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Oosterlinck
trakteert: 50.000
frank per kop

'Foster
parents
plan' voor
studenten
eegin volgend jaar gaot rektor

Oosterlinck naar ik oud-
studenten toe met een konkrete

vraag: 50.000 frank. De alumni die
toehappen mogen zelf kiezen of hun
bijdrage naar een wetenschappelijk,
kultureel projekt gaat (zoals een een-
'raû biblioteek in Htwrlee) of dat het
in een sod1241 fonds terechtkomt. Di'
sociaal fonds moe' een aanvulling op
de studietoelagen vonnen. Om de
nodige miljoenen bijun te sprokkelen,
p'er l' ..... «s .... r'l-- _ ' -- --- -
::1~-~" ~•• als«me '0.000 tranle
storten in hel sociaal fonds.

Rek1llr Ooslerllnck windt geen d()ekjt"S IJm
lijn motieven: "Ik vind dat dl.' demokratl-
sering van hel Hndl.'rwljs niet 1(t"SlaagdIs
zolang er finand~k, kuhurele IJ! psychnln-
glsche drempels beslaan die jIJnl(eft'n ver-
hinderen htllo(ere studio aan te vanen.' Dal
dit· drempels llt.."Staan.~'wijsl de lage pani-
ciratk van jon)o:ert'n ui' dl.' lagere soctale
klassen aan de untversuen. Omdat dl.'
studiebeurzen de laatstl.' dertien jaar maar
vijl maal werden vt"rhoulld, dekken Zl'

allanlo(dt' werkdijkt' studlekosren nlet meer.

trouwens In handen zijn van de: sodafe
Dienst van de KU Leuven. Op dit' manier
wil de rektor het rruJekt uit de karharleve
sfeer halen en HP een meer srrukrurele
manter naar dem"kraliSt'rin)o: van het
nnderwijs streven.

Aftrekken

De hamvraag is natuurlijk hoeveel
rijke oud-srudcmen zomaar 50.000 Irank
zenen storten V""f t'en annnkm," studcru.
Rektnr Onste:r1inck is zeker van zijn nuk:

Daarenboven daalde he:t aantal studenten
met een srudleroelage de laatste: zes jaar
met 2) procent. Ook rektor OHste:rlinck kan
nit'! naast de Ielten kijken. De StIelale: dienst
van de: KU Leuven geeft jaarlijks weliswaar
al tien miljllt'n aan srudielenlngen en -toe-

lagen bovml'p de studiewdaKt'n van dl."
vtearnse Gemeenschap. maar nt~ vulStolat
dil in velt' gevallen nler. ne t>ijdragl.'n van
alumni die Ûil'5lerllnck nu vraagt, meeten
hel ml~dijk maken om meer studenten
een extre IIIc:lalle van 50.000 Irank te
geven. Hel teneer van het alumnl-tonds ui

Koning komt naar Leuven
Op 27 november zal koning Alben. op uitnodiging van de universiteit. een bezoek brengen aan de ternoonsrelllng -relekommunlkane in
opmars. Van tamtam naar virtuele reatnen". Onze vorst, zo stelde rektor Oosterllnck, toont een grote tmeresse veer de huidige technolc-
glsche ontwikkelingen en is zich ervan bewust dat die Ingeschakeld kunnen worden om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

De rektor get'ft op technologisch vlak alvast blijk van een niet te stuiten entoesiasme. De universiteit speel! met de gedachte om het
huidige Kulnet uit te breiden en In te schakelen op ondcrwlJsvlak. Zo rou Oosterilnck het projekt 'xotnet' opstarten in bet kader van
'Leuven dIgitale: stad', een projekt op Internet waarop alle: digitale infonnatle over Leuven verzameld slaat. In een eerste eks~rimentde:
faze Is het de bedoeling om een hendertal studentenkoten. vla een kabelaanslulûng, op Internet aan te sluiten. Op tennijn is het echter
de bedoeling alle sruëemenkoren Ie voorzien van een dergelijke aansluiting op he' Kulnet. Een prestigeprojekt? 'Dat is ntet de:
bedoeling, - zo zegl André Oosterllnck. "vla Internet kan de universtten dl' studenten immers de mogdijkhdd geven oefeningen tl.'
milken en In Ie dienen. bibliografisch opzeeklngswerk te verrichten en dergelijke: ever de haatbaarheld van dil projekt lijkt de rektor
optimistisch. Er is reeds een tntormele werkgroep opgc:stan die de haalbaarheid van het projekt moet onderzoeken. De rektor verwees
bovendten naar gdljkaardige: uruwlkkellngen die zich voordoen op hel vlak van de: relegeneeskunde. Via een aansluiting up lruernet
kunnen artsen nu reeds via het computerscherm een diagnolt' stellen.
Telcnct Vlaanderen toont zich alvast ~eïntert'Sseerd in het projl'kt. Zij rou. nog steeds volgens de rektor, betaalbare verblndlngen kunnen
organiseren tussen dl.' koten en de: untversneh. Samenwerking met Belgacom blijkt Immers Ie duur. (ad]
Dt ttlltoonJlûling 'TtltklJmmunikiltit rn opmars. Van lamUlm tot ..-irtutlt rtaliltit' is jtorganiJttrd in 5amtn\Vrrking mt! dt llad LtUIWl. dt KU UUI't7I
m htt Davidsfonds. b is It baichtigtll in dt Prtdikhtrtlliark in dt Onu-Litvt- I-ToUWflrQaltil loopt nog lol 1duttnlNr.
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(folo Ptt". D'hondt)

Mdk 50.000 frank ziJn liskaal altrekbaar en
moeten dus gcrclatlvcerd worden. In feite
kan men naargelang van de: tnkomenskare-
gorie: meer dan de hdft van de belasungcn
etrrekken. Ik wil dus mlnstens enkele mil-
joenen hij«n krijgen. Daanoe zal hc:~in
1996 een grole kampagne starten hij de
alumni'. Oosterllnck vergelijkt lijn ejgen
plan ml"1 het f05terpareOlSfllan. Enile!.'ver-
schllpunt is dat de rijke sponsors geen 1010l

van dl."arme student zullen krijgen. Ook de
naam, studleresuhaten, lakuheit en andere
gl'ge:vl."ns blijven gehelm. dil In 1l1~t"nstd·
lin)o:111\ de VerenilCde S,a't"n waar veel

vervols op p. 5

lil
lûlilitlillil
Eredoktoraten

Wie 0011wel eens een eredollll»'~le eerete-
nen. ZUl ene mensen die zich belailleion
neenee liDI a.lleren IIle hel minder toell
he"~n 11.0 zle.zelt omllat ze aNet ... hart
zU. en lIe nn un hel resen fHnrlzlCII In hel
IUU waAnemen IIm .neu"elij~ Illelt maar Ie
OndeRinllen tlailleugll •• n reeen en .ank lIan
nlnllen. OIl1l1nde'aarenlegen

Wedstrijd 10
On1ae~ IIWnaam tunell 'e lallfUlen van lIe
Vell·wetstrllil ~. lIom. na rekuperatie ran uw
taalrtseh ."aSfne. IIWknUaal au prIlle.
a1l1aten lo.e redallllenrudlUlnt reeere
wrlldnmldda, om 15 DOu U zal mei uen
Uchaamidelen DlII'I'anQel w.tlIeli.



• lezersbrieven
Alk le~ak~ kunnen bC'ZWgd worden op het rcdaktiesc.krcuriulln de 'S

Me~,",r"'l 5, 3000 teevee.
De: ~n moeten betrekking hebben op in V~Obehandelde onckrwerpcn 0' op

teuvense Ittudc:nten·).ktuaUleÎt. Anonieme brieven komen n(loOit10 unmcrklog: de
sctuijver moet st«ds naam, srudlejaar en adres bekendmaken. Slechts ulttonderlljk,
en na ultdruJdtdlJk en gerncnveerc verzoek, kunnen ve wC88dollen worden in Vdo.
Brieven dit langer ziJn dan l5 regels Van 68 aanstagen fsp.aties InbeRrepen. 1N.a1

overeen kerm met ± l,S ~kU:' bladzijde met dubbele interUnk-J worden In JVltlcipe:
ingekort. De redekue behoudt lidi het rerfn voor brieven njetre l'laalsen

NSVen het
eigen volk
In Vt'CU9 van 13 november wordt in ht'i
anfkel -Rt"Cht 411'1Vlu(hldin~t"n heIlMl)o:'"

even allusie: jott'maakl op de aanval van
maandag 6 november d!)Uf dO;'Narlorrelts-
lis.hl' Sludt'numvnt:'ni):lnjo( 4NSV. dat nau-
wt' konl.klen onderhoudt rnet her Vlaams
Blok) op ~n anlilasdstist"ht' mttrreme.
Eni).:e \'t'rdulddijkin)llijlon me nlet over-
IlIldiJo:updat tedereen ZIlUweten waarvoor
eksrreem-recms staal,

Ok bewuste meendag organiseerde de

aklicJo:rol.'p 'Recht up vluchtelingen" een
prikaktie aan dl' gcvangenls in de: Maria-
Tbereslastraët, waar mensen zonder papie-
ren woreen l'pJo:l'slUlen, Na il1100p van dl'
aktie keerden we dOllf de Maria·Theresia-
straal lnul/.. Enkele NSV'l-rs (herkenbaar
aan hun grfjze f\t'tjt's en zwartwitrode un-
Il'n) - niel l"l'valJi~ dl;' kleuren van d..
Hluenaanse nari-panij - stunden voor
hun nieuwe v.. rbondslokaal. Iemand van
unze ).:T<lt"plh-p wal achterop. Zij werd plnlS
in dl' ru~ aangevallen. Een NSV'er smakte
haar regen de Nrtlnd ..n ~Il'urdl' haar even
over de Slrola1-Resultaat: IWt·1;').:t'hrllkl·n
landen, schaalwonden over het hdl' ).:t'zichl
en vter hl'chlinJo:en in dl' onderkin.

Deze aanval is Jo:eenalleenstaand kit.

Woensdagavond stond het NSV pamfletten
uit 11:.'delen aan Alma 2, Een arnttasosus-
che studente stond wal verderop met een
vuilniszak en vroeg de mensen om de ver-
guisde pamfletten Ie dumpen. Even lerer
werd ze geïnûrmdeerd door - u raadt het
al- een NSV'er.

Deze gang van zaken Illustreert nog
maar eens waarvoor hel Vlaams Blok en
haar mamelorganlsaues Slaan, Niel alleen
pas toegekomen bunenlanders, maar ('10k
mensen van hel zogenaamde 'eigen volk'
- al dan niel mei een donkere huidskleur
- zijn vandaag her slarhrotter van de Ideo-
11I1!it'en fy5it'kt' aanvanen van deze neon-
azi's. Ht'1 Vlaams Blok en her NSV zeggen
niet wat ze denken. De 'eigen volk eerst'
slogan dient slechts als demagogrsche dek-
mantel en als perverse strategle van 'ver-
deel en heers' om verworven demokrans-
ene rechten van de gehele bevnlktng sysie-
maüsch af It' breken. Gl'tuige hiervan ziJn
dl' wdnÎK gekende standpunten van hl't
Vlaams Blok ten aanzien van dl' )-:t'ur}<an·
iseerde artocideTSbewq~inJo: (vakbonden mo-
l'en enkel nl'II samenwerken mei dl' werk-
gevers. maar nret de belangen van de werk-
ende klasse via stakingen verdL-diJo:l'nl,
werklozen ("el;'n werklclilsheidsuill..l·rinJ.!..-n
VIM,reenlnkomensgezinnem ....

Als dernokraten mogen we IIn7l' ..gen
nlet sluiten Vllllr dl'r.:dijkl' a~rt">sk, Van-
daag gaat hel urn een klt'Înt' minderheid die
op dl' vuist durft i(4an V'"'f haar neonans-

~ vrije tribune
De laatste weken Is de diskussie rond
studeruenbeperklng in een
stroomversneütng terechtgekomen. Co!la
en De Galan ranseerden hun voorstel lUI
konlinl'enterinK van hel aantal artsen. Van
den aosscne reageerde mei zijn toelating-
5pr".-I. Ok zou reeds vanal hel akademie·
joitar /996-/997 in"csldd worden.
Dat (tIepi toljuns. de Leuvense
studentenkoepel Loku, vragen lip. Hel is
nlet mll)ldijk lip zo'n korte termijn een
g"edt' proef lip Ie netten. BlIvendien is.
zoals we hteronder zullen uitleggen. l'en
t.lt'lalingSt"ksamen niet de upl.>ssinl' VIl<Ir
hel probleem dal zich nu in de ).:l'zundhci-
dzuTJo:S\l'ÎL Dal pmbleem is dubbel: de
k'lSll'n rijlt'n de fl<lnUil l'n dl' kwalildl
laat lip snmmillO: flunt ..n te lV..nsl'n .. vef,

Wij hcbtlt'n altijd !(cijvt'fd vour el.'n
bt'ler urii.;ntl'ring~ho:kid maar IVl' zljn
Il't.:L'ndkl' vurm van Studl'nll'ntll'perkin).:.
El'n lndatinJ.:Sl'klHlm..-n zoals nu
v""rJ.:..-sleld dllL'1afhrt'uk aan hel
alJ.:l·mn·n \'"rml'nd karakter van hl't
sl'kundair underwijs I;'n aan de vnjt'
slUdkkl'uzl', Buvl'ndien schepi hel l'en
prttedent \loor andt'r~ 5tudil!richlingen.

De invoering van een
lOt:lallngseksamen is een schijnoplossing.
Zo'n proef heeft pas effekt op lange
termijn (pas na 9 jaar opleiding daalt het
aamal afslUderendt' ansenJ. Bovendien is
hel grole aantal amen niet de werkelijke
oorzaak van het probleem, Geen enkele
degelijke Sludit' toom t'en verband aan
lussen het aanlal anSt'n t'n de koslen of dl'
kwalhdt van de gt'zondhc:idzurg.

Het werkelijkt' prubleem ligt in de
Keztlndheidzorg zeil, die ttn kombinatie is
van t't'n vrijt'marklsystet'm liedert'en
wmdl tochandt'ld duur wit' hij wil~ en t't'n
"esuhsidieerd SySlet'm lslldalt' zekl'rht'id),
1\Yl'l' s}'slt'men die: "r zich niel s)ccht -.:ijn.
maar samen lelden ze wnd .. r t-ijkumconde
maalrel(ekn 101misbruiken. Et'n daling
van het aantal ansen kan dal nict vermij-
den, el'n hl'rstrukturl'rlng en l'en dl'gelijkl'
regulering wd.

Een eersle verdste V(M'reen herstruk·
lurering is de).:l'lijkt' informatie.
Behuc:'ht'SIUdil's zoals die van Heyrman en
BUnlinx hlluden geen rekeninJo: mei de
verlanl'dl' herslTuklurering van de Jo:eznnd,
ho:idwrg. h,lt'wt'1 studil'S daarnaar l'SSt"n'
tkel zijn in dt' ht'sluilvurmlnN. Wij l'ÎSt'n

Toelatingsbeleid
dan ook een -onderzoeksorgaan' waarin
de verschillende ministeries. hel Riziv. do:
mutueltieuen. de ansensvndikaren, de
Orde en de unrversuenen informatie
bijeenbrengen en ordenen. Allttn zo kan
men tot objektleve !-Ie!levt:ns uver de
behoette up langert' Iermijn aan medlschc
zorg komen.

De vent'l(t'nw(MlTdi)ting van de
verschfüende belangengroepen in de
ht'slissingsorganen in de gezondheldzorg
101011te wensen over. De verhouding van de
ansensyndikaten baseen zich nU)I op dl'
teaure verkiezingen van 1964.

De overheld mnet meer pantelperen
in dl' mganisatie van ).:ezondheldznf!-l, Zt'
mIlet mec l>eslisslnl(l'n nl'mt'n en 1O.:zkn
0fl dt' uitvul'rlng t'rvan, Nu 1i).:1dal v'MlTal
in holnden Volndl' ansensyndikalen en dl."
mUlualilo:Îlen. El'n de).:o:lijk.. l'ksll'rnl'
kuntru)e op de nalevin).: van dl' rq:ds l'n
lip dl' kwalildl \'an hel "'"'rk van dl'
ansl·n. l.all'en 1)(,'IO:fl'garantil' zijn vuur
kl'llalitt'h en k.,slt·nlx'hl'l·rsin.:.

Wars van allt· drukkin).:~).:f(lO:fll·n
mllt"len de uVl'rheden l'l'n l.... nu·kIYt·nt
beleid vUt'ren In hel belang van de patiëm,
Een vrije markt betekent niet alleen dat er
ansen zijn met Wt'inlg patIënten. maar
ook met leveel patiënten, Wij menen
daarom dal een betere werkverdeling
onder de anst'n nocxiz.akelljk is. NaaSi
minima zijn (MIkmaxima nodig vUllr hel
aantal palit.'nten en preslaties van een ans.
Kumulalk en knnsumpIÎt'gent'l!Skunde
moelen untmllt'digd worden. Assoc:ialil!S
tusSen jongere en l>uderc ansen mllt'ten
linandttl gestimuleerd wmdt'n, Ot' over-
heid moet el'n pt'nsiuenrt'gtling OVl'rwe-
gen.

Ho:\ systttm van ilkkredill'rin).: kan
ved dleklil'vl'r 1(00).:t·l'aslwurden.
Akkro:diterin~ hnudt in dat anscn finan-
ckeI ~l'stimulcerd worden om aan
bepaalde klValilt'Îtsvourwaarden le
voldoen. Mnmentt'eI hl'['It'rkl mt'n -.:ich 11>1
hel lUekennen van punlen ilan t-ijschuling.
De IIvl'rht'id m.It·1 o:ruv...r waken dal
akkrt"diterinfo( nll't verwordt 111\o:en
1.l(malitI.'ÎI.

E~'n andl'rl' n'lIldzakdijkl' maatfeJo:eI is
echt:lunn ...rin~. Do:p.atit.'nt konsultel'n de
sflt"<:iaiisinit'l rechlslreeks, maar via de
huiloans. de spil van het ecrsle cchellin. Uit
d.. praktijk in vecschddenl' landl'n t>lijkt

dal l'en trapsgewijze organisatie met een
uitgebouwde eerstelijnszorg leidt tot een
verbetering van de kwalhelt en een daling
van de kosten in de gezondheldzorg. Wij
CÎSt'n dan IM.k et'n duidelijke laakafbak~n·
lng tussen hutsartsen en specialislt'n in
algemene en in untversnarre
7it'k ..nhutzen. Dil moe-t leiden 101een
meer kornplememalre in riaais van een
konkuerenuë!e uJlSlelJin!-: lussen de eche-
luns, Wij vragen dus kumplemernalre
linancit:rin!-lsm(oddkn: de raadrleginl! van
een spedalisl via een huisans dient in dl'
leru)lhetaling te worden aangemoedigd.
rechrsrreekse raadple!-:inJ.: nntmllt'di!-(d.

Ht't hijhoud ..n van een cl'ntraal
mL'disch dllssio:r is lL'l'r toclangrijk In dt'ze
knnll'ksL Daanol' is o:en ro:gding van
lideli!>l.'rin,o:nndi.,:, Dat toclekL'nl dal de
I'ali~'nl linancieel aan).:emC>l·digd wordt
HUUWIl' hlijvo:n aan zijn huisarts,

V''''f l'en al).:emo:no:k"sl,'nh"Mrijdinl(
in dl' ).:ezundheidzorJ.: is "ndl'mll·k ncodi.,:
naar dl' jo\t'o).:ralische sprt'iding. ..ebruik
\'an l'n nlModaan h'kl).:lechnoloJo:lschl'
medische apfl.araluur. MIJt'I dk pt'rikl'r
ziekenhuis over alle mogelijke laatste
nieuwe lechnologie beschikken en elke
uitzonderlijke gespecialiseerde behandel·
ing kunnen uitvoeren?

Wij ijveren voor maatregelen Ier
verhoging van de kwaliteit van hl'l ondt'r,
wijs, Als rtfSte streefdoel stellen wij t't'n
basisopleIding lOl ans voorop. De
afgestudeerden moeten meer mogelijkhe-
den krijgen. zoals
ontwikkelingsaml'nwl'rking. prevt'nliew.
erk, maatschappelijke gezondhl'idwrg.
underwîjs, medische tt:Chnnlugit', .. ,
Vervolgens mot't het aksent van de medis·
che opleiding ml't'T lil-a:en up kJinischt' en
sodalt' v<lardî)lhl'den en tip klinisch
dt'nkt'n dan op d"'laillisllsche en dom!-le'
dreven kennis.

Ofl dil ogenblik fikset'n men zich Ic
slerk up een welatin~seks.aml'n Vllllr
artsen, Hetllnderwîjs is mL'Crgediend mt'1
een tieler ori~m ...ringshddd l'n een
kwalill'ltsverbett'rinJo:. H..I pruhkem dal
~ch nu sleI! kan men veel rechlstrttkser,
elleklicver <;,nmeer suksesvul aanpakkl'n
in de gezundheidzllr" zeil, Daarv""f is
p"lîliekl' moed nodig.

