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Kroniek van een vestigingswet

Kontingentering toch
goedgekeurd
OO'n maand geleden kon men in

dir blad Inen (nr 5) "Wat
precies de IudtHling was van

Collo toen hij her kontigenterings-
konijn ujr zijn lloed toverde, is nier
volledig duidelijk", Ook de nationale
pers was het erover eens dat de fede-
rale minister van Volksgezondhûd
Moreel Collo (SP) niet meer dan ten
slaaltje van egotripperij ten beste gaf
met zijn verrassende demarche.
Nauwelijks een maand later is er een
"federaal instrument gekreèerd om
het aanbod va" geneeslrere" en tand-
artsen naar de toekomst toe beter te
beheersen ", MeI andere woorden:
kontingenlering wordt mogelijk,

De ministerraad heelt vorige weck vrijdag
een prlnckpsverklarln~ gllt.'dgt"kl'urd dit"
het mnel mn)o\e1ijkmaken het aanral

crk

kandidaten VIIIlr een beroepstuel lt."

'beheersen'. In CIInCTel\lwil dal z"'~~t'n dat
als na zeven jaar geneeskundestudie ol na
vijl jaar landaml'ntlplt'idin).: hlljkr dal ht'l
aanbod zor~t"nVt"rliilr"kkt"rs ~rolt"r is d:1Ode
"behodlt-", een aarual van dl" afstuderenden
~"'t'n praklijk ma).: bq,:inm'n, Om het daar,
voor no"dzakdijk.' Rizivnummer It' verkrij-
).:l'n.moeten artsen otlk nu al na dit" zeven
jaar nllJ.: rwre jaar hijkllm,·nd., IIpkidinJ.:
Vnl}!l·n.0,' komin).:l·ml·rin).: 7<1Udus neer-
komen op vvn bI1,,'rkin).: van hl'l aanral
uhvcrknn-ncn V'"'I die ladl~ll' 11",'1'jaar.

Een niet Imbdan).:fijk detail daarbij is

- Ik heb me even
laten gaan
met mijn kaart:
een koffiekoek
met veel chocolade

I

én een rijsrtaartje.

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

\l
Vr.I4lgze 111uw bótnkagemschap In Leuven.

Hn'rrl~ of Kessel-Lo.
Vanaf nu ook in Herml m WiI~Ie.

ht"1 Ieit dat dt" bepallng kan uugcbreld
worden 1<>1 andere mt'di~hl" en paramcdls-
che t...n ....pen. Ouk dl" kim'Silt"ral'l('ul"n
mogen hun hurSl dus al nar maken. T.·
meer .. mdet ht"1 aantal studenten dol! duur
de maaul'~d vr-rwijdr-rd wurdl uil dl"
geneeskunde-oplelding nkl in het nfers
verdwijnt. maar unvermljdcljjk in andere
studles zoals kine rerechtkomr. M.·l ... -n
word! een sl'iraal in wl"rkin~ geste-ld. dit'
een algemene studenu-nlu-perklng in ht'1
vooruirztcfu ste-lt en dl' demokratlscrlng
van ht't onderwijs dellnitie] "11de hdlin).:
brengt.

Promotie
zoals veto reeds opmerkte naar aanlei-

ding van de studie over 'de behoefte aan
huisartsen in Belglê' (Veto 5), Is de bere-
kening van dit" behoefte afhankelijk van
allerld Iakroren. waaronder ook Iundamen-
ldl." I'"Jili ..kt" keuzes. Zo i) ht'l d e- ,,'ri~.·
weken dyid_c.;lijkgeworden 4~Lel nOl( altIjd
n;.ild Is a-a~nc~n betere knmrnlc op het
vI"lrschrijf~t"dra~ van dl' artsen. De in dt"zt·
onverdachte bron "Ik Ansenkram' IvijSI "1'
meerdere artsen dh- vuriJ.:jaar meer dan
riendulzend patiénten hadden. met als
absoluut rekord een workaholic met actu-
l·ndt'niJ.:duiZt'nd pn-srerh-s. ahans volgens
d.· ddn)o:iht'. De vraa~ 0' dil St~.n slruath-s
n'n hOJ{t"kwalill'il van dt" ~eztlndhddwr~
~alandt't'n en .. I artwldsherverdeüng mis-
schlen ".ch ni"1 ven 11'overwegen "ptil' is.
hoef hkrt'ij met eens ~1'Sll"ld 11'werden.
Ook blijken h,·paald., artsen niet "n~l'v"dit-:
voor dl' hl'dl'nkdijk,' "",ml"h ekampa"nl·~
VJn I....paalde larman'uIÎscht' bedrijven. ëen
).:"l"ndhl"Îdz ••rJ.:met plaats \',,,,r I'rtlm,'IÎt"
r<'Îsjt"s,wordt hocdanouk met overkon-
sumpne bedreigd. ot er nu veel artsen zijn
tIj nier. Hel is dan "uk nkl verwonderlijk
dat her en der het id."t"wordt ):1"0l'fII.'rdurn
het overaanbod aan artsen in te perken
door in I".·rslt" irtstanth- de d.. krers dit' hun
deontologische boekje op dergelijke wijze te
buiten gaan te beteugelen. Per SIUlvan
rekening is her dil' minderheid dit" hel
beroep zijn kwalijkt" reputatte geen. waar-
onder dl' artsen naar eigen zeggen zn fel te
lijden hebben.

-,
\

Onverantwoord

Een ander rum dal in te brengen is
regen de kontingente-ring ht"treh het gebrek
aan een d,,,):t'lijk t>eleid inzake gezondheld-
7.nrJ.:dal er \tIC }!ddd ht"t'h dat men nu CIII
minder dan een jaar lijd, It"~t'n juli dus.
m""'1 bepalen hoeveel ansen en randartsen
er t'Îl(enlijk nlldi!, zijn. De hepalin).: van ht"l
hlC'J{dalt"n aama! ht"mt"psOt-lidenadrs zal
afhankelijk zijn van het advles van een
plannin!,skummissil'" samengesteld uit
vt'nt"J.:~nw'"lrdiJ.:t"rs van de geme-enschap-
pen. de betrokken ht-nlt'rskall'~urili'n. dl'
untvcrshetn-n, dt' zÎl"kl'nlnndSt"n" ht'l min is,
renc van SnaaIt' zaken, ht'1 minislerit" van
VulksJ.:t'Zt.ndhdd en ht'1 Riziv.

In een '''t''r'SIt''rt'olktk halen dl' versrhll-

v~rYol, op p. )

ua/o Kris/of BrQ~ktlárt)

Aids in Leuven lillilitjilli1
Deze en volgende week staar Veto in hel
reken van de Red Ribboo. Medica start
immers zijn aidskampagne, en ook wij
willen ons steentje bijdragen in de senst-
bilisc.-ringsakIÎt", Op de mlddenpagina's
vindt u hijdra).:t'n IJver hel nlet altijd
even vdli~t' vrij~edrilg van studenten en
uueraard ullk over het programma van
de aidsweek zen. we besteden daarnaasl
I"lk aandacht aan de nijpende probh--
men hij de suhsidicrin~ van aidsorgan-
rsaues - t"t"n onderwerp dalllok ol' het
~nl1e aidsdebat van donderdag in aula
POS ter sprakt" 1.<11komen. en aan dl'
aidslessen dit' gcneeskundestudemen in
dl" middelhare setroten ge-ven.

Akllevoerder 4·5
Nllsrlltt sdlelliln tII'e ,rkStrIJdkrathtn. lel
lIezenew 'H dl 11•• " eer stIIlon ., WIIorlIIeda,-
perste. on'er tas lIe U,I. aeen lOOit 1111a.
'ere rechten meem een lIetagllg. lIiJgtwerkl
workn IItOI Ie matrak, onnerltS"len wIrdeI!
doOIflit .a,,,,ISlo.1 ., tIIDesf.u .,"tn In 't
Isoltersel samen met lelltor D.sr~t1inclt,.Ie
naar nr1uldl o. ellt kl' eene slolins .iIvelde-
len ,Ia I"'ernet. Ule!Sl er alles OI~rIn eeze Velo,

•
Rektor 11

Vol!-:t"ndl' week besteden wr-
aandacht aan h."l Leuvense Rega-insti-
luur. dal zich ,'I('7.i~houdt met atds .. nder-
zoek. en aan ht"l huddysYSh;'l;'m van V7W

Foundeuon. uiteraard kllmt"n Wt"ook
II"ruJ.:op ht'l dd'><llvan dondt'rdajo( en
blikken we voorun "p het lnlkfe-stival
met T"wnl"S Van Zandt en Me-lanh-.

~ 12
WieNI allllill'11ft hl 'dO Ie flikS IS,krlJlt
"IJ ee.lleertje ",eIIJlt, Een laase .latl2l1dt
"tr eet Vlaamse ReCltlslienHIsc:IU:. I1 ee. ti
lIezeIlde Veto.Dalimeer "IS'JUI nOl .e test tiln
en Jaal lel fOor de "'leIl8e 110~a'linltnJ. •



Nu, ik moet toegeven. ik ben een
ekstrernisnsch revolullonair. Ik vind name,
lijk dat men pas kan spreken van een recht"
vaardige samenleving als die samenleving
aan al haar leden de minimale levensvoor-
waarden (voeding. gezondhddznrg.. onder-
wijs én degelijke huisveslinS) gerandeen. De
overheid is jammerlijk genoeg nog steeds
niet in saat aan deze basisvoorwaarden te
voldoen.

Onderrussen wordt het eiSendllmsrt'cht
tnt een ht'ilig. onaantastbaar prind~ ver.
beven. Ik idee dat er zn iets be$1.381 als
misbruik van clgendornsrecht klinkt vuur
velen nog Steeds als een vloek.

Is het onredelijk te spreken van een
akute warnoesrand alsjt' merkt dal er ener-
rijds mensen zijn die lC."ersterk nood hebben
aan een wnning. maar er "p wettelijk basis
geen kunnen krijgen. en dat er anderzijds
mensen zijn die woningen bezitten zonder
er enig gebruik van te maken? Is hel unre-
delijk te spreken van een akure wam'ICSland
ab de Belgische "vt"rheid deze laatste gTUep
dunr dik en dun hlijft bescbermen en under-
tusu'n niet in staal blijkl een strukturele
"rl"ssin~ te verzinnen vu.. r de t'"t'"fSle?Is het
dus "nredelijk te stellen dal kreken een
recht ISen dal solldariteir met krakers een
phcht is die \·'K.nvl"c'·l1 uit het Bd~isch
sta,llshu rgerscba p?

Vde kusj..-s en d"t" de )trtOClj<."Saan je
mama.

stapel dat zou toelaten gebouwen die langer
dan 5 jaar leeg staan. onvoorweerdenjk Ie
onteigenen. Als zelfs de overheld _ de
zogenaamde crore Vijand in bepaalde krak-
erskringen - blIjIcbaar begint In Ie tien dat
niet het kreken, maar wel de leegstand hel
misdrijf is. tracht dan niet op een ktnder-
achtige manier dat 500n aknes weer te
krimlnaliseren.

In 1840 schred ene Pierre Joseph
Proudhun al de bekende ulrspraak 'eigen-
dom is diebtal' neer. Wellicht is er niemand
die het met zo'n eksrreme uitspraak UI15 15.
maar het geeft In elle geval Ie denken. Toe-
gepast ol" deze situatle. mucdwlllIg niet-
gebruilc van een gebouw (lees: verkrotting
en 5pekulatlt') lerwijl er genoeg mensen
mndlllJ'llt'n die maar al Ie graoilgeen eigen
wUl.lnplaalS zoueen hebben (bijvunrbeeld
IKllede mensen die Uil noodzaak bij mama
moeten bliJ)'en. terwijl te best wd anders
zouden wiJIc'n). is In mijn ogen als diefstal
te zien. Oluich IJl' zijn minst als antisociaal
gedrag. ~

Wat tJOt'lrcithet ·Ierug,.:aan naar mama':
Infl"'n er echr nl'jo(steeds me-nsen rund dit'
de lamiliehand als'gct?ikte hoeksteen van de
maatschappij en abs .. ruul veilige. onaantast-
bare- thuishaven aanzien'? Teveeirv-pro-
gramma's als 'Familie' ol mms IJver 'clans'
Jolt;'lkn? Be!;t.'1dal cr h"pen me-nsen rund-
Inpen waamij dt'"Zl''hdliJole' hand nm po:r-
~KII1lijke redenen grondig verstoord is. en
dil' up deze veili!,e, onaantaslbare thuis.
haven niet meer kunnen lerugvallen hl! die
misschien weeskindje zijn). Daarenboven
zijn er (KIk nUKmensen die hun leven wil.
Jen inrichten 1).l,)isle zeil willen en hierhij
hun ideologk volgen: die I'>ijgevolg niet naar
mama willen terugkeren.

Mei juuw !ioCKInsimplisl1sche Tt'aktlt"s
schup je rrnuwens dt' P"I,'n van onder dc,'
shocl van urn ht't even wdk,- pulitieke a~tie
die wanlllc'"5tandc"n wil aanlelaJo:en. Hel liJk I
mij het !oIK.nreaklle$ dal uitstraalt: zorg
VlJor jczcllc"n h.. kommer je- nict om anderen.

ahsulule bestaoiln!ioC>nzt'kerheidleven. dat er
In België vieremachligduizend
woninj!tJt"hodtigen en denienduiZt'nd thuls-
lezen zijn. mensen die nergens terecht
kunnen. die volledig d'K" de maten van het
netl(evaJlen zijn. Ondenussen Slaan, in dal"
Zelfde Bt'lgii=. nq.:ellligduizend womngen
leeg. Maar ach. de ei~enaars van die huizen
hl;"hht'n immers .... k kinderen, wrens toe-
komstlg geluk Ze nic"1in !oIc,-vaarkunnen
hrengen d."" hun et'flijk verdiend eigendom
te laten mishruik ..n d,Klr een sle:llelj..
armoezaalers.

Nu moet ik je lt'u uillt'j.;,c.;c'·n.lieve-
Ouu,c.;las.Bd!olit' ISeen demukratischt' 'recht-
staar'. Dat wil le~t'n dal in dit land de 'ruil'
ui law van kracht is. Deze re!olelsteh dal
boven alles rt'"chtvaardi!olheld J heler,
,c.;.. rt'('hll!o:heid mut"1 heersen tte IVt'IIt"n en
strukruren van onze: Slaal beslaan enkel ..m
dat centrale principe IC \'erduidelijken en
vorrn te geven. Als urn t't'n .. J andt're reden
wenen }(c"maakl worden dre le,c.;c,'ndal
leidende principe lnl(aan. dan hebben de
Bcl!olischehUl}:t·rs dc plichl ZIChhic:neJo:t'n Ie
verzenen ..... Is hepaaldt'" "nrechll'aardi!ole
WC:I1t'nleiden t.u akuse wentoestanden.
hebben lij zc,'llsde plicht die wenen I..
•wenreden.

Krakers (1)
Liefsle: I}(luglas,
Gocd dat er nug studenten zijn boats jij. niet
bang om hun murele vt"r"mwaardil(in!olle
uilen .• [)Q/ aflr dakJoztll /trus soan naar hlln
mama .• 't,dar;t. Hot dlln'tn lt. ZCmaar htl
pr"'OOI~zit I'on andtrt m(/fun misbrlliktn. dt
inbrtktrJ!"
Trnuwens. Je mama had I(diJk toen Zt' je
V"""Ked naar IV It' kijken. naar d.. radI" Ic
IUISleft"n. krame-n en h'ICken IC lezen. En lC."
had n..)( meer ~cliJk toen ze Jt· verh" ..d Je
0,l;en "J'lCn te d'ICn als Ze.' je rner de auto naar
sch.M.1bracht. Een kind klln/rumert'"n rnvr de
realiteit is toch t11l1"elaatNar!

Het spijt me dan .",k jt' te moer ..n ver-
tellen. Heve D.. u}tlas. dal cr jongeren ZIJn dre-
hc:lemaal )tt'l.·n mama en rara meer hebben,
dat er j"n,c.;,·rc'·nlijn die niet me-er naar huls
durven ..meer hun veder hen rntshandeh ,ol
slaat. Hel spijl me n"!01meer jl' ICmoeten
venellen dal er mama'S zijn dIe:hun
kinder"n ~t'"I\·.KII1vcrbieden n''!oIlan~er thuis
Ie komen.

Wisl je. ht've D.. u~las. dat cr in Bt'I!oIit?
minst ..ns el'n hall miljuen mensen zijn di.. In

Wim Oe Rop,
AK LOCO.

Kraken (2)
ceectne I}(lu!ollas.
Ik "en her \·olledito:met j" v..ns. "J" enkeh-
kle!n .. dc,·tails na. Aan)taande 'mishruile van
andermans pri'·ecl,....zjt·; als je dt'"sl""lrdl"nd
artikel diladwl'rkt'lijk ,c.;dezc'·nhebr. dan heh
je oule al van de Wt't onckeunx j,;ehoord .
Daarenboven slaat er nieuw wetsvllt.,rslel up

B.l.rt Dufln.
zde IIc_ psychologie~ vrije tribune NSVantwoordt

In veto nr. 10 van 20 november 11.schreef
ene Ruhcn Vand ..vyv .. re cen le:zeBbricl
nnd .. r de llid 'NSV en hel eigen v'llk·.
Aan!iezien deze brief vnl lt'uJolcns en halve
waarh ..den stond. voel Ik mij gentKKlzaak\
hlerop Ie reageren.

In deze brief werd namelijk gewag
g..maakl van e e n aanval "I' NSV'l'n op e .. n
-amttasclsusch .. militante'. Ziehier wat ecru
gebeurde. Op die bewuste maandag stond
':;~n van onze rommunones met I'"-'T en nnr
"I" srraat met een paar vrienden te praten.
Een gruepj!;' vIKlrhijlollln)(el'S' waarvan later
!>icek eksneem-Hnkse he!n!olt'r~' twk V'KIT"
hij. Et:n van d.. ht'h'tlers. de w,:enaamd ...
',lnti1ascislische militanh··. "ond ht'1 nndÎ!oI .
onlc" commililll lijn pt;.·1al IC rukken t'n hel
"I' e..n lopen IC zeilen. I)l' a~hlt'/'I'ol}:inJo:
werd in!oll'let. de die\'e~c" in)tehaald. krt·t'"!i
een duwen smakte Ic,·)tt·ndO'Wond. met hel
)(c"kt"nde rl"Sultaat. Moraal van het "t"rhaal:
hliJI mc,'1uw pt;.>lt'nvan Iemands !;'i}:..ndom.
Woilntwie meI vuur Spl:l'Il. moel op de
hlaren zittc,'n! Het vt'rhaaltje van de weer"
luze ,'r ..uw die d.Klf dt' W'OCSI<.'lascisten
werd aan)tt',·allcn. is dus puur lulkl'l'k.

Tc,'nIwel'de had vandl"1'\'t'n' het ,,\'e:r
intimidatie \'an een 'anti-Ia~islis('hl' Sluden·
lt'· d.K.r NSV'ers in Alma 2. T''l'n NSV aan
de Alma I'lilmlkllc:n stond uil I...dekn.
werden inlc)te:ndeel de menu'n die.-c,'l'n
J"iImlJc.-1aannam ..n. }:t'ÏllIimidl·t'rd. t'n prale.
tisch "ell'lichl hun pamll .. t in de "uilhak t..
werpen. Het is blijlebaar Ilt.lk zo dat de
dIKIrsnee: sludent niet meer V(lor zichzelf
mag denlcen, maar mllel lui~ler ..n naar t!~n
ol andere links gdrustrtt'rde die het blljlc•
baar nkt eens is met het reCht op vrije:
menin)(sulting. Ik bewuStt' 'anti-Iascistische
studente' lijkt me: dus eerder een fasciste
pUf"san}:1

Mijnheer Vandc'·vyvere. hou dus asje"
h!it'! op met in na,lm van de demokratie de
me:est )(n.tc<;ke leugens te vl'rkondigen. U
maakl cr uzclf en d.. demokratie aJl«n
maar helachdijk mee. En Veto. he:bben
jullie no): nie:t heler 1Ie1t'erd. In plaats van
allerhande linkse I"fIIl'al!andoilklakkdcKJs
..vcr te nemen zouden jullit' beter eens
t<lCkg)(en "p icht ohjeklieve journallst1ck_
Slc.-chls dan kunnen jullie een t:chl
repn:'sclllalicl Sludentl'nhiad worden_

Kultuurkommissie
Woensdag J'> november 1995 vond de Kul-
tuurdag van de Kuhuurk ..mrmssle van d..
KU Leuven plaats. Een dag kultuur en brui"
sende krearlvitelt VIK" en' ..1d.K'r studenten
en pc:rsunn:lsle:den van d.. KU Leuven: U'S

UREN KUltUUR. een lilm in de Studio's,
ren !"rumakllvil .. lt in hc"LStUC,een teeter-
stuk In de Stadschnuwburg, studemenuprre-
dens in en hij d ...... lma's en een slotkunsen
meI de univt"rsilaire ..nsemhles_ H..I initia·
liel we:rd naar t'u!tt'"n !oIl'hrachl in een brede
pr"m"tÎt'lcampa~nt·. en "und """,crklank Inl
in de nali,mak liefS.

T'Kh slemt ,:.rn en andn t"l nadenken.
zt1wel me:I I>c-tre:kklO~1,,1de da)( 7.dl. de
hrede:rt' kllme:lcst van de hele lIrµnlsillie. als
t"l dt' imtlaticlnemer van de: Kultuurdag
Zeil. dc"Kuhuullo."mmis5Ît'.

Mc"1h.:trekkin!ol 11>1de daK lell. Van het
aanbieden "an zes KULlUREN !lp heiZeIlde
m"ment "p ""'fS(hilkndt' plaalsen. is de 21n

ons .. nl,c.;aan. Het klimt ons \·.K.r als et'n "t'r·
l;;"iSlin~ \'an puhliek. aclS c"0!oIdd. Put.lick;
dt' pr"}:rammalit' \'an de' KULtUREN ....as
niet ZIIgedivl'rsilieerd, dal zc,-op verschil·
lende deelpubh .. leen l\'oiIS!oIerichtz,>dat t.oc·
schouwers V'Klr he:t prohleem kwamen te
staan dal lC."besl wel meerdere KULlUREN
wilden zie:n. maar weh m'lC'Sten kiezen.
vcvolg: drie zalen vol. dril' nel hall gevuld.
....cts: simultaan programmeren laat voor-
stelling ..n niet lOl hun rt'('ht komt'"n " Zt'
moelen IlpookloC'nlegen andere VIKll'Stellin-
gen dit' mecr n,lam hel'>llen. nl een gdukki-
ge:rc lokatie. Gctd: als V'K.l'SlCilin):en niet de
aandacht, niel dl' juble: plaals en dus ,,11k
ni..t he:t publkk krij!oll'ndat ze:verdie:nen
jwal ze bij een geW<lt.II1KULlUUR d.",,·
gaans wt."1krijge:nl, dan is dal "ns inzit'ns
zonde van hel !oIeïnvt'Sleerd.. geld en de
g6nvesleerde energie.

Ook andere aktiviteih'n stund ..n niel
oiIltijdc'-ven gelulcki~ gepru):rammeerd. Hel
internt'"ll"rum in hel Stuc bad aan de or"
le..msl IC zien laSI van de tussen-lilm-en·
tc:ale:r-in"pfll)(rammatie:. Het Iconst'n van de
univc,-rsilairl.' l'nseml'ks blec'''':dan lVel'r een

heh.lt.lrlijke verzwaring van de alvullc
orkesragenda-s.

En tenslotte: de plaars. prumone en np.
vang van student ..noptredens en -Inltiatle-
ven: dl.' meest aangewezen plUIS v."" krea-
tleve studententnlttaueven bleken ....Ima·s en
wandelgangen 's middags en "s avonds Ie
zijn. dc,'hooldlunktle van dre Initiatieven
hel "leven t>rengen in dc,'brouwerij". Tussen
al de: gmle kuhuurkan"nnt'n in. en op die
manier ~c"prl'SCl1lee:rd(7.ondt·r "Vl'r7.ichl "an
wic:"·w'lI"waarJ, vl'rdwc"c,'n een ~r"..1 stul;;
"an al dic,' ~n'alil'ill'il In hc"1leest· ot oiIndc"r
!tcwo .. !. Or)(aIllSdI"risch zal dt' "Iwan!ol \'an
dl' II1l1iallc,"'en):'ICd zulan~ ze: d,K.r de k,"'r-
dlnalrice "an dc,'I;;uhuurda!olzell kondc"n
....urdt·n gt'"k.K'irdinet'rd. Maar wallc,'\'I,"t"i
was "'Kif haar lilkenpakket. k"n loc~njre·
Jijkt'fwijzc" niel ..p diezeIlde de!olclijkc""pvol.
!o:in!olrekenc'·n.

Was het doilnniel de laak "an Kultuur-
raad. om al dIe studt'"nlen c,'nhun mUi,lUl'-
\'e:n Il' k.~.rdineren. kan mc,'n l.ich alvra)o:en.
Ah \\'1,' h"1 d"ssil'r 'kultuurda)t" 111 een
ruime:r kadl'r plaatSt'n, mO.:1 hltjk..n dal
Kultuurraad dIe taak nl,'1 l_.. maar naast zjch
hedt necl):elegd. \'oiInhij hel I>c-gin\'an de
gesprekken ."'t"f een m"!oIelijlct'Icultuurdall-
met' vanuit de ervaring ml't het l'rganisC:fen
van proJl'klt'n als Ithoilka . heel! Kultuurraad
als lid van de Kultuurkllmmissk S..prntes-
t..t'rd tegen het inferieure aspelct van de
prngrammatle van sludentemniliatieven en
heelt Kultuurraad herhaaldc:lijk gewezen np
dt' praktische mueilijkhe:del1 (ze~ maar on"
I't'reni!olllaarheidf van de kniirdinatÎt'" van
zllwcl v'K'l'Slellingen als sludt'nleninitiatlc:"
vcn d'K.r t'c'n pefS(Km. DIe initiatievt'n zleda·
nig k..iirdineren dat ze de nudige begcld-
din~ kriJl;en en dal ze:wC'1tul hun rc:eht
komen. is "p z.ich zclls (tl.')v..elv"or één
pc:rstKm. De rede:n .K.k waarnm Kultuur-
raad. meI slechts t't'n vnj!iesldd .. die !ioClwie:"
'!ol' alc,'c,'n ""ef'Vultakenpakkel h....It. die
veram\VcK.rclt'lijkhdd nit'1 or zich knn ..n
\vou neme:n.

