondertiteling), over emoties uit de kindertijd, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédll

Vrijdag 9 december
20.00 u TEATER Amadeus van P. Shaffer, -uitgevoerd door De Reynaertghesellen, in

Stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.30 u FILM A ilha dos amores (Het eiland der geliefden) van Paulo Rocha (Portugal,

1978-1982, Engelse of Franse ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc/Cinédil

Zaterdag 10 december
20.00 u TEATER Amadeus van P. Shaffer, uitgevoerd door De Reynaertgesellen, in

stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.30 u FILM Um adeus portugues (Een Portugees afscheid) van Joao Botelho (Portugal,

1985, Engelse of Franse ondertiteling), in het Stuc.ink. 80/100, org. Stuc/Cinédit

Zondag 11 december
15.00 u BARANIMATIE Pianokoncert live, in 't Stuc, ink. gratis, org. Stuc.

Maandag 12 december
19.45 u FILM The Blues Brothers van John Landis (USA, 1980), overbekende film, in Alma 3,

ink. 50, org. VTK.
21.00 u FILM VictorlVictoria van Blake Edwards (USA, 1982), in het Stuc, ink. 80/100, org.

Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Floris Jespers uit Brabants privé-bezit: tot 16 december, in Faculty Club.
Hertog Jan I en de slag van Woeringen: tot 31 december, in het Stedelijk Museum, dinsdag
tot zaterdag van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.00 u, op zon- en feestdagen van 14.00 tot
17.00 u, ink. 100.
Paul Delameilleure lyrische olieverven: tot 15 december, in UZ Gasthuisberg.

Abonneren verboden
/ Ja. ile ben "en boef en abonneer IfII) toch op 11.>/0 ais,

student (25() frj, niet-student (.100 (rj, steunabonnee
(6OG frj '. lk ben np dl! hnogte van de nare geloo(gen di" dil
kan hebben. Rek. nr. 001·0959719·77
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