De Leuvens.e Overkoepelende
Krin,organlsatie

usche denkbeelden. Telkens zIch opnieuw
dergelijke aanvallen voordoen, kerm hel
erop aan geval Ie reageren en eksueem-
rechts te isoleren, Gewoon een kwesne van
hen Ie kontruleren vooraleer zij ons alle-
maal beginnen Ie komroleren.

Huben Vandevyvere

Betoging
De beWl!ing van 14 november 1995 was
nug veel beier aangekondigd dan de vorige,
het was Iedereen wel duidelijk geworden
hoe men de student. als her nlet urn hel
Il'l')lschuddt'n zijner zakken gaat, pleegt te
ver).:elen. xortom: wij zijn niet 1->11115. wij
zijn w.It:'SI. Was hel maar waar ... Om 19,00
u llI"ld ht't Ladcuzcplcin een heel gekk e
aanl)1ik: het was alsof een klein groepje
v(lIlrhijKanl'~rs een grootse rijkswëchrpara-
de jcwam bewonderen. Maar IV'" Jo:ingen
m,~di).: door, allen iets luider schreeuwend,
urn Inch een beetje indruk te rnaken. De
ht'\tI)lin!-l wt-rd ontbonden aan heISpunklIl,
Ik 1In! hou ;a"-ik upving: dal wc met Zll
weini).: zijn. is VIII'r een gr'lIll deel ht'l werk
van een aantal lubh)'~f(Il"pt'n, Misschien
zijn wij wel lt· braaf.

Ik heb IMIkzo mijn bedenkin~l'n hij de
stud ..nt ..n u·lI. Waar is de solidaritl'Î1 het'n?
Als men dt· studcriren al \Veel te mortveren
om aan een hl'lII.,:ing deel Ie nemen (want
!-led hit': zl.'lIs 1.500 mensen is een peul.
schil "p 25.000 betrokkenen, V'IIIf Leuven
alleen). dan betekent die betoging voor
sommigen nier meer dan een soort geleide
wandeling 101 aan de eigen fakbar leen heel
aparte 'verdeel en heers'<taktlek van dl'
ordediensten is dal). voor anderen een
soon trophy waarbij hel erom gàat zoveel
mogelijk rijkswachters uit IC dagen om dan,
als hel erop aankomt, veilig aan moeders!
lids/lakhars rokken te gaan hang~n en art-
deren voor hun plezier Ie doen opdraaien.
Misschien zijn wij wel Ie braaf. Ik,dènk dat
we vooral nkl verantwoordelijk llenfH.'S
zijn. Wat kan hel de gemiddelde srudem
van vandaag schelen dat over X aanlal jaar
mtssenfen uvk VOUfzijn srudtenctnlng een
numerus etausus bestaat? Tl'gt'n die lijd zijn
we Immers al tang algeslUdt'erd. gehuwd.
en vllI.ral druk aan het sparen v.lllr djolen
huis en autu, want zn h'MI" hel.

Hel Imeresseen dl' student van van-
daal! al lang niet meer wat er na hem aan
de unrversnen gebeurt: wlang hijzelf maar
alstudeen. En dat is heel tTies!. 'Te hraal'
zijn we niet. denk ik, vooral ImgcTnlercs-
seerd.

Als mmJo:l'n plms !-leen hier me ...r mal/.
vl'rkllcht wllrdl'n in lt'uvcn, dan Slaan l'f
ovo:rmnr~en desnlM.ds ""Ilf lil'n ocw).:lnJo:l'n
op rij minsll'ns vijlduizend $ludo:nll'n pa-
raai. En dan zulkn 7.0: nil'l hraal zljl1, weo:s
)IeTOS!!Ht'1 is in dil \'l'Thand IrouWt'ns Il'kl'-
nend h,1l" in l'en ht:-I,,~in).:111 Vivat' ml'o:r
sukses hedl dan dl' Jo:l'midddde 'Sl'rieu71"
leuzt' ... En veTSla mij nu nit·t verkn'rd,
alstublidl.

Ook ik weel dat Che Guevara dood is
~n dat Paul Goossens et:n burgerman ge·
worden is. Ook ik weel dat een kanlus een
loffe bedoening kan zijn. En last bUI nOl
leaSI: {Jok Ik wil er dil jaar verdomme door
zijn. Maar als we ooit gehoord willen wor-
den, dan moelen we die SI~m nu al lollen
h(lr~n. Wij zullen de wereld misschien niet
verandl'ren. maar we zullen ht'1 loch ge-
probeerd hebben. Op 22 november krijgen
we allt'maal t:t:n hercksamen in Brussel.
Hel veTVIlCr is gratis, dus (1I1kdal t'kskuus
valt we~. 'I Is maar een begin. wij gaan
door mt'1 de sirijd!

Eric Vanbiervli~t. Germanla,

Kraker
Als de: krakt'rs in d... Kard·Van-lOiharin-
gensuaal dolk111zenzijn. kunnen ZC!nUl(
altijd teru!-l naar hun mama gaan. Er zijn
veel menSt'n die dal mllt'len dot!n. Ouk zij
wiJlen L....n dgen huis. milar ze hlijven thuis
hij hun tludefS en .:aan nkl zomaar ht'1
privaoltht_'zil van andt're ml'nSt'n misbrui-
ken. Dat de wlIninjollt:C'): is. is nkt van lel.
Dit is ht'lzeilde van int>raak.

DougJas Winton, Slavistiek
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Studenten opgepakt na bezetten E40

Kleine maar dappere betoging tegen
studentenbeperking

Et" hondtrdvijfli!JlO/ nudmtm barntn \.!Drijtwrtk onaongelwndi!ld dt E40,

Dri9~dinsdag werd alwttr d~
tweede Loko-belO!Jing tegen
stw4nlkllMPI'rkin9 ~houden.

De opkomst was vrij wog deu ku ....
en even dreigdE' het een eerder saaie
aktie te worden. Maar na de ontbin-
ding had een hondudvij{ligtal stu-
denten nog zin om door te gaan, en
een wandeling door nachtdijk Hever-
tee draaide uil op een bezetting van
de E40. Die zou wel eens nare gevol-
gen kumuH hebben voor de betrokke-
nen.

Ht:1 is de Leuvense Overkoen ..-lcnd ... KrinK-
or)o(anisalit· (lt>kn) blijkhaar rneru-ns. Na dl-
llI.·t"Klnll van 26 oktube r en dl: t"-'Ullin).:
van hel kantoor van do: rq:l'rinKskommis-
sans op 8 november, was hel vori).:..:dlns-
daK ntljol maar eens lijd voor aktle. "Er is
geen ft-den urn aan hel principe van de
vrijheld van studiekeuze It" IUrnt"n-, vindt
U,kn. Or I'olitkk mvo Is de drt"ÏJ.:in!(van
een studid -e- ~rkin!-\ ur dil moment in elk
geval heel sterk aanwezjg Daarom zat er
l.<'k<'rnu.: meer !(errOlt'Slet"rd worden om
dl' oVl'rho:id aan te zenen met het stand-
punt en de argumenten van de studenten
rekening Ie houden.

Gestrand

or er gewoon nog maar naar Ie luis-
teren. Predes een dag na de vorige berogtng
werd namelijk beslist dal een eksamen vuur
eerste kan geneeskunde moest kunnen.
Dan lijkl hel al gauw als(,1 hetogen hele-
maal geen zin meer heeft, en dal is mts-
senten een van de verklaringen voor de
lage opkomst vuur deze bclllging. slechts
ongeveer 350 studenten stapten vurtge
dimdag mee echter de spandoeken. lt'rwijl
dl! vurige betoging toch ruim 1.500 mensen
up de been konhrengen. Een andere ver-
klaring 15 allichl h..1 leit dal bepaalde krin-
gen de bclllging meenden Ie moeten
boyeonen. ondanks her undubbelzinnige
1.oIk",slandpunt tegen studt'ntenl-oo.'I~'rkin)o:.
En waarschijnlijk drin)o:l do: h'"ldscholP Voln

toko niet echt goed door lot de Lëuv ..nse
student,

Toch Is hel nug steeds belangrijk d....
studentenstem Ie laten horen. Waar d..
ansensvndtkaten en de numerusetausus-
lobby hel vooral tnoeten hebben van een
weinig onderbouwd standpunt en een aan
krhiek onderhevige behnehestudie, aovden
de argumenten van de studeruenbewegtng
een stt"vlg tegengewicht kunnen bi..den, En
een bewging is natuurlijk een mooie ma-
nier urn te wijzen op dat studentenstand-
puru. Eo:n meer inh'ludelijke manier om
die standpunten te bespreken is hei publl-
ceren van vrije tribunes. lila Is deze week in
Velt! (zie pagina 2). en waarschijnlijk in een
aan lal nartonale da)(tttado:n,

Brutaal

De hewt<:in~ verliep dus eerde-r kalm.
Op een knmwndi)(e ludkkl"" zltaktie aan do:
Naamsepoon na )l.o:tleurde er tijdens het
nfficii'1l' deel van dl' aktie nfers ophelrna-
kends. De uilslaplan)(s do: rin)( was \CI'U-
wens in her trajekt npgt'nllmo:n om hl't
StIlIn problemen te vcrrnljden dal vori)(t"
bcl\lJo:_lngl'nvaak kenmerkte. Toen pr<lllot'er-
de men do: demonstranten mei man en
macht weg Ie houden van de ring. met als
gevolg dat de betoging in kleinere stukken
uiteenviel, die allemaal toch nog de ring
wilden bereiken. Omdat de ordetroepen dat
kat-en-mutsspel blijkbaar beu waren werd
de ring deel van hel toegestane percours.
En dus heel wat mlnder leuk.

HI,'Izou dl' rijkswacht iels later IIJl de
avond trouwens tocb niel aan werk 1,"\'
breken. Na dl' slotllll'spraak \Ir> hO:ISpurtkot
en de urnbtndlng VJn dl' betoging werd
namelijk dom een groot deel van do: bere-
gers bt:slist nllg een avondwandeling tt'
gaan rnaken. Na een klt:int" drie kwart! ...r
wandelen werd een stuk van do: E40 nahij
do: kampus wl"tt'nschappen door d.. aktle
voerders bezet. Aan enkele ongeduldlgc
autorrurbilisten werd het doel van de aktie
uit~",kgd, en dt" mt't'Ste ]o:l'Strande ht:stuur·
dl,'rs maakll"n ve:rder )o:t"l!nmodlijkhedl'n.

Hl'l duurdl' lwintig minUll!n VIIIIrdl'

(/010Jan Frans lL",,,,rns)

rijkswacht kwam opdagen. 'roen de donker-
blauwe overvalwagens verschenen. zorgden
de mevsre bezeners erv4Mlr dal Zl: lil snld
mllJ<eliJk weer vdli)( in hel blls naasl dl'
autosnelweg zaten. maar enkelen waren
niel snel gentl1:1I. Een zestal ht:wgers werd
upgepakt en meegenomen. Onder hen Wim
De Rllp. vrijlleslddl,' van Sociale Raad. De
Zt'Swerden uVt"r)l.el"orachtnaar de rijks-
wachtkazerne. en daar werd ..en pnlCt'S
verhaal \lp)(emaakt.

Dossier
Dl' uverhlljvende aküevoerders vonden

onderrussen bli;I..l"oaardal her wdkljt'S
)o:l'Wl'l'5twas, vn vanen dl· wt')o:tl'rug naar
Leuven aan. In dl' huurt van dl' gebouwen
van dl' wetenschappenkarnpus werden "uk
zij echter undcrschept en nmsin)(dd door
dl" rijkswacht. Een VIIIIreen moesren zo:
zich rocnnnceren en hun adres in Leuven
"PJ<o:vl'n. Weer werd een aarual studenten
ml'l'j-lcnllmt'n naar dl' kazerrte. Dat weren
vooral I-oo.'wl'crsdie geen i{ddi)( ldemltehs-
I-oo.'wijshij zich hadde-n. maar l'en hrutaal
a ntwuurd volstond '1I1kom een I1Illl' krij-
l'"'n in dl' komhi.

De namen van alle betogers - zowel
de opgepakren als de 'adminiSlratlef voor-
geleiden' - zullen overgemaakt worden
aan het ParkeL In principe kan Iedereen
werden vervolgd, en wel op grond van
anikei 406 van hel Strafwetboek. Dat hen-
deh over de 'kwaadwillige belemmering
van het verkeer', en zo:gt onder meer dat
bezetten van hijvflurht.-dd lIpt:nhart" wegen
etgenlljk niet mag. De 5lral die: joIo:ëistkan
word ...n I<'Ken temend die dal wel doe! kan
oplopen ror rlen ja.lr sel en 200.000 !rank
boere.

Brussel
waarschijnlijk zal hl!l echter zo'n vaan

niet lopen, en zeker nkt V,"'r de ongeveer
150 berogers die )(o:w'lI,n )(eregistrt'l'rd zfjn
dUllr dl' rijkswacht. Naar verluidt krijg",n
di<: I!en hrid van dl;' rijkslVachl thuis. t'n
wordl!n er verder ~.....n S1.lppl'n "ndl'rn,,·
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men, Voor de zes opgepakten rou het ver-
haal nog wel een staartje kunnen krijgen.
Als iemand vervolgd wordt, lullen zij het
amctu zijn, hoewel er enkele eersrekanners
bij zijn die nooit eerder aan een betoging
meegedaan hadden. Ze zouden zich volgens
een woordvoerder biJ de rijkswacht naaSI
hoger vernoemd artikel nochlans nog
schuldig gemaakt hebben aan her 'oprce-
pen tUI ungelMlrllM1fdc mannesraue'.

Aggressie
Hel was de meeste bezeners ungetwlj-

leid duidelijk dat een aulosnelweg bezetten
I..gen d.. wet Ingaat. en dat d.. kans opge-
pakt Ie worden reëel was. roctr is hl't niet
onbegrijpelijk dal naar dil S(MJnvan harde
akIi .. wordt )(l'l'rl'Jlt!n. Om Ie beginru-n lijkt
een gewone ~o)(in)( niet spektilkulair
l't'nlleJo:_m..er Il~ aandacht Ie krijgl'n in de
media. Dat hleek duiddijk hij dl' l">1:(0)l.ingen
tegen het vri1lall,'n van de inschrijvinKS-
gelden VIM,rat· voon)tl'll'lIt' akadcrmsche
"pkidin)l.o:n !d; VAO's) vllrig jaar. En de
media zijn rensloue H't'1"nontht.-erlijkl"
kanaalrussen de studén';n en hO:Idoelpu-
bliek. zijnde dl' "vt'rhcîd en de [luhlieke
opinit". De stedemen kunnen nog Zot emoe-
siasl en massaal aktie voeren, als do: medte
er j-ll,'enaandacht aan besreden. wordt hel
d, ....1 nret berelkr. en heelt dt" aktie welnlg
zin )l.t"!"I<ld.En een aUlnsnelwl')I. bczenen is
o:<,nrnanier om IIIch zeker in ht't nieuws te
komen.

Maar het is ook een signaal naar de
overheid toe dat de studenten echt wel
gehoord willen worden, en zich niet zullen
laren afschepen. Zoals al gezegd is hel zo
dat de Slem van de studenten genegeerd
lijkt te worden, en dat Is een frustrerende ....
zaak. Tenslotte moet het misdadige gehalte
van een bezetting nfet OVerdreven worden.
Het blijft een relatief ludieke manier van
aktie voeren: er wordt geen schade toege-
bracht en geen aggressie gebruikt.

Waals ,
•

Voorlopig wordt dus nog gewacht op
uilspraken van hl,'l Parket nvcr dl,' zaak.
truussen Slaal ecmer.atweer een nieuwe
betoglng op stapel. deze keer IIJl nationaal
vlak. en in Brussel. Op wlIl"nsrlal' 22
november betogen VVS, de verenlgtng van
Vlaamse Studenten, en hel Fef. de bewe-
ging van dl! Waalse studenten. tegen
studentenbeperking. Loku dC1l'1mee. en Il,)(t
zelfs een gralis vervoerdlenst in naar de
hlMlldstad. Die venrekt orn 13.15 u aan het
Leuvense stanon.

mermar Bosmans
Marlijn Graumans

-Dagschotels
in Alma
"à la carte" ?

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vr:t~~ 'U' '11uw J:,.1n~~)o;~·nt1o<:hapon Lo::u.·t:n,
II~v~rlct:4.ft..,'!'sel·l..o.

V;maf nu ook in lIerent en \V,lsclC".
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Godfred Donkor over demokratie in Afrika

"Zet alle regeringen in Alrika al, en ie
hebt demokratie" .
Oerechtst~ltin.gmin Niguia. s«:

"ocilk in Rwanda m SonuJlii.
diklQturen 0"" geheel Zwart-

A./rib ... Wie het nieuws een b«tje
volgt zou wel eens kunnen besluiten
dar A.lriko U" ge.bied is waar ze "OS
nooit gehoord hebwn van '"ndjvjduele
mensenrechten. Ten onrechte, zo stelt
de Ghanese kultuurfilosoof God/red
Donkor: ..Het beeld dat wmdaag over
Afrika wordt opgehangen is kunst-
matig gekonstrueerd. Wanneer je ech-
Ier tuugkeert naar het pn:koloniafe
Afrika. dan kom je inderdaad tot de
vaststelling dar er respekt was voor
individuele mensenrechten ."

Gtldlred Donkor w(~m' al sinds 1982 in
Bd~it-. Hij studeerde filu$ofil" aan de KU
Leuven en doku.rcerde in cem op ht'1
kunst"pI mensenrechten in ht'1 Atrfkaanse
denken. Centreel in zijn bo:lUlljoI Slaal her
onderscheid luS~t"n prekolnnlaal, koluniaal
e n puslkoluniaal Alrika, Je kan, volgens.
Donkor. ei~t'nlijk alken maar dl' 'rt:hte'
Afrikaan urndekken wanneer je terugkeen
naar ht."tHaditilln ..k, pr ..kuluniale Alrika,
Hij probeert du) ll' nl:~rijp\:n hoc Afrikanen
vf<~,.:o:r lectden en kwam !lil uc vaststelfin ..
dal lor vee! ft'SPl'kt besrund VIHlrmenselijk ..
waardigheid en rechten. Donkor baseerde
ziJn onderzoek "p dl: Ghanese Ashemt-
kultuur waaruit hijzell stamt.
Godtred Donker: 'De Asharurs vormden
één van de sterkste koninkrijken in Alrlka.
Mijn interesse !:injoluil naar hoe di! mach,
uge volk de;"rechten van hl:1 individu be-
schermde. Van daaruit merkte." ik IMlkdal in
tanden als Oeganda en Nlgeria een zeker
gevoel V'M)rpankiperende demckreue
beslnnd, O..t ho!lt:k"nl niet dat er toen
f>ijv'H"r,,-..,rd wr"iel!int:t'n werden uitgv
senreven. Hel was meer een systeem waar,
in werd gewerkt met venegenwoordigers
van de verschillende gemeenschappen die
een 'Raad van Ouden' vormden. Er was
naluurlljk maar één kunlng, maar zijn
besflsslngen waren VIH,r.l1).ld'a~t...-rd "I'
dlskussles ml'l dit" 'Raad van Ouden'. Ik
konin~ m'lt."St rt'~(lt"kt tunen v..ur de
mening van de7e raad en hl'slissin).ll:n
gebeurden dus wl'l dl',.:dijk in IIwrlq:,

Moboeloe

Veto: Zijn dt Afrikanen ::rffbl'\<,,~1 I'an her ftit
dal rr oon ren vorm ven participrrtnrJt drm(p'
hallr mrl ruptia l\...~r mensenreeturn bfllr"d?
Donkor: .Ik meesren lijn zich daarvan
bewust. Vooral dan dh-gene-n die "p zeek
zijn naar "plossin~l'n voor de huidi~l' 1'1'''-
Nemen graven in hun roOIS. Zij ""Is.'n <lp
de li,.:uur van kClnin~ en urndekken hl'l
n'rschillusst'n zijn prekuloniaal.'n kol"ni,
aal stalUul. Vroeger W,lShel zo do1ldC'
koning bij zijn ~anC'gglng mOt'SI l!weren
dal hij 7,OU luisterl'n naar zijn raad en zijn
volk, Als hij dat niel deed, kon hij zells
afgC'zet worden, Maar tijdt'os de kuIuniser-
ing mllest de luyauteit van de koning nit'l
met'r uÎ1g,l.ln naar zijn 'o'olk, maar n,lar dt'
kolonialt' macht. Dl: oorlaak daarvan ligt
bij he."IBritse kuloniale rijk, dal zijn vazal-
Malen re)!t'",rde met dl' 'indireCt ruk', In
plaats van ht'1 land Tt'chtSlret"ks IC hcslurt'n,
wcrdcn dl: bestaandc P01itit:kl' 5trukluren
in dl' kolonil' in~escholkt"ld. De k(1nin~ we."rd
daardoor me;"erdiktatoriaal omdal hij allt:",n
nug rt:kt:nini! dil'ndt' IC h"udl:n ml'l de
macht V'-Indt: koloniale s"evernt"ur ol
vene)lenwoordigcr, Dl' konin); wt."rd t."t'n
'ctllonioll molde chil'l'.,
Velo: (){JkMt>bcr,rr1$re" ",I(""al madl' {h/I'f-
In h(ltI\"TT(pr"brrrl hIJ dr:t prtki>malr silualir
It \'tr~wij!JtII "fom It I'l'rmm"
Donkor. .Tllt'n MOOOl'lIlt' .lan dl' malhl
kwam et:ntraliSt:erdl: hij de machl in
Kin~hasa om van daaruit dl' situatit: Ie
konlroleren, ,.,,,o"el''''' Siell lich I'P als een
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vaderfiguur, die tets geef! maar ook tets
terug verwacht. Daarom moeten we dl:
korruptie V.In zijn omgeving begrijpen,
Maar dat beeld van de vIlderfiguur ver-
noon het rredluonele beeld, Moblle!tlt' stelt
zich loyaal np tegenover zijn umge;ovlng In
materiële Zin, maar hij Is de enige jetder,
die alle beslissingen uil neemt en de
diskussie uIt de weg gaat door mensen
mateneet aan hem Ie blnden.s
Veto: U wrblijft al murdu( jaren in ons /a"d,