Hel ma~ e:chter niet de h...dodin): lijken

hel resultaat van dl;' kultuurdag met de
grond gehjk It' maken: hel merendeel van
de voorsrelltngen was van hoogstaande
kwalitCÎt. bij de meeste was de opkomst
redelijk. en een aamal audememmuaneven
vertasten evenz ..er. Maar meI een andere
aanpak van het idee van hij de aanzet. had"
den we verscheldene van "nze bezwaren
oiIchll'rwe~e kunnen laten.

En daarmn: de laal"e kritisch .. kanl"
lekc.·llIn~. dIt' \Ve maken hl; de manier IVaar·
"I' de inilloilliclnt'mt'"r zeil. de Kuhuurk ..m-
missie. m,'1 het inililllicl is IImj.lt'")(aan.Ons
inzic"n) IS ,'r \'an bij dt' aanZeI IC ....einlg kri·
tisch naged,lchl "vcr de inhoud voilndc'-Kul-
lUurda):. Het or,c.;anÎkrt·n van et'"n aanbied
zoals "I' dl' kultuurda!ol ):8at in le!o:endl' laak
van d~' kultuurleummissit' CIm 'kulturele ak"
lil'ile:ilcn (1c"1k"iirdinere:n en ln "I'eraanhud
(Iel vermijden'. Hct lijlet "ns juisler om "I"
t'"e:nkuhuurdag aan tc !oI"\'c,'nd.Klr wi ..... p
welk 01\' .. e:n "p welke mankr er aan de
uni"ersilc,'11 kuhuur "'ordl t,.....IClt"nd..n gl'-
"r!oliJnitel.'fd. daTi "nkd t'en aoilntoillv" .. rsll'l-
lin):c"n meer Ic organben:n. M"!oIelijithrl'ngt
dal ].aatSle dl' hilloilnsin het talcenralckel van
de kummissie: tC'n-el uit t'v ..nwicht. "Reccp-
ticlleuhuuraanb ..d vent'rl(e'n en aktil've
kultuurbeodening slimuleft"n door eigen
initiatieven" g.aan dan misschien over hel
algemttn ten kusle: van hl;'t slimuJerl'n viln
aktlc:ve leuhuurbt".lt'lcninl( d.KJr "pmjt'ktmil"
tige sleun aan andeft" imtiatÎCven. adVIes-
funletie aan ....kadt'mlsche Ov .. rbeid" ..n
k""rdineren en zo "veraan~ed vc'·rmijd,·n.
Ee:n evenwicht in ,aken dat len allen priJZI.'
m,oct wnrden in stand gehouden en j.lercs-
pt;.'kle.. rd. en waar"ve:r dt' Ie .. mmissie zelf
len allen tijde moet waken.

Wij " .. pen dan 'Klk dat dit schrijvl;'n ..n
de evalualÎt' van de Kultuurdag hinnen de
knmmissle zdl de: aanz\·t kunnen vnrme:n
V'KIf hel denken en hel deNI ..Vt'"Tuit-
goiln):sl"unlen en principes. zudal wc kunnen
ev .. IUl'ren naar t'en nplim.ul lunk1i"neren-
de Kuhuurk"mmissie.
Kultuurraad d~r Leuvense" Studenten

Stljn HI~rs.
Proscnior NSV·Leuv~n "H-'9'>
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Kontingentering
,,~rvoll ven p. 1

lende geneeskundekringen scherp uit naar
mtntsrer van Volksgezondheid CoU. en
minister van Sueiak zaken De Galan (PS).
gen knnllngentcrlng. di", volgens de be-
trukken Studenten nttrkumt up een verdo-
ken vt"SIÎgingsw(,l. I;llijh voor hen onaan-
vaardbaar, Ze verwijten de mlnlsrers "een
onvefan'WIII)rd beleid". Vulgens de ge-nees-
kundekringen hebben dl' kdnalo: ckseilcn-
licS I>lIjkt'-lar nit" her It'I CIm de malaise: in
de gezondheldzorg via strukturele mailt-
rt'j(c:lcn up IC lossen en kiezen ze dan maar
voor de rnl't'St cl'nvuudigc. maar helaas (Mik

dl' mees' slechte Ilplll'sslng. De geneeskun-
destudenten blijven joCckanlIqotcn clkt.'
gcïsoll'l'rdt., maarregel die l'nkd dl' sruocn-
ten raakt t'n nlet meer ol minder Is dan een
kni .."al VUllf dt' vcrschllh-nde drukkinJ.:5'
joIml'fl't'n. AanJ.:l'zic.-ner J.:l',·n tastbare her-
vorrntngen vast Ie nclh-n zijn in de J.:l'7.ond·
hddl'orjo(. zlen lij hl·t nut nlet in van een
S1ud,·nt,·nh"f"l·rkinJo:. Ot.k stellen 11'llch
vragen hij dl' wij1.'· waarop dl' h-derah-
rl'):,·rinJ.: de Jo:t'ml"l'n!>("hap~rl"jo~l'rinjoll'nonder
druk wüzeuen urn een numerieke beperk-
inJo:in te v' ...-rvn. Hlermrv verwerpen dl'
federale miniSIl"Ts hij v""rl'oaal andere t ... ••
k-ldsmaarrcgelcn. "IJI~ "rii.'nll·rin)o!, ol ecn

hl'rv"rminjol van dl' oph-lding met h"1 <l0jol
up meer uilwijkm"joIdijkhl·dl·n.

Kontingentering: een
analyse

In Vlaanderen en Wallonië is er nog
geen kunsensus over de modaliteiten van
een mugelijke nudemenbeperklng. De
onderwijsminister van de Franse cerneen-
schap. Jean-Pterre Grale: (PSCl. volgl alvast
nkl d,' d"nkrisu' viln zijn Vlaams ....knIloe.:.!.

'~ ~.~ h..rv..orming .... n de"
joIenecskunde·lIpldding. Op die rnanier
hu"pl hij 'niet'geschikte' studenten enne
aan te zeilen van richTing Ie veranderen.
Vlaams minister van Onderwijs. Luc Van
den Rossch.· (Srl. "IijlT voorstander van
l'en intl"Tunlvl'rsitair injolangsl'ksamen ",,"or
de eersle kandidatuur w..neeskunde. Op dil'
manil'r wensen ht:ide ministers de konrln-
joIenterinjolna dl' studies ,"verbndig te ma-
ken. Het nnl'venIYlchl in de maarregelen "p

gemeenschapsnlvo kan echter op welnlg
goedkeuring rekenen binnen de federale
"verheid. Ook van de karn van de univer-
snelren worden de wenkbrauwen danig
gefronst. omdat daar gevreesd wordt voor
een uitwijking van Vlaamse Studenten (en
dus van subsidiegeld) naar franstalige
uniels waar er vtlurlnf'ig nog geen strikt
toelarlngseksamen lip hel programma staat.

recente soctate oproer in Frankrijk, dal
vijr~ntwintig jaar numerus etausus aldaar
niet verhinderd hebben dat In dezelfde
periode de kosten VOUfde gezondheldsek-
tor verviervoudigd zijn.

Vrees
De: Leuvense Overkoepelende Kring-

organiutit- (Lukn) blijft gekam regen dkt'
vurm van srudentenbeperklng. Zt' vindt dal
er dringend werk moet gemaakt woroen
van l'en gwndiKe hef\lunning van dl'

Eind oktober or9aniseerd~ äe
Uuwnse overkoepetenäe Kring-
organisati~ (Loko) een eerste aktie tegen
dk~ vorm van studemenbeperkins
onder het motto "Wij willen teren waf
wij willen leren ", Vijft;~nhond~rd
studenten kwamen op straat. TMn LoM
twee weten later een nieuwe aktie op
het 9~touw zette. !Jawn steehts drie-
honderd studenten !J~hoor aan die
oproep. Vorige week lokte een nationale
bnoging in Brusul nauwelijks meer
volk. In de pus was niet g~hul
antereent sprake. van een "aktie in
mineur", De si.Jftrsgoen in ieder geval
te den kUL ~Vat iS u mis als een sneden-
IMb~we9in9 slechts driehonderd
studenten wa1=rnkan maken om op
straal I~komen Itgt'.n een maatregel die
loch vul impakt huft?

Uitu"lopend~ wrklàrinsm zijn
mogel{;k.

Missdll'~n is dl' moaale sruaent "iet
!}tiillt'reHurd in net teteia. Per slot "an
rekening :ou Uil toelatinqsbeteid slechts
impakt hebbrIl op de ,'OI!Jend~sneden-
tengell~rati~. Het kali allrszins niet
ontkend warden dat een groot aert van
de studenten "iet wakker ligt van een
l1umrrus etausus. Sommigen zien hel
:elfs als rrn positir"e maatregel omdat
/tet hun I'('-lellcarrièrekansen doet toe-
/Iemen. And rren zien we! drgelijk in
dat ren srude11lellbeperking ondemo- -,
kransen is, maar verschuilen ;:ich
achter UI' postmodern je-m <en-jou-
tisme om aan d~ kant te blijven Haan.
Aktie IIOtren is namdijk niet meer van
dru tijd, volSens hen. Vooral dat sebrrk
aan ~ngagemem is betreurenswaardig.
Hrt ut immers de deur open voor
intettektuete gemaJ..7Ucht.

Het is ecturr evenmin fair om alleen
d~ afwezi!l~ sludrllt verwijten naar IIrt
hoofd t~ slingeren. De kloof lussen
student t!11 studr1llrnbrwrging is niet
alteen de schuld va" de eersten.
Misschim slaagdr Loko er tegmover
zijn achterban onvoldoende iu het
bdaltg van de ataies te onderlijnen.
toko moer alleszins zelf rerlljk en serl'en
de eigen positie in dl' studemenweretd
evalueren. Een studelflenhewegin;
hoort her hart "all die wereta te zijn,
niet ren appendix t'r,-lt'/ISaa" ae'rana,
I;'" :U mo.'1 :ich in overeensternminq
daarmee profileren.

Tal slot treft ook de autoritaire
houding \'an politieke en akaaemisäie
wereld schuld. Het is niet verwondertijk
dat dl.'studenten :ich "i('/ meer
hetrokken l'Oell'll bij hel hrleid. Een
:il'l'or! 1'011 maelllr!ooslleid is een 10.!li·
selle reaktil! \\'al111.','rjt' Ielkens opnieuw
"ia dl.' radio ",,?,,/ \'I!rllemell dat Ol'erje
hoold "et'n erll .kOllsel/SUS' wordt
bereikt ol·.'r e.'" maatr~'Iel waarmee je
her niet fens b~nt. maar waar j~ wd
het lijdend VOOt""'Wf'rpvan bent. Zolang
de studm/rn uitgeslotrn blijven i" het
rigrnltJke debat over toelatingsbeleid,
valt het voor de artsensyndikaten niet
moeilijk om IlIIn eigen belangen te
verkondigen als algemene waarheid.
Nochtans is rr op hun standpunt
fundamenre/r kritiek te formulal'n.
Maar klaarbbjkelijk komt die alleen
vall de swdrlllen. Als bij uitstek
belanghebbende partij worden zij echter
niet gehoord.

In l'Ik grvo! kan het huidige gebrek
aan aktiebereidheid I'on de studenten
door de politici geïnterpreleud worden
als een uken aon de wand: de zestig-
dui:end swdl'nten aan Vlaamse uni"rr·
siteiten bli;krn qllo//(iti nigligable.
lmmrrs. WIl!:-.wjgl. stem/loe.

Reeds eerder li\'1 d.. rekror Oosterlinck
verstaan dal dl' ledl'ralisering van dl' sodelc
zek.:rhcid wel eens het I>(t'voljolzou kunnen
zijn. indien berde gemeenschappen nlet lUI
een akkoord kwamen.

Artsensyndiktaten

De koalitiepartners op lederaal nlvo
hebben dk al up hun manier late-n welen
din t'r }(et'n zwar ....hervormingen in de
j{eznndhddz"rtt Ie vcrwólchlen vallen, Dal
men dan de sruderucn aanpakt. dil: zonder
enige twijfel het zwakste- machlshli.k vnr·
men. is erg maar niel onvoorspelbaar. Maar
studenn-nbeperklng in geneeskunde v"or·
stenen als d~ zali)(milkendt'" uf'lussing voor
de problemen in de jole7l>ndheidzur)t lijkl
lo("h ee-n slaf' 11'ver. El'n Sludt·nlt·nlx·pt.·rk·
in)t zalten vn ...·j(Stl· Nnnen leen twlntigta!
jaar dkkl hebben en nlct binnen zeven
jaar zoals men slL"ll. Bovendfen leen de

Jo:l·lnndhl"idzor,.:. 1\"".- SI\"1.'t,bi~ er )o:l·t'"n
rechtstreeks verband aangetoond lussen het
z<I)o:l'naamd.. 'n"t'raanhod' van ans ..n en dl'
u-enen-ende kosten in dl' gcznndheidzorg.
laat Slaan dat er een verband zou aange-
toond zijn met dl' kwaliteit van de gezond-
hefdzurg. Luku roept dus (Xlk "p nm de
kernende pnuestaknes van de verschillende
geneeskundekringen legen konti)tenlerinjol
massaal "ij te wonen. De vrees Is Immers
101"'''1 dal srudentenbeperklng hij J.:t'net'"s·
kunde een )tt'vaarlijk precedent zou kun'
nen zijn en dal men vla srudemenbeper-
kinK de ware problemen, zoals In de
lelVerkSlellinjol.. uit dl' weg wil Maan.

Thierry Laenen
Bart Eeckhoul

iN Be{qist:h~,qmf'nkundt'kn'ngfn bel"flrn
1"'idQ,qm(Jr,-I~n(01f12) (lm 11.00 u I(qen klInlin'
gmlnin.'1. Ltok(l rMpl op om dr Mll'.qin,-I- dit
door ,QIJQQn in Bruuû - mQs;$QQJIr 5/rllnt'n.

Woensdag 29 november Gasthuisbergtrophy

De Tourmalet is slechts kinderspel!

ee studentenmaraten ligt nog
ven in I/el geheugen en net nu
alle spieren weer min of meer

nonnaal aanvoelen, organiseer'
Sportraad alwf'('r een massa-
klassieker: de GastllUisbergtropl,y.

Oorspronkelijk werd deze wedstrijd gellr·
ganiseerd door Medica. Dertien jailr geleden
bedachlen t"nkde genl't"SkundCSludentt'n
dal de dom hen zo vaak verwt'osle helling.
Gasthuisberg. zich best It'ent vnnr t't'n
wedrcn. De luupwedSlrijd krt't")t na enkt:1t'
jaren echler It' kamroen met een nijrcnd
gebrek aan belan)otsldling en. lievt'r diln de
Gftlle Prijs Gaslhuisherg - de t~l~pn,"kt'·
lijke naam - een stilll' dood Ie lalt"n sll'r·
ven, werd een her"e[l )otedaan op Spnnraad
om de wedslrijd nkuIY leven in IC I1la1.1:n.
Sindsdien 1Jjn de 7.aken iets kllmplcxt'r
jo(ewtlrden. De dl'clnlemers mOeien nu in
ploe"en van dril- 1... snl"l mll)o:dijk ht'1
Gaslhuisht-r!-7iehnhui~ lkn tI' t't."rdkt·n.
Of' hun weJo:naar hoven vinden lt' \'rhlt:r
wd enkde niel Ie IIndl·r..challl·n
hindt'rnisst'n.

Dat de inJo:rel'f' sukst"Svulwas. mochl
vorilo(jaar I'olijken ,. ...·n mei ruim hund\'rd,
tachliJ.: plo"'len h"1 d"I'lnt'm"rsrt'k",d \\'\'rd

verpulverd. Toch was niel alk-s ruzejolt'ur en
maneschijn. Summi)o:l' hindt'rniswn :,-"rl'dl'n
"O<lr flIt's til "kkt'n nkt lolnlo:t'rwilil>(
~,'n"e,.: om zo'n mil~\iI sf'uni,'vl'linJo:t'n te
v('rwt'rkl'n .. \kt nolm,· dl' katr"II"n kn'l'l'n
hl'l !>innen Sptlnrolold hard Il' vl·rduren.
I>ank zij ht'l uitd"nkl'n \'oln n'n nkuwl'
kunslruktit' kundt'n 7.· l'chl"r bt."huud,·n
blijven en moel de Gasthuisberglwphy hel
dit jaar niel stellen zonder zijn eerste,
(lOgt'lwijfdd sflt'ktakulaire hindernis.

Katrollen

Naast de kamIllen, direkt na dl" stan
a~n de Mlo:r.Van Waeyenher~laan, vind je
nOl>(enkelt' kla~sickt: hindernissen zoals dl'
aUluh.!ndt'n. dt: cnntaim'rs nl dl' klimstimd
- dit" jl' ht"rdkl pl'r kwistax - of' je wet:
richtinl« aankomst. Naast deze ht.:kt'nde
ht"f'rol'vinjolen zal jl' je dil Jaar onk IJngs.
over "I d"ur enkell' nieuwe hlndernisSt"n
moelen werkt'n alvurens de hal van Ondn-
wijs en Navursing It' Ix'rdkt'n. Daar kan je
dan rU$lljoIuilhla7.'n hij ,','n natj" t'n l·t·n
dmu~le. til je mt'"lt'en "pnll'uw inschrijvt'n
om all,"S nlljol""ns "Vl'r Ie dl ...·n.

Er kan inl'l~chrl'vt'n wordl'n in drk
kalt·joI"ril...·W jtlnl't:m. md~je~ l'n joIt·ml·n,.:d.
Dl' m('l'~ll' )o:"....pjl") slal>(l'nl'rin hl'l IrJjt'kt

o ,eto Jaargang 22"r. 11 dd. 27 tlot.-'ember 1995

alle Il·Kl-tenin 1011 (5 minuten. wanneer
jl' dill nkt daddijk Zit"Izilten, kan je." natu·
urlijk Jltijd \'\'n Jo:(I('iduen naar dl' prijs
\',~,r h"1 "ri,.:inn·lstt: tri ... Haal du~ \'a~t jl'
lw"m\'lit'7t'n l'n ~intt"rklaask"sluum vall
ondn dt' mUI1t"I'all"n en v,'rl'l·,·t l\·kt·r nkl
.!.!nwl'1il' Il' zijn tip dt' prijsuilrl"ikin,.: in dl'
[)oc's B.!r. dl' lakhar van dl' gt·nl·,·~kund .. ·
sludent..:n.

Karl Van Overloop
1À GQsthuis~r9lrOphy vindr plaaTSop ....wnsdQ·
gQwmd 29 novtm~r VQn /8.00u 1(1121.00u.
Insrhrijwn kan dt dQ9 uI! of. als jt 9,aQj op
\lOOrhQndfr stQr/uur kmI. op hn SporrtQQd,
sekrelan·alJl.

GAST
HUIS
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E40-bezetting: zes studenten mogelijk korrektioneel vervolgd

Rijkswacht zoekt naar 'aanstokers'
erbetoging legtn stuäentenbe-

perking van 14 november zou
nog wel eens rit" staartje kun-

nen krijgen. Zoals bekend, werd bij de
sit-in op de E40 die op de betoglng
volgde, door de ordediensten UH pro-
ces-verbaalopgl!srdd. Hel is nu af-
wachten of dal effektief ,afleiden lor
gerechtelijke vervolging. Met name zes
akrievoerders waarvan vijf werden
opgepakt op of in de buurt van de
verkeersader; zouden zich daaraan
kunnen verwachten.

Of;"t....-stisslnJo(om al dan okt 11: ......rvoll/, ...n
1i!/.1in dl" handen van ht'1 pnkl'L Kit'st dal
"'1"'1[ een snelrechtprocedure. dan duurt hC't
nnI>(altijd tussen dl' rlen dagen en de twee
maanden VIIUfillll'l'r hl" nVt'fJo(ilill '<11 dag-
vaarrllnll. indien ....·0 and.'rl' proccdun- Jo(t'.

"olJo(dwurdt - Wal in dil Jo(l'val", ..anchijn-
lijker lijkt -. kan het n".: lan~'t:r duren. En
natuurfljk kan d,' zaak nuk zonder J.:,·vtll.:
xdat,'n worden. A.ln d,' rektor 1.a1hel in
dk geval niet Ii~t'n. De vlaamse rektoren
mogen in dC'lt' materie dan wel niet up';:':n
lijn Slaan mC't dc studenten. het heeh rek-
hlr OUSlerlinck er nict van weerhouden een
J.:u,'d w"ordjt.' t,' doen bij de 11t"\'u,·.:dc in-
stamles.

De zes voornoemd ...srudcnu-n lijke-n I.'r

tnch nie-t J.:l'rust in. In de e,'r~H;' plaats is het
venwege h,·t rcrtu up \lrI1" m,'nlnJ.:suilln.,:
al huo.,:sl un~,'wnon dal I>ijeen t.._·lo.:inX
xedrdgd wurdt met v"I'\I.. h:inJ.:. Hot1J'uil
koml het tot administratieve aanhuudingen
en meestal gebf:un cr zelfs helemaal niets.
Bovendien heeft de rijkswaCht duidelijk ge-
prub«rd 'kupslukken' Ilo:vinden, En dal is
zu mugeiiJk nug uitzunderlijker.

Zinnebeeld
Efn van de ht-u"kken sludenTen

wendd,' zich alvast 'UI oIdvukaal Norhcn
Van Overh.up, Die laaiSC... bekkmw"nt dal
ht't vuurharig Is om nu al van b..-schuldigin-
gen Ie sj'lreken, maar heeh anderzijds wel
..-en aanlal t1pmerkingen bij hrt xdlot'urde:
·H ...I Is nkl aan de rijkswachl urn beschul-

dixin~en uil Ie spreken, maar anes wat ik
lUl nu Ulot'gehumd heb, wijsl wel In die
rîctntng. Dal is lmtmidatle. Indien hel waar
is dat men overweegt mensen Ie gaan ver-
vnlxt'n als aanstokers. is dat bovendien vrij
ernstig. Dal zou dan namdijk gebeuren up
grand van de laatste alinea van antkel zes-
enzt'Sli~, Dal w erd elnd vurige e...uw inge-
voerd. enkel en alle ...n om d e- It.'iders van d...
UlC"nmaJige arheidersnpstanden Ie kunnen
aanpakken, "

Die alinea stelt dal als daders van een
misdrijf XCSlralt werden "zij dre. hetzi] duur
woorden in openban- hljccnkumstcn u!
pteetsen )o:t:sj'ltokcn. ht:1Zij duur eni!(erlci Rt:-
schrth, drukw ...rk, pr ...nt lil zinnebeeld. aan-
II- ... ('Iakl, rundgedeeld .. I verkocht, Ie koop
II-el><oden"t op..-nHjk lenl<ltlnJ.:eSleld, h...,
rlt'lI-C'nvan h"l tdl rechrsr r''1.'k5 hebben uit-
II-d"kl. onverminderd d" Slrall"n dit' hij de
wet bepaald rijn ''''II-...n dad ...rs van unz ...t·
tlnll- hl! mtsdeden "I wanl>t'drij\len, zetts
V""f hel J.:l'val dal dit' aanzcnlng zond ...r 1(....
vIIlIl-is J-:...blev en."

Sneller

VlJlxt'n\ Van Ovcrl.ltlp I>fcet die tekst
cchrer dode 1"II,'r lOl een jul' Xt'kdt'n, w,,:n
hij xt'l>ruikl werd CImeen aantal mlgramen
IC \lervoll(rn in hrl Brusst'ls...-: -Als hij htcr
gebruikt wordt. berekern dal dat hel polhle-
apparaal ecru up wek jo:aalnaar de verent-
woordelljken. En hel is voor hen niet mCIt'I-
lijk om die aan Ie duidcn. Dt' ).:,·tui~...nis
van lWt'e IJl drlt' rijkswachlers volstaat. Je
hclot'flz.effs nlel aanwezig Ie zijn bij de el·
genlijke manifeslatie om als aanSloker ver-
volgd Ie kunnen worden.· Waarvan akte;
één van de zes x...vlsttrde studenten werd
niel op en zelfs nlel In de buun van de
aUlllwt'g u[lKepillkl, maar slcchls een hel ...
tijd nadien, ItlC"nhij zich n:t:ds up de Ht'"Vt'r-
lees<' kampus bevund,

Ot' advukaat van 6:n van d... anden:
sludt'nten nelt dal d...rxelijke intimidatie·
f"It.'l(ingenwel vakt'r v'ltlrkum ...n: "Daardoor
verwurdt'n aklit'S vaak lot t't'n spellelje lUS-
sen d... tlrdt'diensten en dt' tl..-lIIgen, waar·
dlltlr ml'n natuurlijk het elx...nlljkr duel \lan
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de aktie kan v...rdoezelen. Wal trouw e ns
(luk niet kan, is dal men personen konfrnn-
Iee n met een vnClfall!t'typte verklaring.
E n verklaring d tenI v\llkdil! vrIjwillil! alge-
l gd re werden."

Op zijn minst een aantal van de bt.'w·
gers die d ...bewuste avond adrninlstratle!
werden aangehouden. kr,'lI-l'n inderdaad
zo'n 'verklaring" onder hun neus geduwd.
Rijkswachlkaj'lÎldn Derycker geeh dal .:rit
Int', maar ziel daar v...rder I!t'e n Kralen in:
"0 e aang ...houd e n person e n kond e n z..-lf ht't
geheel aanpassen indien zij dat wensren.
Het Is ~ewlI .. n een manter um sneller Ie-
kunnen werk ...n, di ... h...lt-maal .:' ....n mani-
pulatle Inhoudt. Zo kunru-n de mensen ztl
snel mll~elijk weer hun gewone Ie ven he r-
vatten."

Subtiel

HCI zo\! inderdaad ,....-n gchruikclljk e
mankt van werken lijn I>ijI!n"O: J.:r.....ren
arrestanten. In dit' vl'rklarinll- stond ,-chlet
ntet allee-n Ie- lelt'n dat dl.' arrestant had
m......lI-o:daanaan d... tl..-I''II-in.:en aChlt'ral
was mt.'t·~e~aan naar d... E40. Bovendfen
werd er een plaats up..-n~dalt·n waarin de
()nd21'Vraa~d,'n de nam ...n konden lnvull e-n

van diegenen die volgens hen hadden op'
geroepen 101de sir-In. Of daarbij namen
werden gesuggereerd is ons niet bekend.
Hel wijst er wel opnieuw op dal de rijks-
wectn zoekt naar 'aanstokers'. Enkele van
de zes voornoemde akuevoerders werden
trouwens (Jok verwijten In die zin naar het
hoofd geslingerd.

De vraag rijSl dan ui de ordehandha-
ve n nu Instrukrles gekr ...gen hebben urn d...
stud e nlenbt.'wging e n Ie konwieken. Kapl-
teln Oe rycker ontkent dat: "Ik ben een
voerstand ...r van vrije meningsuiting, bin-
ne n de perken van de wel. Wanneer dit'
IVtlrdl uv ...rtreden. wordl een proces-verbaal
oPII-t'SIeld. Dal Is in dil geval, Zoals altijd,
overgemaakt aan her park e- t. Wij gaan her
park ..., ...chrer nkl zeggen wal zij moeten
du e n or Iaien. Dal is onze zaak ntet." Door
h e- t in dl' vl'iklarin~cn opnemen van hel,
zinnetje dat Yraa~1 naar de -aanstokers'.
krlj~t het parket natuurlijk wel c...n aüesbe-
halve sul>~!c hint in welke richtinll- zij hl't
rnoen-n zllt'k.t'n. Dcrvckcr heeft tip de I>t'.
WUSle avond U.>uwens woedend Ie ver-
staan I!t').:evt'n - iÎ!-.-h\:1bijzljn van li e-mal-
Jen ektlcvoerders - d"al hij er bij hel parket
f>\·I"StIt.nlijktIp zou aandrinll-t'n deze laak
ni,'1 in h,'1 un'· ...rlet I.. laten.

Kris Jacobs
In h"1 I>clanJt van allt- terrokkenen

woreen personen di... die avond w e- rd ...n
aanK e-houd e n .. t nUltiJ-:t' lnforrnenc hebben
.. ver dl' gebeunenlss ...n rund dl" beWUSIt'
aklie verzocju lil snel m''II-eiijk kunlakl up
I,' n...me n mI;'l d s: teuv e nse ov ...rkoepelende
Krinl(tlr).:.ilniwlit' tip hel nummer 22.95.41

Opnieuw een klein maar dappere betoging
tegen toelatinqsbeperkinq

Gaan wij door met de
strijd? ,

(fOIOJan-Fr(lIu Ltmmms)

gens (luk dlltlt dl" gan~ Lt'uven~ Ov...rkoè-
p..-lende Kringorganisalil' gesteund wordt, Is
Xepland v.ltlr d ...:ze w..-ek vrijdag, eVl"nt't'ns
In Brus~1.

Ot' bt'\IIl(inl( van afgelupen w.lt'nsdag
was el'n nr~nisalle van dt' Vert'nil(inl( van
Vlaamse Student ...n (VVS) en was gt'richt
It'g ...n elkt' v"rm van SlUdt'",en~flot'rking,
Vtlur dl" mt"t'ste g...nttskundekring ...n zijn
echt ...r bepaaldt' vurm ...n van bt.'p..-rkinl( wt'1
d"'Xdijk tlot'sprl'l'kl>an, vandaar hun slilaan
Ifaditinnel ... atwt'zi!{heid IIp de al~t'mcnl'
maniJestaties. Er waren t."Chlcr n'lg wl'l
ml'er alwe1.i~en up h"t appel. Ol' Waal~
slud ...nl ...n,>verk'lC"j'lelln.: 'Fëdëratiun des
Etudianls Francuphuncs' (Fel) Sleunl welis·
\Vaar d,' akllt"S te.:en 1.....falinJtsbo:p..-rkinx.
maar I>c~liste Icr ...lldl'r urc nit'1 akli .. f up Ie
rtlcf>t.'n lilt d,' t...-H>l!in~.Hel Fd wil d,'
krachlt'n spar ...n V'ltlr haar d.: ...n o:isl'npak-
k..1 dal ttn volledill-e hervormin).: van de fl·
nancit'ring van hl'l IransIalIx "nd ...rwijs "m-
val.

Tt! U JOdvrrdommr ui!

ODe nationaal is een nationale
betoging met slechts een vier-
honderdtal manifestanten? Die

vraag stond te lezen op de lippm van
de organisatoren van de betoging
tegen elke vorm van studentenbeperk·
ing afgelopen woensdag in Brussel. De
aanwezige betogers lieten de magere
opkomst niet aan hun hart komen en
maakten er het beste van in de tradi-
tie van studentenbetogingen .-de mi-
nistus Colla en Van den Bossche
waren als vanouds valse sossen en de
flikken reden weer rond in PlaymobU-
wagens,

Dat dl' ahwrjgen .. ngelijk haddl'n wl'Td
vrijdax duidelijk, IOl:n dt: ministl'rraad t .... •
51",,1 de ktlnlinX<;ntl'rinx van hCI aanlal afl-
sen mUI(...Jijk tt' mak ...n hinnt'n ll'ven Jaar.
IL«-s hieTUvt'r hel aflik ...1of> p.ll. TCII-I;'n
deze drastischt' maalft'.: ..L Slaal alwe,'r c...n
nieuwt' bt.'1t'll-inKgepland, dil maal vanw"'l(e
d gemelo:nschappclijk ... .:...n.....-skundekrin.
g n van alk unkls. Ok t.._·I<'i!int-:-di ... tlv,'n-

Bovendien is d...Waalse minisIer voln
Onderwijs Gralf {PSt in tllt ...nstellinx tut

v~rvol, op p, S
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Rechten en plichten van de aktievoerder

Wie niet weg is, is gezien
Oij de betoging ~gf!" studenten-

bqJerking op 14 novmrlHr
werd een zntallHtogers op-

gepakt en on~f!r honderdvijftig van
hun kollrgQ's werden geregis,rrerd.
Hoog tijd om eens een boom op te zet-
ten (lVU de rechten en plichten van de
aktievoeräer: vond het Anarchistisch
KoUektitifPino. Zij organisurden hier-
rond een bijeenkomst vorige woens-
dag. Koen Moens van het Forum voor
Vreduaktie werd uitgenodigd om een
en ander uil th doeken re doen.

W~lke rechten heb Je als bt-1I~t'ndt" mede-
mt'ns? Wal gebeurt er als je lijdt'ns een he-
toj.:injol w"rdt jo(t'urt"slt'erd? Hen jt' vcrplicht
..en verklarlnjol al It' k!Qo:l'n? Hoelan!! kan jt'
!Ijl hel Fllllitil-huro worden \'ilSljoIl'h"udt'n?
Mtlt'l je dan "ok eten krijl(t'n? Allemaal
dinJott'n dit' je hest weet VII.,r je je: eeme be-
IO)lin)(s('Io1sjnzet. Rond dil- vregen draaide
de I!~prt'ksavond. Kwesûe van nlet meteen
dlMlr de mand Ie vallen als heginndinl! in
hel polltiehum.

Hel eerste belangrijk punt Is de Idenll-
renskontrole. Sinds de Nieuwe Wet up hel
Politie·ambt ben Jt" verplicht je tdemnens-
kaan af te geven. Je kan echter nier zomaar
(lP siraal worden meegenomen dlM,r de po·
lilie als er geen 'bevel lUI medebrengtng"
voor handen is. Natuurlijk kan je' altijd
worden aangehouden als daar een reden
tee is, bijvoorbeeld wegens versturing van
de 'openbare orde' tijdens een bew!!in&> zu
stelt MClens duidelijk.

Geslacht

Wanneer je efll'klid aangehouden
wordt, kan de polhle je maar maximum
vierentwirulg uur vanhouden. En dan nu)!
mnl!e'n k je tijdens dezt' pertode maar zo-
lang bijhouden als mikt nuod1.akdijk is.
Mclt;'m lel!l uit hoe hel in elkaar zit: dl' eer-
Sic twaalf uur kan dt' pulitie' he'! admlnts-
tralief onderzoek tidentitdlskllOlrnle ... ) en
evenwek ftluilkrin!otl'n doen. Bij dl' touü-
leringen moer een onderscheld gemaakl
worden tussen de adminlstrali v Iouille-
ring die slechts up[lt:'rvlakklK Is n de ~...'

Brussel
vervolg van p.•
ziJn vlaamse konfrale'r Van den Bossche
(SP) loch al nit"t geneigd om mee te werken
aan een studentenbeperklng. eveneens om-
dal hit wel andere moblemen aan ziin
hoofd been. Paraduxaal genneg wordt die
alwijzC'nde htJudin!! aan Waalse kant net als
uuruak aangegrepen urn uplederaal nivo
de vt'd slrt'n,tler .. k"nrln/-l ..nlt'rinK in IC V,It",

Bloed

Terwijl !luk de Gentse C'n Anlwerpse
ddegalie aan dt' klelnC' kant was, huelde dC'
Lt'uvense OVl"rkllt'pdt'ndt' Krlngur}lani'lalië
zich nkt echl It' schamt'n uv ...r haar aandt'l"1
in dl' Ix'to"in". InrcJolendet'l. een 'hardt'
knn' van l'l'n hundl"rdlal Lt"uvt'nk' hem·
gl'rs vurmdl" ~amcn mt'1 dt' IhulSS[It:'It'fSvan
dt' VUB l"n dt' ULO ht:t han van de hel"·
)0(1111-(. dit, om hal!drit, vt"namdt'n hlks aan
ht:1 Brussl'ISc,' Nnordslalh,n. l)c hcl"):in/-lPc-
):on spl'klakulalr ml'!l'l'n konl' maar Vl'r-
raSSc,'ndt' llt'k~l'rin)o: van ht'1 natlljgdl'''t'n
ministl'rk van de YlaamSl' Gemt:enschap.
Ot: nochlans Wl"t'r massaal aanwezi)ott' urdt:-
handhavt'fS m'lt:'Slt'n lijdzaam !tIt'Zil'n hue
dl' studt:nten s\Ormendt:rh~nd dl' cl'ntrak
inkom hal van hl't/-lt'ouuw inpalmden en
daar vuur hl'l 0"1" van dl' lalrijk t1p):l"knmen
[lt:'nlui hun grit'vl'n skandl"t'rden. Eens I...
ml't'r wart'n hl"1 de ansl'nsyndikalcn cn de
'lt'ranllv"urddljkt' minislers, dit' samen do:'
SludcOlt'n I:oultenspd lt'1It'n, dit' ht't mllt:"S·
len t1ntjo(ddt'n.

De sludt'ntt'n vnkrt"Ken dal t't'n .11-
vaardlgJng van ht'n unlvanKt'n zuu wtlrdt'n
bij miniSter van Onderwijs Van den Bos-
sche, dil' net als de Vlaamse minlsler·pr~l-
dent Van den Brande zijn kabinet heeft op
het Martelarenpkln. Uiteindelijk wl"rd al,

I lli

le ...n vvs-voorzuter Tim En)o:e'ls"p hel on-
dt'rwijskahint'1 binnengelaten. ZeUS hij
krt'eK de minister nkl It' zren en m'lest zich
tevreden stellen ml't een kun onderhoud
mei twee kablnersmedewerkers. Ht't kh dat
de voorzmer achrerat In de pers een ver-
zonnen verbeat af slak over een heus ge-
sprek met dl:' mlnlster zeil, waannee hiJ
voleens summleen de hde studemenbewe-
gin!! in een ongeloofwaardig daglicht stelde,
zeue heel wat kwaad bltlt'd,

Oorlog

0... betoging zelluntaardde al vlug In
een kal· en muisspclletje mei rijkswachl l"n
Jl'ulhll". TUC'ndC'manift:$lantcn rt'eds na een
kldn uur sleeds verder van hel p.arcllurs
afwekl"n en samentmt'pten op dl:' Grule
Markl, gelaStten de urdehandhavecs aan dt'
nr.:anisillie urn dt' ht'togln.: Il' onlt>inden.
Dit' ulfidi:1t' umbinding hett'kendt' «hlt'r
niel hl'l dndt' van de prol~taktle. De
meeSle studenten lrokken spuotun Itt'za-
mdijk vC'rdt'r naar hel SP/PS-hlk,fdklvilrtil'r
aan dt' Kdzl"T"llaall. Hit'r uillcn zij Iln)o(maals
hun "nJolcntlt'Ken uVt'r dl' oiIs'lCi.-.ll'l'n "ndt"
mokralischt: maaUe)o:t'lrn van dl' mlnlsll'rs
van Ondl'rwijs t'n Ynlks)o(l"zondhl'id. aJkn
van sUCÎalislischt' signaluur. Dt'ze keCf was
dl' rijkswacht wd hJjtijds paraat om ht'1 ge:-
tM,uw sludenlvriJ te huudt'n. TOl ml'er dan
Wat vt'maal !o(ewdd kwam ht'I dan ook nil'1.

De mt"t"'Slesludenle:n heC,lindi)otdt'nhier
hun middaM,je:hlklldsud en kt'erdt'n mt'1
t'en duhhelzinni" t{ev'lel kUlwaans. On-
dank~ de uilllll'kendt' sker up dt' hel"Kinl-(.
di .. een lale klima" kt'nd .. l'lt"n dt' Lt'uvt'nsc
kt'rn hC'1ZuidSiation In rt'p en rtlt"r z..lIt'
met t"t"n ludieke sleunheluiging aan de ':l'-
plaagdt' sf'lKllWt'garhcidt'n. kan t'cn nali,,-
nak manilestatje mC-1vierhnndt'rd dt'elnt',
men niel edu een sukses genuemd wor-
dcn. VUO!de lage opkomst kunnen vdc rt'·
denen gevonden worden, gaandt' van een
zwakkt' mobilisalie over dl" afstand lOl e:n
mei ht'1 koude we:e:r.Zelh ec:n blinde ziel
dal de be\IlJo(ingt:n rond ht't wdatlngsPcleid
niel t>cpailld aanslaan hij dt' Sludo:'01t'nmas.
sa, Dl" sludt'nll"nhewt'ginl-l mllel hkrt>IJ niel
Ie ~nlerd zijn urn de hand in t'1l-l..n hoe'
zl'm It' stl'kl'n e:n zich alvragt'n waarnm zij
t:r nit'l in sJaal-l1haar n.lChtans hdan)o:rijkl"
t~~Klschap IIvet IC hrengt'n. In snmmiJ-.le
hlleken wordt dan ,N,k dl' kunklusie.' gl"
1wkkl"n doillMlx'd vl~'rherddl" maar kldn-
$ChaJige vt"rrassinKsakli~ een Knlter t:lkkl
wudt'n kunn ...n hebt>c:n. Ol h,lt' dt' swdt'n-
!cn ee:n veldslag vt'rJun"'n, maar de ourl"l-:
wt'ÏKt'ren uPlt' ge:vt'n.

aan E«khout

Hechtenis: de voorlopige

reclueüjke fouülertng waarl>iJ Je kan ge-
vraagd worden je kleren uit Ie trekken. Dh
laatste mag wel alleen uitgevoerd worden
door Iemand van hetzelfde geslacht en en-
kd als men opzoek is naar bewijsmateriaal.
Na zes of zeven uur moel er al een gegmn-
de reden zijn om je nog up hel pouueburo
Ie houden. Na hel verloop van een halve
dag is hel geen bestuurlijke aanhouding
meer, maar ~al het om een gerechtelijke
aanhouding, waarvan je' dan IKIk in kennis
moet gesteld worden. De onderzoeksrechter
wordr vanal dan "p de hIK~Ie: gebracht.
wat een lndikatie gcdt van de: C'rnSI van de
zaak. Als deze heslisl dal hij je zelf wil zien,
schrijft hij een 'bevelnu mcdebrengtng'
vIN'irdl" viererttwirnlg uur om zijn, Alleen
In dat geval mag men je nog een beetje lan-
ger bijhouden. In truaal uu maximum zes-
endt'nig uur na dl" arrestatle. Je hebt In het
BelJolIs<hsysteem pas rechl "I" hijsland van
een advokaat nà de ...cTSIe:endervragtng
door dl" onderzoeksrecfner.

Ht'1 Is evtoenr dal de polÎlit' een verkla-
rin" afneemt hij een arrestatte. Maar hen je
dJolt'nlijk we! verpllchr een verklaring af It'
IqcNt'n? M.lt'os drukt t'fI'P dal je als Pc-
schuldiJo(dt' altijd hl'l recht hrhl urn nfers IC
zl~l·n. vermus de politie- dt, vervelende
gt'WIIII",t' ht"t"1Ium wat jo: ZCK!te 'vertalen'
in haar standaarduhdrukklngen en dl! lip
rarit'r sierk verdraaide zinne-n kan opleve-
ren. is hel N.-si urn vlak na jt' aktie Ic zeg-
Kt'n doillje niets wenst It' verktaren. Jt' bem
IMlk n'Mlit verplicht een verklaring Ie onder-
rekenen. Als [e loch een verklaring anegl,
hijvourtloecldo.ollsJe later Op" .. roepen wordt
naar hel polirickantoor. hef je het rcctnre
etsen dal dl' urKl'll'kcndt' vnkiarin!o( HI\ op
de komma dl" jouwe is. Spreek steeds voor
en IIver jezell, zond.'( er nodeloos andere
mensen bi] 11' betrekken ol u-veel deratls It'
v ..rmetoen. Je bent in ons rechtsysteem 'kik
niet verplicht [ezeltte beschuldigen. Als Je
een verklaring nndertekeru. dut' je dal uit
voorzorg ben schuin tegen de onderste zin
aan. zodat er achteraf niets meer aan kan
worden Itlt'tlev1lt'gd. Ti[It:'Yerklarin)!en die: Je
onder dl" neus worden geschoven. zijn on-
wettig. weiger ze altijd en protesteer.

Prokureur
Mllt;'ns vt'rml"ldl tJok dal t'T t'en brltlt"-

keT"lregister is dal jt' zal mllt"tt'n undt'nt'kt'-
nt'n wannt't'r jt' ht'1 f'l,lilit'Oufll hinnl"nkumt
en builengaat. Dil Is om het uur van de ar-
restatie cn de vr1jlatlng te kunnen nagaan.

Gaar aanleiding van de Nieuwe Wel
up de VOI)J'ifip!geHechtenis van
20 Juli 1990 br.dtlen de proffen

Ikdercq en Versttaeten een bock uit on,
der dt' nirt mis: te veDtane titel 'Voorlopige
hechtenis', HIerin zijn de bijdragen te vin,
den van deelne_mers aan een studiedag.
gewijd aan die nieuwe wet.

BIJ de arresutie. of de ge_redl1dijke
aanhc)Udlng ~peeltde Prokureur des Ku-
nlngs een kTltrm mI. A!~ hIJ kan be-
sliuen 101 ttn gerechtcUjke aanJwudlnK-
Enkel In het gl"Val vaD een banWlng op
heterdaad kan de politie tut een gl:"redl1e-
IiJke ..anhoudlng ovn-gaan. Belangrijk om
Ie:weten Is ook dat men maar gerechtelijk
kan worden aangehouden wartnêer men
~n misdaad of wanbedrijJ in strikt Jurldl·
sche zin httft gepleegd en nit".!biJ een
Ilvl"nreding. Je kan dus aangehouden
wl)rden alsJe de E40 afz.n, maar nit'1 als
het IIchl van Jt' fkts nk'! brandt.

Zt'lIs hij hetrapping "p hc1t'rdaad kan
enkei de: polillelunktillnaru die 'Offidt'r
van Gl"rechldlJke Poll tiC" is. !uleen gl'-
rt'(,:hlelljke aanhouding overgaan. Hij mlle!
dal ouk Ilnmiddellljk mt!edelen nn dt'
Prokureur d~ Konings, dIe dl" verden: be-
sllssinge:n mllt"t nemen, Ook ffn )!ewunt'
hulllt'r kan bij een ontdeltldng op heler-
dud dt' dader vastht:'udc:n.

Wanneer ~n grredlldijk is aln1'''-
houden kan de vriJhekisbelllving noult
lanIter dan vierentwintig uur durC'n (lees
ook hel hoofdartikel hierover up dele' pi.

Als de onderzoeksrechter - bij ernsti-
ge feiten - bIesUStlot aanhouding word je:
vastgehouden voor een minimum van vijf
dagen, Vervolgens verschijn je voor de
Raadkamer die beslislof je zal worden vrij-
gelaten ol een bijkomende maand moet
blijven. Hier word je vertegenwoordigd
door je Izelf gekozen of toegewezen} advo-
kaat. Tegen de besllsstng van de Raadkamer
kan je een beroep Instellen. maar ook de
Prokureur kan dal.

Strikl gezien is men ntet verplicht je op
bepaalde uren van voedsel tt' voorzien.
maar Je mllet toch reis re eren krijgen. IMlk
al moet je het Nj Stlmmllte politit'dienslen
zelt beralen rdus: altijd geld Oijht'bllt'n!),
MUt'ns wijsi er bovendten ,kIk op dal je:
altijd achteral klacht kan neerleggen bij een
andere politledlenst, als je nier eerlijk werd
behandeld IverwII~lnKt'n door de polltfe,
verkeerde vcrklarlrfHen, ... ), Bij ernsliKt'
leltl!n kan je 'k,k overwegen zeff ee n klacht
rnet t>urjo(t'rIlJk.. ~rlijsldlinllll" doen Oij l'en
onde rzllt'ksrechl lt.

öok hiJ privee-bewakingsdiensten
moet je up je hoede zijn, waarschuwt
M,lt;'ns, Zij zijn maar )o:t'IV,fttto-ourJ-.lt'n.Ze
mogen je ide:nlite:itskaan nkl vragen. noch
je Ioutttcrcn. e-n kunnen je dan ""k alleen
maar vlslhlluden tot d.. ruUlit: arriveert. lij
moeten die ook onmidddlijk verwlulgen,
dus nlet na je: tTni dril" d.lNt'n in hun kel-
der tt' sttlpren. De achlerv"l"ill)ot tnzenen
mtlltt'n Ze al evenmin. lenzij lt' iemand up
ht'lcTdaad t>t_-Irappcn,Kijk ouk bij hulszoe-
kin)o(t'n uil jt' doppen, in de eerste plaats
naar een huis7'lI.·kinKstM,-v...1. dal duidelijk
"m~hrijh waar men naar opz,lt;'k is,

Geld

TOl sl"t nONenkele raadgevingen dit'
dit' avond werden upJolt'vangen: hij een ak-
tie schrijl [e ht'St altijd Up IVanneer dl! poli-
ue arriveert, het uur van oppakken, even-
tuele hrutalltelten door wie en mogelijke
eetuleen hiervan. Wal ie zeker met bii mali
hebben op een bell'l-ling zijn agenda's.
adresboekjes o! andere dingen die een on-
gezonde Interesse van dl' polltie- kunnen
opwekken. Wal jl: zeker wel hij je moet

hebben zijn je Idt'mltdlskaan. ~eld, telt'-
hMmkaart, t'n [lt:'n en )'lapkr. Een ~Ct"lVaar-
schuwd mens is cr l\Vel" waard .... en dal
knmi goed uit bij ccn betoging.

Ingrld Vandenbol'Te

\
•

gJna). BIJ de beU'appJng op heterdaad be-
gint die lermijn Ie Inpen vanaf het mo-
men! dat Jl" -nlel meer OVeTde vrijheid
van komen en gaan beschikt door hd op-
treden van een agent van dl' openbare
macht", In andere !!evallen vanaf de ken-
nisge-ving van de beslissIng 101 aanhou-
ding. Indien jc dus vrijwillig m«gaat met
dl' politie beschik Je nog over de vrijheid
van komen en Kaan en bt.-gim de lermijn
nog nin It' Inpt"n.

Het bevel tot mcdebrenglng is e:en be-
'Ie] van de ondenueksTeduer om de be-
lrokke:ne vOllr hem te brengen. Hel moel
dan gaan om iemand die: nog nlt"\ ter be-
schikking van de undt'fZllt"ksrechter werd
gesteld en wunegen e:msdge schuld.un-
wijzlnKt'n van een misdaad ui wanbedrijf
hrstaan. De nicuwl" Wt"I 'lt'l'Jllicht de Ilnder-
l:ueksft."(hler ..nk dk ht'vcl Ic mlltlvl"ren.

Wannt"t'r de.-vt:rdarnlt· dunr dl' undt'r·
l(lt'ksfechlt'r is unde.-rvraaKd kan dit' een
he\'e1lul unhuuding vo:rlt-nen, Dal moel
IlI,k IVccr ~t'mulivet'rd zijn en is slt'('hls
mlll!ellJk hij ffn aantal mlsdrijve:n. Zolang
het bevel lOl aanhlludintl nit'l is oJ')o(t'hc:-,
Ven en hel j.;erechldljk nndt'rl(lt;'k nl))! niet
Is afgertlnd. mlK:1 de Raadkamer rt'Kt'lma-
lig IlIlrddcn uVl'r de handhavinlt van de
vrljhddshert.vin~ die: vanal dan de ·V.IIIT-
Inpigl" ht."Chlenis· wordl gl'nuemd. Eerst
duet b: dal vijf da.:en nadal ht'l hevel tilt
aanhouding is vl"rlt"t"nd, daarna in pnndpc
tlrn de maand.

(Iv)
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Tentoonstelling "Telekommunikatie in opmars'

Ik' !JOdwrdom"'l DPeen Qndtrt k«T 1/'"5

(!]);~zich aan de vooravond van
de 2 I rte eeuw nog een absolute
leek voelt op het gebied van de

nieuwe en minder nieuwt! telekom-
munikatie. huft nog tot zaterdag J
december de kans om in de Predjldle-
renkerk de ten'oonstdli"g 'Tdekom-
munjkatie in opmars: van tamtam
"Qdr virtwdt uaJiteil' te gaan ëezce-
ken. Hier wordt op interaktieve en di-
daktische wijze een overzicht geschetst
van bijna twee eeuwen laag- en hc)()g-
tuhnologisch kommunikatjevernuft,
aangevuld met het multimediale speel-
gMd waarop wt ons in de komentU
deunnia mogen verlekkeren.