Zoiets maakt de situatie bijzonder probie-
mensen omdat mensen en stammen ete
zich engestoren voelen maar één uplosslng
weren om politieke macht te bekomen:
burgeI'lMlrlug,.
Veto: 1Ier ook trll ntTl« drallj naar Un stam,
Un "atie?
Donkor: -teoereen weet dal dil zeer
m(lt'ilijk te eererken is, Kijk maar naar
Nigeria, Nigeria heelt geprobeerd om een
Iederaal systeem uil re bouwen, Maar hel

-}t wordl!J«lf mî"isur omdal jl' kapabri benl, maar omdar Mob«!« jt l"rlrouWl,-

Hot kijkt u aan tt!Jin dit stttd~ wisstlendr
standpunten van dr 8t1!Jischt rtjtri"9 mzakt
Zalrt?
Donkor: .Jt: mag niet vergeten hoe nuulg
Mo"'..,toc in hl" verleden V.Mfrht'1 westen
gehleken is. Centraal-Afrika wilde in het
]lq:in mcr cctn met het westen mt."e!-:aanin
de SIrijd tegen het kommurusmc. MohO~'\IIl'
hl'dl dat veranderd. vandaar dal d~' ver-
enijotde Staten ol Bel).li.' hem niel lomaar
kunnen lollen val! ..n. Aan de andl"!t' kant.
wat is het alt",rn.lticl "om MO('o<.'loe? Hij is
er altijd JoIoedin geweest om swrxc ti~un'n
die tegen hem opkwam ..n uil k"l'r~ 1\'
slaan, bijvoorbeeld dnt\T 1~'in zijn l"Î~l'n
ranJolen op te nemen en ze 7<1te korrum-
peren. Mohllt:\IIt: kreée-rt een sfeer van
illhankt:lijkht:id rond zich, Je wordt ).ll'\'n
ministet omdat je daanllc karaht.--I ht.--n!.
maar Ilmdal Moboetllt' jt" venrouwt. 's
Andt"rendaags lig je vour h..-uelld", gdd
\VLocruit dt: gralie, Je kunt alleen jt' job
behouden als je loyaal blijft tegen hem, Er
is dan \Xlk maar !!én [lt."rsoun waarmt:e hel
wL"Slen kan nndt:rhandell:n, en dal is
Molxlelue ,.

.Eigt:nlijk is ht't simpel. Zei alle rq~e-
rin).lt'n in Alrika al en jt' hebl dl:mukratll:,
Men hl'eft Jan~e lijd geh(Hlpt dal Mob(leh~
olan hl'l t'Înd van zijn latijn wa~, M.lar et:ns
Ic mo.:l'Tis d~' 0l'puSilit: Ic zwak !(ehkkcn,
Daar.fm is tWI resultaal van d", Nali(1nalt,
Konll'rentÎc lO magt'r. Ook nu ht:b ik nog
altijd ).ll'cn Vl'nwuwen in dl' 01'))\I5ilie,.
Veto: Htl kolollialr brwwr htl'fr Afriko II!

hmdm in_qedaJd H(It lil hel mn de sr.:mnrn,'I
IUSWI1dr ClmlChr:Jfr(pt" t"rr.;IJd~Cll dc kU"SI'
mariB a[qtbaktndt landtn andtrlIjds?
Donkor: uDc ).lfl'nl\'n lUSSen landl'n zijn
redelijk wili,.: t'n standvaSlig, Maar het
prnhkem is indl'rdaad do: inll'r",,: ).lrl'n7.'n
lUSSen etniSCh\' ~wepen, Dl' spannin).llus,
sen slammen is t'n"rm omdat t:lkt' r.').lering
zich idl'ntîlict'l'n ml'l eo:n ""'pol.lldt' ~1.lm,

beleid blijft zeer represslel. De eksekcnes
van de Mn"~i-m,,,n~n waren duiddijk een
boodschap naar de andere stammen: -Als
juJIic helzelldt' doen. worden jullie up
dezclide manier behandeld".»
.veto: Li:J1in Nigeria dl' oorzaak ,'an dr tksrk",
tits nirt duidrlijk bij 5htf/?
Donkor: «Naiuurlijk i~ Shcllecn rr"hll'l'm,
Zij vervuilen dt' "mgevin).l, M.lar ah [c- lal-
SOl'nlijkl' mrucuvoorwacrocn aan een
bedrijl wij "pk)!joten mnct een r").lt·ring
d...anoe hereid zijn, En d\' upbrengsu-n gaan
natuu rlljk nivt naar het volk. maar verdwl]-
nen in de zakken van de ho,l~eplaaISh'n,
Natuurlijk profheert Shdl van de shuat!c.
Maar het probleem wordt met "pKdns:t
duor Shell hard aan n- pakken, maar wel
dll~,r de."kurn/plt." rl'~t'ring aan u- pakken.»

Roven

Veto: Dmkr " dan dat wij dru rt!JtTinfJt'nnog
sluds rrktnnrl17
Donkor:~Ja, Het is pols 10000nde wt'rcld
vt'rIxIIg..-n rt'agt't'rdl' or de reCente."eksl:ku-
til"S in Nigeria, dat de minister van Buiten-
landse Zakt"n Uil dl' Commonwealthkonk,
rende werd gt"z~1. MaaT hocvde ekse."kutics
zijn er voordien al niet geweest. Waarnm
moelen altijd wachll'n op dil: Uilspolllingen,
Et'n rt'gc:rin).l m"t't haar volk vl'rte~en-
woordi!(en, t'Jl wannl:er 7,1' i!k~iti..-m zijn
zit' ik niet in wdkt' rol ZI' mot:lt"rl vervullen
in internati"nalt" l,rJ-<anisalil:S,~
Velo: Wannur je Afrikaall$( diktalrrJ op dl'
\'lII!Jtrslikt. krlJ!]jt rts(p!uul her anrwl'()rd' •En
Wfl! Jul/{r dit land hl"trkol{lnlsurdm, Ir(Jkkrn
Jullit}t IMn ltlS aal! ,'an mt"$inrt{hlfn -
Donkor. ..D~ weSlerse ~e."ml'l'n~(hal' mOt'l
l'indclijk 1'11ht'1 besef komt'n dat er .H,k.ll
t:..-n Afrik.l wa~ V~M,rd", kllhmisalil:, Dl'
kolonisatit' had helemaal ni,'Is Ie makt'n
meI l'lt'SChaving, H..-Iwas gl'w.M'n een V'"lT-
wendsel om alll'S keJ-<1\' rov,'n, Hel I)t"dd

dat demokralIe en mensenrechten louter
een Wl"SIC:1'SC'uitvinding rijn en dat die
begrippen door het Westen in Afrika zijn
geïntroduceerd is dus onzin, De kolonisatie
was louter het aanbrengen van een orde en
rechtstruktuur om de landen hier leeg Ie
roven, Als we niet voorbij dat koloniale
beeld geraken kunnen er ook geen oplos-
sin gen komen, Oe regeringen hier zijn
kreaues en kunstrukties door het westen.
Ze hebben niet voor niets hun opleiding in
het westen gekregen,
Veto: In IklgÎt is er nwmenttrl 11«/ Udom """r
vrnpillinJ van!Jl'ld dat wor ontwÎkktlinj-
sa_mwrldl1J Ixdot/d _s, Voor 11 is die Jtld-
lItTfPillin!Jwel/kht Jun nieuws,
Donkor. _De westerse autorttelten nemen
niet eens de moeite om na te kijken welke
hulp er precies nodig is, Zij gaan uit van
waar ze zelf goed In zijn. Of hun tnvestertn-
gen opbrengt'nZkan hun blijkbaar niet

,

•

(/OfO Kn'stof Bratkelrlft)

schelen. De ontwikkdingshulp zou veel
meer rm ....ten 1.It'i!espÎlsl worden lip speet-
lieke problemen in bepaalde gt'(lÎt"den, Ik
kan velt' voorbeelden geven van waar het
I,'UI I!H'PI. Een nomadenstam in west-
Kl'nia werd in hel nauw gedreven door de
oprukkende Saha ra-wuesujn. Vanuit
Noorwegen dacht men dil' problemen te
kunnen vcrhelpen d"or een mn'r' in dt'
huurt u- cxploheren. 0,' Nurcn bouwden
een enurmv kl't'lI'f.lds, 7.e lieten ee-n kanje-r
van l'en vissershout ove-rkomen, die uhcin-
dl'lijk voortdurend vastlh-p omdat het meur
nkt diep ).lt"n(1(.'~was, En daarbij. wat
kunnen nornaden aanvangen met visst"rij?
Zij zijn van narure herders van kocu-n en
genen. Mt:n had hen beter ).lt'kerd hoc Ze
hun vee oprlrna ...1konden k\\'d ..en ol h .....
1\' d., veflY"t"slijnin~ konden lt").lt'n).la.ln En
nu zijn er miljllt'nen vers[lt."dd: hel ml"Cr is
uitlledrntljotd, de Ix:KJtligt te roesten en de
hMlds is leeg, Dal projekt is l:r alleen mololr
gt:k'fml'n omdat d..- overheid haar graantje
knn met:pikkcn, Zij liet het gdd in haar
eigen zakke."n verdwijne."n, De hl:vulking zeil
hl't'h daar niks van gt"zien,.
Veto: Ot tIIl:Jt Ul/wFg \'oor AfnJ.J.1is dus de
",Stal/aM va" Ir!J/lltmr rc;/mrs,
Donkor: ~Zet alk rt:~t"fin).len in Afrika oll
l:n je hcht demokralil:, inderdaad, Hl" is
nO).lI.' vr"l'!I- om hl,t ('\'l'rlijdensbt'richl vnnr
Alrika It' ~hrijvt'n. Bclanwijk is dal we "ns
lilt in "nll' ci).ll'n handl'n hehh ...n. Dl' cen-
trale vraol).l is \\1.11 \Vijzel I kunnnen dot"n
V,H'r ons land. Wijzelf m,,..It'n een eind
makt'n aan al dil: kurruPlit: t'Jl ve."rdrukking,

Ban Eeckhout
Tom Michidsen

In dr rtfks '0141pf Aff/ca' hrudl Grdfrtd [)(Pn-
kM (pr l<\vmda,'I11 n<l\'i'mMrun Ir.:ing ortr
-Mtn1t11rrdutli !ti Afrika - \'<>rrnielS !Jaal dr
:(ln (lP til krml u b",,,en 111 1>1510228, waar dl'
/tzrn:J .....',dr ,qt!l(lUdtn, OrgalUsalir: KuIl/luIt
SlUdlr5, KV Ltu''tn
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Eredoktoraten aan de KU Leuven

Zu I met worst
(!)Ori9~week: besliste Ak4th-

mische Raad welke gelukkigen
dit akademiejaar de eredokto-

raten \lan eh KV Leuven in ontvangst
mogen nemen. De titel 'Doctor Hono-
ris Causa' wordt IM!Jeland aan de
Duitse bondskanselier Helmul Koh',
de geestelijke leider en patriarch van
Kenstantinopel Barthotomeos I en
twu wetenschappers, Gerardus
" Hooft en Raymond Allen Dwek. De
reklor liet ons alvast weten dal dL
keuu voor äezevier prominenten
voornamelijk ingegtven was door de
vorige bdeidsploeg_

Naar jaarlijksl" ~ewtMmh~werden op twee
Iebruart. her patroonsteest van de univer-
snen. dl' t_'ft'dokwrah.-n uil}:cndkt. Hel is de
t>c.-d"din~ een aantal mensen dit' zich up
maalSChal'l'dijk ol wetenschappelljk vlak
Kl'Jlwfilt."t"rd hebben op dit' manter 11::
huJdl)otl'n. De meest bekende van dl' vier
eredoctorandi is ongctwljleld Heirrun Kohl.

Oosterlinck
vrrvol, van p. I

bedrijven uuderuen sponsoren en In ruil
daarvoor hun volledig persoonlijk profiel in
handen krijgen. De KU Leuven-sponsors
zullen hel dus moelen srellen met de
wetenschap dal zij een goede daad hebben
gesteld. Verder kunnen de oud-Studenten-
weldoeners hun persoonlijke eer strelen als
zij hun naam terugvinden up de prestigieu-
ze intekenlijst. Tenslotte zal de universiteh
de weldoeners regelrnatig up de hoogte
huuden van de situatie in de StlCÎale sektur.

Bondgenoot
Dil scdeal-mecenaatsplan van coster-

linck maakt duidelijk dal de strukturete
financiering van de sociale sektor onvol-
doende is. Sociale voorzieningen zijn een
recht, geen zaak van onzekere eksrerne
Imancierlng. Oe nieuwe rektor zie-t dil blijk-
naar ook we) In. want aan Velu verklaarde
hij blrmenkon nug andere sociale inittatie-
ven te zullen nemen.

ZII zal Oustt:rlinck bij minister van
nnderwijs Van den aossche pld1en voor dl'
euromauschc Indexering van de srudtetoe-
lagen. Die automartsche verho!(ing is een
uude eis van de sludenlenh!.'wcKinJol_.dit'
hier voriK jaar trouwens een neuonale peti-
lil' narue binnen de Verc,'niglng van
vreemse Studenten )VVS). vcrder wij
OU51l'rlinck binnen de Vlaamse lrnerumver-
silaire Raad (vlir) dt' andere universiteiten
overhelen om de inschrijving5Jo(t:ldt'n ""ur
bljna-beursstudemen te vl'rla)o:en lUI ht't
bedrag voor beursstudenten, Met deze initi-
alieven vinden de studenten In rektor
Oosterlinck een onverwachte bondgenoot.
althans op StlCiaal vlak.

TIjl Vanbrabant

e)l. c..uJ~iEf' ~ OP"lO\.C:tEA.
VA" Lib<> ...AL WIlAIl"<"tÏ"\!j"
'C.ODO(:r)' .. s-tt., I

de Duitse bondskanselier. Kohl ontvangt de
titel -omdat hij een zeldzaam groot staats-
man is, met een duidelijke toekomstvisie op
Europa. De universneu eert in hem één
van de drijvende krachten achter de her-
eniging van Duitsland en de umsluitlng van
Oost-Europa, Vooral zijn permanente en
persoonljjke Inzet VIMlrde Europese tnre-
gratie en de verdieping van de bestaande
Europese Unle. wcrdr dtMlr de untvcrsnatre
gemeenschap erg gewaardeerd."

Wirtschaftswunder

Ik bewondering voor Duitsland aan
onze univt'rSheit m" .. t gnMltzijn. Het is
immers met de eerste keer dal de
KU Leuven een t"fedokwraat roekenr aan
een Duits pollneus. In dl' Jaren '50 kende
de Alma Mater de tnel toe aan Conrad
Adenhouer, de Duitse krislt'ndt'mokralische
kanselier die het 'wtnschattswunder" lot
stand hraeht: de na-oorlogse upl"luu1Ven
herleving van het onder de Tweede Wereld-
tltJflug v(lllt'dig lam gt'Slagen Duitsland. In
'S3 mocht de vIM,rmalige Duttsc bonds-
kanseher Schmidt de erentel ontvangen.
Enkele jaren laler kwam Richard von
wetzsäcker. president van dl' aonds-
republiek. aan de beurt. von Wdzsä,kl'r,
die als CDU-polJtkus lange tijd bergemees-
Ier van Berlijn was, was duidelijk een
'alternatieve' stem in het Europa van de
[aren tachtig. dat vooral gedomineerd werd
door hel zogenaamde 'raxenendebar dal
toen volop woedde. Het eredoktereet voor
de uil Pruisen afkomstige presleent was een
duidelijke stellingname van de KU Leuven,
onder leiding van toenmalige rektor De
Somer, voor een progressieve knstendemo-
ktatie.

Glikobiologie
10 1989, hij Wil~toen u'S jur aan de

macht. kreet' Kuhl voor mdt;aar· waar mil.. r
weinig Duitsers - Zowel In !KOSI als in west
- van durfden dromen. Dankzij de pere-
stroika, zijn guede perstMmlijke komakten
mei GorNtsjov en VtMlral het diplomiltieke
werk van zijn minister van Buitenlandse
Zaken centsener krttg Kohl up één jaar
tijd de hl'r(.'ni~in)o:van Duitsland v,"'r
mekaar.

Hel leverde hem een enorme popula-
riteit in Oost-Dultvland op, dat hem mee
Vt'tk'K>Svoor een nieuwe .am!lts1ermijn van
vler jaar in 1990. De tmemc srrubbelingcn
bi] dl' Duilst' SPD zorgden ervoor dar zijn
mandaat als bondskanseller in 1994
opnieuw verlengd w..rd. Pikant detail: Kohl
was een van de t>t.-lilnJo;rijksleEuruJlt:'St'
leidt'n die Jean-Loc Dehaene steunden in
zijn mislukte Europ~e kampagne "'"'r het
v'"I!"ZillerKhap van de Eurnpt.'St' Unie. Ik
KU Leuven, zo srctde rektor cosrerunck. is
zich vr duiddijk van hewust dat Duitsland
nuJo(steeds dt' t>elan~rijkste handelspanner
van België Is. Een land dat je dus maar
beter goed te vriend houdt.

Ook met de keuze voor -Zijne A1heilig-
heid de Eukumenische Patriarch Banholo-
meos I" positioneen de KU Leuven zich,
welisw.aar In de religieuze arena. Bartho-
lumens, in 1991 dour de Hellige Synode
vc:rkozen als 273sle patriarch van de ono-
duxe kerk, Is een pleitbewrger vonr de
eukumene lussen de Kristdijke kerken en
n:nheid en ver"lot'nin)t tusSen de vulkeren.
Vurig jaar reeds was dl' man te gast in
Brussel naar aanleiding van het VIJlen-
tWintigjarige bestaan van het Bd~sche
aansbisdom.

Raciaal

Gerardus 'I Huoh. prof aan de univt'r-
sildt van Ulrecht, unlvan.:t het erednklO'
raai V,Mlrzijn bijdrage tOl de de<:ltj~tysika.

Ik wetl'nschapper Dwek verdiende
zijn lauweren VIMlfzijn hijdrajo\t' 101de

De Acco-boekenmeter13,..,..,...,.,,,,,_
"'" ... ~ '8"'"""" __ ',/1-"" ",,,,,,,,",,~

Kris Hofid, dt QcMtrtMr III1n dt IttllW

jol lCJtJrr l'rIpfJI. ZWartt Horizonttn "
}orttót ~ wmJd III1n w{1f
Colt";, ~ Or rnmdsdItlp
*,1'11' RlrIrN\,"'" Crapuul
Mart RlryHtbtcl" Ntf k/auwtlllll11l de Wl41U
}«fJfS Gri'ilt, Ik btn zo ~

3 }&lifs Yfmf, Prsrfs In dt JOstt «UW
fritittt (NQ(hfuil
HIlIO Of Riddtr, MOilt DUC41 C ,

~:Speciaaf p.rijsje ,
•

glîkl,!linlll)o:il'
Allt's hij elkaar is dl' keuze van dl'

r redocurrandl dit jaar ni<:1echt urnstreden.
Ht't is echter al anders geweesr. In 1988
bijvoorbeeld werd het ereduklOraal van de
uk vnrnan Andr~ Levsen lel )tl·kunlest eerd
door onder andere de srudcrucn. Zij
vond ...n i':l1 hel )o:dijklijdiK roekennen van
l·n·dllk1nrall'n aan Dennis E. Hurlev, aans-

hisschllp van Zuid·Alrika en lelie le)ll'n-
sranoer van het apartheidsrl')o:imt', en Andr~
Levsen dit: Iinanclêle ...n zakdijkl' belangen
had in het toenmalige Zuid-Alrika symp1u·
mansen was voor de duhhelzinni~t' huuding
van de univt'rsit .. lt le]o:enuvl'r de radale
pnrhlematk-k.