Ht'1 geeft onlt'!o:l'nsprdwlijk aanh:idinjoC 11l\
l'ni)(1: wrevel wanneer een 1t~n1"tlnsldlinio:
mlO' als undt'rli~l'nd Icma 'v""ruil~':JnJo:' -
in dil geval or Il"chnnloJ.:isch vlak -, wurdt
)(t'or)têlnist't'fd in hl'l huls van een Insthuut
dat zo stilaan ultblinkt duur haar konserve-
ncve in~l'slddhl'Îd, Hvt ",ul1rdel'l van dl'lt'
wat on~l'lllkki~ ~d(!!I.l'n lukatil' is dal IVan-
neer mvn uit~t'kt'kt'n is up dl' l'k~pl"II'n
van cc It'kkommunika,il' in haar IIpma~,
n,,~ rusli~ kan ~l'nil·tl·n van een stukje
vr"t.'~·~o,l!.ch kuhuurparrlmunlum. Een
ander "'uordt't'l is d,u hl·t ~l'hl'd soms aan·
It'idin~ J.:l'dt tUI "p dl' lachsph-n-n werken-
dl' anachrontsmen: een middl'lt't'uIYSe
NechtSlnd dit' V'M,rdl' ~l'Il'~l'nhl'id werd
um~d>t,uwd nu n'n tdd'Mlnwl rnet een
t"l"Std van rund dl' ,...·uwlVis'idin~ en h"t
k..ur dat als dl' idt.·olll'Sll'k wl'rd ~anlit'n urn
t'r l','n h,'us,' tl'k\'isÏt'SlUdiu uil 1956 tt' rt'·
kun~truerl'n. 0,' I'rt'l'kstul'l h!;'Ch men um
':':n ui anderl' dui~tert' rl'den un~emul'id
~dalcn . SUAAl'SIÏt'van onzcmlvefote: !;'Cn
Zendmast?

Atrium
El'ns dl' tentuunSldlln~ lut het eind I'

d'M,rlupl'n, tlllJkt d~1 ml'n dl' ~uhlitd van dl'
tcntoonSldlin~ vrij Il'lInlijk ma" m·mt.'n:
ht·\ 'TnoI,· ol'j,'kl d~1 mt'n 1"J.:t·nk"ml is n·n
Uil~,'hl1ldl' "n 1,,'wI'rku' huum~lam dil' in
1920 n,,): d .."r d,' Loholla"lam in Alrika !Ol"
I'ruikt wnd al~ auditid winmiddd. dl' Iaat·
Sh' M'm.a,k i~l...·n _ n,,~ wij l'mhryunale
- vl'r..ll· ,'an l','n vinu,'d Tl'i-k ruimte,
ll'uk om wt'kn i~ \111'1 dat men hit'r et'n ar·
chitl'ktuniX"ht· h!ik kan II'l'I"J'It'nin het nu~
"'0101' in aanh"uw lijnd,' l'n nveri~t'ns in·
druklvl'kkt'ndl' u'ntrall' 'alrium' van ht't

6

nieuwe Grtlt'p T·"d1ouw in dl' vesauus-
siraar. Het moge duiddijk zijn dat dl' ten-
toonstelling dus wel dellclijk cbnmologlsch
is opgebouwd, hetgeen zich "ok weerspie-
lidi in de dril' delen ervan: verleden. beden
en toekomst.

voer de lIIuslfatic van dat verleden. dil
wil zeggen de omwikkeling van de Iele-
kommumkane sinds de jaren 18),0-1840,
lijkt hct erup dat de urganlsatllren, gczien
dc herkomst van de meeste roesrenen. zu·
\Vat het hele PTT-museum In Den Haal(
hebben geplundcrd. De bezoeker vind, hier
een overvloed aan relegraten en releloens.
die vooral uitblinken duur hun Ienomenale
omvang. Opvallend is hier dl' enige nug be-
waarde nplischc tclegraa! (1810) en de up
een urge-l lijkl'nde sjjler- en lcuertelcgraat
van Hughes. In 1876 wordt met de eerste
,dd""n de s,ap van geschreven naar ge-
sprnken w"ord een reu.

In het volgende Jo:edn-lte van dl' eksp,,'

L

snte rund draadlozc kommuntkarfe (via I(ul-
ven dus) wurdt de untwikkellng van de
massamedia radio en relevtste Zeer uhge-
brcid geschetst aan de hand van een over-
vloed aan toestellen, Wanneer de bezoeker
het tweede deel van dl' 'entoonstelling bln-
nenstapt. wordt hij plots geknntnuueerd
met hel nu, hel 'digitalt- ûjdperk'. zoals
men het stelt. Op eereer summtere wijzt:
wordt hCI belang van dl' nullen en enen
benadrukt, waarhij 1.lt'raSsinJ.:en ervan ver-
WI"lfd worden in termen van jrnerakuvl-
reu. kom[klcihiliteÎ1 en snelheid.

VtM,r hel derde deel. 'dl' I(rllll' nplirs
"'IKIr morge-n' genoemd. hebben dl' urµnl·
sawren in de gewijde ruimte een verduts-
rerde loods laten Inplamen. als was hel om
de kumradiktie met de urnkaderende ruim-
Ic toch l'ni!(zins IC temperen. De echie re-
den is vermoedeljjk dat hel binnenvallende
licht - een kerk heelt nu eenmaal J.:el'n
J.:o!diJnl'n - de vele beeldschvrrnen Ie-sterk

• berichten
Gennania's dieraire wedsiAld
1996
V,,,,r de twintipte- keer or~nÎM'I'rl Gl'rma·
nla dit akademiejaar haar 'Litvraire Wed·
strijd'. een zocklocht naar junJ.: lln-rair ta-
rem. Dl' tnzendtngen zullen 1,,·.M'rd.·dd
worden d,"'r t'en jury tlt'staand.· uit 1\1'<'.'
pr,,1t-ssuren Ifeeds tlt'kend: pml. H. Ghn·
<.luierI'), 'We'l' stud.·ntl'n Gnmaan!>l>' Takn
en !lvt'e autl'urs ui juurnalistl'n, Er zijn viet
kal.'I("riei:'n v'Mlrzien: ptlt,ózit'120,000 Ir..
10.000 Ir .. 5000 fr.1, proza tidem). drama II
prijs van 10.000 fr.) en d~ Accu·priJs vuur
Kritiek & Essay (20.000 Ir.).

Op dt: avond Vin dc uitreiking (I),
mil~n 1996) za]. urn d"H' kl'SII'ditk wal "I"
tI.' luistl'ren. aan j"n!,.· kunSlt'naan. dl' kans
I(d,tll:kn word"n om H'hl'I~I'n, ~l'hild.·rijl·n
ot blTldh"ll\\'WI'rkl'n I,'n tootl It' ~,dll·n.
Gq:adi):d.·n mUj.:,·n 1ilh altijd ml't 1"1" v.:tn
hun werk aanmddl'n bij dl' I",rmanl'mi,'
van Grrmania ui llij Katrien Way.'nbl·rK,
ParkStraoll fI. 1000 L.·U\'l'n.

kuns"oiiekllei Groezel
Op 5 deCl'mller ht'Tul', ..nt kunstkoll.·ktid
Gru';ld haar ptM'n "IM'! ilk .·moli"ndt'n.

volksvcrtellers. jon~ll'ul'S, onl(etrolkn pen-
ncrmclcn. penscelkwasu-n. rrocbadocrs.
lllustramren en andere Ivoren idt.'dln ter
tu-mei. ter aarde. Hel ~aml'nzijn wordt he-
dor..t met ven Gr.lt'zclKastml·nu uit hl'!
oord van Vegt'tar Ier bekorlng van dl' Il'l(e
maag.

I),' warmte straal! ml ...'Stal in haar al·
IVl'liJ.:ht'id~v""flit' jt' huid van ht't vl'lvan
,·,'n andl'r CImje tI' kachdl'n, l'k$klusid
I",nt. Nl'nkn ltlt,'gdatl'n indkn ldt !Ol·v,,,,·d.
Ht'COfll'nNar Zal"n is 'l'r jullie tlt'schikkin~
I'anal 19 u. Anrinutt'n welk"m, geen lid·
Jo:dd. Een kadoljl' vuur Sim is tntaallmnu·
dis.. loch zt."t'r welkum! Het OZ Is gaelt:ld
in het pittnrt">ke Khuunje van het nummcr
vier in Vl'rknningstraat (lUIste zijstraat
links van dl' NaamkSITaat richting Naamse·
v.·st) in Lt'uvl'n,

loGiîdonnaiiedag
Ol' ...' ...·mdag 29 n""embo;-r 199'5 van la tOt
11 u,.'n van 14 !Ol 17 u. w"rd! d'Mlrde KU
ll'Uvl'n aan de laatSll'jaars l'n wl'rkz,It,'ken·
d,' alumni dl' m"J.:elijkhdd gd>tldt·n k.'nnis
lt.' mak.'n ml" d.' pt:rsc,net'ls\'t'ranllv,"'rde'
lijken van alkrlei inslantit'S un !;'Cnvijlen·
dt'rtigtal ~cands.

Bo1lt'ndit-n wordl'n t'r opnit'uw 'rondt"

zou doen verbleken.
Die waren er dan ook in overvloed: de

TV van de toekomst, een scherm waarop In
drie drmenstes de spanning van een acm-
baan weergegeven weren. beeldbuizen
waarop de geneugten van teleshupping en
Illm-op-aanvraag In geuren en kleuren
worden aangepraa:t, een hele reeks compu-
ters die afgestemd stonden tip Internel en
WU!Op naar hartelust gesurfd kun worden,
Het was echter vtllJtal dl' pnlt.'f()(lStdling
van een videoloon (waar je de ander niet
alken hoon. maar uok ziel) dit- voor dl'
aanwezlge leerltngen hl" ioppum van dl'
schoolreis scheen te uit Ie maken,

Will Tura

Als grote verdienste van deze tellloun·
stelllng ~K w...1de lnruss ...n tol modebegrip
verword':lJ 'interaktiviteit' ge-noemd wor-
den. Zowat elke IIpstellinl( vormt hiervan
l'en ItlCl'assinl(. Zu ond ...r men de sublk-me
knnsml'kcÎl' die her eenvoudige mozaïek-
principe vän een beeldhuls aaruonnr: hij
plaitsinll Vin oe hand tussen een lichthrnn
t'n c..n raSIer van löcusdkn tekent h~·t vll-
houet van dl' hand zich at "P een ont-
vangend scherm. verder dl' m"l(l'lijkhcid
om zeil Morst' It' seln ..rr, via spraakherken-
njn~ het Iaarsre nummer van WilJ Tura 111"
te vragen u, e...n digitale opname 11.'rnaken
van je eillen stem ol smoel.

Een kritisdlt' n.Mlt pij deze zeer 11It:}:,ankc·
Iijkl'cksptlSilie zou kunnen zijn dat dl'
maauchapJl<'lijke wt't'r:slag van de u·chnolu·
I(Îscht., revoluth- die !"e~'h~'tst wordt. skchc~
zeer marllina:a! aan bod komt, hoezeer de
tIt'.,:t'lcidl'nd.' brochure ,',k het 1~'Kendl'l'i
beweert. Vuur hl'l ecrsu- deel. her verfeden.
had men bljvtKlTtlt'c1d ~dlruik kun~n ma-
ken van lmnmateriaal, VIiOfde !llt'kom~tiJ.:.·
untwlkkcllngcn (deel 111) eventueel van een

tnrormaueve Illmvoorsrelling op het einde.
Wal deze temoonstelltng zeker tt'u u-

vervloede Illustreert. Is dat de mens sieeds
een spelend wezen is geweest en dat w;f.lr·
schlJnlljk wel zal blijven: mei steeds grot~re.
Ijver IIJkl hij zich te storten ol" de verfijning
van zijn spd onder het mono -hoe gt'SofiStl.
keerder het speelgoed. hoe grmer hel spef
;.:...nor-. Het letdr geen twijfel dat dus lI"k de
konin!( op dcze lentlKlI1scdlinfot zijn hartje
zal kunnen ophalen.

Tom Michi~lun
Ck ItnlMnsulfing, in ren (1rganisati~I'an d~KU
UU1'r1}.d~ Slad Ln.twn m h~t Do11'dsftmds,
loopl nog /DI za~rdag 1 d~cnt!MTin d~ Prtdikh~·
r~nk"k in d~ O.L.·Vrouwnlraal rn kosl een stu·
drnl d~ /ull~f~scm van /50 frank. wte l'andaa,'I,
maandag, noggaal, huft bol'mdirn kans 01'11 in
mltrakrir U treden mrl rnzr konin.'1,aldaar
aam"'rzig.

caldlll'Sprl'kkl'n' Jo(t'ur!OaniSt'l'rdwaarbij at·
audcrenden hun persoonlijke ervartngcn
roeüctnen hij hun studiekeuze. ~"tJldtatlt-·
proces ,,! carrièreplanning. Atl(l'~!Udn'rdt'n
zulI ...n nok de kans krijJ.:l'n om hun somene-
lidlTid en cv naar vorm en inhoud te l.atl'n
evalueren duor 'belezen personcch hets.

Delt' iobinlormiltit'da!O ht'l'Il plaacs heb-
ben In dl' Universitenshat. Naam!>t."Stra:al.22.

iniormallesnelweg
Wie- rers ,e zc~en ht'elt aan dl' IvdeddJ.:e·
b"n'n studentenhewl'!"t'rs dOt:1 dat nij V.M,r·
kl'ur n"J.: altijd "r kake na ~·l'n pirl1 "t Z.'·
Vl·n. maar mct enige trn,s mt'ldc lllk" u dal
hl,t sinds eni~e lIJd 'lI,k imernt'lwiw tlt'rl'ik·
baar is. Loxr ilvast de vPllotl'ndl' l'-mailac·
counls uil het huuld, Kringraad ht-reik jc tip
ht'c adcrs kringraad@hagar.ans.kuleuVlm.olC.be.
ui nug: kringraad@knng.kukuven,ac,be.
Snciale Raad kunt u van uw be~taan op de
h, K'J.:tl'brl'nl(l'n via s"r.:t(johaKar.arts.kuku-
vl'n.ac.lw. O"k h.·t prachthlad V~to kunl u
via {'·mail lol tn'.'lwaaien: Vt·to@ha!"ar,~rt~.
kull·u"t'n.ac.l>,:. Lan!O~d.·~I· IV.·~ kunt u ""k
'1tlI·kt'rtj.,s' 1'·~l'T~hril'v.'n ot vrije trihunö
I'inn.·nbn·nl(t·n. Wij 1>... I.. I't·n al\'a~t ditmaal
nil'l "n~ pa~II',M.rd 11.'VI'r~t'Il·n. z"dat dat
mal.'riaal in d.· malt' van hel m"gdijk~' ""k
\wrkelijk in hl'c hlad k"mt. Binn,'nk"n 7.11
Veto 1dl 'M,k IV,','T wekelijks dt' in!ernl'lIva·
,'t's rul.'n. V,"'r al wie Vt'ln 26 - dl' laatSle'
dil' '"C "I' hl·dl'n "p het n.·c Vl'n.chl'l·n - al
van huilt'n I..t'nt: uw J.:t'duld w"rdt bdl",nd.
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Cuba, of de strijd tegen de kapitalistische bierkaai

"Hadden wij het sovietmodel
klakkeloos overgenomen, dan stonden
de Amerikanen allang weer OP Cuba"
ct he cuevare. de legen.dorische

revolutionair. belrend van
poster en Ragt' Dgainst the

Machine. is weer onder ons. De 011-

langs verschenen Nederlandse verta-
ling van 'Het ekonomisch denken van
Che Guevara' (uitgeverij Epo) brfflgt
het ideeë"91H!d VQn Che weer onder de
aandacht. Au't'ur Carlos Tablada, zdf
gerespekturd Cubaans ekonomist en
getrouw aanhanger van th marxisti-
sche ideologie. is in ons land voor
enkele kzin9"' OWT zijn levenswerk.

"Nh- hl" marxisme Is in krisis, maar dl"
intcrpn-taries van het marxisme. zo Slddt,
Fidd CasIn, ...n dal is "uk de \lvt'nuil'in~
van Tahlada. In t;'<:'nuÎ!voo:ri):t' inkidinl( op
zijn boek tracht do: auteur het " ...rschn
duidelijk k maken lusSen de Leninistische
lnu'rpretatle van Marx. dit' d~t'nlijk al in
1920 crasuscf van kl>t'1'Sveranderde mei
de inslt'lIin~ van hel Nieuw Ekonomisch
Plan (NEP). en hel 'humanistisch marels.
me VJn Che. dal "c:cI dichn-r hij dt, hnm
hl ......! en aldus n,,)<:allijd h1(.·k\lmSt 1,\lU
hebben.

eertos Tablada: «Het is een misversland
urn te spreken over één konsept 'marxis-
me', Htt marxisme heelt eigen karakteris-
rieken ontwikkeld naargelang het land
waarin hel zich heeft gevesngd. t.entn heen
op het eind van zijn leven o<lk de beperkm-
gen ingezien van zijn interpretatle. In de:
[aren vijltig. dus voor dt' cubeanse revolu-
ne. bestond in Latijns·Aml'rika ten on-
recnre d.' "vt'nuil'tinn dar h<;,r 5<)\Ij.·tm,odd

marxi"me;
De gmotSle verdienste van Fidd en Che is
de u>cvtJt'ginK van suhjl'klit've eremenren
aan de revolutie, zoals bewustzijn. ol etiek,
Nt'! dat heef! de Cubaanse revotuue van de
ondt'r~an~ gered. Hadden wij het sllvjel-
model klakkd'MIS overgenomen. dan sum-
den de Amerikanen al lang weer- op Cuha_.
Veto: Toch is mrn in dr jaren ZM'f'nI!8rok {lP
Cllba van dit (l{)ffprronktllikr visie af~'tktn en
hitll men bnlMtn om dt lijn ''Dn dl SPijt/unit
tr l'{II,,'(n.
Tablada: _Hel is niet Fidd J.:l·W......SI dh- hl'l
initiatid genurnen h'"l'lt om in dl' jaren
zevemiJ.: van koer; Ie vcrenderen. Op CUN
was er in dit' tijd een kullektleve It"idinjoten
~...n meerderheid vond dat men mUt'51
kiezen V'Mlrhet sovjelmodel. Dal is jammer
wam Zll heel! men nooit kunnen achter-
halen oj de ideá'n van Cht.' realiseernaar
W'If,·n._

.Mocht Che vandaag nog leven. dan
zou hij, mijns Inziens, toch met veel zaken
akkoord gaan zoals ze nu in Cuba worden
toegepast, Vandaag de dag bekleedt Cuba
nOg altijd et'n rt'volutionaire houding op
wereldvlak. Hd is nog altijd et'n
onafhankellJk en soeverein land. dal inter-
nationaal zijn t'lgen weg gaat. Daarmee zou
Che akkoord gaan, Mei velt' andere dingl"n
ungt'lwljfdd nit'L Fidel weet dat kil tMlk,hij
ht'dt ht't ltK:gt'geven in zijn ttlt'SpTilak nilar
aanleiding van de tWÎntiRSte verjaardag van
dt' dtKKIvan Che Guevara in 1987, In dit'
hJt'Spraak maakt hij dt' rt'kt'nJng van vijf,
tien jaar pl.lJitiü vulj.\ens het sovJt.'lmtKld.
Gt'gt'ven dt' luuten die we in ht'1 vt'rleden
hebben gemaakt en waarop we nu niet
mt'C'r kunnen terugkomt'n, zou Che zich in
het huidige beldd wel kunnt'n vinden ...
Veto: Is h~1marxismt \'Dn Chr GJln'ara dan
al/tm in Cuba lorpa5baar?
Tabladol: _Cht' Guevara is Che GUt'vara
omdat hiJ dt'd uilmaakt van dt' Cuhaansl"
revt>lut!t', CUN was vnor ht'm dt' et'rstt.'
kt'nnisrnaking met dt' TeVululit', Maar het
lolnd zdl kende d,m al een revolutionaire
!raditie van h,mderd jaar. Cht' ht't'h d...
r...volutiunair ....kultuur verdt'T d'M.r~edacht

-Dt vraag is of_ !JOdwrdommt ~pn dtdruk ~sland zulltn liJn, - ,(foto Krist{ll Bratkûtirr)

en hij hedt een rlplsch Cubaanse lrnerpre-
tatie aan het marxisme !:t'gt'vt'n. Hij hl'l'lt
er ......n krÎ1iek up ontwikkeld vanuil he-t
pc:r;pc:klkl van e..n derdewereldtand. Hij
wijst erop dat het marxlsm ...up dat morru-nt
her esp e kt van de l.dfkrîtiek uit het iMl~
vcrtoren heeft. Che wilde verhtnderen dat
dc marxi~tischt' idelJlo.ut' vt'rwerd tot t't'n
dogmatische religie .•

Moraal

.De kuntek~1 waaruit Karl Man:
vtKJl1kwam was er éen van geïnduslriali-
seerdl", ontwikkelde gro(ltstt'den, zoals
Parljs, Lnndt'n ui Brussel. Hel feit dal hel
mancismc (lP Cubil viln toepassing was, is
een Ocwijs Ie meer vnUf de univcrsalitcll
van dt' idenlugÎe. Anderzijds ht'"elt de
Cubilanse rt'vtllulic nok elementen liJt'-
~evtJt'Kd aan dil' id....IIII!:ÎI.'.Vanuit dat "U~-

punt is de Tt'volulit" eVl'nl'em van nut
~ewt'l'St vu~'r andere vnlkt'ren,.
Veto: De onmiddrlltikr UJrk{lm$1t'an Cuba zitt
rr nirl rocsk/fiJTl9 uil: dt builrnhmd~ druk
grD-ti1tn Fidtl UJS/ro,dit h~1land bijrtn houd/.
wordl etn dag}t oudtr.
Tabladol: ·Hel gevaar zil nicl in de ]'!uiten-
landse druk. Fidd is dl' uitdrukkinJ.: van
t' ..n vmm van zijn van ht't ,'olk. Ik ht'd,Jt'1
hierml"l' dal Cuhant'n l'f nkl van huuden
urn van l'uilt'n ..1 !:c]o;nmmandecrd tt'
worden. De huilenlandSc druk is dU$ ci!:t'n-
lijk d.. )o:r'MI1SI.. aanmut:<Ii)o:În)<:vour onZt"
$tandvas!i~,' h"udin)o;,~

• Het jlt'",'aar koml van ]'!innl'nin, Hl't

zlt ln dl' kapitalislischl' rdatil"S dil' men nu
aan h"1 t'r~'uw"n is. Op zijn kouscnvoeren
sluipt h~'1 kapltallstru- hlnncn in dl' Cuhaan-
st' sarru-nk-vlng. Om u- overk-v ..n zijn w ..
jI..noodzaakt n-latles aan 1(' gaan en hendel
n- drljven mei dl' kapitalistischt: huilen,
wen-Id. W" uachu-n dl' ultbouw van her
kapitalisme in Cuba zt1v'TI rnogclijk al tt'
remmen, Maar dal er zich een materialisti-
sche moraal begint te ontwikkelen is onver-
mijdelijk. Mensen krijgen bepaalde politie-
ke, materltile en ideologische belangen dit'
tegengesteld zijn aan de belangen van hel
volk, De vraag is of we tegt'n die druk zui-
len besland zijn. Dat is de uitdaging vonr de
nieuwe geneTlnie .•
Veto:Wit htt 9rott nmgratitproblnm van Cuba
ovtnehOUWf, is gtntÎgd It gtwvrn dal dit nÎtJlWl'
gintrolit nitt hoog {lplMpl mn htt JDcia/irmr.
Tablada: ..Vt'le Eurn[!eSe landen ht'hben
hetZdfdt' prohleem, Kijk maar naar de situ·
alil" in Italii', Griek ..nland. Purtu~al en Ier-
Iilnd, In Zuid·Amt'rika heelt zt'll5 McxiCt,.
Itl<h een dcmokralÎ'l.Ch land vul)(ens de
Eurup~ Unit', meer uitwijkelin]o:en diln
wij, In Cuba gaat hel trouwens om t"t'n
t'konumisch prohlt.'t'm. de rt'dt'n VO(lf

t'mlgratie li~t dus niel Ol' politit'ke vlak. Tnt
v<lor k,m krl'J.:cn Cuhancn dit- naar de
Vcrenil'(de Stalo:n ui11-n-k,'n. onmidddiijk
'hel Am ..rikaansc: Slaatsnur)<:er;chap, wat
VtMlrÎt'mand van t't'n andert' natiunalltdl
uit!:t"Slnten iS,_
Veto: /)(- bt>rsin.'IIU$scndf ko/I€klin't' ht'/an3in
m dr wi/I'on Irn indi\1dJl bfi,llll'Ch (1(11; in IIW
'humanistiJ<hur' \"(1"" l'an s.~daliimr tril
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onuwrbru9barr /doof
TabloIda: ..Zowel in de bolsjevtsnsche als In
de Cubaanse revolutie was een meerder-
heid van hel volk bereid het kollektie! te
laten primeren op de individuele belangen,
Ook vandaag de dag nog beseffen de Cuba-
nen dal ze beier één hlok kunnen vormen
In plaats van hun individuele pTtljeklen te
laten primeren. Wanneer zij die eenheld
nlet handhaven. dan nemen de V..renigde
staten onmiddellijk de touwtjes in handen
up Cuha en dan zou allt's v e rlnr e n ziJn,~

In enkele woorden uitle~en hot." hCI
ekonomisch denken van Chc Guevara dan
wel in elkaar zit. is niet vlmpel. Chl' WIlU
een nieuw sociaalbewustzijn kreëren donr
af Ie staprx'n van h..-wippc:n als winsltJejil)o:
en knnk urrcntlekracht. ..ssentit'l'I in ht'1
kapitalistische svstevrn. en Zll de taktor
mererfeet eigt:nhd.n~ uil t e- schakelen. 0 e
met-st dotlr!:t'drev;n vorm van zijn model is
het 'kommunisme' in srrlkt ....zin. I)aarhij
wordt gewerkt vnlgens l'en planekonomie.
Centraal staat d.~wda(h1t· urn alk l"lo.:drij-
ven van dl' natie i1-f"~~:1Joverkoepelende
orJ.:anisati,' onder u- hrt·n~ ..n. waarbij dt'
k")ll'rij~ van h~'1 pr"duklowürdl losjotck"p'
ju-ld van de waarde erven en ni~'\ alhankc-
lijk i~van h"t spd VJn vr.lal'( en aanl ...sd.
Daardoor 70U de "nd,'rHn,.:~· konk urrcntie
Uil)<:t'sloll'n worde-n en dl' kuil....km-ve
welvaan van h('t v"lk ,.:a.ln prtrru-rcn ol'
he-t tndfvtduch- IVÎnstt>t'jal'(_