Annemie De-ckx

,
\

Geel al je geld aan de arme kinderen '"
4J)1~t~gemtaande de onverwachte financiële aderlating laten de studenten van

godale Wetenschappen hel er niet bij zitten. Het Is een JaarliJku traditie biJ
Politlka \)JTI. in samenwerking met Plan International. een aktie te ondernemen

en dil Jaar neemt men bet tema jdnderprcsrlnnje onder handen: 'Hamilk95' Is de naam,
Hamak is geen l..iIakvan PoHtlka alleen, maar 1\ nationaal van opzei. verschfüende krin-
gen uit het Leuvense werken mee, maar ook aan andere urnversneuen. legere en mjddel-
bare scholen, worden nog tot eind december de handen ult de mouwen gestoken. Het
geheel kiln dan ook up de (brood)lJudl~ medta-aandectn rekenen.
Harde kern vormt de verko("lp van JliIk.kt'tjes met postkaarten waarop de: jonge, {"IOtcotlae
slachlOUertjcs in zwan en wit lowgrallsch zijn afgebeeld. Ze kusten 2S0 ol 350 frank. In
het IMllle ~al ~at vijltig frank naar Adum, een organisatie die zich bezighoudt met
kinder- en jongerenprosthuûe in België. De !"(.'"Stvan de opbrengst gaat naar prevc:ntlcpro·
jekten In Thailand zelf. Daarnaast kan je ook nog naar een poëzie-avond. een Iuncbge-
sprd( met Prof. Adnaensen van het VAC (Venrouwensartsencentrum) die bt:1 over kin-
derprostjrutle In BdtcSi' ui hebben. gevolgd door een temálllm. Mildr er Is (10k een ~lIet-
jeSnamiddag op het Ladeuzepletn en vomal een debat. Daamr zullen aanwcziK zijn: PrIJf.
Swanelé V'Mlrde akademtsche wereld. verumque Russl van Paynke. Vera Ou. van Agakv
en. last but nut least, Chrîstophe Lambert, dl' organisator van Hamak95 lZle ook interview
achterpaKlna), Het gehel'l zal gemodereerd worden dtMlr M.arcd Kert van de BRTN·
Nleuwsdlenst. Voor wie tenskxte het "ruweIlJk~ aan her aangename wil koppelen Ilrg.llni·
seere PoJjtlka een wereldmu7jdduil met Jt'I Van Eyck, sam~nsll:lI ....r van Studio arussers
Coro Cit~. •

(aw)

• uil de raden
BezeHingsperikelen
Na de Loku-berogjng van dinsdagavond 14 november zijn er zes aanhoudingen verricht.
op grond van artikel 406 van hl"! Strafwetboek. Onder de zes aangehoudenen zijn er vier
studenten van de KU Leuven, één student van de VUB en een vrijgotdde van Sociale
Rilad, Er is een proces-verbaal opgemaakt van de feiten, dat zal overgemaakt worden ailn
dl' Prokureur des Konings.

!..oko had dt' betoging olfideel Ilntbl.)ndl'n op het Sllonkn!. De ~ktie op de au\{)~nd-
weg maakll: dan (MIkgl'cn dl'e! meer uit van de Luko-aktie. Desondanks voelen wij ons
oclrnkken nmdat de manilestanten achter dl'zellde eisen staan als wij: er milg gt'en
enkele vorm van sludt'nlenbeperking ingev'Ot:rd wurden. Wij vindl'n dal dl: gebruikte
manier om die mening uh te drukken niel d.: juiste ol meesl ongt'vaarlijke waS. Illegale
daden kunn.:n unzl' g'll""dkeuring nic.-!wegdra)o:en, maar het 101van dl' aangehoudenen
ligt ons wel nauw aan hel han. Naar dt' lelll::r van de wet zijn zij s1rafbaar. Naar de ':l'l'St
van de bewging zou het erg spijtig Zijn de wetsbepalingen Ie t'ng tIIe Il' passen,

Wij willt'n dan ook met aandrang vragen aan de betrokken gnt'Chtdijk.: insliInties
de Ilt:trokkenen niet Ie zwaar aan te pakkt'n. De ogen \Oe dIJen dut'1 bt:ter slapen. VtMlr
dt' mt'l"Sll'n was dit hun t't'fSle aanrakin)t mt't het gerechl. V(Mlr.allen was dil n:n spijli)te
saml'nltMlp van omstandight'dt'n. Als oVt'rkoepekndt' studenlennrganisalie zouden \\lij
ht't dan (KIk t>..:tr.:urt'n dat slude01l:n in hun .:ut'dgemeend ..n lVelunderlluuwd t'mt>t'si-
asme Kdnuiktztludl'n wurden dlMlr stralrt:<htl'rlijke vervolgingen.

De L~uvense Overkoe~lende Krinlor,anisatle
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Andrei Ujicka stelt films voor in het Stuc

Almachtige televisie, sta ons bij

Eetis u misschien al opgevallen
dat dl' woorden 'historische
gdH!urtenis' tLgenwoordig om

de hawrklap in het nieuws opdujkLn.
"'Er is geschiedenis, dus is er UH film
over: Zo reaeneerae men een tijdje
gdethn. Nu wordt er gezegd: er is een
film. dus is er geschiedenis."

Een uitspraak van de Roemeens-Duitse
Illmer en medlareorerlcus Andrt:i Ujicka. Hij
bracht onlangs een nieuwe film uit. 'Out of
the Present'. Aanleiding nm de ID,Jn nog
eens naar Leuven te halen en zijn eerste
werkstuk. 'Vidt:0Rrammt: etner gevotuuon'
nll~eens te draalen. äetde films bchende-
len de rt'lativitdt van de revolutie. en VIM,r·

al de rul van televisie hij htsrortsche gebeur-
rentssen. Verplichte: kost,

Kerst

Andrt'Î Ujjcka kwam in 1970 naar Hei-
delberg, waar hij nu rnedlateorte doceert.
Teurië volsumd echter nter meer vour
Ujicka en hij bt')olunaan zijn eerste film
'Videogramme einer Revölution". H~! Is een
revelerend werkstuk over de Roemeense
revolutie dat begint tjjdens de laatste toe,
spraak van ceeucescu en dndlg! met de
beelden van de lijken van de diktator en
zijn familie. De fllm kwam ui! in 1992 en
was IC zien op het festival van tocemo.
waar hij unmiddellijk op~ej)I,,1 werd door
de mensen van het StuC, kiS waar Ujicka
nog steeds dankbaar voor is.

VUllr alk duidelijkheid, Ujicka was er
niet hij in de dagen van de revulutle. Hij
ginK tater naar B.~kJTt'St en lllcht er naar
amereurtnmers en beetden van dl' offickle
SlaalSlt'kvisie dit' zu'n Oelan~rijk,' rol
speelde njdens de w"di)olt' kerstdagen
aldaar. Hij piklt er samen rntt dr- duku-
rntntair,'makt'r Harun Farocki IlVl'C-en-
twinti!o: uur ma ....riaal uit. waar lt' in Duils-
land t'en film van l·...n Iddn ... Iw ......uur Uil
distlJll'nden.

Duel

Ot' film kan ruwIH')ol in 111,',· d,']"n
wordt'n op~t'spliIS!. Een eerStl' dn'l wa'Hln
amatl'urs lilmt'n Vanuil dt' vt'ili)olehO"!-:Il'.
uil ramen .. vantIp halknn5. Overal waar de
Sl'(urilall', de )oll'vree~dl-v\'ÎliJ(hdd ..dil-n~1

6

van ceaucescu. hen nler opmerkt, En een
tweede deel waarin Steeds meer kamera's
verschijnen en 1.1: afdalen naar de straat. In
her eerste deel ligt de nadruk vcoralop hel
plein voor ht'1 'Centraal Kommltee', waar
de upsland uitbrak. en hel retevtsregebouw
in hel tweede deel krijgen we een beeld
varrop verschillende plaatsen in Buekarest..
O(>k de oir-screen kommentaar van Ujlcka
verandert. ze leven clgcnfljk oki echt meer
informatie .. maar verdulüelljkt wal wij u:
zien krijgen, als een soort echo van het
beeld. Als de opstand goed en wet is josge-
barsten laai UJlcb de beelden vunr zich
spreken. De kameu's gaoln in de chaos op
zoek naar iJkpunten, 1t' proberen te vatten
wat er gebeurt, maar chaos is moeilijk Ie
verïnmen.

'videogramme emer Revolution' is
sjokkerend op verschillende manieren.
Zuals Otln F.1hri:r.i" in ']1 Gallt>rardll' van
vrsconu. v"rij(e w ..-ek 0]1 de Kultuurdag It..

zien. al zet, "Een revolutie vereneen eigen-
lijk ni ....ts voor de man in de SIraai, her is
alleen een p"litit'Kl- verschufvlng". Dl' Ro..·-
menen op SIraai denken dal een periode
van vrijhl'id aan)!ehrukt'n is, terwijl ergens
boven hun hooiden de nieuwe politieke
lichting al klaar staal. Nu we weten wat
nadien in Roemenië gebeurde. heelt de film
een Intrieste endenoen gekregen. En is
s-oms erg slnlsch. Zo zou een van ceauces-
cu's ministers zelfmoord gepleegd hebben,
volgens l'en ander minister -zoals gewoon-
lijk. als er iets mlsgaet". Dl' reeveedirekteur
wil het leger Inzetten tegen de revolutie-
netren. maar als hij tenslutlt' buitenkomt.
redt hij zijn bedrijf door Ie verklaren: "Leve
de revolutie". Minisll'rs van Ceaucescu
verklaren zich plms dissident. Joumatlsu-n
verklaren tnns dal ze nu oorlogsjoumalis-
ren zijn, de helden VJn de dag,

Afgoderij

Molar dt' film )oleeftvooral te d~nken
"v ..'r dl' mi \'.ln dl' lele ...i~iein onze tijd. De
Rneml'l'n~t' n' ..."lulic werd immers bt.--
Khouwd al~ dt' t'l'r~le lt'k-rt'vlllullt' .. vijl
da!-:('n lanl-l zond de "fficiele nmrnt'p dt' rt'-
\(lIUlie live uil Wit' d., televisie in hand"n
krij)oll.win! Een lIloln 7q~1 vl't'Ibt'wkt'n"nd,
na dt' innaml' van ht't omm,.'p!-l"'t-...lUW~
-DJS Fl'rn~hl'n i~t mil un~!~ Onmiddellijk
na de gd'e\Jn"ni~~"n wnd t'f l'en media-
kllngrt's georgani\"l'rd in B(led.lfll'~t (lm dl'

rol van de televisie te bespreken. Ujlcka
reladveert dil alles. De beroemde passage
waarin een dichter op he! scherm de revo-
lutie kumt unroepen. mei vlaggen en gewe-
ren up de achtergrond, blijkl uitgezonden
na een ruzie tussen de aanwezigen wie wal
zal zeggen, en een regisseur die om kalmte
smeekt, wam 2.1. rnlljocn mensen kijken
naar I,"S!

Toch is de film geen dukumenratrc.
eerder een tuosoüsch traktaat dat de macht
en waarheld van een kamera in vraag uen.
Zonder l'en antwoord te willen geven. De
film ligt daarurn dgenlijk ook in hel ver-
lengde van -viefllés d'Armes' van Marcel
OphüJs, dit' 1ijdens Klapstuk te uen W.lS. Je
kijk tip hel nieuws zal ntMlit meer dt'zelfde
zijn, ze persen de narvucn erun.

Imperium

'Our ot the Present' draalt rune dl'
"eschiedt'nis VJn St'r"ti Krlkaljicv, de laat-
ste Sowjetburger. Hij wuunde namelijk in
hel Russische ruimu-stanon Mlr tijdens de
opsland van Moskou in 1991. Hij venruk
uit de S"vjelunit', )oll'kid dlMlr Gnrbatsjllv en
landde in Rusland, gefelicneerd door Bons
.retutn. Niemand anders was zo ver verwij-
derd van de lobotomie van de Rode Beer

dan Krikolljiev, hoewel hij zich (somsj maar
een kleine honderd kilometer van Moskou
bevond. Vanuit de ruimte was van het eln-
de van een lijdperk niet veel te merken, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld hel wisselen
van de senoenen.

Net zoals 'Videogramme" is de film op
te delen In twee delen: een vóór de om-
weruellng en een erna. Beiden worden
door Andre! Ujlcka netjes gescheiden door
beelden van dl' npstand. precies In hel
midden van de Iilm. Zoals steter Van
Bogaen in Andere stnema vooropstelde. Is
hel eerste deel van de film bernvloed door
'Snlaris' van de Russische regisseur Tarkov-
skl, terwijl het tweede deel nadrukkelijk
relereen aan dal andere rutrme-epos,
'2001-A spaee Odyssee' van Stanley
Kubriek. De \ies.crsc Invloed sluipt binnen
na het uit dkáilr vallen van hel imperium.

Oden
Maar UjicKol's.film werd ..ok een ode

aan de ruimlt'volan.1-lij slaagde ertn urn
voor d...eerste keer el=0"~)5mm kamera aan
b.. ord van een ruimieschip te brengen. De
kosmonauten wurden "dit md tijdens hun
d.l)\t'lijkse n...·'j"hl'dt'n ..en al snel blijk. er
zotetsre bestaan als kosmonauienhurnor.
Bijzundt'f )olrapjli", maar hulaas onuitvoer-
baar hier in hl'l aardse Leuven. Wdkt'
studem droomde vr niet van urn tloil een
m"delvlit")oltui~t' echt Ie doen vhcgcn, ol
mei cumpuu-rs naar dkaar te ~lInÎt'n?
ErJo't'ns in dl' kosmos is er dm dit, mikrokos-
mos van Mir. AStronauten en kosrmmauten
zijn rnisscrncn IVd de t'ni!-:t'n die ..uil een
nuaalla-cld hebben )olt'had van ..nze planeet.
als een renheld. Daarom i~'Out otrhe Pre-
senr lil put.'tlsrh, Itrwijl ver heneden hun
l'en endere reelhelt besraar. dit' mlnder leuk
ts.

De kosmonauten Slaan via radio-
amateurs en relevistebeelden in komaki
mei wal er op aarde gebeurt .. hun enige •
knruakt is de kamera. In die zin leunt 'Out •of she rresenr dicht aan bij 'Vide..,gr.lmm~',
wam ook dele flIm teoreûscert over de
media, en de rul van de karnera. Mililr in
te~enS1tdling «u 'Videtl"ramme' is 'Out uf
the Present' deels fiktie!. Een van de kU5-
mortauren leest als kommemaar hij d e
beelden Iragrnertten uil een dagboek. dat
hij echter niet zulf senreef. Dal deed Andrd
Ujickol. Bovendten wordt de film begeleid
door muziek van Mllri Kante, srrauss teen
wals, zoals in '200]') en reehno.

Vermits Andrei Ujicka de lilm zal in-
en uitleiden zullen eventuele vragen deMlr
hem beantwoord kunnen worden. Dez e
films zijn absolule aanraders. knoop het In
uw uren.

Oimitri Of' Maf'sschalck

IR l'rr!;t dit htr StU( lal drQ(1itn van 'Vidt(l'
9ramme' it rndrrllltid in hl'l Frans. 'Out (lf rhl'
Prt'1t'f1l' in htl Engt/s_ 'OUI(lf Ihf Prfunr' op
....ot'fI5da.'122 nOI'f'mbt, en (lP 1'Tljda!J24 /I(Il'f'm,

hu om 20.00 u in h~ S/UC.'Videogrammt tintr
Rel'olu/ion' cp dondtrdag2J nowmhtr om
20.()() u in hl'/ STU(.

Masereelclub Leuven en IMAVOvzw organiseren

Marxisme. kapitalisme en socialisme
4 x Marx met prof. Rudolf Boehm

dinsdag 21 november 1995. 20,00 u
Marxisme, marxologie en de waarheid. De actualiteit van het marxisme:

teloorgang van het materialisme en geloof in het kapitalisme.

dinsdag 19 december 1995, 20,00 u
Oe mislukking van het socialisme, Ontoereikendheid van de marxistische

zowel als de liberale verklaring. De mislukking van het kapitalisme.

dinsdag 16 januari 1996, 20,00 u
Basisproblemen van Marx: uitbuiting en uitsluiting; realisatie van de

meerwaarde; koopwaar, ruilwaarde en arbeidswaardeleer.

dinsdag 13 februari 1996, 20,00 u
De historicit8JI van het kapltahsme: het paradigma 'produktiviteit'.

Economie, technologie en ecologie.

Plaats: Masereelclub, Ierse Predikherenstraal 25, 3000 Leuven.
Toegang: 100 frank per avond (studenten: 60 frank); 200 frank voor de hele cyclus
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Otome Yoshihide in Leuven

De Jappen vallen aan
0i~ooit dL Boredoms aan het

wt'!'rk zag wut hoe guch;!t
Japanners kunnen zijn. Hun

geluid is nog het best te omschrijven
als ktzmiluJzecore. Als zanger Yama-
tsuko Eye, die vaak met John Zo,.,.
samenwerkte, zijn strot even openzet,
kan men lich moeilijk nog een Japan-
se theeseremonie voorstellen. Ook in
strips zoals 'Akira' en [iims, denk aan
'Tetsuo', lonen Japanse kunstenaars
ons een ander Japan. dat van ekstre-
men. Schipperen lussen oud en nieuw
dus. Hier;" past ook ötome Yosbi-
Mde. die naar het Stuc komt met
Matsubara Sachiko. Ha" Benn;nk en
mogelijk ook David Shea.

De Japanse muziekscene werd, en word,
nuit Sin-ds. voorat bepaald dunr Amt'rÎ·
kaanse en Europese ):nlt'r".'n. W,u hier
populair lijkt, kan in Japan werkelijk popu-
lair Zijn. ereepen dit.' hier een cultstatus
hebben, zijn slims in Japan echn- superster-
ren. Denk maar aan de lClun).:~ Llzards.
maar Japanners vallen .Mlk in katzwijm
VIMlrMt)rris~y en Pnnce. Wie live-cd's zijn
dan ook in Japan opgenomen, omdat het
publiek daar werkelijk uit zljn dak gaal. Of
heeu u nog nooit van Budokan gehoord.
een van de grote zalen aldaar?

Niet minder eigenaardig is het Ienc-
meen van vergane glorles die In Japan nog
steeds toppers zijn. Toen de Engelse heavy-
metal uit het begin van de Jaren tachtig in
onze streken als Jcmmekesmuzjek werd
afgedaan, jdckten ze er in het land van de
rijzende zon nog steeds op, Duizenden
covergroepjes doken op, die alle slechts één
nummer speelden; 'Smoke on rhe Water'
van Deer Purple. dat het Japanse volkslied
naar de kroon stak. De bekendste Japanse
musld waren waarschijnlijk Ryu\chl Saka-
more, en de mensen van UFO.

Harakiri

Maar er schijnt lets Ie roeren in Japan.
Eerst werd de geschlfte meidengroep
Shonen xnue bekend, die knullige Japanse
Remonesnummers speelden, gevulgd door
SUpc:'rsnazz en anderen. Lawaai was er
vuora] van zent ceva. Onmiddellijk kwam
er reaktie van Amerikaanse muzikanten.
somc Youth speelde met Shonen Knik,
Juhn Znrn vertrok naar het Japan5e Avant-
label. Najdeze Impuls verschenen ~r,,~..pen
als de vermelde Bnredoms. The Ruins en
Gmund-Zeru. En Iljdens de acidjazzrage
lieten de Japanners zich {MIkallerminst
.,nllt"wigd. Pizzicato Five is hirr dt' huidige
eksfltJflem van. En nu h~d lruvrn l)C~jnl
te triphoppcn zal ook DJ Krush Je mis·
Khien niet onbekend zijn.

En dan kwam helaas ook hrt fenomeen
van de Japanse Impon.cd naar Leuvense

platenzaken. Vooral uit Impon-cd's van
Pnnce en andere grootheden wordt grof
geld geklopt uit de zakken van de Leuvense
student. Elk Japans tekentje op de hoes laat
de prijs stijgen met tien frank. LaaI je niet
vangen.

Terug naar crounc-zero. De biografie
vermeldt dal Otome Yoshlhlde. stichter en
bezieler van de groep, in 1981 naar China
trek, urn daar de traditionele: muziek aan te
leren. Maar ill datzelfde jaar begon hij ook
te prullen met guaren en tapes. en in 1986
(MIkmet plck-ups.Trt 1989 stichtte hij hel
grot')'ljr Oround-O, dal in 1991 terug ur'
dook na een periode van srme. rers waar
Ou-me Yllshihidr in elk geval ntet van
houdt. Verm,H;'(l,dijk komt hij naar Leuven
in hel kader van deze grot'p, die tegen-
wIM)rdi~ Gmund·ZeRl heel.

DI.'jotf"o;:Phreh drie platen Ol' haar
aktid, -cround-zero' uit 199}, 'Nul! and
V"id' en 'Rcvolurionarv Pekinese Opc:ra'.
ht-ide uit 1995. Wal erop Slaal is vertlijSte·
rend. Op 'Gruund·Zeru· is er alkn:r~1 dl.'
stern van Yamalsuk" Eyr dil.' miSKhien nog
het best Ie verjotelijkrn is met Co"kieml,"'
ster onder stroom. Een impren!&: van de cd:
nummer oeruen -lIvt'r de \tIfMljotralirvan
zwarte longen - reduceert nfkonneplets-
IeTS lol niets. Op 'WJAZ·J' gebeurt er Iers
eigenaardigs met een conrane-soto.
'Silanganan Ingay c-projen 2' lljkt op een
soon vogehjeslamem na de atoombom op
Nagasaki. 'Massacrinlf Is ru-werk voor dl.'
twee-entwintigste eeuw. Ook John lom
speelt mee op dele cd, hetgeen het geluid
ook al in belangrijke male bepaalt. Nlet
echt voor de meer gevoelige zielen onder
ons, al blijf! het nog wel enigzins toeganke-
lijk. Of veneerbaar.

Raah

De vergelijking mer Naked City, een
groep mei John zorn. gaal niel hc:lemul
op. Naked City kenmerkt zich namelijk
vooral door her dndelolt: wisselen van
genres. Ground-2ero doel dol! veel minder,
hun cd's zijn veel meer een geheet. veeral
in het nieuwste album 'Nu]] and Vold' blijk!
dat Ou-me Ynshihide zich Itlsmaakt van de
New·Yurkse invlueden.Langere nummers,
meer afwtsseltng, !toegankelijker IM'k. vIM,ral
doer de vele sample'); die tlveral opduiken.
In Iq~enstclling tot dl.' eerste cd maakt 'Nul!
and Void' dulddijk dat hel l'en Japans pro-
dukt is, De traditiunele snaarinstrumenten
van het verre oosten passeren dl.' revu. en
werden dan aangevallen duur de gelulds-
erupties van Gruund-Zeru. Een Ixwljs dal
Japanst· musici de laaIsIc tijd meer en ml:t:r
hun t'il'cn weg gaan. Op 'Nul! and Vuid'
staan uverigens IWl:e suundlracklra~mrmrn
voor de film ,he Blue Kite' van de Chinese
regisseur TIan 2huang 2huang. Mau ook
de andere nummers (ijken bij ee:n nog
onbestaande film te passen. Die je zelf kan

• column

De :oekwdll ron een grom be ....ofl(leroor ron de dichter Aspern naar diens hrieren. Noor een tekst
\'on Henry James in he'K'uJ:inR I'on Korst WoudSIra mer Chris Lomme. Aliee Toen UI Karst Woudstra.
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De loog
T Tkellf de situaties vast wel. Half
Uacllt 's morgars. U staal als vro-

lijke schacht aan Ie schuiven voor "een
klein wit gesneden" en twee gebakjt'S. De
winkeldeur ewaait open. Eefl walm
slroomt Ifaar bilmen et! beukt zich Ie
pletter tegen de .q/azen vitrine, die geluk·
kig uw laartjes beschermt. U draait ~
'/log i" l'I!rdollill9- het Iroofd riclll;II9
de pas bil111el1gékomm klant.

De armen gekmist. staat een uoop
ellende uit opgesloofde wollen mouw!"n
een brij kauwgom en sigaretteIJas te
puike". Ondanks het buikje ka" u tien
dat zij" rits half open staat. Als Ilij zijn
tware hoofd opricht en u in "(Ivelell
aal/kijkl, mt'rkl u dal op lIet I'Oorhoofd
- Ol/der de' lage IlaargrelJs lussen ,,'Steil
aknee - I'aag "Stella" te 'nt'lJ is (maar
dal/ wel in spiegelscllrift).

Geell twijfel m09e/ijk: een kroc!Jdh'!J
is op lamme \'/cugcls de winkel binnen-
9evlDgell.

HUil roepÎII.qI'olgelld, strijkelI elk
jaar wrS(' zwermen neer op het pfak-
keri!ll?'toogbfad. De poten IIast9dJOakt
aall dl' barkruk, ovcrbru9' (én dezer
/cIIOm('/lf'lI frall9f'IId 1.'('11 halve meter:
Hf'1overhangende zitvlak puiltllel ka/ee
in. Eli meI de luizige kop gf'nl.'Steld in de
arm, kijkt Ju) "adsig doorheen zijn
l,aIJl'olle pint uw kalllap. U blijft strak
voor zich uit kijken en merkt dat de kop
koffie in uw handen kouder wordt. U
vindt de loog maar niks. Hellif:!sl/Ufd U

aan ee!1lander lafeitje. ieu verder weg,
gatten. Maar u bent niet de ellige
waarop liet woord 't090fobie' van ree-
passins is. El'n ander kafee missc/rien?

Peell echter: uw lief draag' de broek
erl pfallde deze afspraak. vrees "iet! De
echte looshallser is goedaardig. Dal u
til/ekens ziet doorheen zijn ruige stoppel·
baard, el! dat iedereen wegduikt als /ret
wezelJ Zijn gesmeerde keel schraapt, wil
niets zeggen.

TUssen twee rochels in zie je zijll
nolle mond opf!llsaall: dit is reeds
voldoende. Wa'" als de weeriidit wordt

/ret lese Slas verwijderd ell klemt de ser-
veenter een 1/01 tussen zijn klevende vin-
gers. De vochtbalans van liet bierviltje
wordt gecl,,:ckl en bij mosgroei wordt hel
I'CrvalljNI.

Ook deze klant is kDllill9. De koning
I'alf de toog. Dit is zijn domein, NW1,
niet zomaar het zijne gewordl'll:jarell
zij" er nodIg geweest om vettige glom te
geve,. aan de beoogde status. Elke kras
op het loogblad ketll/lij. Elke asbak op
die les meter beukeisout is "de zijne"
geWi'('SI. •

lil liet begÎI(;--lallg geleden - ver-
schoof /tij 1109wd eens lIall plaats, IIU

eens meer IIaIJr links, dan meer naar
rechts. Maar Je weg van zijn dof klop-
pende han volgend: was IJ/}' tot hel ware"heser gekomell dat Îjj,t.plaats in het
midden was. Op drie meier.

wlI!JZaam maar zeker is hij met de
toog, de kruk. de stank, ffll gewordNI.

Zoals meI/ bij wijlen scheefllOlIgende
kaders ft'CfJt/raugl, ZO ook schuift mell
hem iets naar "orelI a's Zijll doorzakken
- door dl' zielt opstapelt'lIdc ki/a 's - te
erg wordt. tedereen keilt hem bij naam.
maar spreekt 1'011 "het",

Ook I1 keilt "het" wel. U weet liet
wel. U staat er necit bij stil. U bent
bezi9 meI andere raken, De prMf·
eksamens zIjn voor u wat "de op de ':0

wereldkampioenschappet voorbereiden-
de Europese" lIOorhet Belgische [udo-
team zijl/.

Uw Iloofd slaat op studeren. eten,
brave seks el/ monitoraten. U 'gaal' 1I00r
eerste tit. efl mag er lIiel 0011 denken als
u met Kerstmis slechts acht op twilltig
zou halen op bio.

Zo'1I dillgellgebeurm echter: bij iin
op de (wit/lig slaan de stoppe" door. Er
is geell Olllkomen 0011. Uw uitstervend
gt!r«p om Iluip wordt overstemd door de
niet Ie weerslatIe "sirene van de loog".

viucluen kan niet meer. U raakt in
de ban ell blijft '/langen' in Leuven.

Uw elltl1dlg lot kijkl u 0011 doorheen
een IIalf lege pint.

Niet uw koffie, maar uw handen
zij" ijskoud geworden.

•\'

Koen wtlrems

regisseren.
Otnmc Yoshihidc komt naar Leuven

met Malsutlara Sachikn, een ander lid van
ûmund-Zeru. Ui! Hulland komt Han Ben-
nlnk, een Ireejazzdrummer, dk onder
andl:rr wnklt mrt dl.' anarchislt'n van Thr
Ex. Ondrr vonrbt"houd knmI nok David
Shea, die intussen wel bekend is in Lcoven,
een potje meesamplen. Het zou zijn laafste
konsen zijn op het Europese vasteland,
voor hij naar zijn stek in New Vork C!ly

terugkeen. Wal het optreden zallipleveren
is een WUU! raadsel. Japan heeft ~t::n"e/o(
muziek l'cïmponrrrd, nu zendt hel haar
zonen uil Nadien zal DJ Low van Luwlands
in dl.' stucbar ter fuif spelen, waarschijnlijk
tnt dl' zon wrt'r rijsI.

Dimitr! De MaesKhalck
Drome Yoshihidt spttlr in het Stucop dimd~911
novrmbn' om 10.JO w. Voor dtremwr MIOlJfthtt
Stwcons Bt/gtn. DuilYFl'en Finnel1. WaaTovtT
lattTmetT.

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN

Schouwburg, dinsdag 21 november 1995 om 20.00 u

ASPERN
Noord Nederlands Toneel

NACHTELUKSYMPOSIUM
Toneelgroep Ceremonia

De familie Phi{emnn Meiresonnl' beraadt ;ic:hol'er 'de ;aak vader'. Een bijeenkomst die
rot in de {Oleuurtjes uitloopt en .....aarop enkele delicate agendapunten .....orden aanResneden..
Volgens Hugo Matthijsen ~Het toneelstuk ~'an1994!" (Humo)

Schouwburg, dinsdag 5 december 1995 om 20.00 u,

CULTUREEL
CENTRUM
LEUVEN

Sladsschouwburg:Bondgenotenlaan 21
Reservatie: 016/222.113
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GeorgeBernard Shaw's Heartbreak House

Hartepijn Op pi
aeor9~Bemard Shaw, th

gUDemde Ierse toneelschrijver.
noemde 'Heartbreaic House' uit

1919 vaak zijn beste stuk. Toneel·
groep Slan voert het deze week op. de
Russische regisseur Aleksa"d,.. Soku-
rov INwerkte het voor het witte doek
ondu de titel 'Pijnlijke Onverschillig-
heid', Beide interpretaties kan je deze
week in het Stuc gaan IH!ki'}bn.

'Heanbreak House" is vooraleen interessant
stuk omdat hl."l vol verrassingen zit, nel
zoals het huls Zeil. En dk verrasslngen kan
men ras te bev e n komen als men in de
'zevende graad van de konsenlralic" 11:·
recfukorm, en volkdiK inzicht krijKI in de

,. zaak. Dal beweert tenminste kapilt:in Slim-
over; heerser over Hearthreak House, een
klt'urrijk u-n vrij Jo:t,tikll pt'1"S.maKt'.

De dtensu-rs In hl'l huis zijn er bijzon-

en doek
der arrogant. en bezoekers worden er op
rijn minst weinig gasIVrIJ behandeld. Het
huis lijkt soms op een schip, op zoek naar
een veilige haven. Shaw zelf zag in het huis
een metafoor voor ht't kulturele Eumpa
van vóór de oorlog. Maar als men Shaw
zelf vroeg naar lijn internle-s met het stuk
antwoordde hij steeds: -Hoe kan ik dat
weten. ik ben slechts de auteur."

Hoewel het stuk bijwnder grappig Is. Is
'Heartbreak House' geen komedie zonder
meer. De personages vormen samen een
doorsnee van een klasse die haar laatste
dagen beleeft. Als op het einde de Duitse
zeppelins overvliegen wensen sommifl.e
persort .a ges eigenlijk ollk te Sterven, Ellie
su~ereen het huis lell in hrand 11:su-ken.
Kapitein Shotovn dil' hel ~chip leidt op
zoek naar de 'zevende konsemraue'. dl'nkl
dat hij urn ze IC bereiken zijn schip moet
vernietigen. Een klasse loupt up zijn laatste
benen. Vaak wordt !o(eSU»(.ltereerddal de

RAnuraad ,addeS! kandidaten dienen bij voorkeur over
tmderwijsinhnudelijke ervaring Ie be-
schikken binnen de kring (POK ui Iakul-
tehsraad].

Kringraad zoekt eveneens n(~ stn:ds
twee vcrtegenwoordigers V,"'r dl' vcrent-
ging van Vlaamse Studenten en twee ver-
t'<'l.:enwllordlfl.ers voor dl' Scktil' A~re!otalil'
van hel Akademisch V"rminjo:slnstiluul
vunr Leraren (~~n uit Bi"ml'di~chl' en l:~n
uil Eksakn- Wetl'n~chal'pt'n).

Kandidaten dit-m'n hun kandidatuur
binnen Ie leveren up hl'! karnoor VJn
Kringraad voor woensdag 22 november
1995 om 18.00 u.

Inlichtingen zijn Ie bekomen op het
karnoor van Kungraad. 's Mdersstraat 5,
tel. 016/22.31.09 ol 016/32.37.89 (KU
Leuven] lussen 14,00 u en 18,00 u,

Kringraad, de underwljsraad van de Leu-
vense Overkoepelende Krinjo:I!rl('lnisalic
(Lllku), Zllt'kt een vrijgt'Stelde, DI'Ze be-
diende tm/v) \Vllrdt halltijds aangeworven
V'H!r dl' inhoudelijke en admtntsuaueve
,'ndl'fSll'unin!o( van de werking van Krinlt"
raad. Dl' vrijt-:e~tclden staan onder andere
in VUUfhl't maken van vcrslagen. vuur-
he rcidende ruua's. V,"'r hl"t onderhouden
van kontakt ...n mlO!de andere raden en
met de lakuln-ltskrlngr-n, \loor de perma-
nentie IIJl hel kantoor; de leiding van
werkgroepen. Dl' arbeidsovereenkomst
wordt bepaald volgens de KAO van het
PC 200.
Het werk van een vrijgestelde vereist de
nodige Ilekslbllhelt in werkuren. De

SUN'SEDU
ROADSHOW

A NEW LEVEL OF PERFORMANCE:
ULTRA SPARC POWERED COMPUTERS

mensen In hel huis blijven doorfuiven
tijdens de Berste Wereldoorlog. Toch Is daar
nergens enig bewijs voor. hel stuk eindigt
namelijk aan het begin van die oorlog.
Iedereen heen de vrijheid de toekomst van
dl;' personages zelf VOOfte stellen, Maar
doorfuiven doen ze waarschijnlijk niet. De
Russische toneelschrijver Tsjl'khov heeft
u(lk een 'Heanbreak House' geschreven,
waaraan Shaw soms retereen. Vandaar dat
hel stuk vaak te ernstig genomen wordt
dOCJT rcarercnuo.

Dl:Hlrdl' treinstaking van vorige woens-
dag en dunderdag had Veto niet de kans
om het stuk van Slan te ~aan bekijken,
vandaar dat hel moeilijk H~t Ie gokken wal
sren ermee gaat aanvangen, Hopelijk bren,
gen ze een even Irtsse versie van dil stuk
als van 'The Imponance of Belng Eaniest'
van Oscar wnoe een tijdje geleden.

Gal
Aleksandr Sokurnv, die in 1989

'Madame Bovarv' van Flauht:n verfilmde,
baseen zich losjes lip het sluk van Shaw,
Hij werkte aan de film van 1983 lUI 1987,
omdat de Sovjetau\"rÎ1dten hem niet gun-
slijo:gezlnd waren. De perstInages staan hij

MPIR 1
de computerbeurs van de Leuvense studenten

Atrium Generale Bank

di 28 en wo 29 november
12u00. - 20u00
inkom gratis

Sokurov model voor het Rusland van hel
oude regime, Ze zijn slecht en verdorven,
wat nog eens versterkt wordt door de
oorlogsbeelden, die voortdurend over het
scherm misen. In een interview met
Andere Sinema verklaart Sokurov dal hij
ondanks die beeldenvloed geen avant-
gardlst genoemd wil worden, hij wil terug
naar de suueue van vorige eeuw, traditie is
hem meer waard dan de vooruitgang.
Vormelijk is de film erg barok ter verster-
king van de emoues. WaO! Russen beslaan
uit zowat honderd procent emotie, Ook
Shaw zelf rtctu rich in archiefbeelden naar
de kijker, en wordt vervolgens dl)!)r zijn
eigen personages uit het huls gegooid. Vol·
gens de regisseur heeft het modernisme nu
volledig afgedaan, een strumint; waar ook
Shaw toe behoorde. RU5Sen z.ijn niet beo
paald bekend om hun romanusene films,
ook Sokurm~ brengt een pessimistisch,
koolzwart we[ksluk. Als je ntlg niet wist dal
Je buurman een varken en een schurk was,
weet [e dir(na hel zien deze film wei zeker.

,_ Dimltrl De- Mae"$schalck
'Hrarlbrrak Heust' dl'Cf 111 Sla" I'an dimda!J (Ol
l-rijdaj om 10.10 u jn-d("V/tJmi"!Jc"SITQa/ 81,
'PI)nll)~ Grl'oûl(lOshrid' Iml Alt'ksandr .sokurc!'
I'IJn ~nsdQ!J rOIITi;d1l9I'm 22, JO u in hn SIU(.

COMPfR is een oraanisafle van VTK vzw Vital Decosterstr. 44:
•

Vrijdag 24 november
KUL - Academisch Rekencentrum

Decroylaan 52B Seminariekokaal 0023
3001 Heverlee

10.00 - 12.30
14.00- 16.30

Solsnee (Systern Management Software)
Software Developrnenr (Tools & CDE)

Internet / Hot Java
Fast Nerworking & ISDN

Object Orienred Technology:
NEO (Network Enterprise Objects) & Java

PC In regration
Multimedia

+Sun
THE NEDVORK Is THE COMPUTER
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Vijfentwintig jaar Oikonde Leuven

Samenwonen als geneesmiddel
Ci) I jaar en d4gZ~IOikon~

Leuwn zich in voor mensen
die 1I00it een 1I01wtulrdige kans

heb~ fI!"regmom hunI~ zowel
Materieel als mro';oMd t'W!nwichtig
,,;,k boUwnf. Hiervoor doet ze jaa".·
lijks em INrDq op un tient41
vrijwini'~ers die bereid worden Snlcm-
dL" om samen te wonen meI een
aan"" gasten in een zogenaamd
doorstrominghuis. [Nu vrijwilligers-
werkinJ is een bewuste keuZt, die
nlt"nwd niet steeds even vanzelf-
sprekend is.

Wc schrjjven hel drteste jaar 1968. Als
kCCrliJdc van de lc~cnrcaklk up de
t"ulorischc ckspansicdrift van de na-oor-
lut-:sckonsumpnemoraal waren rerrn...n als
'kldnschali)Ct' hulpverlentng'en 'soctate re-
imt'jo(ulit" he jo:t'mccn)C,Jot"d geworden
waafln vvn nk-uw maatschappelijk model
haar tundemem mlldl vinden. In deze
cmansifl'Hid~wt'jo(injo: van welvaan naar
welzijn is nilk Otkonde Leuven ontstaan,
D~ orj(élnis.atl~ zette zich onder het mO!lP
'wonen als medicijn' in vuur mensen dit:
dllt,r de mazen van een uvt·rjo:ehurokrati·
secrd soctaat nl;'l waren gevallen. Ex-gede-
rineerden. ex-psvchlarrtsche patfenten. ex-
drugverstaatden ui andere slachtotlt'1'S dil-
l'inddijk uil dl.' put van hun pntblerm-n
waren ~eraakt zouden hfer hun plaahj'·
onder dl.' zon krljgen. Ze zouden - letter-
lijk en fi.:uurlljk - begt'lt'id worden 'teru~
naar huis'. waarmee meteen de betekenis
van het Griekst' 'olkonde' gegeven is,

Kleinschaligheid

Julien Peesmans. psvcholoog en dlrek-
teur van Oiknnde, nnemt als twee grote
pijlen ....aamp dt: fjJ"soU.,. van d.,. "rgani-
satk is gd''',uwd .,.ncr.djds de klt'inschallg.
ht'id en andcrnjds dl' vrijwil1lg~l'Swerkjng.
-De kleinschaligheid klim, elltenliJk vuoral
1111uiling in de duul'Strnmingshuizen. Hier
vindt m~n hel altcrnatid vuur dl' gmtt'
aanklacht zoals die binnt'n de kunte5latft'·
beweging van dl' jaren ll'Stig'leddt'.
namelijk dal in een nVergl"tlrganisl't:'rde
milalscharpij )teen plaats ntCer was voor
autl'ntiek ml.'nsdfjk ktlnlakt. Alles was
gt'reduCo!t'rd tol een aantal inslltulen die
I.'t'n dg..:n lewn gingen leiden I.'n de hulp.
behoevl.'ndht.'id van mensc.'n allel'n meer in
dt' hand wt·rRtl.'n. H,'I kJ,·in,· huis·in·dt'·rij
was ht'1 middl'l hij UiiSIck om Ol' dez~
'wantoeStand' n'n ani woord It' Jo'~v~n.al
was ht't maar doordol' dt, vo"rJo',·vel van
w'n huls \lf' g~'en ,'nk..:l..: mankr lil't
"'erm\ll:d~n dal hier 'and~re' m~ns.cn ...~r·
bleven, Het stigma van de grote instellingen
verviel en bood pn~dl!S daarom de ~Ie
garantie lot een geslaagde re·lntegratle.w

Naasi dè drie doonlromlngshulzen.
waar telkens drie vrijwilligers met drie
gastt'n gcdull:!nde maximum Iwee Jaar
samenleven, heeft Oikonde ook drie
kleinere huizen voor mensen die rtt"ds op-- .. - -LAAL·IEHUUR
DE BLAUWE KATER

HALLENGANGI
(Naamsestraat 15·17)
digit: 049/45.34.11of

049/45.35.71
JAZZ&
BLUES
KAFFEE

alledagen
open vanaf ·1
19uur l

eigen benen kunnen staan. dus zonder
interne begeleldlng. Verder urnvat het
systeem ook een heel aantal pleeggezinnen.
Ihulsbt'gelekling en een krisisopvang-
centrum. Dal laatste richt zich tol mensen
die echt nergens meer terecht kunnen en
zich in een akure noodsituatie bevinden.
vuural daklozen. Onde-r de ll~t'naamde
'gasten' in de doorsrmrnlngshuizen he v ln-
den zlch ofwd menSt'n ffit't een [ustltleel
verleden, ofwel mensen die licht mentaal
geretardeerd ~ijn. en slims ook u-psychia-
trische patiënten.