Dinamiek
Ekonomie is echter J.:t'l'n zaak van ':l:n

land all, -cn. Een dl'rjldijke drasnschc her,
\'ormin)<: van d.. ,'k"nomi,' h"l'lt aHn'n ztn
indien lij kan worden dOOT!:l'vl>crd \lp
w"rdd,'lak vn daar i~men n<l~ nÎl'\ echt
aan I<!C. Dal tJesdt Tahlada <10kzclt:
Tablada: -Kommumsrne kan neon bestaan
in één enkel land. maar alleen op wereld-
vlak, Het wordt tegelijk elke dag duiddijker
dal het kapitalisme er niet in slaagt urn
ekonorme en etiek te kornhln e ren. om een
menselijk systeem IC laten voonoestaan.
Het westen lijdl geen gebrek aan voedsel,
kjedtng en gezondheldsvoorzh-ningen. maar
in hel Zuiden zijn er dril' miljard mensen
die lijden onder het we-SIer; komfort. Hel
kapnausme slaal(l er niet in om de mens-
held en zelts de planeet te laten (JverleVt:n.~
Veto: Mm zou ook kunnen lt5!Jfn dal hll
:wcJalismr9rrn rtkening houdt mr/ dt laklor
'mrns' (lmdal het dr jndil?idurlt mmS/lijkt
l'f'rlQngtns uitvlekt.
Tablada:_Eén van de hootdooraakcn van
dl' tlnder]o:ang van h e-1 kommunlsrne in de
twlntil(Ste eeuw is juist hel tr:il dat 7.~'t,'
wdni)<: rek enin~ gehouden hebben met hel
elem ent 'mens'. H,'I kommurusmc is ver-
vatten in oezeud .. dinamh-k als h,'1 ]o;a"ila-
Hsme. Ik. hen ervan ove n uigd dal Indien
men de menshete wil redden van de onder-
Kan}:, he-t kapttalisme vervang e n 7.<11rmwn-n
word e-n d~M,reen ander sociaal systeem. dat
natuurlijk nkt mag hervallen in de [oute-n
van het kaphalisme en h"1 o;.. clallsme. 0 ..
erva tinge-n van de !wintiKSlt' "l'UW hchbcn
.........hier I\c-w ezen dal hel soctalrsm ... al~
systeem wel realiseerbaar Is. Wal het volk
in dt' Sovjewnie heeh bereikt onder het
knmmunj~ti5ch systt't'm, daar is geen t'nkel
ander derdewerddJand in geslaagd, Het
kommunismt' met al zijn IUUlen hedt in de
vOllrmalige Sovjelunie toch meer g(Jt'd dan
kwaad gcdaan._

_Hel afhouwen van de wdvaal1staat in
EUTtlpil up dit mument, dt."buitenSjl\lri):t'
werkltM>shdd hÎt'r en de ni ..1 afneml"ndt'
uitnuiting van de Derde W..rdd is het l'lt'ste
hcwijs van hel failliet van hel kapitalisme.
Hel is foul om het kapitalism .. als enl!:
z_ali)<:makt:ndekonomisch syst ..cm IC zien.
Alkl-n I'>dnvloedt de massakommunikalie
de httldvurmin~ van de pubJit'ke opinie IC

lel nm dol! in Ic zien, Ht'l wl'rdl tijd dol!
mensen weer vonr zichzelf gaan nadenken
over de 1tlt'kumst. ~

,

Anouk vanherf
Ban Elt'(:khout

'Hrt tk('n(Omis<hdrnktn l'an Chr Gun'ora' Win

CarlM Tahlada \,tr$(httn bi] uil!Jnyrij Ef't' tn
kt'$/ 795 frank. Tablada ulf Iwml nQar /..tuvm
(Om ftn lr:in.'1It ,'lf1'tn ('l'fr Jir {lndfN.'f'rp op
\H'Itm;da_"(, dr(tmbrr in hu par«hifCfnlrum
\'all dl' Unil'rn;ilairr Plln>chit,Jan .~la!l,)ltaall,
(Om10 u. IJ mll_<l!1ral{~}>inti"".
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KU Leuven beraadt zich over plaatsen van kondoomautomaten

Studenten vrijen niet altijd veilig
GolgC!nth dondL,.d4.g gaat de.

aidsweek: van Mull"ca van start
en op J december is het wvr:ld·

ajdsdag. Ot World Health Organiza-
tion (WHO) schal het aantal seroposi-
tieven (We,. de gehde wereld op onge-
veer dertien miljMn. Toch blijft aids
een z;t>kte in de taboesfeer. Ook bij dL
Leuvense studenten wordt-er niet
altijd wilig gtvrijd. Rektor Oester-
linck wil "'vast overwegen of kon-
doomautomDten aan de universiteit
opportuun zijn.

Alds. Hel duikt overal ur in de medi", en
t ..eh staat ht't ver van je be-d. V.Hlf de
meeste mensen is aids nug steeds een ziekte
dit' t'nker t't'n marginale kant van de
samenleving tretr. vanzelfsprekend rekenen
zij lichzdl dan 101dl' andere, de 'normale'
kam. Maar de sijk~liegen er nlet om. De
zlekte is mt'Cf na"ij dan de meeste m e-nsen
durven denken.

Op )0 juni 1995 waren er in Belglè
19) 1 mensen met aids aangegeven. Men
neemt aan dat er per aidspatiënt enige tlen-
tallen mensen geînfekteerd zijn met hel
virus, en dus sereposmet zijn. Deze mensen
zijn ~n\)81 niet ziek en kunnen dus meellijk
merken dat ze besmet zijn. volgens dil
zol(enaamdt' ljsbergmodd korm men zn up
ruw Keschat tienduizend sewpusllievt'n in
Belgjê. E';;n Belg op dutzend :wu dus sero-
pusilit.'l zijn. Als men even een kleine be-
rekening maakt op basis van het aantal
inwoners en studenten In Leuven. dan
zouden er In deze stad tijdt'ns de week een
Vijhil(tal seroposhjeven moeten rundlopen.

Het spreekt voor Zich dat dit sijft.'r
louter t......"t'liseh is. Er bestaan nilK geen
statlstischt' gegevens die het m"Wt'Jijk
maken om 11: kjjken in hoeverre aids nnder
de studentt'nbevtllk.ing verspreid is. V"l~t'ns
dokter Dt'~m(lte van de Ml'dische Dienst
van de KU teeven. was vnrÎgjaar geen
enkere van de afgenomen Htv-testen f">si-
rlef. Ik jaren ervoor weren er wel stucen-
ten die Ie horen kregen dal ze seruf"ISilid
waren. Hel bleek in dit' MevaJll'n altijd Ie
Kaan om homoseksuelen til bunenïandse
studenten en hun partners. "Dit wil zeker
njer Ze~(l'n dat er geen gevaar besraat vuur
heteroseksuele binnenlandse studenten. Ik
heb namelijk de Indruk dal er nkt veiliK
gen.'t'M ~evrijd w.. rdt. Van Zlldra hel eerste
).:ev,11Imij hekend gemaakt wordt. Ka Ik in
dk geval van mij laten horen en aan dl:
alarmbel trekken."

Positief

Over het algemeen wordt aanj!ennmen
dat dl' studenten voldoende geïnlormeerd
zijn over aids. maar dal er veeral iets mis-
loopt als de daad bij net woord moel

komen, Uit een reeks straatintervleW'l die
vorige week door radio Scurpio afgenomen
werden. bleek alvaSI dal menige student in
Leuven hel niet zo nauw neemt als hel op
kondoomgebrulk eenkomt. "Op het mo-
ment zelf, dan denk je daar gewoon nlet
aan. Dan ben je met andere dingen bezig,"
was één van de reakues. Uil een enquête
dit' de Medi'iChe Dienst vnrig jaar opstelde,
hleek dal één derde van de 188 onder-
vraagden ]""IOSilidamwoordde up de vraag
til ze al eens zonder kundoom gevrijd
hadden lerwijl ze risiko op besmetting
hepen. Gemiddeld gebeurde dat zelfs nlel
tin, maar 2,78 keer.

Bed

Uit dezellde enquête bleek Huk dal de
kennis van de studenten over alds soms
nU!-lalIt' w ....nsen overtaai. Zil we ....t een
aanlal onder hen nlet dal hel aidsvirus IK.k
kan nVl'rtle]lracht worden als hij ht'1 af-
zuigen zaad in de mond k.um. Ouk dl'
kennls over kondooms staal soms up ~n
laaJ.l pitjl'. Sommil!O: studenten weten niet
dat het n..diM is om de vervetdarurn van
een kondoorn Ie komroleren. Dil is zeker
nuudzakdijk wanneer kondooms bewaard
\~'o"den In een [loIlMcleuilk nf in het hand-
schlll"nkastje van een aum, En dal vaseline.
plamaardiHt' olieën en vellen een kondoom
aamasten. is uuk s!l-chls hekend tlij een
klei nc minderheid. Aan de andere kam zijn
er nok studenten die voor het gebruik het
kondru-m komruleren oj""1fuutjes "I scheur-
tjes. terwijl dal echt ntet hoelr. Hel meest
markame resultaat van de rondvraag is wel

het volgende: twaalf procent van de onder-
vraagden beweren dat ze. het kondoom
aankrijgen vóór ze een erekne krijgen ...

De aidsweek die Medica organiseert
kan dus zeker zijn nut hebben. Men kan
ztch wel de vraag stellen of een dergelijke
aktie nog veel Invloed ui hebben .. als men
het aantal aldskampagnes bekijkt dat de
laatste jaren al gevoerd is. De. meeste SIU-
denten die onveilJg vrijen, welen wet dal ze
een risiko lopen, maar trekken er niet de
nodige konklusles uit. wellicht omdar ze
het rede gevaar cnderschanen. Met haar
aidsweek wil Medica et'n poging underne ..
men um aan te lonen dat aids heus niet zo
ver van het bed van de student verwijderd
is.

Boot .,
xondeomautomaren op de karnpus

zouden in elk geval ook een stap in d....
I!'H.-de~hling zijn. Dokter DegrcKlie staat
nit't alw1j~nd tegen dal idee .. "maar ik ben
nlet de persu(fn ..die dat kan invoeren."
voorzitter van SI.Udt-nlt.'naangt'It'Kt."nheden
van eerven hield zich In een retclonlsche
reakik regenover Vl'1Oop de vlakn-. "Er is
noJ.l nooil een voorstel in dit: richtinl!
I!l'koml'n_ Maar alles is natuurlijk bespreek-
baar."

Ook rektor öosterunck wou zich nOK
nler uitspreken Ilvt'r de zaak. Hij kon wel
ven ellen dal hiJ hel probleem zal aan kaar-
ten vp hel volgende Gemel'nschap~lijk
Buro (Gebul. ht'1 hoogste beh-idsurgaan
van de universtten. VIK,r hel eerst lijken
kundoomauuunaren aan de unlvcrsltelt
bespn ....khaar. ErvtKlr wai; de ",-M.'Ialtijd
al)lehtluden met hel argu meru dat vr
~enueK apott'kers In Leuven waren. Maar
er zijn 's nachts nt'g altljd meer lakhars
llJ1'l:ndan er apcnekers van wacht zijn.

Henk nheedene

Aidsweek konkreet

Het aangename aan het veilige
paren
~ e aldsweek van Medlc;:a is HP twee HTOlepijlt'rs gebnuwd: een Itllkll""Stivalom het
~ WWle publiek warm Ie maken en een dehat om de problemarlek dieper uit Ie Spil,

ten. DaarnaaSI wordr de hele w....ek door aan sensibIlIsering gewerkt door middel
van infostandjes. de vertoning van 'les nuns tauves' en et'n wurkshop alias praatkafee.
Mt'l. ht't dt'Nt wil Medica dt' aidsproblt"matid. van uil verschillende hoek en benederen.
Erik De Clercq en Jan Desmvier .. twee pn-tessoren van hl"! Rl'!!<I-instituut, ec n
nndl·rzoeksinsldllng van de KU Leuven die zich hed lntenslel mt"1 aidsresearch
bezighoudt. zullen het hebben uver de wetenschappelijke achtergrond. De menselijke
kant van de zaak wurdt belicht dlM.,rde ).:elui~enls van een scroposuteve en door Yon
Flt't"rackers. clinicus van hl"! Instituut V~KlrTrupischt' Genl't.""5kundl' die in avantpremière
de resuharen komt v(.,rs:tdlt-n van een tlnderzl1t'k naar de daKelijkst." noden van de
sero)"KJSitkvt', Daarbij aansluitend kurm ee n Jurlsle de wetl!t:"Vin.: in verband met de
aidspnlblt'malit'k tt,elichlt"n.
GrtKIISle naam liP hel dt'NI is dit' van Vlaams mlnlsrcr van G':'lCmdheids- c n
Prt'Vt'ntil'helcid Wivina nemeester. M"derawr Lieven vandcnhouu ....zal haar aan de tand
voelen tover de verdeling van de nndcrzocksubsldics In vlaanderen. Iemand van het tpec
ther Vlaams aidsko<Îrdinaall zal d....minister vragen wal dl' lOL'k"mst~rsj""1ektil'ven zijn
voor aidsor!(ilnisaties. ~en 510lle wurden dl' mt"di.kamra.:no:s rund aids hl·lichl d'K.r Erik
Van Hov .........en SUcfll1<K~.van de UIA
Mei Inlostands in Alma 2 en ). in verscheldene Iakultelte-n di in de Krote tent lIP het
Ladeuzepleln moeten de Leuvense studente-n verder gesenslblliseerd worden. Daar
werden folders uilgedeeld en kan alle infnnnalÎe over aidsorganisaties verkregen worden.
Je kan er oClk terecht om vers~iIlendt' 5(Klnen lun- t."nsmaakkondo(Jms uit It' lt:Sten en
t'Vt'ntu ....eJ (luk te kopen. Er riját in hel leuvense ()(lk t."t."nkondomobiel rond en op de
GruIt' Markt staat t' ....n Cnndovan gep;trkrtrd,

"In Studiu I wl1rdl tip znndagavond "Lt:Snuits fauves' van Cyril Ctlllard gl""Speeld. een
indrinwendt' film I1v....r dt."aidsprublemalit."k met «"n slt'rke .ulllhinll1alischt" inslag, Op
maandaM 4 t'n dlnsdais dt'ct'mbt'r wnrdt de Mt"dica-aidsweek al~eslUien met t"C.'nlulkles-
lival. De lt'nt tip ht'). Ladeuz~pkln zal undt'r,rnt't'r vl"rwarmd wtlrdo:n duur Tt1wnes Van
Zandl o:n Melanlt'/ Maandagtlvl1nd vindlli een"werddmu1.lekha,,~ning jllaals in Alma 2..
DinsdaR is er in (te tent een SI1(1n j""1raalkaft."t."om it-(kreen de kans It' gt'Vl'n mt'1 \lragt'n en
k.rilit'ken naar builen Ie knmt.'n ton t'rrer te diskusslert'n.
De hdt' tijd Janl! htijlt de bibli'llet"kturen tip ht't Ladt."uzepJein np een Chrlstu-achlig ....wijzt'
in~ep;tkt met de 'rl-d rihbl1n'. Dal rOOt."lint Is h....1 symhlKl1 dat de solidariteit mei
aidspatiëntt'n uitdrukt- Ot."organlsawr~n willo:n dat ht't ~K,k op uw hU!"!>1terecht koml,
Speld ho:m t1p.

Henk Dh«dene
Hll aidsdtba/ httfi p/(JQ/J{'lP tJll1dt1'daq JO l10wmbtr pm 10.00 u. il1 aula PDS. "Ln l1uirsfaw'ls', .
....Mdl .<trlllPndtil Sludip I tip zonda5 J drclmbtr (lm 12.00 u. )l b~/aall / ';Q fral1k. V(I(IT hlt
praalkaf« kal1jt (lPdil1sdaj S dt«mlNr tuSstl'! /1.00 u lil JS.OO U 111dlJt", rop hn Lgdt'u:lpltin.
In dr VrlP"an '''~i".dl IU'lk /ltl fr alln CWT hrt f(lJkfrtlil'Q/I'an 4 ll'! 5 dlflmlNr.

8

"à ll99ffl dgr hlt virus JIXIVffdo,fflnl VIll'!dl apm Jwmt (foro ?tin" Dlwndt)

Jaargang 22 nr. 11 dd. 27 november 1995 0 "10



Geen kontinuiteit mogelijk in Vlaams aidsbeleid

Subsidiëringsysteem loopt ma
eind dit jiUlr loopt tk subsi-

diiirin9 van ik aidsprojektm
in Vla"ntkrm op rijn el·Me.

Orgonjsat;rs als de WiNt' Ra'Wtf, The
Foundation en de Aidstdefoon weten
nu nog niet of ze volgend jaar nog
verderkunnen ~rlan. Het subsj-
diiringsystum von de Vlaamse rege-
ring werk' niet alteen demotiverend,
het staat ook un projektwerking op
Jangere termijn in de weg. volgens de
betrokkenen. Vlaams minister van
Gezondheids- en Prntentiebeleid
W;,,;na Demeester huft beloofd dat de
bdoel"ging begin volgende maand
rond ZQI zijn. Maar daar blijf. het
voorlopig bij.

In viaanderen spannen verseheteene
"rl'tanlsallt"S en honderden mensen zich in
urn dl' vt'rs(lrddln~ van. aids 11:' v..orkornen
en urn besrncne en zleke mensen 11:tJc:.
jotl'kidl'n. Nu is ht'l ZIl dol' al dt'zt' urganlsa-

lies gesubsidieerd worden op basis van
pRljeklaanvragen. Als een orsanisalie
betoelaagd wil worden, dan moer ze een
projekt voorleggen aan hel ministerie van
Wivlna Demeester. dal dan besusr or hel
projekt voor subsidii'ring in aanmerking
kan komen, eën prujekt kan maximum
drie miljocn krijgen. zodat grotere ur~anlsa·
ues meerdere projekten muelcn indienen
urn hun werking Ie verzekeren,

De laatste betoelaglng liep voor een
periode van drie jaar, Eind dil jaar is deze
periode afgelopen zud.ll geen enkele urga-
ntsane in prtnclpe nog zeker kan zijn van
haar voonbesraan. De IIofOlt'reorganisaties
zoals de Aidsleleluon kunnen er tamelijk
lIoerusl in zijn, maar voor vele mensen in
andere ~eledlngen t'oe~im de lijd loch Ie
dringen,

Tijdelijk

Eén van de urj«ilnisalics dk met hl'l
pro!'>let'm verveeld zlr. is dt' vzw Pounda-

(fctD PrUT DhDl1dt)

Medica geeft aidslessen aan middelbare
scholen

Geneeskundestudenten
hebben hun lesie geleerd
On het ktuhr' van MediCQ's

aidsweek geven geneeskunde-
studenten aidsinformatielessen

aan humaniorascholen in het
Leuvense, Uiteindelijk doel is bij de
scholieren een ruks vragen op te
roepen waarop lesgnleN dan een
praktijkgericht antwoord kunnen
formuleren, Een tussentijds,. ,.valualie
is nel achter de nlg en de aklie lijk.
un sukses ovt!r'de hele lijn.

Hel is hcllorlJpelijk dal men na de num ..rus-
cJaususpt.'rikelt-n van,dl' laalsll' lijd t>ij
Mediu IMlkWell1.'nS <11'l'en andl're manier
in hl'1 nieuws \Vou komen, Ml'n kit'st daar-
t>iJvour de grtlndi~e aanp.ak, Ht'l veeni~lal
sludenten dal In hel veld wordl ~esluurd.
kreeg cen gedcgen Ilplrissing over de mel'st
reCcOle omwlkkelingl'n tip nnderzueks-
gebied l'n er werden duidelijke afspraken
gemaaklover wal men ging antwoordl'n op
IwljfcJach!itcl' vra~cn: Ol op vragen waarop
men zeil hel amwuord schuldig moet
t>lijwn,

Wal het d'll"lput>liek hctreft, werden
vuural schofl'n uil hl'l Ll'uvenSe aan~c-
schn:'vl'n, Tl'gelijk werd er l'l'n ~dvl'nemk
~t'plaalSt in de kram De Standaard - le-
vt'ns sponsur van de ~idsweek - um tN,k
aan de reSI van vlundt'rl'n Ie meld..-n d,ll
jl' Cl'n ~enl'l"5kundl"SlUd..-m in je klas kun

krljgen IIp aanvraag. De respons was ItrtN'1
en kwam van een tcr"le verscheidenheid
van scholen. maar toch meesrel uil dl' rq.:io
vlaams-Brabanr. MediC.:l krijltl 1t'~l'nw.lt'r-
di.: rne....·r aanvragen dan ze kan verwerken.
l'tI t>ij\'tM,rhedd uok uil dt' Am\\'l·rp:.C
gevangcnls.

Monogamie
Wal geheun er nu in de klas? Zuals

!:ezq~d wnrdl de inlormalÎl' inlleldd d'N'r
n'n ksgever aan d..- hand van e..-n vijlEl~IaJ
dia's uit et'n Canadt't.'S euml'ulerprt'):ram-
ma, aan!:epaSI aan de Bl'IlIischl' siluatit", Ol
til' dit- manier dl' interakliev..- dimt'osit' van
hl'l prt'):ramma hcwaard hlijlE. !ijkl Cl'n
t.-r..ehtt' vraal'- maar hel ~eheel 'N'~t in dk
~c\'al prtlll"Ssionet'l en aamrekko:lijk, De
!:l'gcven inlo is nuchlcr cn bestaal uit ml'l'r
dan .:Illeen tips: jc komlook Ie Wl'len welk
s('>on virus er bij aids aan hel werk Is, ho!;'·
veel seroposilieven BeJglt! Inlussen tdl en
allC'l wal jc nodig hebl um l'l'n !'>reder Ix'cld
te krljgen up dc prot>lemalick, Hel Kchl·e]
werd ('P pum !:csleld in samenwerkintc mI'l
hel Rega-inSlituUl en is dan .It,k \I"lIedi~
up-Io-dale.

Zoals was IC verwachlen. wurden de
lesSen in kwt"Sl1t' ml'cslal in):ev'M.'~d in vak-
ken als t>it1ll~ie en. mt't'r mij.(, katt'Chl'SC,
Lt'raaf'i .:aan lijdens de vra):l'Ofondl' ..ehll·r-
al SI'ms t>uilen en s"ms .It.k nll'l, maar l'l'n

ûon. die hulp verstrekt aan HIV-geïnrek-
teerden en mensen uit hun omgeving. Ou
gebeurt vla telefoon- en adviesgesprekken.
algemene vorming en dlensrverlentng
waarbij het zogenaamde buddysysteem hel
meest in hel tlt'!t springt, Bij Foundatkin
werken vijf voltijdse krachren. Eén van hen
Is Rut>t"n vereauteren. "He-t is bijna decem-
Per en we welen nnll nletol we binnen een
maand nllg verder kunnen, Dat is ufreraard
demonverene. We doen ons werk zoals an-
ders, maar er komt wo:l een cxtra druk t>ij:

Ruh Van den Audenaerde is koürdina-
tor van hl'l Ipac, hel Vlaams overkuepelend
orKaan dal het r.clcid advtseen in verhand
met de effektiviteit van de diverse <lid~'r-
.:anisalit"S, deze .. r~nisalics koordinvert en
hun informatie vl'rspreidt. Hij vindt hel
huidi):e sul>sidil'Sysll'em Zeker niet hel
m...·sl ideale. 'Bij sommijo:e or~anisatil's
moeten er nu al ontsla~t>rÎl-Vt'n verstuurd
worden. vele werknemers zijn onzekr-r
over hl'I voonhc:-slaan van hun jnt> en een

aanlal onder hen ~ilal al op z'll"k naar
ander werk,'

De huldlge rt'~elin~ maakt het INIk
"nmtl~c1ijk om konlinullcit Ie brengen in
de werklng van de orjo:anisatics, -Dil is
zeker ht'1 Kl'va! VINlr hclan!:riJke t1r~anisa-
lies ,lls~' Aidstelcloon. me hebben .1t>sn·
lu UI ):l'l'n lijdclijk karakter, Ierwijl zt' toch
zo behandeld worden." MInisIer Demeester
zou wd .11belnltcs lIemaakl hebben v"or
een al'arlt' rl'Kclinr-:voor die urganfsarles.

Ook tIP hel gebled van het welen'
schappelijk onderzoek zijn er prohlemen
Daar worden verscheldene projekren ge-
steund door het zogenaamde Impuls-
programma dal over een periode van vijl
jaar vierhonderd miljoen verdeelde. Hall
december 1001"1het programma af zlldal
vele onderzoekers met een gelijkaardig
probleem te kampen hebben,

Ivoor
Bij het tpac kaan men nog meer pro-

blemen in de !it'klnr aan, Er blijkt te weinig
wtsselwerktng Ie zijn tussen hel weten-
schappelijk onderzoek en dl' prevemle-
werking op hel terrein. vele hcKefelders
zouden wUIen weren of dl' merodes die Zl'

Kehruikcn ""\ser"p,,sltievl'n en ajdsparlën-
ren Ie hcgclcldefl in Ielte wel c1tich?nt en
welenSChapf'l"lijk IlIidl'rht.uwd lijn, Om-
gekeerd Is het ook z" 4at.l1(1): It' veel onder-
l'nekers in een ivoren 'nTion blijven teven
vn niet weten wal er "I" het terrein Kt'-
heun. VollIl'ns Van den Audl'naerde kumt
dur wel verandering in, -ëen .lama I,
meestat jnnKe. welenS<'hapl'ef'S zeI l't'1f dl'
slap naar de dienst\'t'rll'"in~.-

Er tijn IMlk nt~ verschillende ~t'hieden
waar verder nndl·rz ..ek nndi~ is. onder
andere "ver ht'l Icil dat vele wr"llt",itil'vl'n
onveiliK blijven vrijen. is er hee-l weinig
bekend. Er zou. aldus Van den Audenaerde.
IIt,k meer specllicke aandacht )x'sIt'l'd
tnoeten worden aan dl' d ..l'I~ft~p van
vreemdelingen. Ongeveer dl' hl·1I1 van-de,
scroposhleven In ons land is immen; nit"-'
Belg, Drie vierde daarvan komt uil zwan-:
Atrika. dal wll zeggen hel deel van hl't
konrinent onder de Sahara. "Heel vaak zijn
dat mensen die niet georganlseerd zijn en •
dus rnneiJijk Ie bereiken zijn, Op dil vlak is
dus zeker verkennend onderzoek nodig."