Binnenwipper

Oikonde 1lt.'SChiklover l'en vaste schart'
protessioucle medewerkers. In Iull-ume-
ekwfvaienren zijn er dat zowa, vijhlt:n, hel
merendeel psvcholu ..vn. psychlaters ,,' sod·
aal asstsrenren. ueze worden dan aan-
~l' vuld dlMlr een negen vnjwllhgers di,'
inwonen met dl' µ.:Istl.'nin dl' drie huizen.
Daarnaast zijn er nog de 7u~enaamd,'
'binnenwtppers'. die VIMlr één d~1(dl' taak
van Inwonenden in een bepaald huis
komen uvememen en de 'Inslapers' die
mee de- permanenne komen verzorgen in
hel krisisup vengcentrum. -Uit~raud maM
men zeker lM,k niet dl.' "ng~"'t't'r veen! ..
rleqq.(~zinnl·n vt'l):l'I"n-, "'"eMI Julien
reesmens er n,,).t aan roe.

Toch lijkt otkonde her mevst rral I~

gaan "p haar lVo"nht·).tcll'iding..:n dl' hler-
roeIngeschakekre vrijwilligerswt'rking.
Vol~l.'ns Paesmans bestaan hierrund twee
t-:mle misverstanden, ··Vrljwllilgers zijn voor
(Ins nlet een soon flauwe arkooksets-bij·
gebrek-aan-beter, dfe enkel goed zijn om de
klusjes IC doen waar dl' professionals geen
lijd ol zin vtlt;r hebben. Zt:. vormen in
tegendeel een wezenlijk onderdeel van de
otkonde-tüosone. Het is predes In het
'J.:.:wun~' b._·zigzijn mei de gasten dal ~n
~.st zijn t'~enwaard~ k.m lerugvinden,
Pn~cieshkrin liMIdt, \era[lt'Ulischt' werklng
...an het systeem. DI:- gast kan zjch eindelijk
co:ns normaal gaan vndt'n.

Gemeenschapszin

Et'n twt't'dt' misv~l'Stand is d~ id~t' dal
je mt't vrijwilli)tel'S alleen maar nari"h~id
t'n k<lnmktl.'n kunt ''''gst~n, 011 ZIIUmis·
schit'n zo zijn w~nnet'r d~ vrlJwlllljottTSnkt
grondig gl'Scret"nd wordt'n alvorens ze aan

hun laak beginnen." Deze selektie vindt
plaats in een reeks gesprekken mei de
professkmelen van Oikonde. De enige
ubjt'ktieVt' verersren zijn dal de vrijwilliger·
In-spe de kandldatuursjaren reeds gepas-
seerd Is en dal hij Zich voor tenminste één
jaar kan en wd engageren. Verder wordt in
een reeks gesprekken nagt'gaan of hij nl zij
or dezelfde golUkngle zit als Oikonde. wal
bijvlM,rheeld hulpverlentng en gemeen-
schapszin betren. Bovendien. maar dat
spreekt vanzelf. moet de manier van leven
kombineerbaar zijn met de laak die men up
zich neemt.

Ondanks deze selektie, gebeurt hl'l
slims toch dolf het ergens fuut I,ltlp'. ulwcl
russen dl' vrijwilliger en de gasten met wit'
hij "i zij samenwoont. ofwel tussen de
vrijwillige-r en Oiknnde zeil. Z" is er
Alexander. die momenteel veel mlnder tl'
spreken is over de aanpak van Oikonde dan
IWl'(.·jaar ge-leden, her moment waarnp hij
lKh met zijn vriendin I.'n).tagt't'rd e om
\\'Il(lI1hl.'~I·lt'ider I~worden bij Oiknndt·.
-Zolan" alles naar Wens vt'rllM'pt. kan il-.me
v,It,n.ldl~n dat otkonde een pra.hli).te
ervaring is VI",r d~betrokkenen. Maar in
mijn gcval Hcp hel lnut <lp versetullende
vlakke-n en dan blijkl her systeem van
Olkonde .mNitt.'rt.·jkend,"

Fout

Nil een hall jaar werd hij onder naar
dgl.'n 7.q.;gt·n duistere omsrandfgheden hl'l
huis uit!-(ezct. Een eerste grote- rum van
kritiek. dit: hij op de werking van Oikonde
heets. is dat de vrijwilliger juridisch gezien
vogel ...rij is. Er is geen vrijwilligerskontrakt
en evenmin een huurkontrakt. hoewel dal
laalslt: niet echt nodig lijkt aangezjen hij "I
~ij geen huur dient te bereten. Maar di'
maakt ht't Oiknndt' mugelijk urn haar
...rijwilligl'n Ie allen tijd~ up Straa, t~ l~t1~n.
-Wat bij mij dus gebeurd isw• aldus
Alt'xandt'r. De redenen hiervlMlf zijn hem
nooit duidelijk !-(ewet"'il. Er is h~m IMlk
n(looit tlm ..:nige uitleg gl·vraa!-(d. Het Is
precit"'i hi!'rln dal zijn tweede v~rwiJt gcle.
gen is. -Aan de kommunikatie tussen d~
vrijwilJiKt:r ~n ht'l vasl~ It'am van Oikondt:
sch.,n l'r wal, Slt'('hts ét'n kl't'r om dl' tWl~
wekt'n koml t'r i~mand van Oikondt' in het
huls lanKs om IC horl.'n hllt' de zaken
vt'rlupen. H..-t!-taa!hi.,-r om i'én vaue
pers .. "n. de zllgenaamd,' 'bejoll'leidl·r'. wal

de kans op subjekllcve informatie zeer reëel
maak" Bovendien wordt die informatie
verkregen via aparte gesprekken met de
Inwonenden van het huis. zodat een
konfrontatie van visies niet de regel is en
roddelpraat en wantrouwen vrij spel krij+
gen." rijeens de perillde dat Alexander en
zijn vriendin in het huis vertseven. hebben
ze tweemaal een wissel van begdeider
gekend. -Drie versebutende mensen die ook
elk hun eigen etsen bleken te seuen. Een
aanlal afspraken met de eerste begeleider
waren dan plUIS nlet meer geldig bij de
laatste, ZII Njv{lllrbt"eld met de aanwezig-
heid van een hond in h~t huis. Uitt'indelijk
hco:lt men dit efemem IMlkgebrulkrnm ons
bulten te werken: de hond moest builen.
maar aangezien die van mijn vrtendln was,
zou zij IM)kweggaan en uitclndt'lijk ikzelf
nok.- •,
Field

I)t-~(ltldanks ~ijkl dl' ervaring van
Alexand~r een alll't'ihtiltlnd "t'val Ic zijn.
Andere joIelui~t'nisst'n uit dt-- 'Iield' zijn over
het al).teml.'..:n zeer [MI~itld,~ spraken met
Peter en uevcn dlc ~arnl'n me-t een d.. rdc
vrijwilli" ..r, Katrh-n. een d'Mlrs1T"min~shuis
betrekken in dl' On7,··Lil· vc-vroowcsrraat.
Zij laM"n nh-t men-en graten in dl' opwer-
ringt'n dit' All.'xand,·r aan dl' orde sieli.
-Waarschijnlijk knrnt dat precies doordat
wc nog niet ml't lundarnentele problemen
gckontrorueerd zijn. Wanneer die er
zouden zijn kunnen we dat steeds tddo.
nisch melden aan de beroepskrachten van
Oikondl', Ikl sysl ....-rn van aJlolne be..MlrdcJ·
in"sgl'~rrekk,'n vindt waan.chijnlijk zijn
IM'npr"ng in ....·n id,',' ...an onafhankelijk-
held. Bovendlen schieten wc ):(led or met
1101;1' h~!-tdcidsler." •

Julien Paesrnens omkent nlet dat er
zich at en lot' kontlikten voordoen. hoewel
dat dit eerder uitzondering is dan regel. "In
de 25 jaar dat Oikonde Leuven bestaat. 15
het slechts zeer sporadisch voorgevallen dal
er vrijwilliger,; up straat zijn gezel. Dat zijn
dan gevelten waarin blijkt dal de samen-
werking echt niel verhMIPI zoals hel hoort.
Wann.,..,., h.,.1op zo'n situatie uildraait lÎt'n
we Imszell wrplicht Stet'ds de kant van dl.'
inwunendl' Kasl Ie kit'lCn t'n daarvan de
logische k"nSt'kwcntk onder ugt'n Ie zien,-

,

•

•

Tom Mlchle-Isen

•
Wil' ;;iC'h!ll"l'l'pl'n VOl'IIom dt rol \'an \'1'i1'·
",,;lIigt'T (lP lich It "mrtn ka" ko"lakl op"l'ml'n
ml'l Oik(lndl' Ll'IH'l'I'f, Til"lU'VrS117, 10lQ Kl'SSl'I·
W, 22.96.1 J.
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Khadja Nin in Lubbeek

Zie ginds komt de wereldmuziekboot
Als uitloper van de 11.11.11-

aktie 'vierkant voorAfdka'
heeft het plaatselijke kommitee

in Lubbeek de krachten gebundeld
met Broedertijk Delen, Vredeseilan-
den, çoooibo. wereldsolidariteit en
Oxfam Wereldwinkels om ook di, jaar
weer een grote manifestatie op het
getouw te zetten. Omdat de bevorde-
ring van een positieve beeldvorming
rond Afrika als belangrijkste doel-
stelling nQar voor geschov~n wordt,
zal naast her klassieke steunprojekt in
Haïti ook een tweede projekt in
Rwanda op aandacht mogen rekenen,
Publiekstrekker is de Belgisch-
Burundese zangeres Khadja NiH.

Haïti kan dl;' steurt goed gvbruikcn.Tljdens
het mllhalre bewind werden 7.owat alk
~HlIl' \'"lk5"r!!~ni~alit~ rcpn-sck-l aan-
)4qlak1. Ik I"kak intrastruktuur werd
verrtietlgd en dl' ~"lidllrildlskas~t'n gcplun-
derd. Nu dl' dcmokrauscn vcrkozen prest-
dl'nt Artsndc Il'rug de leugds in handen
heelt wurdr het lu-srclIangzaam wc ....r op
een dcmokratlsche In'st gesch.ot."id, En ook
de ",",'t'T.'nb<:wqün)o(lijkt haar c-lan Ie hch-
ben InUl*t'vunden, DI;" bouw van het

vormlngcemrum, waarvoor hel Abos
lAIgemeen Bestuur Ontwikkelingsamen-
werking) al in 1992 de gnedkeurlng gaf,
vindt upnjeuw een aanvang. Het cernrum
wil in hoofdzaak de plattelandsontwtkke-
Jing bevorderen en richt zich daarbij vooral
op dl' plaatselijke bevolking.

Garde

De moeilijke etnische situatie in
Rwanda is truussen wereldwijd bekend. Dal
al van vuur de bewuste gencode de span-
nlngen niel uit d ....lucht waren, is nkl v....r-
wonderlijk. voordär mensen elkaar mei
macheses etstachten moeren angst- en haat-
gcvoelens al ]'t'huorlijk he-bben Iî~t'n gis"
u-n. Schcndlngcn van dl' mensenreemen
zijn in Rwanda een bekend fenomeen. Toen
de inmiddels vermoorde presldcm Hahya-
nrnana in 1973 na evn slaats)o(rl'l'p aan dl'
macht kwam, werden ""k al ht'eI wal I",[j-
tit'kt' ]l<;'rsoMlfllijkhl'dl'n van hel v"rigl'
rl')o(imt'omgebracht. vanat her bqün van de
getlt'unenisSt'n in 1<)94 Iwnkn vooral
mcnscnrcctnenaknvrsrcn zwaar l't'trc\llt'n.
Zl' werden j.(l·vi~n·rd duor dc 'j.(ard~' prést-
dcnth-lh-" en t:cwarl'ndt' milities: sommigen
konden ond ..reutken. verschulenden
werden vermoord. Zo !o(1t'l'dhl'l Inch al

Uitslag van de Qrote Vetowedstrijd
Na enkele tientallen uren bijzonder rijp
beraad is de kornpetente. zeer deskundige
en allerminst bevooroordeelde of ideulo-
gisch gebonden jury van de vetuwedsnfjd
tot l'en unaniem beslult gekomen. Wille
rook entsteeg unze schoorstenen en luid
gejuich onze kelen. toen de juryvoorzitter
trlomf antclijk de winnende inz endlngen
omhoog hief. Hoongelach was het deel van
dl' vete waardeloze probeersels. die in dl'
algelopcn weken dl' rl"daklld"kalen herelk-
lt:rl. De jury hn'/I l>t'slist alk rrijz.'n tOL'1.-
kennen. maar been ze wel een beetje an-
dcrs verdeeld dan aanvankelijk dl' bedoe-
IlnK was.

In de kategurle kruiswoordraadsel was
her. laren we "nlijk lijn, nlet z" hed moe+.
lijk met mook prfjze n te Kaan lopen. Het
raadsel uplussen. een dfl,·tll"rij.( woord ma-
kt'n en OrtSdat woord opsturen, Makkie
dus. Laureaten hier zijn Ban veekier. Pt'It'r
Pnnzic, Man .. Schilderrnaris. Tom Et"I"'Idl'
en Ellen covacns. D,' vcrstc- krijgt de- I,,>t,-
kenbun. de tweede dl' twn' weken Alma.
de- hee-r schudcrmans cd-bons en dl' rl·~t
mag blt] lijn mei srrtps. Tom Eelbodc krijgt
m'j.( een speciale- vl'rmddin)o( wl'gt'm zijn
,'rij.(ind., npl"ssing 'dttmilat,'r", H,·t lx-duel-
dl' wourd was ·j"rmaliteil'. maar ,,,Ik
'rctatiefllm' en "tolletflrrna' konden onze
goedkeuring wegdragen.

De oogSt bij de cartoons w.:.s vrij ma-
ger, de winnaars waren t'ehler van goed

,.

,

j
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nivo, De boeken gaan naar Jemen Van-
stlphout, Geen Vansani gaal naar de Alma.
Wal foto's betreft was hel aantal Inzendln-
sen aan de lage kant, Oe drie veruit aller-
t:>t:SIC fomgrafen heten Filip Gysemans, Jo
Van den wljngaen en Wim De Bus.

Bij de arnkels was dl' knnkurremle wal
groter. we reiken hier vier prijzen uit.
wine's Welwillend Redakrleteam gaat met
de hoofdprijs lopen. Chris Van Den Broerk
mat: naar hel weibekende siuderuenrenau-
ram. Dav)' Jurdens naar dl' platenboer en
Axel Acrden krijgl beeldverhalen.

Het onhetwtst meest populaire genre
van dl' wedstrijd was dal van de column,

wankele respekt voor de mensenrechten
nog verder af, Het prujekl dat door hel
komrultee in Lubbeek gesr..und wordt
lleslaal er nu Juist in om dl' akuvhehen en
programma's van dez .. mensenrechten-
groepen, die her afgclop cn jaar thcrjopge-
start werden. te stimuleren. Zo zuuden ze
hun impaki ol' de Rwandese samenleving
en hun korrit:t'rt:nde en zalvende funktie
binnen dl' maatschappij kunnen versterken.
D....\I"orsldlln~ van al deze rnmeueveo op
vrijda]o:avond. zal vt:rt:ezeld gaan van een
plakje poëzie van en dom vva» Godefrotd.

Wortels

o"k Khadja Nin lal zich met haar
zoc hte. fl'~tisch t:eïnspireerde muziek vour-
zichli)o( iry het avondprogramma nesrelen.
Khadja Nin j.(Ttlt'idt' op in B'ICTtICndi en
voelt zich dan nok nauw verbonden met dl'
huidit:l' probh-men daar. dil' zowat dezelfde
wonels heblx-n als in het buurland Rwan-
da. D~'onderhuidse spanningen leven nog
.:.]tijd V'M,rt ,'!. zoals Khadja Nin het lel!

verwoordde na een bezoek aan haar
geboorteland: -AlIt'l'n al her idee dal je
t:ed~K>dkan worden omdat je als Toelsi
herkend wordt. is vcrschrikkeîijk. En dan
dit:"Wuwelijke verhalen dit, je sil-eds wee-r

Omdat er zoveel goede Inzendingen waren
hebben wc niet vijf maar echt prijzen opzij'
gelegd voor de columnisten. De beste co-
lumn was van Koert WiJlems, die trouwens
deze week gepubliceerd wortn. De rurn-
steaks zijn voor Camalnup. dl' cd's voor
Jeroen Thlhaut en Kris Aens. De vierde
prijzen gaan naar Preter Bosteels en Saskia
De coster. d ....vijfde naar Tom Van Aken en
jeroen Ik Jonghe.

Alle hoger genoemden worden ver-
wacht up de eerstvolgende redaklÎt'ver}:a-
derin8 om hun prijzen up officit'k wijze in
ontvangst Ie komen nemen. Hoera.

(mg)
DankbeluÎ!lin!Jtn jl!Jlns dl jury kunnen ova!Jt,
maata ....'()rden cp dl' wJ/!JIndr rtlunin!Jnummtn:
) 30-0568275-06 of 285,0581188-19.

• Ilruiswoord
2 3 4 , 6 10

hoorde."
Khadja Nin woont sinds 1980 in België

en zingt in het Swahili. Zo draagt ze naar
eigen zeggen toch altijd een stukje Afrika
met zich mee. Haar taal geeft haar de
mogelljkhetd om volledig bij de muziek
belrokken te raken. Engels zou dl' sfeer, die
toch op zich een universeel verstaanbaar
karakter heeft. al te veel vervlakken. Wil'
zich laar meedrijven op dl' soulvolle. van
veel gevoel V(K,r melancholie en verdoken
verlangens doordrongen muziek, belandt in
een vredig tandschap dat de zangt'res met
een kleuren palet van Afrikaanse en Zuid-
Amenkaanse muziekgenres in mekaar
vlecht.