Op hel keblnet van wtvlna nemeester
was vrijdag niemand bereikbaar V(Mlrkom-
mernaar. Er zou wel al bdlNlld zijn dal de
verdellng van de subsidies rund ZIIU zijn
VINlr I december. Pikant delail: precies die
dali is dlMlr de Wl'reldgC'znndheidsmganisa-
ue uilKetuepen ltlt wereldaidsdag. Oe lijd
bcglnt hlll"danook Ie dringen, Maar mis-
schien laar de rnlnister wel iels 11'"tip het
aidsdeNt dal M.-dica donderdaK oT):aniScen,

Hf'nk nheedene

klas Is hoedanook geen evidente omgeving
urn tnueme vragen Ie stellen, Tum
Dejagere: "Ht'1 verschilt sterk van kl<ls lul
klas, soms zijn er helemaal Keen vragen.
soms hed veel. soms komen Il' IM,k achter-
al mei hun probleem. Ik meeste Icerlingt'n
hlijken vrij g...ed ..eîntormeerd Ie zijn. maar
IM,k dat varieert. Tol unzc eigen verbazing
blijven er enkele hardnekki~t' misverstan-
den besteen. Ze denken dal 1'i1~(·t>ruik
vnld.lt'nde is urn geen risiko u- Inpe-n .. ] dal
een hcsmt'lIin~ IIICh erJ.:en~ in jl' lichaam Ie
voelen is, Ook dl' verwarring russen I>lllt'd
krij~en en t>Joed lieVen is l'r nn~ Sleeds, J('
kan ntltlit aids krij):en Volnt>lt~d tl' !:l'ven:
Rllnd aids ht'slaan nalUurlijk ,It.k t'en !'MMo'!
vra~en die.-niks Ie makt'n ht't>llcn meI
tlnderzoek~Kt' ..evens t'n waarrtlnd hl'l Rl'!:a-
insliluut doln IM,k niks I,· vt·rtdlt-n ht't'li.
Wa, dl~n dl' ICSgt'Vt'fSVolnMedica in zo'n
.:ev,ll? ·We hl·hbt.·n intem duiddijk
illKl'Sprokt'n dat \Vl-aan "n7e Il'Ss..'n ~rt'n
etiS<'he NMod.scbap .:inJ.:t'n vl'rt>inden, We
vendien wt'l dat mllO"Kamlc l'en middd
kan zijn tlm risiku's Il' "ermijden als hel
zcer konsekwenl wurd, Hlellerasl, maar we
leggl'n niet dat het het uilvcrknren middel
is, Er komen sowicsu weinig morde vral-\en
In de klu. maar als Zt' er zijn hebben we
aan onzt:: mensen Ill'vraaj(d geen slandpunt
in tt n ..men ol diln wch enkt'! in eigcn
naam, Lit'\'l'r nl'!t het>hen we dal de t>al
wlOrdt lerug~cs['ICdd naar de gf<X·p. zudal
lt' l'r zeil tlVer nadt'nk ..n. l'ell tmdnling dl'
di~kussk aan Kaan, Maar hel schijnl nkl
l'Chl een ):ftltl1 [lmt>lcem Ie vormen, In dl'
l'va!uatk di .. we Imi<ln!:s hadden, kW,lm
naar ",N,r dal dl' prohlemen t't'rder van
pr.aktisch .. , did<lklische aard zijn,·
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Als je hel vanuil een bredere kuntekst
bekijkt kan men zich verwonderen UVl'r het
fdt dal del}:ellJkl' akiles nu~ steeds niet
overt'oditc zijn, Elke scholier zou tmrners
dl'~elljk in}.:dichl moeten zijn tlv':r aids, tN'k
wanneer er !:l'en ~t'neeskundl'sludenten
zijn om over die urplc les 11' geven. Hier
kan dan weer lellen inllot·t>rachl worden dal
de aidslessen meer doen dan alleen hel
strikl nllt,(I7..akelijkl' bljhrvngen: ze reiken
een broden- k"ntl'ksl aan en v.lt.r .. l. T.l·
makcn gchruik van d,' mrt'St recemv en
duv mCl"S1kllrr ..kle "ndl·rz'lC."kSfo(eµl·ven~.
Hl'l is niel nt"od.lakl'lijk dal elke kraar
hi"lt'l-tic hell't'lIde d.M·1.maar hl'! hctekenl
wel l'en surl"u~ V'Nlr dl' mensen die hl'l
ml'emaken, Wl'll'n wal je nll'l majoldtlen is
Vl·l'1. maar ni"l olIJl'S,Lt'raars heschikkl'n
dikwijls ,"'k niel nVt'r hl'I didaktisch male-
riaall'n ....ovl·ndÎl'n kan l'cn t>uilt'nSI<landl'r
soms makkl·Jijk .. r et'n !:esprek Inswt'kl'n in
dl' klasJo:r"t'p,

Ecn 1\1.'eedl' Inch w.-l vret'md kiS is dal
artscn In '!iJlt' t'en speci.:lle npJeidinjol mlll"lcn
krij~l'n um deze Il·ssc.-nIe joIeVen,daar waar
tnch iederc huisatl5 in staal zou mnelen
zijn om dczt' Inlormatit' op een lakfvnlle en
wetenschapJlt'IIJk veranlw(H.)rdl' manil'r
over It' brengcn op zijn palli'nlcn. Ma<lr
(lok daaraan wordl gewerkl, vol):ens
Medica, Qnk zij vinden dal l'r in de uplei-
ding met'r en vrtlt'}.:er ,l,lndaehl mnel jolaan
naar sClcia!t-vaardighl'dt'n, en natuurlijk
niet alleen in vl·rh.and ml'l de ilidsprohll'-
maliek, 0.11 de manÎl'r waar"p l'en moeilijk
Kcsprt'k w"rdl ):evllt'rd. soms "Vl·n helan~-
rijk is als .... n juisle dia.:nll1:'" d<lar is men
zich t>iJMedica wd dt;:dijk van hcwusl.

Alf'xa.nder Witpas
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~De onfeilbare waarheid over het stripverhaal

Paus vaardigt zinnige bul uit
Cl) heeft nog nooit gehoo,.d over

Guust Flater? U den'" bij eh
naam 'Gum' spontaan aan

on~ spelling? Bij de letters RG rinkelt
in uw hoofd geen be"etje7 Udenlet
dat comics altijd grappig zij" en dol
manSQ's lussen dl! sinaasappelen en
de penn liggen? Om u zulu "e'djgt'
vragen te besparen en 'er verheffing
van het Nederlandstalige volk guf'
S'antUJ"rd Uitgeverij het boekje
'Strips Aha!' ujr, geschreven door
Palriek Van Gompel en Ad Hendrickx,

Lektuur IIV~r slriltS is in ht"1N~'ddl~nd5
"ujotollzeldzaam. Akk'Mlrd. er verschljm-n
wel t"t"n~ wal werken uv er ,:(on bepaalde
auteur. m.JOITl><lt'kjt"J; over dl' kunnverm
'snip' in her algemeen vcrschijnen ner '"
vaak a]~ r-en nh-uwe ijstijd. Pascal Lcfvvrc
en Jan Baeu-ns schreven ,'nkd.' jar ...n ..dl"
den h,'1 d,·).:dijk." maar mocllljkv h.. d.
'Slrips anders k.ll·n'. VI"'r hl'I I'(roil' publi ...k
ht-sl.. nd er daar e n1qt ...n niets. "SHillS Aha!'
m 1 dit> I.. kunl· vullen. SJandaard Uit-
~ vt'rij vodl zich 1>lijkhaar I'(t"Sh-rktd""r hl'I
sukses van dt' puhlik.llks IWl'r ·Susk,· ..n
wlske en vandersteen. want UI'Io:v"ll'(l'nd
Jaar slaan er n,,,.: 1><1l·Io:en HVl'r strips \lr dl'
rlanninll- van dl- Uiljotl·\'l'rij.

Stripjargon

'SniflS Aha!" is v,",rnam.-lijk ht'M...md
voor de leek. Hel wil een Inleiding zJjn In
het knomeen strip en is dus een gebruiks-
boek, kwa pretenue ongeveer Ie vergeujken
mei pakweg het 'Grom Icksikon van IV-
serles uil de jaren vijhig en zestig', Het
btlekje is gemakkdijk opgebouwd, in kleine
slukjes rund ilJler;ld tema's. mer in de
mar~ wal Iettenmateriaal of lekeninl(ctjes.
Ik rema's "rijn bijvU(Irbt.-.:ld de geschledenls
van het Sirlpvcrbui. bi"gralie.:n van vÎJlen·
rwintijo(belangrijke auteurs, "t h..., r", stand
komen van een strip. \;Iel geheel wurdt
af)Cl"Slmenmei een verklarende woorden-
lijst van hl'1 stripjargon en heel wat prak-
tische informat! e «ver uitgl'vl'rtJen (maar
geen kklntjn als 'Talent' lil 'Gt:knipt
Papie"'. stripwihkds in Odttit' en Neder-
land, t'nZ<'VUtlf1.Ht't boek is lil IIf'IKesldd
dal dl' kzer·Jt"t'k geen zwerm van dilair
slri~chlq!ued kan opmerkem -Nt'Cml
dit I><,...ksldlinKen in? Nauwdijks. Ot' les is
simpt'l. Er bestaan heel veel unwurschijn-
lijk praehtiKe strips en ct heslaan I"'k
viukt'n~ldijke, saaie strips."

wenneer dt: kans zich voord!>el rnaken
de auteu~ er wel een )Cew')tmte van urn
het wcrk van KJl){Cauteurs aan It' prijzen,
lu Stolat er in het btJCkje t'en 5uojf.:ktieve
lur dcnilt mrt daarin echlt' mainslream als
·Nen". maar IMlk p;lTt"ltjes van BoIUrJ0:4.'iIO,
Tiudi. Bilal t'n Cnmn. Hrt·1 al en 1\,... druipt
de slrip"liek t"fudide van rt'n lunnult-rinlt

..- Z~ jo <rgod uit? 'Wilje
mupron{m opfoto's en poáia?
')I0W áan ona profe.s.sione[e

opkitfingwor
Mannequin
~otomoáe[
:HiJstess

Stort,3á<wukó<amb<r
inSiIo (llaart, Leuven)

"""'"15"""",,,
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la Jaargang 22 nr. IJ dd. 27 nOIl~mbu 1995 0ntl

er rech nng af, zoals de volgende nver dl'
stan van l'en verzamellng: - .. ,ni ze krijge-n
een beschefden ve:rzamelin)C strips van grote
broer ot oom wim". 'Oom WIm' is zeil l'en
stripklassieker. Dok de cover, getekend door
wonderman Jan aosschaen. verbergt heet
wal verwljzlngen naar Ot'slaande uf hijna
~eJluhJjeeerde striflS. De IÎtel van het bock

rlg ten toon spreiden, pcor hun tonwille-
keurige?) arrogantie vergroten 7.ede
afstand russen de leek-lezer enerzjjds en
henzell als absolute autoriteiten anderzijds,
'Wij. pausen van de Vlaamse.' stripwereld.
vaardi~t'n de onll'ilharl' waarheid uit': dit'
houding hlijkl onder meer uil het Irritante
'gt'jij' waarmee de auteurs dl' kzer aansprv-

hCt'ft dan weer te maken mei het sappi~W
taalgebruik van de pi~al Tuizemlloot uit
Sleen's dagoladstrir 'Neru',

ken. Die Ieler heelt volgens de schrijvel'i
hlijkbaar hel intellîgenlit-qutllit'nt van een
wijngaardslak: -xomr daar nog hij dal Ame-
rika ectn wel C"C"n~rtMlI land ts". Bovendien
venellen Van Guml'lt'l en Hendrickx al hun
heldendaden in de wij·vorm in plaals van
de informatie I'bjekticl weer IC geven. Een
grt'l"]' uit hel aanbod: ~\(....n we "I' tckvlsit'
striptekenaar Paul ceens aan hel werk
Ikt,'n zien~, ~Chris Bftlwnt· hn'h \Ins noh
vt'neld-, waarna t'en uhttnzt'''ing vlllt{t
IIver hoc de auteul'i Chrh Sruwne up de
knÎt'i.ln dWllnt{en en ht'm tielen ht:kennt'n
dal hij mei senariuschrijvt'r'S werkt,

Minder eC)t. maar loch "pvallt'nd zijn
de sums t'rl( pcrSlMmlijke IM'rdt'kn "ver
Slrip5. VoJ~t'ns dl' auu'urs t~:hIM,n NeTll Int
de denig beste slIips aller tijden, Meer nog.
~wie nug nooit éen Nl'm hedl gdezen kan
in Vlaanderen en Ne(krland moeilijk mee-
r _ •• __

Senarioschrijvers

De auteurs. VTM-Juurnali~1 Pat riek ven
Gllmfll:ll"n stripwlnkelier Ad Hendrickx.
zijn rl"Sjlt'klievdijk vlM,nll1t'r en sekretaris
van de BrI'nZl'n Adht'mar SIichtÎnK vzw
(Bas •. Die Slichling reikt de ht:lanMrîjksie
siripprijs in vlaandt'rt'n uit. [)t' autt'urs zijn
du~ hdilOgrijke f'lt'rsonen In ht'1 vlaam!K"
slripwt'rddje,

Ht'l t'rgt'rlijke is dal ZC'dal I",k uitvol'-
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praten over 5tri~~, Hoe beene die onder-
scheiding van de aas ook weer? Over de
Nederlander Dick Matena wordt in het
hoofdstukje -veraamelen' vnjmoedlg
geopenbaard: ~Hel is boetend om al zijn
strips bij elkaar Ie hebben staan."

Minder direkt komen de voorkeuren
aan bod bij dl' blografil'ën van smpauteurs.
Toch hebben de samenstellers hlerbl]
vreemde keuzes gemaakt. Geen aocrgeon
('Kinderen van de Wind'), maar wel
Hebtnon ('Duek Danny'}. ceen Legend re
("Bieoel') 0' MarvanH r-ee eeuwige OOT-
h".:". wel Hec Leemans ('BakdandI'), Het
hlstortsche- 11I:1anl{van de SIrips en de
bere-ikbaarbeid In dl' dl)t'l'int'C winkel lijkl'n
hier dl' d'"'l'ililJQ(t'vendt' selekrie-argurnen-
ren Il' zijn geweest.

Seksmanga's

Van een bÎ~kjl" als -stetps Aha!' ZIlU je
verwactucn dal·hl"! hi!.'r en daar wat VIM,r-
l)tlfddt'n hij hel I'(r"tl' publiek probeert weK
te nemen. JJh,mn ~t'OI"'g is soms hel
It"gendCt'1 waar, Ab het ovt'r gt:wdd "f seks
,.:aal, varen dt· 'pause-n' uil u-gen dl' zede-
I"" ..he-ld van dl' slrip~t·k-Id. Ze "huiveren'
en duwen dl' k7er de v"ll'(t-ndl' d'Mlddlll'ner
"vn JapanSe Sc:ksmanga'~ in de SIr"t:
-Ht~1t hl'! IC'rnaken met vvn seksueic trus-
lratie: ol houdt hl"t Jo:l'wdd in dl' btlt'kjl"S het
I'(ewdd van de siraat?-

Ze zouden 1""'ll'Cdl' vcrzamelaars van
ue SI raai houdt·n. Een IInevl'nn-diJo: KTlMII
d...el van het I"''''kje is namdijk f{evuld met
alk-rk-i van71'lhpr,'kl'nd,' Intorrneue "vcr
het I"'~innen van ven stripvel7 ....ml'linjot. Dl'
auteurs zijn ldl~ in staal dl' rczcr tt' behoe-
de-n VI",r mUl'(dijkt- linanci':'lc.' rampen. Ol
wat dacht u van dl' \'ul~l'ndl' inl"rmatÎt'
"ver de waarde van een uil de kluiten "
gewassen verzamellng: -", als je partner je
samen met je stripkollektie op de siraar
glloit. Hoewd. als die strips veel waard ZIj!),
is de kans groot dat jij eerder np straat llgt
te spanden dan de Strips, Maar goed.~

Hier en daar kan je de schrijvers ook
op l'en onnauwke-urigheid bC"trapf'lt'n: de
auteur van Plnnkkiu heet opeens Culladi in
plaars van Col1l1di, Belle ster is een album
van Lucky Luke, niet Bella -meuh' Slar. En
de reeks 'Arnu' wordr niet meer gl"lekt'nd
door Juülard, maar door Denoêl. Details
naruurljjk. Ol deze giller van een lnrmu-
lerinJ{Sver~issln~, Hl'1 juryrappon van dl'
Bronzen Adhernar 1983 sprak van Merho
I'Kil"kebt,...·. als 'de kabarener van de
vtaamse strtp'. ~Nlcls is mlnder waar, de
Kickel><....-verhalen barsten van grappi~
woordspelingen en absurde suuanes ".

'StriflS Aha!" raSt desondanks zeker in
de leemte die de bt:~innendt' striplreak
ondervindt. Allt'l'n hl"l-It het t-o ...·k L"Ïgen1ijk
dirt'kl ve-n tweede. bernene druk mldl)C om
l'en aantal tckortkumingen \Vcg It: werken. '
Dan kunnen ,,"k de gel(evens over dl' SIrip·
winkels in Leuven a.ln/o:t'pasi worden, Van
de drie dit' in 'SlriflS Aha!" venndd wordtn,
stupl cr t'Cnljt' en 15t'Cn andl'Tt' vt'rhuisd,

Gert Menten

•
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Ontmoeting tussen rektor en studenten in Alma

Ooslerlinck loonl zijn joviale kanl
Gorige dinsdag oryanisurde

Alma UH ontm«tjngsavond
en diner met rektor OoslerUnck

en enkele studenten. Het werd eerder
een 9nell;~keuvel bij een rumsteak
met {ridfrs don een ditpgaand debat
over de onderwerpen die door de
studenten uIl werden aangebracht.
Een gebeurunis die kadert binnen de
sjarme-offmsieven van respektievelijk
Alma en de rektor.

Dl' laatste weken ervaren dl' Studenten een
"t"dul( van rt'k,,,r O'lSlerlinck dal I(rondi"
verschm van dal van zijn v,l(,rl(an)(t"r. Ht'1
lijkl er sterk <Ir d.11de rektor een sjarm ...·
I,lknsit,t !o(l"Slan is. Z" zal hij hijvuort>.;_..dd
een I(o•.-d wourdj.· verlenen vUllr de sruden-
ren die twee w...ke-n I(dt"dt"n zijn UP)(l'l'oiIkl
up dt, E40, en naar wrJuidl zou hij hij
rmmsu-r Van den B!I~sch... gaan pleiten Vlll1r

n"n aUh.m.ui~h,· indl'xl"rin~ van de studie-
beurzen. een aillud,' studcruenets. o..k VelP
mocht dl" rneuwc htludin~ al aan den lljvc
ondervinden. On1.t' h"l.tdn·dakleuf en
redaktlesekreterls moehu-n dil jaar allwn:
kee-r pij dl' man up dl' kllttit-. en hij gunde
Vl'I" de primeur dal K.minN Alht"n naar
Leuven I""ml. Terwijl dil SI.,"n nieuwtjes
normaal Nt'ziton '·,·UI dt' Campuskrant n-r
11ft'komt.

Desalnlette-mln werd Vl·t" vllril(e dtr».
daJo:bl] mond,' van Almadirt'ktl'ur T"on
Martt'ns gevraagd zich niet In hel Nt"5Jlfek
Ie menge-n, n-neinde her dehal nict Ie
monopoliseren. en de andere studeruen
nuk aan bod Ie lollen komen. Dal alles
moesi er voor zorgen dal het een gezellige
avond zou worden, eerder dan een diep-
gaand debat. Er was boveneten een apert-
liefje met roostjes. l'en walis maaltijd mei
wijn en kullk mei ~eNk toe.

0,' rektor '..."nd,· dcll evn ~t'm",-de'
"_~wO.1oe man, ... .,M\Î~tv .. uc_..,;;:b!:!_

d'r een I(rarjt· russen n- smijtt·n. ot de lul-
lrt.mf't'1 at Ie su-ken V,"'T de aanwt'ziJ(e
nodemen - -jullie zijn nkl dl' doorsnee-
student- -. de vt'~la,*t'vers - 'Ik vind
VelO een lijn hlad" -, l'n .lIlk ht·t l'lahlis5c:,
ment waar 01111.')zich alsfl<:ddt·. Zijn uit-
spraak -H"I eten hter in dl' Alma is tx-Sl wel
It'kkn" werd trouwens dUllr lijn lakllolt'no-
ren volmllndiJ( beaamd.

En uI1k bepaalde- nl,·I-aanwezl.:en 11','r-
den zonder ... hn",m ,:,·lulo}'l'l·rd. O"~ll.'r·
llnck had he-t Ilijv,,"rllot'l'Id "n'r lijn ~''''dt'
rt'lali,'~ rnet ""nlt' ~III-d,·vriend Louis".
waarmee hij naar dl' Leuvense bur.:l·m'·'·~.
In Tobhark vcrwees.

Kateder

Enkdt· II't·kt·n tt"'IIrt'n wa~ aan sludl'n·
I,'n in Alma 2 ':l·vraa,.:d ot lt· hun wa":"n
aan dl' rdam in "t'n daar\t ...· I...~t'·md<·
rt'.:iri,·nl wild"n dq ....nt·n·n. Uit dl' inlt'n,
din':t'n l\'l'rd"n lukraak I\vaaU Mud"nll'n
).."·rlukl, maar \tKh t.i.,dt·n dl' Jo:,"S,·kkh,.:rd,'

OMZET SEDES WEER
])QA'"!>1i~041tE~e.p..) ..,

___~_'J:L__

onderwerpen een n:preSt.'ntalid beeld van
wal niel alleen de "lIidde nodemen-
beweging. maar dus 111.kdl' meer !o(emid-
delde Alma-eter heden ten dage ht"ziJ(-
houdt. Er waren bijvoorbeeld vragen over
sIIdall" onderwerpen. rrliJotlt'. kultuur, hl.'l
studemenleven. en dt' problemen van
bunentandse studenten. Dl' sektor onder-
wijs krt"t'!otuiteraard hl.'l met"'t,· aandacht,
met vragen over hl·t loeiatinJo:sl.'ksolmt·n in
geneeskunde. de posrakadernlcche uplcldln-
gen en de rektors visie op doceren. Dal
waren helaas nCI Îl.'ISteveel onderwerpen
om 101 l'en diepgaande di~kussie te komen,

Het algvmr-ne beeld dal jt' din\dal! dus
kree~ was dal dt· n-ktur ,·tTS! ven vrij al)o(,·-
me-e-nantw ......rd JoIal.zonoer ccfu ).,,,nkrt·t·1
nieuwe ol wereldschokkende dingcn re
U'!*l'n, Hij verkundigde dL".r.:aan~ wl'l
Imeressame en )o(e711od,'upvattingvn, maar
raakte mccsre! roch nh't vcrder dan het
inlrarpt'n van upcn deuren. En wanneer dl"
aanwezige- vrudcnn-n daar dan diq>t'r op
in~jn~l'n, .wt'nlt't'~ dat meestal nÏt'1 ht'l
anekdonsctw. MI'n ]>It't'1- bq:rijllot'lij~er,
wijs - eerder I>ijl'i.:.'n ,·cvarin,.:,·n dan dat
men al)o(emenc tll:liln.:,'n van d,· studcmcn-
fl"rulalie vcrdcdigdv, ""k al "mdill we hler
niet mei sludl.'nll.'n\·enl·.:.'nw.lI'rdi,:,·n; I,·
maken hadden.

Bij",",rllot'dd i~ dl' tx·kidSo'fl!i., van dl'
ft'kl"r "1" hl.'l vlak van h.1I' vr .:,-d.. rccrd
moe worden. dal hij een d"lolt'lijkt' ~yllal>us
al~ uit~an,:sllunl 7Ît't. dk dan ,')I; cathedra
moet Hle.:l'1ichl worden en in,.:,·.,,'lt-nd in
scmtnaru-s. Heel nobel atlemaal. maar toen
een aanwezige de fl.'kwr a,,!, WCI.'Sdal dal
helemaal niel altijd het geval was, gaf de
man u'e "dal er nog vee! werk aan de
winkel was" en dal -men al het mn~dijke
deed binnen het beperkte budget", zonder
eCht konkrete plannen vuur de nabije
Ull'k"mSI tlr rafel Ie kunnen kty.tl.'n,

Papiertje
Ouk een onderwerp als dl' fKlStakade-

mtsene opleidingen. vurig jaar mij( hel
onderwerp van I.'nkele hoewgingl.'n, zllfJo:d",
VI",r weinil( vl·rrassinJ(en. De reklor zlet
untversnair ondt'rwijs als kIS dal de
studenten voorbereldr op een leven van
perrnaneme zdtvurmin.:. En dil is inder-
daad n"n )o(1.'1."ndo;'visie, di", vori~ jaar (toen

do;'p"stahd,'miSfhl' urlddin,.:en nOKhili
news wan-m d.K.r ",'I'o'al alle flanljt'n werd
v,'rkondi~d. Maar hel cctnc probh-c-m i~
hie-r dal de bcdrijtswcrcld no.: altijd veel 11'

vet'1 hl'lan~ ht'fhl aan dil.' I>ljkomO'ndt·
diploma's. kIS wal O'lSlt'rlinck retenwcn:
het is. in s"mmi~l" richtingen meer dan In
andere. !lt'SI wel m.'}tdijk l'en rmereoamc
jl,b '0: vindt'n zImder ptlSlakademis.ch
flapkn;e. El.'n meninlo: dit' hij niel kun
schra~en met ar~umenlen.

Over h"1 I'rijlalen \'an de inschrlj\'inlolS'
)o(ddl'n \""'f di,' I'fllddin~en was dl' rd.;I"r
'1I1koplimisliS(_h ~t~ll.'md: "Vuur d,' rn,',-';le
richlin~l'n dit- jullit- imert'S5Cfl'n bJijwn dl.'
inschrijvin.:s.:clden n"rmaal. en die l'nkd,'
durl.' richtinJo:t'n worden weh alkl.'n maar
~l'vol,.:d dlM'r rijke Iluil",nlanders." Mis,
schien Verwan Ousl",rlinck hier oorzaak om
gevolg. maar dl.'salniellt'mln venelde hij dal
de Leuvense slud",nl koning krijgt or dit'
duurdt'Tt' I.plcidin,.:en.

HI.'I mt't:SI akludl.' nndl.'fWl.'r!, was dal
van het lUeialin~eksamen v,",r ~t'nl'es-
kunde. Ot' vfaa~ wo:rd Kt'sleJd duuf l't'n
5IUdenlO' Kl·nt·t'Skundl.', die zich vt'rtwijlt-Id
alvnll'J( hoc hel lOch kwam doll al dit-
sludl'nlen daarteKl.'n µin)o(l'n]lcll.!:en, It'rwijl
iedefel.'n ZÎt'l dat er tt'vl'l'1 anSt.'n zijn.
Waawfl h ...1ml.'Îsjl.' dl.' aanwezil(en vl"rlek-
erde dal hij dl' 1>t:'IIIKt'1'Snil'mand van ':1."
net-skunde was. "Tuurlijk ni,·t." anlw!"'rd,
dl' O.l$ler!inck. 1ullil.' zijn lt'n51"1I1.'al ml'l
de hakken nV",r de sloll": Dailrna 1l·11,·hij
rusti): hel standpunl van dt· anscnsyndika-
IO'nuileen dal er hinnen IWI huidiKI.'
s}"!\leem t't'n uv .. raanl"Ml aan art""n is ",n
dal de I.''''T$I,'"rl,,!>~inK m"l'1 lijn: l't'n

"Ha ttm hia in dt Afma is godwTdommt wrllrkkn"

1I>t:'lalinK~'ksam~'n in .:enl·t"Skunde, Later

)tol! hij Ille dal ,",k dit slechts l'en h.:p<:rkle
lan':l'll'rmijnmaatrl'j.:l'I Î~.en dal t:ijn
1....·r\.Mmlijlo.standpunt ecrdvr t','n "rij-
hlljvcnde "ril;ntl'rin~,pr",'1 i~, Mt'n m",'t
Inderdaad aan artde-re "l'lo~~inKl'n ,",k
Ivt'rkt'n- zoalv Jiddi",'rin)o( en ,·(hl'!unnt··
rlng. dit- ,','n "jll,,~sin,.: r " ..ken in de
~c7"ndht'ld/mJ.: 7\·11.en dil' dl' dernnkrariv-
I·rin.: van h"1 onderwijs niet aantaswn.
Maar hel ond,'r\\"'fI' 11':11",liliek ht't'l
J.:l'v''I:1i1o(.1" l.d dl' rt·klor, l'n hl'l t'ni}:1.'rea-
lislio;ch,' was or dit mum,'m ,','n I"'rlt'rkin~
van dl' in~It.II.m van hel aantal iln<;t'n.
Waarop Almadirt'kl"ur .\1anl·ns dt· di~kus'
,i,' all>ralo.,,'r 't"ndl'n namdijk n,,): ,'t'n
aolnlal punl,'n tip dl' a,,:,·nda.

En daarin de,-d dl' Tt'killf I.>ch n,,~
"nkdt, "I'm,'rkdijk,' uitSpraken. Z" slddl.'
hij hijv.II.rllttld v<lm mt'nsen die willen
d"ktorefen als v.IlIr. ...aarde V1'1,rnp dal 1.1;:

l't'rsl een jaar in hl'l buill.'nland 8t'Sludeerd
moelen hdxlt:n. Een imeressamrrr vt'r-
nieuwinK is dal OtlSll.'flinck met'T rlilal5 wil
makl.'n v,".r j(ll>studenten aan do: KU Leu-
\I,·n. ZII ziel hij hl.'l wd zillt'n dat ut'lenin-
}:en in dl' "l'TSle kandidatuur d.II'T lila151e'
Jaarsludt'nll'n }:ed.>Ct'\·rd w'lrd~·n.

Miljardair

T'"'n hel .. JIidt'le "t'dedll' vuorbij was
cn el.'n zich haasti.: wt'l(sl"'lt'dl.'nde T.lllO
Mant'n§ kdt'fl-en vuor zijn ol haar ilan-
wt'7.i.:hdd danki,', ]llt-d dl.' ("kl"r nulol
evenlj,'S K\'zdli)o(nakl'uv..t~·n ml'l enkek
sludt·n!en. Dan]lij v..neldt· hij to:l>t:'dl'emUISI
maar een !>el'lj", 7dlin)o(,'n"ml.'n IIII00rzjjn
"Hrii'rt' 1-lk h,'b \lmi~ jolar .:t·l·n kamflol~ne
':""'"'rd, ik hold dill maar b,'I,'r wel ):t·daan.

o 'Ito Jaargat19 22 m:. II dd. 27 t10vemlNr 1995

,I
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(fOIe su/a" ex PallW)

ha ha' ol "ilh ik mijn eerste ho:drijljl.' niel
had d" .. rVl'rkucht was ik nu miljardair
':.'\\f.'t~I"). vcrder m'It'SI dl' man n"Jo:
vragen undcrgaan ills 'Was u een ,',"'r-
Ilot'ddiK\' studcru in uw lijdr TIlI n'n Alma·
I,,'dit-ndt· d,'Ii,hll'n doolde, Hl'! was \',~.r
alk betrokkenen een ':t'7e1li~t' maaltijd ,
~l·Wl·t·,1. waarvan het Ilt'lan)o(rijksl" was h"1
k-it dal lt· plaatsvond. t'crd e r dan wal .. r
':l'7"~d werd. Maar inderdaad. inhoudeljjke
dcbam-n ove-r slud,·ml.'naan.:dt'~,·nhcdl·n
word,'n hij v,w.rkt·ur niel in dt· Alma
aanK,'val.

Joris Janssc-ns

\lA.w.t:IA.Ai4 Of> "er H~V·.
R~ï'OR.. KET 2:,coN~

BWEÊil( \
WE6AAL BOJt,l~N!
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110 jaar Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap Leuven

ien, waar is m'n feestneus?
Gd Vlaams R~chtsg~noorschap

lLuven (VRG) viert thu week
zijn 22e lustrum. Het VRG is

de oudsu VJaam.u studtn'enkri"9 en
huft dan ook een lNwotJen verteden
achter ik rug. Enkele prominente
Vlaamse poUtici van vandaag zijn ex-
VRG-Iethn of ex-rechtstudent te Leu-
ven: onder andere Mark Eyskens, Luc
Van den Branth en Jean-Luc lHhae-
ne. De Premier en de Minister-Presi-
dent koml!n alvast naar LLuven om de
verjaard4g met! te vieren.

Op een vl'rjaarda~ wordt er dikwijls achter-
urn )tl'keken naar WiIIlvoorhij is. En dal Is
nu flit" anders. vno-oreses Nit'ls Jenssen
trok naar hl'! Vlaams Studemenerchlet op

zoek naar de rIlolS van dl' oudste Vlaamse
studemenkrtng. Ht'1 VRG werd ijt'Stlchl up
4 november 1885 In herberg -De Herderin-,
Enkele orotessoren en studenten rlchuen
een vlaamsch Rt'(hls~t'ntlt ••scha!, op met
als d"d:~dt' vlaamsche reefustaal aanleeren
en ons Vlaamsch volk rertn doen wcoerva-
n-n op rechterlijk ~t'oit'd". In dit" da~t'n
w~rd er vooral jo(t"Îjvt"rdv"ur het Neder-
lands brrmen de Bdglscht' [urtdlsche wereld.
Na de Et'!"SIt'Wt'rt'ld'Mlrlo)t hfeld her VRG,
dat toen deel uurnaakte van heL KVHV, zich
stil rond de ta alperlkelen van dit' tijd. Bln-
nen h...1 jo(l'n"ulschap rommelde hel Immers
IUSSKnde Betgleisren en dt" Flolmin~anl ...n.
De noldruk van dl' wl'rkin~ kwam zo meer
\lp studiegebled Ie lilQlcn. 10 1935 werd één
van de IM1TSl'wnkdijke dCld~ll'Jlin~l'n van
her VRG bereikt: Nt'dt'rlolnds aan de univer-

(foto Philip IX Keygr)

Hel huismerk van de derde wereld
heeft een winller In Leuven

BlIjdeInkomststraat tU
rel,236.236

open dl tot zat 10u tot 18u30

Uvindt er ruim lUOOprodullten. ,an
juwelenen k1edln~o.er speel~oed.
bulsboudteilstielen senles~oed tot
sfenoorwerpen. fan 60 tot 6000fr,

enen door de orudubbeüng van de colleges.
Zo kun het VRG zijn werking meer open-
trekken en nieuwe aktlvheuen organiscren.
Na de Tweede Wt'rddllllrlt»t nam de kring
meer en meer de vorm aan van het huidige
VRG. De oorspronkelfjke doelsrelllngen wa-
re-n stilaan bereikt en dl' ludiekl' aspekren
traden meer op dl' vuufI,;rnnd. De nieuwe
IIlljektlcven werden in de staruren vaSIj.(l'-
It'gd: -ne verenfglng heelt tot dud de StlCla,
11:, maatschappelijke en beroepsbelangen It'
behartlgen van de rerhtstudenten". 'ïevens
vertegenwoordigt ht'1 VRG de rechrstuden-
ren in lal van organen aan dl' universheit.

Vrouw

Op 5 khruari 1%4 werd hel Huls der
gecfuen (HDR) I'lechli~ In.:ehuldi~d. De
rectuuudeoren waren ZO dl' evrsu-n mcr
l' ..n I:'i).:l'nthuisoasis in Leuven. t)t-l1l'rich,.
in!o(van d... takbar gebeurde lus van he-t pre-
sldlum. VRG en HOR vormen 'Wl'\' aparte
vzw's in '~ensleJljn(o: lUI dl:' meeste andere
krin(o:t'n en hun lakhill"'i. Hel ~l:'v"IJo:was dal
er In het verleden vaak wrijvin(o: was IUS!>4:n
hl'ide parrlje-n. In 1992 kwam vr een ak-
koord tussen beidt' vzw's dat voor rust in
de eigen gelederen moest zorgen.

Ot"het elnd van de jaren zegig wierp
hl:'t VRG zich in de strijd voor 'Leuven
Vlaams'. Luc Van den Brandt' (preses '72)
was In die wtJdigt' jaren een ijverig baasje.
In regenstelltng tot de 'guld!:n stxties' waren
dl:' -sevemtes' vrij braai. Jn 1978 werden de
eerste Valklet'SI"'n. j.(ellrganiset'rd.

Op 4 november 1985 werd ht't VRG
honderd. Het [ublleum werd gevierd onder
preses Ann Elias, \lIl nug toe dl:' enÎ(o:evrou-
welljke preses dit' het VRG gekend heelt.
Et'n jo\uint'Ssrt'kurdpo.,.:in.: ad lundum hier-
k~·ltlng up de Oudc Markt was ëén van dl'
aktivlteiten naast de jubile-umviering In dt'
Unlvcl"'iild,~hallt.-n,

In 1984 slaJll1:' hel VRG samen mei nn.:
een aam a1andere kringen, waaronder Eko-
n"mika. ui' de AI~t'mcne Studentenraad
(ASR), de lUenmali~w overkoepelende
krin).:"fI.(anisatll·. Mt'n kon zlch niel meer
verzoenen mcr dl' ~"ndt"m"kralbchc werk,

Ing" van de 'ünkse ASR" en er werd door
enkele krlngen een tegenhanger opgericht;
de Kring Unie Leuven (Krul). Na rwee jaar
hleld de Krul up te bestaan en verzoenden
de meeste kringen, waaronder ook hrl
VRG. zich !t'rug met elkaar en zo ontstond
de huidige Leuvense Overkoepelende
KrinKOf)!anisiltit' (Lnku),

Tilt zover het verleden.

Feest

Mark E~kens (preses '5F56) zet bet
al: "ëen untversnen waar allt't'n maar ge-
studeerd IVt1rdl. is jlt't'n universlteh". Mt't
deze woorden blijkllaar in hl'! olchlerhtMlld
hebben lustrumverarnwoordehjken Patrick
Vt'traes en Plt'lt~r Landers het programma
van dit jaar op poten gezet. Onder andere
een rradnlonele kanlus me' tentare en pla-
nt1ht"l(l'it"'idjn~~een popormful! en Karniel,
Kalka moeten ....''''r ht'1 nodige vertier znr-
gen.

Daarno1.(sl is er hel oUicltl!t' gedeelte
met op ma.mdjlg de akademrschc zillinl( In
dl' Zt'!-:t'TVan Ht't''"iIula (Collc!o(eDe Valk),
Hie-r zulk-n preses Ni('I~ J..nssen. dekaan
prolt"5<'r H,'Thols vn 'R,j"';,dshel:'r van hl'l Hul
van Caso;a,it- Vt'wuplral'tt· hl" woord vu,:-
ren. Bovendk-n korru-n Premier Jean-Luc
Dehaenc ,'n Vlaams MinISler-Prt"Sidl'nt Lur
Van den Brandt' een anckdole venellen uil
hun sludl'n!t'nlijd.

\'t'rdl"f nuj.( dÎ1: vnnr hrt t't'1"'S1in de !-:t'.
schit-dl'nis word, er .... n lustrum gevierd
zonder euchartsttevtertng.

Toekomst

Naast hel nodigt' terugblikken is hel oJl
een vt'rjaardag ook nuulg eens naar de toe-
kumst Ie kijken. êen eerste zorg vuur he\,
VRG en HOR is het IIdM1UWin de TIt'nSK-
SItUI waar belde nu gehuisvest zijn en dat
t'Ïl(endum Is van de KU Leuven. In 1999
1''')l't her korurakr rnet de universttelt al t\n
de kans is reëel dal men dan uI' suaal staal
en 0Jlzt1t'k moet ,!taan naar een nieuwe P

vaste stek.
"verder zal het pre-sidium er konsraru

uver moeten waken dat ht't nkl in herhe-
Hnl( valt. Te vn-I It'rt'o "I' in het verteden
.!teprl:'~lt'l'rdl:' arbeid leidl algauw tnt star-
held. Verouderde aktivitelten moeten steeds
I'Jaals rulmen Vtl(lr nieuwe. trrsse initiatÎt'·
ven", aldus preses "kleine Nit'ls" Jenssen.
Wij tradden ht'1 nit'1 beter kunnen zl'~l:'n.

Bruno De Vos

~~ MêNE-EADe PoL-ttlE-"~O)1" !
ZE~. biE It~KS."'~tf-n; ..'i., .. nAT
2.JjN TOctt 5HE.EQlAppefo) ~è?---~~~~ Ir \ I' "

®TRAVEL
Tienaestraat 64
3000 Leuven
tr 016120.22.24

Lic. A 1769* Midweek en weekendskl Frankrijk, ttaHöen Oostenrijk vanaf 5.890 frank indo
autocar en HP,*Wekelijks La Rosière vanaf 10.600 frank incl. car + studio 4 pers. + skipas*Wekelijks Vau_ianyvanaf 13.280 frank (voor beginners) Ind, car + HP in app, 6
pers. + skites + skipas + huur materiaal
"2611/96 Mûhlbach; prijs 19,650 frank incl, CBr + HP Gasthof Grünholz + skilessen
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~ zoel(erljes
Jt Zbu htt ons niet altIjd Qat/9tw" maar Vito
is nog altijd een blad van amatturs. En
oma/turr durven, wannUT zij ftn a/ltll priju
mtt witten ho/ltn op dl infornlafitsntlwtg. al
eens wrgtltn wat nu. ook at weer Irtl pas-
woord was om in hun tijM '-mai/box It
~rQktn. Bij uitbrtiding 'WTgttm lt soms zr/ls
da/u iilNrholipt zo'n pO!tbus Iltbbtn. Etn
mms hufl zovrtl Dan zijn htXJfd. Enfin, om
Uil long verhaal kon ft malem: VilO bitdl
Iritrbij ZIJn vrrontschuld{gi/l.'ItII Dan aan al
wit nn voorbijt jaar zijn via intrmet aan OIIS

!Jiri,hlt brain drain niet in het blad
Itru!fVOnd. 111htl bijzolldtr tkskultrttl wij
OPl5 It!1t1ft'Ntr dl DllfoTluilllijkt jOl/fJtdomt dit

via dil m,dium haar waardevolle krUinkjt
wou ttrugvindtn tn aan dl Mtgo4tth-foll dit
dier week UfI hu/ir wanhopigtr trachtte
(-mai/jr.",,)s zijn kaen te verkopen. venaf nu
beloven wij wtktlljks C"Zt postbus It openen
t11 rr htl mttSI waard(1l(Jllt uillt halm. Ons
paswoord is .. ,wt loudm htl hOlldrrd kur
kIllIIft" Uj9tn. Vtto btrtikjt op
vtlo@l!agar.tlnl.blltu1lt1l.ac.bt. Htt bt!tt rn
minst gtdalurdt van htl of9tloptll jaar lus jt
hitrOlldtr.

,I Huu je manteren in Hult bergje, j~
hr..ert]e.
,J when I was sumn).: nn rhe net 1encuun-

IIhaka? Bal Populaire?

lthaka, hel jaarlijkse parcours van Kuhuurraad rond hedendaagse kunslis stevig uit de
startblokken geschoten. Wil Je horen en als emoestaste kunsrllefhebber mee bepalen hoc
Ithaka dil jaar, tip 29 februari 1996, geen gevestigde kunstenaars. maar kugenoten
stucenren van kunstscholen aan bod laai kumen? Kom dan gerusi even langs op een van
de vergaderingen op dinsdagavond, 20.00 u, in hel Kuhuurraadlokaal, up de eerste
verdieping van Stuc.

Of wal dachl je van een bal ]'Itlpulalre? Een sodaal gellnl projekl hall december,
waarbij Kuhuurraad verschillende pers~klleven van en visies U(l de Iswdenlenlslad die
Leuven is. u(l all~rld manieren mei elkaar kontromeert. ondermeer In een workshop
IUltlsralle. We zoeken ZIIwd studenten die zin hebben urn een en ander 1I(lde gevoelige
(llaal vast Ie leggen. als kandldaat-organisaturen. die meehelpen aan het organlseren van
hel oruwlkkelen en ander dokawcrk. En als het van Juu alhangl. sluiten we: al mCI een
heuse bal J'l'upulairc tun-deux-rrols. dansez Ia valse. rouïez mulezl}. naarover wordt elke
dinsdagmiddag vergaderd. telkens urn 11.00 u in de: NI' van.her SIUC.

Misschien zie j ...al dat pWJ...krw erk niet zitten. maar wel al en toe een kleiner taak]e,
dan kan je !o(,,:WiM>nvrijwilll!o(o:rswo:rkdoen. In ruil VIMlreen aantal laken voorrt SIUC
tpwmtllie, techniek. tenspon. antesten opvangen. noem maar uil) kan jo: vrfjkaanen
krljKen. Kandidaalvrijwil1igo:rs kunnen naar do: vrijwilli!o(er'SVo:rgadt'rintt-elke maandag
um 18.00 u. up do: eersle vl'rdk(linJo: van hel Stuc.

Wil je meer inlormatie tlv ...r d ... proj ...kien. over wat ku1tuurraad n,1J.:meer in ['It'ltn
heetr, ol "vcr he 1 Sluc·vrijwililgen;w ..rk. s(lring dan ~'1.·rusthlnnen op he1 SIUC,ui draai
23.67.73 ren vraa~.naar Pi"!). J", Iyt'rdt verwarm.

(pm)

• kruiswoord
2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal - I G~drukt opschrift 2 Europeaan - Fijng~malen dk~mcho" _
Slede ) leti~.achlige plant - Drukl~ 4 Aamporing, prikkel - Vogel 5 Eng~ls bier
- Gr(Knt~ 6 Ongewerveld di~r - G~cheurd doek 7 Slomp - Staansl~r 8 Kuss~n.
ovenreksel- Griekse godin 9 Reeds - EI~ktro·encdalogram - Priju 10 Erg vlug.
Vertikaal - I Gelukkig koppel 2 Deel van een schip - West·Vlaams plaatsj~ _
MuzirknOOI ) BeSlaai - Kleur 4 Lpg koopvaardijschip _ Aanvocrder der zuid~.
lijken 5 Broos, teer - Jongensnaam 6 Woning - Venegrnwoordiger van een
minderjarig persoon 7 Gewichlsmaal - ToesleI dat vloeistoffen of j:;asSC'nverplaatst
8 Planeel uil om zonn('nstl"lsel - Voegwoord 9 Zangnoot - Europees e!land _
Groen land 10 Kantoormeubel.

Door Filip De Keukeleere
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VEEAKKE
SPECIAAL VOOR U

Op vertoon van uw studentenkaart
Spaghettisaus 199 fr/kilo

+ een pak biologische spaghetti gratis
Verse Natuursoep 49 fr/liter

Alles zonder hormonen, antibiotica of onnodige additieven
Gecontroleerd door de vzw Plattelandsontwikkeling

Zwarte Zustersstraat 14 Leuven,
de inaana van het

(016)/20.62.38
Begijnhof)

graduated in Leuve-n in 94. and d"mg now

an Imernship in Ih~ srares. Gft:al. 1ean suil
keep updated whal'S g"ing .. n 10 Le-uven

Ihuu!o(h. rher .. was nUl much lil reed. i I,""w
11 lakl:$ JulS "J etton hut rhere ar", sume ~... sd
!ouIUlinn!o.... whv nUl an rnwrecuv ...ww",
'1,'1.. ragt' where stud e nts oJ kul tpromotv
the polig... in leuv ..n) can wrne whar tht"r
want a kind ..I z.""kt"njl's uilgav", in www
lormm A hlast!!!and ruu dunt have hl du
Ihe lnput "t all Iht: text.rnaj-be "nlr a lillk
bil munlumng. Think about lt. I ",nj,,}'n:I and
wouB still ~njoy the zockenjcs in vero.ljke
most srudems do. Could yeu pleese pUI
them on tbe net.pleese. Would Ipprcdale
thls a lotl
...J GTOl"tjt'Svanuit de netes een alle student-
jes in Leuven. Lel me heer somerhtng, Tom.
-J Ali~n heen nolo(steeds niet dCKlrdal elke
dag doperwqes eten niet gezond is. Wie
veneh hel haar? Nu maar hopen dat ze dit
It't'SI, Shnkkolh
v Dclt' :wals ik. mama. en laai uw bakkes
"fIt'nvalkn!(En ZI .. dal uw gehll er njC'1
ultvalt.]

-J A.nu, mo.:1 su nkl siuder e n? Je ware
,'t'!'SI"kanon
" Frederik huudr van Katleen. en weh
studeen z.. nie-t in Leuven!
.J Oe I..chni ...k ~Iaat ""CIf niets. een zoekertje
in de V",w plaat .....n zond ..r uil je- hne zetel re

komen. Z",,,,r gt.'makkdijk!!It 011 is dus een
vrienddijk e- naa~. ht'l volll",nd", lussen de
zu.:kenjt's I,· I'laJI .....n. Je ZUU ,'1' e",n meisje
l't'n enurm l,k!:ll'r mee d.lt'n en mij
hiJ!o(evulg tI,,~.
..t HI~h. Wal i, h"1 adres ven dl' BeeS
Ilkl,.:iM:h.· Canna1,i, consumenten ]J,'nd)?
... Lh-s en Gudrun : J>l'da,.:".:il· I) nÎk~ \"M'T
jullie. bakk.·r ,''u juJltl·l ....n-r etgaen. denk
Ik.
" K"maan Frcd. 101.11uw moeder eens

schrikken van UI\' l'aaseksaampunlen ten
j..zdl 'K,k).

..J Marccl, het spijt me echt cruzenend van je
proronkaan
..J Stop the salr'n'vinega r comroversy J Let
me Iry il I
..J Voor wie rner weet wat te doen. kan mij
E-mailen op volgend adres:
MI15514khaus.kulnel.kuleuyen.ac.bt'
Reaktie verzekerd.
..J Klole dal je je geld niel kreeg.. Mariska
..J H..t (lnlhaal van de- Rnze Dremflt'l en
homCljnnge:ren Ht'1 Goede S(lCK1rblijft tll1
jnuw dienstl Elko: dinsdllgavllnd van 20 \til
21 U. in het JAC. JP.Minckdt'rslraal 47 C.
V'M,rInfnrmati ... 111 el:'n ['It'!'S<M,nHjk",hahl>cL
Tddunt'rl'n naar 016120.06.06. "I schrijv ..n
naar PB 11),1000 l ...uv ..n·l kan natuurlijk
(luk. O' ....n!
.J ik dnc ee:n "ndo:rz .....k naar pnlilieke juur·
naliSI~n bij reginnalt' nmn ....pen. kan hel zijn
dal Petl:'r Van RomfWIt'y bij TV·Brussel werkt?
...J 'Wil:' z, ....kt, die vindt· z",i de h"nd van
Pavlu\' en hij vond alwn"r dl:' t'lt'1.
.J ·Opsl'M'ring vennehl: lip 5 likt. jari).:t:
k"lgt'n"Ie:. laalSI t:esignall't."rd aan Frans·
B~I).:isch.. grem, Ant'ven:n ]lij p...nningP ...
Ge ..n kOIId'Ml1j... indil'n na 5 dt'ct·ml>t:r.·

Veto
'5 Meiersslraat ,:
3000 UU"!!'n
Tel 016122 44 18
Fax 016/22 Ol Ol

Jaarsanl21
Nummer 7
30 oktober 199'

Ver. uItI.: Annemie Deckx
HoofdredaktIe-: Ban Ec:dhoul
RedaktIesekretaris; Annemfe Dcdcx,
Redaktie: Krtstof êraekelelre. Henk
Dheedene. Manljn Graumans, Joris
Jenssens

Doka: Kriswf êraekeletre
Philip De xeyser, Sidan De Pauw.
Peter D'hondt. Jan Frans temmens.