Zeker nu hel algemene klimaat VIMH

werelcrnuzrek ~unslilot evnlut'erl wist ze met
haar teeure cd 'Va Pili', waaraan ouk·Touis
Tideman!\.mt'ewt'rkle, Internationale tmc-
ress ....los tt weken. Zo nam ze het voor-
pftl]o:ramm~ van Maurane voor haar reke-
rung in Parijs-en trok zt' met haar pn'm .. -
tkt'ICm(t' bijna heel Europa door, Zelfs
Zuid·Alrlk. en Australil' stuurden haar een .
uitnl>di~inj-:, N'u)'rijda)o( dus in Lubbeek. een
Jes in het Swahili" ~

Patrîck Carmans.
\'N"Jlrllin,'1 I'an akll\irril<'n rn optreden: 17/jda.IJ
24·I1l'P\"cml>rr.l'm JO.OOu in :aall'HE in Linden'
l.ubbeek; DieSljf)'ll.'f'nwr3 12(>. kaarten I'trk,,)~-
baar bij ASLK; Camplll ril Wrrrldu,nkrls.
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3

4
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6

7

8

9

10

7 8 9

Horizontaal - 1 Ophilsend geluid. aansporing 2 Dicht - Meisjesnaam - Japans
drama" Landhouwwerktuig - Romeinse godin van hel huisC'lijk geluk 4
Onbewerkt stuk s,,','n als ÎnslTumcOi get'ruikt - Namaak 5 Germaanse natuur/-:e('st
- Kleur 6 KÎst van open latwerk - JOl1gensnaam 7 Bloeiwijze - Zelfvenrouwen.
doort.lsl{·ndhl"id 8 Vndriet - Watergod 9 RulhrnÎum - Oppervlaktemaat-
Familil'lid 10 Bouwdl'dtje in gej"nlegreerde schake-linge-n.
Vertikaal - I Handig papiertje met gegevens 2 Afrikaanse slaat - Dwar~ma~I -
13ijheb(' slad ) MU7.le-knoo! - Schoci.d 4 Slof ~emaakl van dierlijk ha3r of v.'7ds
- ElITopees eiland 5 Brede landweg _ Lichaarn;openin~ 6 Vliegmachine-
Si('rdc!.; 7 Knaa~dÎ<'r - Braht->eh 8 Levl'ndigh('id - Deel van de t->ijhel9
Voegwoord - U'ng!rmaal - Kone medt"deJil'A 10 In praklijk te brengen.
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ti zoel,erljes
.J Zusj~, broertje zoekt u om BC'ldre lenen
.J GczOC"hl: INlSHATIEF
.J Pel ra. uw hond ~hoonuml al. Nu gij nog.
Het VOC.
v Bart S. ~oekl lessen wur hij naance kan
,.un.
Y X rist de: vrranlwuorddijkheid 0l' van dl' 1M,o.
lening viln de' E40. Win! zender de spray ....n do;-
trainingen In de bossen van H"''''crlC't' WilS<k
beuning Vin de E40 «0 n,,1' geworden.
.J Frt" en An. ~ WtC! nicl Wil gC' gemisi hebt,
Man ...
v De naam van dl' lang .. hl"nde rijkswa(hto;r is
IC'brk"mrn bij Hug" c., Tnnr V,p co v..k an-
der ..n.
-.I bond!."r X was de !!ruuing van dt: E40 unmo
1I,,]ijk. daarurn wruen wij I;lngs dnc Wl"g X hier-
voor bedanken
v LUT':. wanneer komt ht'1 ARF "''ij eens samt'n?
..J Kaan Diamund Festival (12 dec. SJl"npalds
A'~nllt' v ..rkriJgen V'MIT skchlS 1000 frank hij
K..ren. aer. 200.110.
.J '8 mul X' wenst Bink" .... n gdukklgt' v..rjnr-
daJ.:1
..J Aan steven M.: ik t>rn I"ch wel rulislisch.
Gr' ....lj~. Jan.
"H. l"",kl uk van w. um uvt'r h ...1 hu"ld van
J.V.M. I... Ir ...kkcn
,J J. V.M. du .. t de !ln ....tjn ..;an V.
... Ern Nik per NSVIKVHv'l'<'l Akii .. K..mman-
du Tijl Uil .. nspl ..):..1.
, \'..r~'r .. n "r dln~l!mlddol): 14111/95 In Fak.
thW kursuwluk m"l cUoirin m'l'jc m ..t ~loI):.. ·
, ...I'§];a):.. n ..n k~"'K,rt....Tl"idlnl! .. n.• t'rul!." 1IC.'~.. r-
):t'n hij B~n. Blijdt' Ink"m~mrul )6. Doink hij

voorbaat.
.J Je oud ...rs al v ..ndd d;al Je homo/lesbit'nntlbl·
s...ksu ee 1 beni" Ne...n? Kom doln eens langs 0Jl d ..
oud ...milmiddag van Ht'1 Got'd .. Spoor or wndag
26 november urn ]4.)0 uur in UP; Jan Sluliraal
2. Zijn je uuders wel al ol' Ik htK18I...? Nodig t~
dan uil en kum sam ..n met hcn lani$1 W.. bab-
beten de hdt' namidcUlIll" .. r d" I..ma's die h ..n
en .. ns I>c::lighuud..n.
.J ïïeze keer h .....h M..dica grllJk Tim ht'dl In-
d ..rdaad st'x"I'[It'al Gt'rmtK~ (vrug SI...ven
maar .. m uil!..g).
.J Frank z.....kl E,~\),vr"uwt'n di" hij nug nkl
!l,t'had h ...dl.
-I Frank: 'Ik neem all.,sl·
.J Pr"licial Edwtnl W... hadden w ...1 verwacht dat
je ('0$ mysl e ry wal vindillwrijkn zou "f'I"lI~t'n.
Gt'rmnll'l.
v verkrren: twan jeansven. Or Swrph,lulf
(8Iauw .. Kalal. B "al: mijn naam. Ral Vr .. ys:
mijn KUL·ilg ..nda. t'·mailschijlj e , e e n (middd)·
grm ... kkzc:lsl ee n. êmotle: ik mi'l ht'm (mijn "eSI
dus). T.. rug: Go..udl>l,lt'mslrul )5 O...,uvt'n·
c..mmm).Dankuwdl
, wannt't'! rhI.'Tv .. rn Vt'lu nu ns ....n d.,hill"
I"laa[$ urn ni"l·krinl'llui",·n aan 1 kundiJ.: ...n.
Vrijdalll1l2 alvast .....n SC"rp~>dilnc ....'ilny in d ..
Rumhil!
, SC"I1';" kan ...r w......r Will I...):t'n Bed.nkl. u
all ..n.
, Dan kun. )tt' I.. rull met uw luiv ..n ild, -e n .. ren
in V...IU. Z".ls "TH"II"" H..III.....n uw ·d ...h'll"
I'laal~"l"n,l'kcm m ..I....n "1'1,.sI.
\ \'uri~" d;n~): 4 f'l"dall"t:"n "I' dr E40 Nu
"" ...nM!a): all ..m~al .. 1" d .. Ir ..111 naar Bruss...1 ,,,rn

IC'bC'IUStn nalUurlijk)7
.J Nt' em naar Ik betoging zeker uw icit'nl!tt'its·
kaan me .., of u wordl OpgC'pakl net als X. Y en
AI
.J Sen Je gelnteresseerd of nieuwsgierig naar het
J..ven in .... n gem .... nKhilpsbuis van de Sluden·
l"np;arochie7 0.. kOl..ntocht van woensdag 2)
november is de: ideale kans om kenniS Ic! ma-
k ..nl Apc:ritid om 18.)0 uur in bet Dond ..yn .. ·
huis (TI ..n'it'litrul 120) wuma je kan kleun in
welk g..me:e:nschapshuis je S(loc:I",avondmaal .:n
dessen wil ...1t'D. Inschrûven bij Griel JilOS'it'DS,
Jan SlassIraai 2 122.78.08) v'lÓr wOt'nwlilg is
n'Kldukelîjk om Inderdaad i.. l'I I..... Ie n Ic knj·
~e nl
... Gt'l.ochl: origindt' Fakbar L&W·"arkruk .
gel"ikl do:'or Maan e n van VTK. Vilndug nHII
diskr""'1 I",rught'lorgen aub. Andel'<; 1"1 ziens in
d ... Schapenstraat.
..J Gl.'w(;hl: zde vndit'r In nt'[ HDR .. m wink ...l·
karrrije naar beneden te duw.,n.
,lOl' maandaJ! 27 n"vt'ml'lt'r liaan w .. met ht"1
Goedt' Sr·"·,,r naar ce lijm! AISJ'rilak urn 19.)0
uur aan Sludi .. 2. 3,4 in d ...Burg eme ...~ll·l'$lraal.
T.ll danl
...' vertor ...n in lakhar L&W: I'rl'St's van HiSlllria.
.J Gevonden in P"lilika: preses van Hiswria.
GrUit" bel"ning bij "l'hill'"l1
..J kl wd g, ...d "I" wann ......r de cht'm"t"d 1\i'K,r
Klt'in G..-vaarlijk Ah'al) lang~"m'-
..J Waarom IIrt'n walcrkan"n "I' dl' E40~ Kldn
I"ulj ..., lI...w'~'n v...rI;t'I.'Td~·"I'nl ):.. n"mrn.
"Claude. wij zijn in dt' lak Nu Ilij n"11
..J Claud ... h ..1 adr.,'1 is Blljd ·lnkomsI5Irul 11
... Dit ht.--,..k..D1 oa P,>Iiukil erst lInksai dan
rt'chIS .
, H'5111na z,,(;hl k'1I1lak, m"l Pnlilika ,',~'r
I'r ..St'uuil.
, X "'SI. nailr ailn!..,dlOl! van h ..1 s.c.h;andall): "r·
Ir .. [kn van de Rljkswachl "I' Kilml'US A' ...nl ....r.:.
d.:n d ... rijkswacht ai): ...Khalt wurdl
, Han'l 01...1 m......r, hIJ 7uchl .. ndt'rduikildn·s

JO MEUWISSEN

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

D_
Alle verhuur video-, klank- en

lichtmateriaaL '1
Videoschermen tot 4 m. {

DISCOBAR EN CD's met of -,
zonder D.J.

~ 016/201.301

-J Vakalure: In G.. rmanlil: presesfiguur.
-J ~wchl: Ned .. rlander, alias lmemet-psycho .
-J VI. 10/11 in Dek ..nstraat, gee f mijD lWaan
rerug!
-J steven M. wekl roehoorders .
-J SIeven, dnn'l worrï- Busje komIlO!
-J Gt'l.ucht: akllvilelt e n van ~rmania.
-J G..-l.IIChl: vurmse! voor hn G..-rmaniil·kommu·
nikanlj e.
-J Sc'rrv Karen, dil koml niet van ons.v Turn w..U
-J G..-z"cht: bed v~~'r Ik preses van Gennilnia.
-J G..-zuehl kil .. van h 1 ,,;a,-
-J Nit'1 Ie:rug It" ht.--wrg n in Folk lbW.
-J G..-v.. nd ..n- Gu ...uze vrh val in lak L&w.
-J Wim, waar blijft dl! ee DI .. lakkt'l'?
,J Claud e is •·.. n man waar<'fl j..kan reken e n.
G..-rm'K>S.
-J Als HISlIlrIa ~"!:failg G..-rmilnia·aklivildl ...n
hee n. waar ..m li...n we h ..n d ..n n~K,iI7 cerm-.
,f Omdal l~ "I" .. nze fU11zijn ... Iumda[ z...m"'l
hun UHe kl<ucn in hun t....d ]ill~t'n. -ocs.
,J Elk .. w~ nwla): urn 19 U.·o... Vnlkskt'ukcn',
.....n It'kk r " ...g"'IITi'>Ch.. maalti)d "'~ITt' .. n
dt-mukrali'>Ch ... pJijs. welkom in h ...1Grt",n
Pr"j ..klhuls, VlaltiinJo:...oslraal 116,1000 Leuv ...n .
..J Samen met G.r.. akue v.... r.. n V~~lr dièr ...n·
r.. chlt'n" Ol' w,1t'1I~daIl22 n ..v ..mber om 20.)0
uur hHUdl Mieht'1 Vandt'ntkl'l'oCh e t' ...n inl,I'
avond. G ..... nÎ'r.'jl·klhui~. VlamH1.llrnslTliIl 116.
ku .....n Alkn (!.urh.,t'n! .. M"I "i zonder kc....!
, En d ..n ....DI ...n d, .. "m Karen "''11 1",I..di)ll.
kn)):1 .... n ""lal "I' lJjnc"5mllt'l van h ..rI
Wahlhl'im •
, Ka·r,·nl Ka·rt'n! Ka·'t'n'll Wilt ):IJ mijn kindl"
,~'nha"'n'" ·K, ....n·
, De ... h"1 , ...JII
, I'U Ol·, ..r I"uch a Oa,quln alla," K'M'I" ..h'Jd
r"):"lmall): .... n n~\'ull'ak Rn.,·[kt"rl'ur. UiIIVilS'
]'aar, Il·..Jnmll,"·in""i",·ramw'K,,,;t .. n ";ml'..-I
, En d .. smid ):aal duur K' ....n h ....J[ m .... r
Cl.aud.'n d~n Claud,' K, ...nrn ht' ..h. G..-t.--nh ......h
wd K,lt'n,·n. maar Claudl'n'" 0... rijkswachl
, Wahlht'Im 'On) ""'II .. ndt" nummn ):aal uv ..r
'·...n " ..··I'r<·w~\.t' d,.. "nllt'k .. nd wou hIlJ,· ..n...
, Yuu un'l I... al a H"n,~,,,,·I< ...
, Tw,·t' G.:rmaniak<k,Q z a:.-n- 'Wij hal"n
H'~I"riil W.hlh ...lm d .... r m..):..n •
, V,~'r alk \lud<,llIt'n. dIt' n, ...1 hel>""'n ku,m ..n
d""lm'm"n aan dt' 1""<,1IIn): "an dr E4U. u kriJp
.·.·n Iw.· ...d" ~an~ "I' w,..-n)(iall 22 n .. v..ml ....r in
Ilru\\l'I
\ M'M'n Ull'u lI)n ~mH~ 1.1.11j... n'K'1! ml·..-r I<~.
, D.:II-!Ki.rknIJ'· nall SUII)t'. Wij. .
, I...."'· d,' \'('rwarrin~! W.:Ihlht·im
, 'vJn d"n ""sKh .. · O"sl .. rhnck· tlt'sl~' maalj ...s.
dal Ó\ hnk!" G .. rmania.
, G<.'l h,· m<.'ddijd<,n ",~'r t't'n gas'·dndrt'dak·
I.. ur di al ckzt' l.t'\it'r h .....rl m, ....1 inlikk ..n.

l:::(j
~~

~ Het "groene" copy-center van Leuven.
ai Gerecycleerd en 1000/.. chloorvrll papier
~ Thesissen - Cursussen - Folders

• Formaat A5 tot A2cr. ~ ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkople50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u..tot 17 u.

/$ agenda & ~ ad valvas OOORrATRICK\TAUDT

MAANDAG
20.00 ti TEATER 'KilSimir"," K.".h",,· "an

Od,,~ ".In H.. rv.alh d,.'r T..'It'r Anllg .. nt' ui
.....n r..):i... "an Hubo:n Dam..-n, in SI..t·
j,('h.. uwt>ufjol.t,1<'): 4ool}SOI)0012ooI150.

20.00 u FILM ·Vid",>dOlIll"·. D.avld Cmn ...nb.:T)t.
In Sw('. "1<'): 100/150. "I): S,U(.

11.00 u KONSERT 111d.. r..t'k~ ·Bh.) .. ~ USA'

U...-dl Bot> Br.. zman "I'. in Oral .... t'nh"l.
1'1<'):.loo/HO, "r~ KC O,a,,,rit'III~,1

22 lO u FILM ·Vidt',>c!.,"" ...· "iln O.\'id C","~n.
""r):. in SIUC. 1<1t'1:. ) 0011 '!>O."I}: SIUC.

DINSDAG
19 lO u LEZING 'N"'uwt'''"l11u,dcl nku ......

IUrdia·t'lk~l<'n ...n "llIwlk~t'!mJ.:""· in dt'
' .....b L.,n",n ,·.. ,r d... 2h'" ..ril"", rml. G
filU('''III1I<'! t"11I'r"t D. 0.. G,,~~I. in Aula
Piltl..r De 5"m .. ,. "rl! KU Lt'u'·t'n.

1000 u LEZING 'Mau,,,n,t'. nla'l"I<'I!' ......n de

wurht'id', in MaliCr.... IJdub, ....oe: I'n:'dik·
he:rtnSlrLn 25. 101:1.601100. 0", MaKr .....!·
k1ub ..n Imam vzw.

20.00 u LEZING Lezing door rml. I. Bossuy1
over He:I1fYI"uredl. in MSI 03.18.

20.00 ti TEATER ·Asp.:m· van He:nry Jamn d<K)f
hn NOOI'd·N.-d...rL.lIld~Thntd in d ... r.:gi... van
KatS! W(K1dslTa, in SI.dKhouwbuTJ. \Iq.
• 00.

20.30 u KONSERT OlOmo yushlhid ......n MasIU'
bar. Sachlku, zi...Clllk anikd "l' paglOoi 7. N..
ht't kllllliCn 51'<'.. 11DJ Lt'w lripjall .." dub·
hor, 111SIU(, " ...~. 2001300. urg. SIUC,

20.30 u TEATER TI' Sl.n brt:n);1 'H ...anbr ...ak
U.. u'it'· v.n d~ BTiISt'wn ...t'[sçhrij ......r Silaw.

zi.. 'k'k anikt'! "I' f'ilJ.:ina 8. in V]amill~ ...n-
!.Irall[ Sl. ""'I! 200/)00. "'lt. SIU(.

20.30 u KONSERT C"lkgiurn In~lTumt'nl.alt'
Bru):t'ns..., in Aula Pi..I.., 0... S.. m .... ""'l'I.
7S0. urg Mu!oiu Antiqua.

WOENSDAG
12.00 u VARIA P"s ... ,tIt'un. "" 2000 u. in

Jt'ugdhuis CJ"ckw<lrk. ""'I!. ):r.:llls. "T):.
p)nmid

I ).00 u KONSERT Fwm ...nc"kons...n d••• r
A.C"nn. in Kad"c·Kal'd, Vlamlnl! ...n)lrol.al
)9, uT): KU ....u'· ..n

16.10 u LEZING \'t'rlt'Mn t'1l h"'~"IIl" ,·.an

Rusland. In ll""Idl"ld Gt'nt' •• I.. Bank. \'11.11

o...COSI ...rslrul 44. uI<'):. bOO, "rlC Insmuul
v"". EUIl'f't'O B...!cid

20.00 u TEATER 'De ITIt'Dili:e:rit'van Ik
:Id"I.omck dri ...·.......n hlwrisch .. lTag..di .. d,~.r
eit' 0... K.... t"n gn.<hr .." ..n d,~" JMH
Brrckl!l.1ns. in Sladj,('houwl>ul):.

20.00 u FILM ·Oul ..I Iht' Pr...)C'OI·. Andr"l Ujica,
in S\Uc. u ....g. 1001] SO. "r):. SIUC.

20.)0 u LEZING Ban Mass.:m uwr 'Ruimldijkc
Orekninll in ....uv ...n', in UP. Jiln Slas~lIaal 2,
"Tt:. Pnlillà In Dlal,"'11

10.lO u TEATER T); Sliln I>rt'n~1 'lkutl>T<'~k
lI"u~' van dc Rri,loCl"llrd.dtrijv,", C,hdW. in
\'Jamin):l'nSlrUI IH.......): 200/)00. "'11. SIU'-

12.30 u FILM 'Pijnlijkc ):",·"dh.",h ..,d·. 111h .. 1

Rmsisçh k"nw<;: ·S~"rI>I",j .. ""'dlU","·iJt'·.
dt' '· ...rfilmin): '.In Shawi ·Il~allt>r ..a~lI"uSot"
d, .. 'r Al..ksandr S.'~UI"'·, zi.. ,~.k ani~..J "I'
raj:Îna 8. in SIUC. ,,, ..):_ 10011 SO. "IJ.: SIUC.

DONDERDAG
12.00 u VARIA }'QSI;",rkun, 10020.00 u, in

J~ugdhuis Clockwork. 10t'g. gratis, ors.
Pynmid.

20.00 u LEZING 'Ee:n laai voor h ..1 onuilSJ"l.'k .. •
lijk~·. Lrzing door ...n go:srn:k m"'l Huub
o.l'Ilt'Thuis. in Audimrium kil'" Van H...... Ot
Valk. IflI:i. grali~. U'lI. UP.

20_00 u KONSERT Elisa Kawalluli Ivi<~,I) ~n

Filip Mant'ns ~I'Îiln"l, KillIl",rmuu"kr ..cnal,
~,nal ...S van Dd\uu~·. Faur';. Pllult'nc, In
Knns ..nz.aallzmm ...nsinsliluul. H...n.-slraal 51,
u ...):. 2oo12S0, "fjoI. K"fls...nv"'rt'ni):ing
Lt'mm~n~insliluul.

20.00 u TEATER '&n Tal'l\llk' van M"lii'rt' dl~"
Ens.-ml>t.. L"f't'rdl .. In '''gi" van Dirk Or'
'1lad ... in Audu .. rium Minn"'J'lM>I'I. u ....): )50.

20.00 u FILM 'Vidt'""r.almn .. dnt'r R"vllIUlinn'.
Andr"; Ujica, in SIUC. ""'lt. 1001150. "r".
SIUC.

ZO.lO u KONSERT B..clh""~n Ac.ad..m)· ""d..,
Iddinl! van J CiI..~·..n. in pns. 111<'):
bOOI4S0/300. "1):. KC U'u'",,,

20.l0 u TEATER T): Slan 1>'''''):1 'llurtl>r"'oIk
H"us...' Vin dl! Bnls... h,,, .....h.chnj" .. r Shaw. in
Vlaminj:cnstrilill 8), uI<'):. loolloo, .. rg. SIUC.

21_10 ti FILM 'l'1jnhJkt' 1I..,·, ...IIC1CtIoht:id·.in h ....
RU~5i,...hkunw<;: ·Sk",I>",';'" tlt'lchu'·SI'1)<'·.

d~ '·t'rfiJminj: "an ShaWl. ·Hran"n.-a~ H"us...'.
do." Akksandr Sc,kuT<"'. ZIC ,~>k oIMlkd "I"
ra):ina 8. in SIUC. 1<'<11.10011 50 ... ril. SU" .

VRIJDAG
12_00 u VARIA PcOSlcrhrun. 1'" 20_00 u. In

J..u):dhu", CluckwI>rk. u>q:. ):rnis. Hf):.

P'fla,md.
20.00 u KONSJ:RT Khadja Non. z.it' , •• k .. lIikd

,.1' ",,):in.:l 10. in Lul PBE. Di<'SI'ot'Sll·cnw..J.:
126. Lind<'Il·Luhb.-rk, " .. ):. lS01450.

2000 u KONSERT (n .....lI1l>l.,R"I ...." Sch<'rh.

'A"""u d'''J''''~' J,ldi.ir d·"J'''''·lIc·. 111 Slad·
s.c.h,,,,,,bur):. 1""):. llöOl7oo/600/4oo/250.
"ril KC L:uHn.

20.00 u FILM 'OUI "I,h" rr .......I1'·. AIldrd Ujic•.

Harun Filr.l('ki.;n SI ....., u...". 1(101150. '''I!
SIUC

20.lO u TEATER TI! Slan 1>'''11111·H..ant>n.-ak
lI1>uk"· van d .. BnlSt' Hlllt't'lsçhrijvcr Shaw, In
Vlalnin):t'n.traal 8). ""1: 2ool)(l(). "T):. !iIU(.

22.30 u FILM 'I'1JnIlJk... ):...v' ...lhMlIohdd·. til h.,1

RussiKh k"n ......1! 'Sk"rI>Il"Jt' Iorxchu"'""'ij .. ·.
d ... " .. t1ihnill): \'al1 ShaWl. 'Hrarlh ....ak U..u"'·.
d,~'r Ar...~!>iIlldrS"kuTP'·. 11.. ,~,k allihl "I'
f'iI):ina 8. in Slut. I, ...g. 100!l50. "r):. SlUC

ZONDAG
I S.OO u KONSERT Scaram""rhr. '01" dt'

v....ug~l~ '.:lil "III~'.111Mar ...-Th~,,·"acoU.'):.·.
Sim·Mkhl.-l~~traal ('. Lr"'·'·II. 1'...·11·
1501200/600. "'): J<,u):d ,'11Mu1.i~~.

Crimen In de Nationale Ik-I,lftinjl in Brus!.t'L Vn·
liImdert "1" h ...1 ~Iali"ftil"l..-ln. Grali~ trt'Înrit.

-11/11 5<"haal~n.. up F<dlr"'in (ill~ak).·
22111 urn la.oo u: Kondilit'lraining. in splln·
hal Oe Nay ...r. - 22111 om 20.30 u: IFIIlafd·
hmois (m/v) legéO Ponulaca, in sponhallX
Naycr. - 22111 om 21.00 u: K.araok.~C'n tWf"l:
sraus vaU:n. U\ Recwr .• 23/11 om 18.00 u:
Eten. io Alma 2.

DIana
.21/11 om 19.00 u: VolleybaL in Sporthal
Rijsdloolstraat. - 21./11 om 21.00 u; Karaoke
en twt'C gTiltis valen. in ReCtor.

EDOS
• 20111 om 13.15 IJ, B~I{'8in8 ln Brussel
(~n elkr vurm \ian stud~ntt:nbc-~rklng.
V~nrl.'k aan station. Gratis vc.-rvoer, In $1811011.
_ 20/11 (,m .22.00 u: Erasmuspany, ln
Samilmbaia. toqo.. 50170.

Germanla
- .20/11 om 20.00 u; Presidjum\i~rga<k-ring. In
Pt:rma. .• 20/11 om 22.{)(I u: Erasmuslulf. In
Samambaia. 1(""'8. 50170 .• 2111] om 07,00 u;
Ontbijl 101 11.00 U.• 22/11 Germ.inia tal"l
I'II~ SIt'eCb, in Filk .• 23111 Doop ~n doc'flluU.
in Corso.

Kilo
• 20/11 KUo lapl in de lak .• 20111 om 20.)0
u: Pr~dlum\ieTKadt:-ring. in de 's Meiemu'ililt
5o •• 22111 Me:isî<'S""lkyb.all~gt"ll Apll!J<JoIIli.
• 22111 urn I J.15 u: KI, .. '1tapl I1iIluur1iJk "' .....

NFK
.23/11 Fakbaravond.. În Pluto V'Zw. nn<kr
kuSdhuis Clockwmt:, totg.. gram.

Pedagogische kring
• 20nl om 16.00 u; VolleybaL in Rijschool·
~TlIiII.. 22/1111I1l 19.00 u: Film~ 'lif..of
BNn', door het hoogbrtlSt: mnaJkQmbo
MOllly Python, in Mirnone, PSI, nrg. 60.
• 22/1 I om 21.00 u; Film: The PiiIno'. in
MlrnOlI .., PS!. IOC:g.6() .• 23/11 Free podium,
In Kilfaa.

PoliOka
• 21/11 om 150.00 u: Driedaag$t: rond Hama}:
'95'l"roJc:kl Ollcr klnderprO$lltutie: in AZië:
Or.:nlng.ln P,,]ilika·kalf .. e .• 21111 om
20.00 u: Hamak '95,pf<)jt'kl. PO<:lil.'·ilvond jn
S"etetaal .• 22111 om 14.00 u: HiIIlliIk '95-
I'ruj",kt: Spe-Ik-Ij ...snamlddalt- Of' Lad..-ul. ...pkin.
.. 22111 om 20.00 u: Hamak '95-Pfl'J.:kl.
Dc:bal mnd kindt-rp">stitulic, In MSI 03.18.
.22/11 om 22.00 u: Hamak '95·pTtljekt.
Dhk, ..~VQnd. in Kallc:t' .• 23/11 1>11'1 22_()I) U!
HalThlk '95-projc:kl. W~rddmulkkfuîl. in
Wilaibc-rw. - 24111 om I 1.00 ti: Lunchgnprek
met flr"lc:ssor Adri.a...nSt"fl .,n I~malilm. IUf
14.00 u.

Wlna
• 22/11 om 22.00 u: LaI'B" Winch· Bu door
Munl ...llia, in Cil~·har.

onlD Jaargang 22 nr. 10 dd. 20 no'Wmbu 1995

,

11



Cf

Christophe Lambert bestrijdt
kinderprostitutie met kaartjes

"We moeten met sUIers
en analyses netwerken
blootleggen"

olitika nam dil jaar hel
initia';,,! om, samen
met andere kringm,
mu te werken aan
Hamak 95, UH aktie

die de strijd legen kinder-
prostitutie i" Thailand 1'('11 financieel
duwtje in de "'l9 \11:;1 gt'W!1l (zie ook
elders l" di, blad). Clrristophe Lam-
bert. bezieler en organisator van
Hamak, startte zijn carrière als
produktmanager. iets Wal/rij tWt"e
jaar volhield, waarna Ilij zijn boeltje
pakte en de wereld introk. Toen hij in
IU!l noorden van Thaitand op het
probleem \'an de massale kjnde"oof
stootte greep hem dat zo bij de keel
dat /uï besloot "ets ft' doe"

•
Lambert: «Het ~.lalom meer dan twee-
honderdduszend ktnderen russen de:'ccbt en
dl' \ijllien jaar, maar p""j,,n~l'r, dil;' ont-
voerdwunh-n vn vl'rrlkhl om in dl' kin-
dC'rpr"~tltutk 11' ).:ólolnwerken. Daar worden
lt· da.:dlJh mtsbrulkt. Ik wilde daar iets
aan doen. maar als individu kan je welnlg
beglnncn. Daarurn "r~ani~l'erde ik. onder
de vlag en met de ItlJ:i~tit'l..",steun van Plan
International. Haruak 95,.
V~lO: Is kmdrrpTOSlmlflt «11 tipisch Thau
problum?
Larnbere: .Het is begonnen op de Flltp-
pijn"'n, maar mei de kom)! van presleem
Aquim' zijn Ze uitgeweken naar Sn tanka.
'rucn het vanwege de burgcfOmfuE: de J'IC-
dofielen uuk daar IC'heer onder de voeten
werd. zijn zt' naar Bangkok verhuisd. Daar
was wet al een tiental jaar een uitgebreid,
traditlunl'd prosuuulenetwerk rnet vnlwas·
sen mannen en vrouwen. maar nu dus ook
met ktaderen van vier nu vljhic:n jaar. Dat
mOt'1 jt' tMlk kaderen In de steeds toe-
nemende vraag naar jonge maagden. Pedo-
neten zijn bang van aids en hoe jung ...r de
kinderen, hoc mlnder rlsiko, denken ze. Zt'
zuren "ok in een sourl vtcteuze slrkcl. ze
willen steeds meer. steeds harder. De
/o(t'WIMmtl'Sveranderen: men wil geen tradi-
tinnuh- beu-ro-mau-vrouw Iln,slitUIit' maar
pervcrcin-iten .•
Vt"IO: Wit '[Ijn dr mensen dit aan uKsIl1(Tismr
dN'n,?

Lambert: • Dit' grot'p bestaat VIM'fvijlt'n-
zt'Vl'l1lil( procent uit westerllngen: Dunsers
zijn ).:llt.'dwnl·/o(t'nwIM'fdigd. 11t'1als Amert-
kant'n milar ""k Jaf\<lnnl'rs, Pt'dnlilit' is t','n
zit'kll' maar 1t" ht"hl'lt.'n VIM'rzÎchzt'l1 \'lid
allt'Tld Il'<.rlt-o:nt'n ekskuzö. Zt' zt'lQ:l'n dat
d., kindt'Tt'n maar al lt· jo(t'wiJIfgzjjn. dat L.·
jo(l'Ttlt.'pt:nzijn tlm liddt' It' jo(l'Vt'n,dal hl'! in
hun kultuur i~ ingd,ufjo(l'rd. ddt lt' aall onl-
wikkelin~shulll d,lt'n ... 'Dt' nit'uwt" lictd ....
ht't'1 dél! dan, Wk de }:t'zichtt'n \'0111dil'
kindt'rl'l1 heeh ~t'ziel1 t'n hun vt'rhah:n
gt'h(Mtrd, wt'et wel tlt't('r. Zt' worden met
twintig upgt'SIOIt'n in kamenJe:s van vijf op
Vijf en gdnllerd wanncn dl' klanwn nftl
It'vrt'dell 7.1jl1.Als iemand t'e:n rt'volver
Iq~t'n mijn hlM,ld houdt tlt'n ik natuurlijk
IMlk het"! ~cwillijo(om mijn jo(t'ldallt' gevt'n.
maar dat h.:tekent ntl~ nkl dol. ik daar
pJt'zicr aan l1dl'd,~
V~1.0:Is hrl 1If(l(Iliïk (lm aan srKsIOfnSmt Ir
d(lln?
Lamben: .Tut'n ik zdl in Banl'lknk WilS
ht'h ik dt' prod op de SlIm gt'noml'n, Jt'
hehl daar t't'n hlM.ldslraal. dil- Î\ undeTVer_
deeld in drit' huunt'n: ttn VIM.rhelo:rn's,
':c\n VIM,rhumo's tn ~n vuur pt:d,,'s, Ik hc:n
daar wal ~an r"ndhdn).tt'n t'n ht'1 duun
nit1 lan}t VtM" j ...wordl aan!l~prt>kt'n en
mt'n jt' ":n C'illal!l}tllst'K1I11mt'I I"w's van

kinderen In aktie, Daaruil kan je dan
kit'zen.Vt:I·1 relsbum's hebben speciale
arrangementen waarop je kan imekenen.
De Korting 8nudewiJnsIIchting heen een
brief gestuurd naar al die: agentschappen
met het verzeek daarmee te stoppen. Drie.
kwart hedt l·...n brit'! teru,l!.gt1otuu(d dal Ze:
de vrijt' kt'u1r van hun ktamen wtlk-n
waarborgen wellswaar is men over s..lndN-
sek~u",rismt' veel mlnder »pen dan over
hl" lradhillnt'k M"ks\tIt'r1~ml' maar IHch, [e
kan nicl 7l"AAt'ndin ht'1 echt ml.dJijk Is
"'KIT 1'0'; •• l·t'n l'o.:elJ'"m'It'IIC d\It'I,.
VItIO: 11--',11door' dr Tlraur /'{'/lt/r.'
Lambert: _Dit- waren aatlvanl..dljk zn:r
korrupt, voorat in dt' passleve zin van het
woord. Z'" ~t'd,"~dt'n klndt'rpfIKlitulit',
krl1!en ~o:ldom te doen alloOII.~van niks
wjste-n en waarschuwden de kriminele-n
wanneer er dan \(I{h een inval m<It.'SI
~dlt'urt'n zodat er ter plt'kke: niks werd
gevonden. Twee jaar geleden Is er echter
een nieuwe premler jotl'k(lml'n. Chu<lng Lee
PaL I)k ht't'll onder druk van de lokale
orgJnisalit's regen klndt'rpmslitulit' en dan
vooral van Marie-Franc", 1I1111t',dil- Interne-
IÎonaaJ bekend werd en ,wt.'raJ prljzen
kreeg, ult.')!l'):even dal kln<lt'rpwSlitmic een
probleem is en een bedrt'iging vurrnr voor
de roekomst van het land, Jt" moet IM.k
weten dat mei de vraag ook hel aamal unt-
voeringen toeneemt en ongeveer vieren-
denig procent van dl' bevrfjde kinderen
seroposilief bhjkt te zijn ... Er Is nu een
nieuw ronuekorps t:ektlmt'n dat zich uit-
sluitend met dele: pmbkiTtallt"k he1:f).!hnudt
en de samenwerkleg lussen dal korps en de
lokale organisaties verloupl zeer gut'd, De
roesrand is dus duidelijk verbeterd.s

Louche

veto: Ml'n lrB' ",tl eens dal \'«/ OUd(Tf hun
kinatrrn B~n wrkoprn,
Lambert: .In dal \ijkr uweebonderd-
dutzend kinderen) zuren in leltt' drie' ka te-
gorteën. Er zijn klnderen dit: gewulln om-
voerc worden mei spet'ljoIlICd en chloro.
torm. Dal is de brute manter. Een andere.
meer subtÎt'k rnanier. zijn praatJt:<>en lcu-
Nt'ns. De krlmtnelen kum...n in zo'n dorr.
beweren dal Zl' van l'en ntllwikkding~ur,
~anisalit' zijn en dJI er nog plaalsl'n vrij Zijn
in één ol endere SC'honl. I..Icht~duvll!e men.
sen denken dal ze hun kind een belere
t~lt'komsl bezorgen en geven ze mee. ren-
slo!!t' zijn cr indt'rdaad IKIk lamIlIes dit' hun
kindt'!t'n wrk"f't'n. Er zijn in ht·t ntMlTd...n
van ht'1 land ~'t'd lIlt·ns..'n dit' mnt'lt'n level1
van dt' ill"",:ak Opiumll'e:h, Ondt'r druk van
dt' Vt'rt'nigdt· Slalt'n lVurdt'n dit' vt'ldel1 vt'r'
nit'ti~d, maar dt· rl'~l'rin!l heelt gt'l"n .liter-
nalit'Vt'n v'M.rzien om aan dl' kllsl h'
komt'n. DIe ffit'nSt'n lijden dus hnn~t'r, Zt"
....t'tt'n dal Zl""och maar tw ...t' V.1n hun drie
kindt'ren H: t'len kunnen geven en Ver·
kupt'n dus h{" dt'rdt'.

~Oic derde kalegürle wordt door de
~ceptid ~hjjd aangt'haalu om tc bc:wijzt'n
dal hel aJkmaal geen zin heelt. maar zc
maakl in lVt'rkeliJkht':id maar l'en haklic uit
van die: twe ...hondl'rdduiZl'nd l.:indcfCi1.
Kinderen worden ovk vt"rlmcht In de huo!,
dal ze terechtkomen In hel drcuil van dl'
ilkgak Jdoptîes, wat Slims IM,k wel ht'1
gt'val is. Weislellende, kinderloze t:chtpoiut'n
die nit'1 in aanmerking knmt'n vuur e:t'n
nurmale proet:duTt: of gt'W'KIIl niel gt'n,)I;'g
~t'duld hebbcn. gaan naar A1ji-.:n kllf't'n
zich ct'n kindjt' hij ~':n 01 andl'r'" loucht'
urganisalit' .•
V~to: Wal gaal u prmN dotn ,"rl dt t>pbrrnBsl
I'an dr akt;t?

(foto Frank Wamt)

centrum moetenzljn dal samenwerkt 1Il':1

zowel de I.. kalt' politie als mei dit' van het
land van herkomst van de flt'dulit'I, lodaniR
dat. wanneer er een Duitser. l'en Amert-
kaan, een Japanner .... wordt gearresteerd
dit' nfet enkel IeT plekke een boete moet
betalen. maar IM.k in eigen land nog ee-ns
vervolgd wordt. Ik denk dal dat de: manier
is urn ht'1 aan te pakken: strenge en zekere
nratten en I.OTjo(l'ndal ze ouk thuis It' weren
komen \..'0'11zogenaamd brave burgerman-
nen zoal alkmaal uhspoken-ln ht'1 buiten-
land. Daarvoor moet dan wel eerst een
Jan).:t'paSIt' wel!(t'ving worden ultgcwcrkt.

_Ml'nst'n denken dat het Iers is dal ver
van hun bed ge-beurt. maar l.t' vl'r~lsst'n
zich. Vijt~'n7.l'vcnlig procent van dl' pt'd"tit"-
len komen uil hel westen. dl' "mmslt'
alnemcrs wonen dus bij ons. in onze straal.
Jt' ~aal rne nlet vertellen dal dk al dit' lijd
dal ze niet lip rels lijn zich kunnt'n IlCdwin,
).tt'n. AII«n doen Zt' hl,t hÎt'r in ht'I vl'rt-.or-
gt'nt' lVal t'KITJ ).:t'vaJrtijk is. Ht'1 raakl dus
'K.k "ns, I·,")ral dt' jt'u~d. Dolar wil ik jon-
jo(t'rt'n van t>t:wust makt'n. Ht'1 is ct'n pro·
bll-em dJI it-dt'rt't"n aanbelangt. Ik kan je:
,KIk \Ie! I·t'ndlt'n dJI l'en deel van ht't jo(dd
van dl.' kilant'nvt'rk'Mtj\ naar Adzun Maat,
t't'n or)o\anisatie die" rond kinderpmslitulie in
Bdglt' \Vl'rl..\..
Veto: En /""Pl dl' aktir UH betljl'?
Lambert: .dol, enorm, Schrijf dal mJar op:
dat Ik Zt't'T tt'vTe"den ben over de jongeren,
Ze krijgen ICl!enwIM>fdig veel kritiek: dat ze
~ecn engageffiel1lt'n mee:T aanp,aan. dat 7t:
njk~ docn. dal Zt' onvt'r.;chiltig zijn, Maolf ik
hdl ).teml·fkl dat ht't legendt:t'1 hel ge:val is.
Ik ga It'zinp,t'n gl"ven. vtM.rdra('h!t"n in scho-
len en Zl! voelen zich enorm aan~e~prok",n.
Ook wal ze k(lnkret'1 (organiseren, hun
invl.'llIivÎleÎl en hun t'nUlCsiasffie is indruk-
IVI'kkcnd._

Annemie D«kx
Alexander Wit pas

Chrillrrhr Ll1mbtri ,I/rrfl (l('k w'<'fdra;;hlm I>I~'

kmdrrpTOSll/ll/lt tn 1$ l'Pt'Ir allr t>1'I'T/:Jt infllT-
mallr brrrikballr lip tljn Qnr..WTdapparaaf·
09f28/,04.41.

Lamben.: .'Ot: opbrengsI van de kaarten-
verklM'p gaat naar prt'vt'l1IÎt'pnojekle:n In
Thailand. Alken de: onweerde kinderen
bevrfjden volstaal niet: voor je ht'1 weel
zijn ze: opnieuw verdwenen. De nadruk liRI
eerder up het vlak van kinderrechten. Maar
dal Is een werk van lange adem omdal er
moet gdobbyd worden bij regeringen.
organisaties. Daarvoor moeren we ~Mlkalle
infurrnarlc cemraltseren, 1.odat we met
slJlt'rs en analyses naar builen kunr-en
komen en netwerken blnO! leggen.

_Op kone termijn wordt er ïntormaue
gt'/o(cwn in de dorf't'n, probeen men de
mensen bewust te rnaken van wal er )o\t'-
beurt. O"k heel tM::lanKrijkIs de medlsche
\'crzor}tin~ van de kinderen die bevrijd zijn
en di ... 7I.al\ ik al zei. in vit'rendt'nijo( pro-
c..nt van dt' gevallen met aids zijn besrner.
Ht't is essemleel dal ze na hun Ot-vrijdin/o(
niet onmlddellijk en WM'fde rest van hun
daJten lIpnieuw in t"t.'n zkkenhuis ~I.an-
dt'n. Dal lijkl VIK)rhe:n to:Vt"t'1op dc ).tel'an-
Wc-niswaar Zt' nt'l uilkllmt'n, Wt' Slfl'\'t'n
t'molar om Ze It" herintt'gJ'efl"n in hun lami-
tie".zdls .als dal t't'n ~t'ljt' It'n kostt' Jl,a:u
VJn dl' ffit'dis.:ht' vt'rZllr!ljn~. Zo krljRl'n ze
hun Sial us van kind tt"rul( t'n moelt"n lt'
nkl t'rjo(ens krt'pc'rt'n als proStilut'e IUSSl'n
menst'n dit: Zt' niet kt'nnl·n.

-NOl! een andere, anlidperendt' Vt)Tm
van prevt'ntic is de volgende. Nu de mis-
daadorganisalit'S IIndCTVind...n dat de druk
wordt IIpst'vnerd, willen ze. znals ze in het
verJt'den al dt:do:n, uitwijkt:'n n<lar buurlan-
den. Or dit cÎgt'nslt:' Inllmt'nt dOl'n Ze I'fll-
spektic in landcn al~ Lam e:n Vil'lIlam.
rrl'Wnlk hili I dikwijls ach Ier do: prohlcfllt"n
aan. nadat kriminclen al t't'n vastt' V~1t.'1aan
de gwnd hehben, DIM'r in die landt'n nu al.
KdijklljdÎ~ mC:1ht'n, aan preventie Ie doen,
kan jt" Zl' VIM.rzijn,.
Veto: Riehl de prr'l'i'nh"r zich ook cp dr dr ",rns-
Irn u/f?
Lambert: .Hcl is mijn ll'vcnsdlll'l om 111dl'
t!lt'komsl e..n or!:anisalÎl' IIJlll' richlen dit"
zich daarmt'e ~zighllud1. In kht' zuu t'f 111
dke stad waar t'f kindnprnStllutlt' is tTn