MÎchidsen

Mc-de-werkers: mermar Bosmens.Bruno
·neen-lk·wil·!o(t't'n.frieten·halo:n· De vos.
S~r~ .. Franch"". Kris Jacobs.
Plet Marfs.Gert Mc ...SllTS.

MÎchldsen. Luduvlk Sega",n .
wüfem steuamans. Int:rid vandcnborre.
Anuuk Vanh e rf. Kar! Van Overloop.
Alexander WilpaS

Iuyout en VOrmlt'ving: Dietmar
Bosmans. Krblill I!rat·kddr",.
llke ChristÎdl·ns. Annt'mÎe Deckx.
Brunn -veel-u--rap .....t·Jo:·De-Vt~,
Henk Dheedcnv. Ban Erck hout,
Manijn Graurna nv, S~r~l' Franrh'1C1,
Joris Janssens. Jan rrans tcmrn ...ns,
Tom Mlchil·l'l·n. Frank Ri(,jM'ns.
Ingrid vandenbon- e

Dtp: FJlIp de Keukel e-ere. Hans
vandenabeele

Spellen: ManlJn Graumans. Gen
Meesters

EIndredaktIe: Ban Peckhout. Tom
Michidscn

zetwerk en pubUdteit
Ailast'1 leuven (0 16f22.04.66)
Drukkerij: An,MIS jKamflt'nhout)
Oplale: 9000 o:kscm(llaren
ISSN·nummer: 0773·5162
Abonnementen
Studenten: 2501r: niO:l·studl:'nlen: 350fr;
buitenland: 6001r: Sleun vanall000lr;
over Ie schrijven UIl rek. nr. 00 1-

19·77
Redakdeverladertnl

vrijda, namidda, om 15.00 u

.,

13



·

r-, -20% op alle 'bloedserieus' gemerkte artikelen
Korting wordt aan de kassa r-

verrekend op vertoon 0 I:
van deze kaart :ct

(
AKTIE LOOPT VAN VRIJDAG 24 NOVEMBER ~ ct '~4

TOT EN MET VRIJDAG 8 DECEMBER JU
111::..:

BOEKHANDEL



& zoel(erlies

I~~~
~Het ·'groen." copy-center van Leuven.
Gerecycleerd en 100'Y. chloorvrij papier
Thesissen - Cursus_n - Folders

• Formaa' AS tot A2cr.:. ALLE Inblndlngen, PI.atlflceren tot A3
Snel - vel"Zorgd - vollacllg afgewerkt

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

zat. 10 U. tot 17 u.

" HiSiorill: orpniS«'r ;lktiVÎtci1C:n in plMls van
t()(:kC'n;n in V~O Ir !rlltn .
.J Gen. 1C't«0 kun voer je rum y"O!)Kht. Zus
komt wel 110&1..On!C'C'Sbour.
.J Hist,,"", Khc:nkl Jf'tdlorckcluoap un
wrnkinckRn in Toc:mbotlnoc •
.J De vark,,"s van Yilndwg n.;n het geluk! VIIO
mtlfit'n. A.K.PlOll,
V Gnocht: gd'll:im ".iln .kroo.n. TIps welkom bij
Ihe, G<m.
v -o.mn. gebruik jullie v'''l.uvelijkr intuilir. dil
lukt bij mij 'WIk Ihljd. "zd Gan.
v B. wil weten .. , V. of' de VRG·skirds m""ga,lI.
WC'kunnen (bn samen "p d"ulldr kJlmrr slapen,
~ M~! Walht'im ach .." mij sla ik " ..rut:) 51c:vil in
mijn sch'>en"n. Kartn.
of Vrij naar Herman It: vlkt:l de BI"uwv\ln,
schlet hem af. Aklk Kumm;mdu Tljl Uilen$piClld.
of -ne Kf<ltnt vulbkc:uhn'. o:c:n Itkko:r~
vC:JTai5c:nde~elarische maaIlIjd vuor o:c:n
dc:mukr"li!oChe rrijs. Elke w"emdag om 19.00 u,
Vlarnlnlt,,"~HUl 116. Fic:1s"lkn daarhttn, met "I

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

lOOder koe.
"Frank. you roet my wnrld. Bruoo tblon<k
adonis!).
of The magiC" Jivc: tockt 10.000 IlUniKs ..... .,
volgc-nde aki;".
of Zin om ok r~n"o:r tlf' 10: gun? Wt><:nlod.g
13.00 u is hel Bob M'II"Ic:y·nishl in hn
Ekplugik.i-kilf"", V1.rningen5Iri ....t 116. Su
f'C"tlf'k- ... keep on movtng.
"S<hrijf ~Uem;wl jullie z<>c:kenjes een bn-Ij"
dulddijker. ludv.:rdummc:. Dan on alles er in.
,I Jeo>c:n Itlr drummer Vin Ik BtiLI"s. ZIJn
landub.
"K ..c:n 1:..d.1 lidd"s .....rklarinK.
"Aan ant Gt-mlanislen: gouden lil' ende nkl in
d" wind I" ~I..ne w;,llI'schuwing: te mfjdcn als dl"
~I (vnoral om b.)~ U): h"nenl<l'1$ tuig in
Hi5hlna-vc:rmnmminj!.
,IMaandag 27 nov"mho:-r: AK Pill() r",udly
rr"KnU: video-avond in de ketder Vin d" CI"ck·
wnrk. Alle alltv"nn);tll "au TI,,, Vuun~ On"i
worden v"nt~,"d ,un"n 18.00 u en 24.00 u.

Inkom 20 bank. ongeadll het aant.al aûevertagen
dal je wil zien. Allen da.rheen.
"Guntho:r, hoc: Y(>o;)1 hçt :co mei uw gc:slachudc:,
len legr'n Karc:n baar heup Ie plakUn. W.
"Sc:lBe, wij WKhlC:D llOI op <Jnu: tweede zoen,
K,F.!.
" AristOleln d~nkl deze w«k nin m.ur wil wr:1
meer 10""UW. Hij ~,II cLroarvoor belogen un hn
Hc:noeîonc:dal.
"Trek ttnl;wn een bc:lkt~: BoBurdo:nstraal ~,
Oe: Gc:uzo: l.iIl koud ~n. De: wreker.
oJ Sorry Hisl,,';a en G..-nnania. numerus clausus
''I' z"",ko:njes. Do: anlkr"n moeten ook hun
rluisjo: krij~n.
" Ikm u nn Zt>öllsX Itgc-n de aUloritair",
"'I'rnsi"' ve n.llinouJ-!itKialistisch", Tnbt>,J1(,kknm
dan d"ndcrdagavund Olm 19.00 u n.lar ho:1
t.dO:Ulc:l'kin. WiOlr de:- anû-TnbbKk bt'1''Ging
srart.
, SlUdo:,n n,idcknjury );t'"t"h;nl"r"u,anto: Yc:l):t't'd-
in .. yt~lr nUla'~ kU'$us""n. Inlkhllng",n In
w,band 1Il,,1eni):" un TEW. Td. 204.102 n.J
20.00 u.
"Eva. Ik pol ):ru): bissers.
"Frank: wre Ztltkl, dio: vindi ... mij.
"Wk int.:ma(i"naoill wil pennen. m'''''' nkl
lanj!tr :z,>ek"n. Sluur t'"t"naan jd:dl l!eadrnSt'"rd"
"m~~1! "n 16 I,~nk·zq:d naar: IPF. H"'rI<'lo:.·n"an

)7. )210 Unden.
" Aan Min "'0 Kalnen: ooil al eens ~n
jongc:ns Ic:gc:Ujkgqt.lkl?
"De: rijkswa,ht doet de: groc:tjn aan J.V.M.
" ~enwc:~rsu·aal 6 tockt lr.otgenOOIje. Jan.
Wim, CLtIude o:n Mlc:k~.
" P"rim<-ur vOO!"Leuven: 's werefës o:eNU
magiKll-reaIiSlisdl<:" ctlnsultingburu. IWio: ;lOdr",
dln) Wilkm de: Zwijgo:r Slaal Viln.lf heóc:n
vol.kdig ter uwer bc:$oChlkking. Diepe: e:k$istc:nlii'le
kwnlin? Alkdaolll._ jlrobl~pjn? Willcrn Is
nabij! Zc:nd mij UW ziel 0:0 ik zal u: ~okn.
S<hrij .....n Milr S<ha""nSln.ll 1)7. 0..- r..-dding il
nabij rn graLi~. Me:n zeggo: hn v<~IrI. Willcrn de.-
Zwijlo....r.
.J X gUl w'~nsdi!:lv"od n.aar Ikl d"'NI "vcr
'amnnlK: en lona !..al'lalk" in Audil<>num
Vc:sallus mei ,,"der audere Johan Anthi"r ..os.
" J. V.M ",..-rt "1"';"UW akt i". peee wttk wordr o:r
man.ul in de n"l1kSlraal "I' de wt)l I>.. lq:o:o.
.J En wij d.... " "I' I",r NSV/KVKV-I"'I ,;rn hak
Mun Sutllt" !>twen"p. BoiI.. kdandl en do: Gt-ulen.
" Edj", !tkr zijn d;vo o:inddijk <k g""'len. Ln:n.
.J Kasl",r. kijk in u'" eigen nren. Mijn galen ~jn
van mij.
"Gez"cht: He""Ki"h"dal_ Th" magÎC Ilve.
"V,~):endt mlniSl ..rraad in Leuven. ~Llb.Tik
m..):i<"liv... ~
, Claud ... We '· e r)o:,"".'" j.. 1<".... 1 illlll1"r ..el):edral>
van din""<I)o:.j•. h-o:nt ..dh w...1 i"moilnd wUr 10'1'" "I'
kunn .. " ,d10:n .." als We j.!ll"di)o: hd.,t>t,n..- -JO MEUWISSEN-Alle verhuur video-, klank- en

lichtmateriaal. !
Videoschermen tot 4 m. I

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

~ 0161201.301

""nn,"'Io.
, Genn .. '10mddt I>ijcku d.11 Z.. "ph'lIJdl ""der
d"l" "<1<1111 I.. 1'""I",,rrn.
, ·A maal X· .. ~ d"1 hila. r<·I.·kindj .. "irl .·<" ....~,I):d
w"rdl ,',~" d,·I ...·1O·llill): "0111 ck E40.
, G,·01"_'10 i~d"ad (...-nn- •• ».
, U d,•• il. ilo.dl ... i Ik ""1'. \"",, u 011UW tl·hle"
11''1. f r, 1:11):( kum u bIJ 1"'1 I.. ,rdll. ChrisIel
H"lI"'rr.k~ Ol/4107Q20
, (.,;,aar &t."Sl •• ,rd i~ ..r ......",. Fui,· ...n 1.)111<'nnl<'1
sm .. ,tunl> PUllll'klns. Ch''''''l Oukksand en 8ec·k
Io.an"jl w'>enlod<ll>29 ,,,,,· ..ml>t:-r in Rumba ..11k,,_
l..lloildi l..llad; ..

«* agenda & ~ ad valvas DOOilTOM IN "'ANI<

MAANDAG
19.30 u TEATER -pone-'s Benl"n' van Bcalrix

Pull.:r undtr dC' '''gi''''11 du"r Ric-h Swarre,
in Rq'naen TraI ... Malf't"nuul.. Redin)ten'
~IraaL 4. "' .. );. 150/150. to'8. Kuhuro:d Cen-
trum uuv ..n.

20.00 u LEZING 0..wO:);van .:n near "",,,",.'r·
waolrd ..Jijh Hdd.·. ";)I"n , ...,antw'M,,"dijk-

_____ loIs<.o·d.a~.:n. 1.,jn ";~en krim dr ..~c:n_Jr...,n in
",·""·I,, ..d. in UP unaaard. I"kaal I>,nn..n-
IU,". "ril. B.. n C'~""lndl1. rsvchu~"'II.

21.00 u VERGADERING in Viaminl!"nSlrollil.
116. "rt:. M,hrur~ad

DINSDAG
19.10" TEATER ·p"l1 ..n S""SI,,n' dlM'r Ritks

SWdn ... on Rq·""o:n T"alrr M.II"""n,,u.
IR..din~ ..n~Ir.laI. 41. "'11 Kl/lm' ....1Ctnlru""
L",u"""

20.00 u TEATER 'RLOIIlt"1,"" JuHa' d,~,r R,,,,·
111<""11,51"",,1>.111.'1ra m a"". in Stadschouw-
tlLl'II.l'~·1I I~OI)~O. "~rIl Kul1"""'1 e...n"urn
L..uvcn

.2000 u FUIF AllIilli,l.1n ....· J.·"ud. UI GinkIl"

Bil,,". ~"la"'''III.·n~lfaJI. 1161. ""'~ 40. "'1>

G<""..,
20.30 u KONSERT Musk" Amlqu,,: D. y".k

(:IOl'raanl, 0_ B"ru~"'r.en tba)!. "rljk"r$ u.I.v.
H. Slinde",. Purcell-I'rojo:kl ): ~(lnIlS lor srn-
It"rs and cuu!><,n. 111POS.

21.00 u KON"ERT Rm" Md.cud. Folk. in
Oralnriinh,'f. "..-g. )001350, erg, Btw,ke""'
& KC Ora"'ri .. nhnl.

WOENSDAG
13.00 u VOORDRACHT UUR KUltUUR; lilna-

I"unnidda~ "',,' Stefan Hertmans. ">eg.
I~0/l50.in MSI 01.18. "''''11. grJlis. "rg. KU
Leuven.

1700 u LEZING Pie-rt .. Hakn IUCt):·u d..-
matne o:"l"nial c,,",m .. laburoilh"rc dc:) d,)·
.()urs idcmiloilir"s. Unt 1"1;.. n ~ Ilre r d•• I'rali·
ques rull\lrdl"s au Ct>llll" bc-II>"':(In I,,,,,
Fr"ns). in MSI 02.28. ""1:' I(r~lil.. "'I>. KU
'--"uv.. u_

19.10" TEATER 'Th" SoIUIJd"I Musje' d'Mlr h,"
Kunj"Uijk ll.lllcl v.." \'( .... nd,·r .. n. In SIad·
1.-I,,>uwI>OIrll."rl>_ KultUf ..d C..nl'''''' L,'u,,·n.

lO.OO u DEBAT ·Llfll.i~". d .. w")o:uad' arlOn... ·
ti..·.mrt J.. llan Amhirr ..n). Ii..nh. U, ..cl.

Mi,hd vanderborgln. Luc Vand ..nhoeck ...n

Ral ksl"'rs. in Audi",rium V"!>olliu~ '''11.
Antifasdslb.rhe Eenh ..id. t'''1:ang gralis.

20.00 u DEBAT ·H.:I sucialc: gezjcln Va" de inl",-
mati ..maaIKhapl'ij': Jean-Peul Survdm .. n
IVUBI "n Ruth Smits (STa. TIll>urgl nV.. r de
!itlCialr i"v)""d e" I>clnvl,l<'CIinj: van Icchn"l·
''l:Î!oClw u",wikkdin&"n. in M'lrid-Th.·'.-sioil-
o >11<"):,' 00.74.

20.00 u KONSERT 'CannÎ"'" Bu,ana' "an COl')

Orll d,~'r K"r ..n en ",kn, L"mnwn~i'''liIUUI
en eh" .. ur de l'Imep-Namur. Aga Win)ka
j .... r.aallI. Luc 0... M"ul"na .. , .. Ur""'f).
wemer Van Mech .. fen (ban",nl ... I.' Edm"nd
s.'·enÎ ..rs. in K"lIlo<"nl.aa1 Lo:mm"nsinsH/UuI
Ilkr ..ns"aaL 5)1. 1' .....11.200/400. ur):. K.. n·
Iot"tI"ncnillirlll umm"nsmsmuul.

DONDERDAG
19 lO u TEATER ·Th .. Suund ,,[ Mu,ic· d,~" h"l

Ki'nlllklij~ Balkl vau vl""ud ..r"n. uI Slad·
~h,,,,,,·t>Uf)o:, ,'rIl. Kuhurn'l "':"lHrum L,·u'·,·n

20.00 OlDEHAT 'Ik' 1.-'lIi""I11'· '·'h,rl>'f:>· ",,'1

Pal'l"""n·",." 18;,VI .. \1al>dd ......1"''''1
IAt:alr\") .. " Ilidnc l)d:<"I11 1.·~·nari .. uaal

voorzitter ALS), in Auditorium AV 00.17.
<IrII.ALS.

ZATERDAG •
14.)0 u KONSERT·o... :zigemwrbawn' va" J.

Slrauss du,'r AolInchou•• >p<:r"uc:g"z..))rhar
Aquib. in S"ds!oChuuwburg. I' .....". 20üf4S0.
"rl> Kult"rt'"t"1 C"nlrulO '--"u""" _

20.00 u KONSERT·De {'I!"un .. rt>a,,,,,· van J.

SUoiIU" d ..", h<"lAa.-..l"h"" "flcr<"llq.:ezd·
IoCh.1' Aquil a, In St.ad!oCh"uwbur.:.. u,.,.:.
200/450. "'11. Kultureel Cernrum Leuven.

ZONDAG
It 00 u KONSERT BI"knullkwanc:1 Vi.. t <'f"I'"

nj 1x I>I"kfl,,!! van Pa,,1 Hind"",,,"·. on

I<af"'t"tRuntaa"' .... I"M,". u't'lI. 150. "rt:

Kult'''''el (...."'ru1ll '--",n'"".
15.00" TEATER T..n"el ..r 'f>c:.. 1t 'I<"nonll Od\ ...·

...."ç in ",'n r,·):i.· "d" Andr ..... Fiq:.· ,·n R,n,,)
I<II"t,... vn .·.·n I"hl van Imme Dnh. In "la<1-

....h.''' .. I>"r.:, "'11 Kultureel C,'ll\mm 1..·""·,,

Alla • 03/12 Rornania lapt, in de lak .• 01/12 om
Z2.00 u: Romal\!araad. in 's Mc:ic:nslraal S.

• JO/II om 20,00 u; Film -sncn Cuts', in MSI
03. I Il. loeg. gratis.

Crimen
• 28/11 om 19.00 u: IFB-minlvoc:lbitl (m)
l<:gen Medlsoc. in SJlOnhal De: Nayt:r.· 19111
om 18.00 u: konditietralning in Sponhal De
Nayer .• 19111 om 18.00 u: IFB-vtllkybal (vi
l"Zen Indunria in Sponhal De Nayo:r_ • 29/11
om 18.00 IJ: Gauhulsbc:rgtmphy .• 29111 OID
21.00 u: Fakbaravond. in Ot' RC:Clor.

Eaus
• 17/11 firn 20.00 u: Lnlo-avond ovu onzo: rers
nailr BudaJ'CSl, Bralrslava sn Prailg. In MSI
OO_Z8,· 27/11 urn 20.l0 u: Film: 'Anima!
Farm' of 'Monty Python and tho: Holy Gr.aU".
in MSI 00.28, tt.q, gratis .• 28/11 OIO 20.00 u,
p"-,sidiurnverpderlng. In po:ona .• 23111 urn
22.00 u: L&W'ld, m Cu",u.

Germanla
·28111 om 22.00 u: l.&W-fui!.ln C,'rstl

HIstorIa
·27111 om 10.00 u. Vila-w ..ek lill 1112. a!le
w):enl"'l 18.00 u. in d .. pcona .• 27111 urn
Il.1 S u: Caonina Burana. vc:rurno:ko aan
Centrale 8ih .• 2811 I urn 22.00 u: lbW,luif
R<.1mo:u& Julia. in Cur~(J .• 30/11
Gaslhul~rglr"phy. mst::hrijv"n ad valvu MSI,
• 01l12Isha-<liUlap 'Ol )112.

Kalechellka
·27111 om 20.00 u: Spirl-avond: gcoloof C1l
engagement. met Paul Acns. In MT 00.12 .•
29/11 om 22.00 u: Kantus. in lIarvt"y·~ .•
30/11 om I ).00 u: Vergadering WC Spin.

Kilo
·27111 om 19_30 u; Kilo lapt 's evonés, In de
lak .• 28/11 om 22.00 u: UrW-ld, In C"rw ...
29/11 om ZO.OO u: I.n.ing van Mictd~1
Verw~ij. in MSI.

Mecenas
·01112 BelOek ICIlto,msldllng '\)c:
~loutmll~di8e di"'te van het lam G<ld~', in

"""L
Nf!(
·29111 Filmdatt: Slill .. lilm$. In K~Idt-r Jli
Clockwmk.. t1OC:g.)o:Tiltls... 29/11 tlrn 12.15 u:
Filmda_K: 'Al)("h ZwerJt .. haben klein "nK~j<ln-
Jo:l!o' (1969) ~an Wemt"r Herl<lJt, In K.:ldl'r 11-1
Cloc:kwork., 1/><"}t_lO/40.· 29111 urn 14.00 u:
Filmdajó:: ·lmpc:f3.liv' (198q "010 K. Zaoussi. in
Kddo:r JH ChxkwO/k., ltq(... 20/40 •• 29/11 om
18.30 u: Filmdag: Presc.-ntatlè" van Amhc:im's
filmlt"orie, aamluito:nd 'Ikr kme Mann' van
F,W. Mumau. in Kddo:r JH Cluekwurk. 1""11.
20/40 .• 30/11 gc:"n lakNravHnd, in JH
Cio(kwnrk.

Pedagogische Kring
• Z9/11 urn 19.00 u:'La dilUhl" ~ d~
v':rPf"liquCo·. in Psy,hn"'Wist::h InslLluul audilU'"

rium MichCttte, weg. (i0, • ~/ll om 21.00 u:
'Shawsh.lnk Redempüon", in Psyçhologlsch
tnsuruur auditorium Michottt", toeg, 60...
271) I om 22J)0 u: Kringverpdtring. In
KrirJglokaaJ .• 30/11 Kcnsert, ln Kallat'c ...
)0111 Pedagcgenavond, In Ka[fxr.

PolHllca
·23111om 16.00 u: Happy hour .. In kaff~e ...
23111 om 19.)0 u: kV, in 001',,0 'I Kafke .•
29111 T~chno-houw-avond. in Kart« ... 29/11
Kaannamidlhg. in Kaflet: .• 01112 Om
19.00 u: Galabal ill Me:lr"pol.

Psychologische Kring
• 28/11 {lOl 19.)0 u: Fllmav{lnd meI 'Cry
Frc:ed<lm' en 'NcW. in Psy,heolo!:is,h InSlituut
auditorlum Michnttt" ... 291] I Mrika·da)Ç
lentol)lls!c:Uing ·Vi.-rk.ant vour AJriu·. in
Psychologisch InsIÏtuU( .• 29/11 om 13.30 u:
Alrika-dag: Alrikaan<;o: dam. vO:rz.lmdl!n rum
Ps)'chologis.::h lmilÎIUUL· 29/11 om 21.00 u:
Alrikadag: Cocklailavond, iJl De Tij!.

Romanla
• 28/11 .. m 19. lO u: pasla·avond VO<ITde
Firmzereizigc:/"S. in Pan~ea .• 23f 11 I\m
22.00 u: Letl .. rsnlu,1. in Co/"Su. 1.. ':)(. 50170.
29/11 um 14.)0 u' JFB ha~kel sam.:n mO:l Klio
lt1!sn M"dll:a. venam.:!en aan Sjltlnhal Ot·
Nay"r ... lO1l1 DO"jl. in zaahjo: t.lvo:n AmhÎ .•
30/11 om 13.00 u: BOlerhammen mei auque
mun§lo:ur lot 14.)0 u. in de lak .• )0/11 urn
14.00 u: SdmjvC:1l v"or Amnt""Sly
Imc:m.alLonallOl 17.00 u. in de hal van MSI.

VHG
• 27/11 om 17.00 u: 22S1C:lusrrum:
Akademl~o: zilling met premier Jean-Luc
Dc:hac:ne C1lminiSlc:r'rrnidc:m Luc van Den
Brande, In De: Valk.. • 27/1) om 20.00 u; 22slI::
lustrum: Lustrumkanrus. in corso .• 28/11 om
20.00 u: 12slc: 1<l5uum: tlpllt:dt:n Kilmid
Kalka. in MT 00. )0 .• Z811 1 om 23.00 u,
22rn: lustrum: TropiCdI Night. in HOR .• 29/11
urn 22.00 u: 22slt' lunTum: PopcornluU. in
Corw ... 30111 om 21.00 u: 22sIe IU51fum:
Kwis met Kun Van Eo:ghem, In Alma 2.

VTK
.27/11 urn 20.00 u: FilfILlv()nd kanwc:ek. in
Waag .• 28/11 Doup Archi .• 23111 urn
12.00 u: Comjlir. Cnmjlule:rbcun, 101 2911 L
Jllt' daJtc:n Hlt 20.00 u. in Atrium G..nc:rak
Bank .• 2811) om 20.00 u: kanIUs kanweek.
in TIJ!. • 29/ II "en 9.00 u: Van
Caul"r"nleasuoc:L In ClOOS ... 29/11 .lro
20.00 u: OJllrt.--dt:ns kanweck.. in TIJ!. • lonl
(lm 22.00 u: TopIOO-TD. lil Waaiherg.· 01112
om 8.00 u: Kanwc:t.·k: "nthi)l. in Sh,k M, •
Ol/ t 2 urn 20.l0 u, Oudrrkanlus. ill Tijl.

Wlna
.. 23/11 om 20.30 u: Jacqun Brcf-avnnd.. in
Waag .• 30111 om 12.00 u; SeX. lid and
vldc:utapes·nachl dour Mun)(.llia. in RC.
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Veto's Witte Raven: Janien

"Ik ben eigenlijk een
eenzaal"

en dus ook vul.
Daar kan ze, HipfNlld
van UH [erm glas

Geuze en bladerend in
'Dierenptetier', bekomen

van Iret leven dat haar. zo blijkt, tot
nog toe niet altijd even gunstig gnind
ts gewtest. Desondanks liJkt het alsof
ze er zich gezwind doorheen schatert.
Maar: Mlnwendig is het soms herä",
zo vuk/apr Janien Boesmans ons. En
dan vindt ze in het Stuc haar I~·
vlucht in ten goed gespnk. waar-
schijnlijk zo Un als Veto met "oor
had, "Drigf! woenslÛJg.

Ze praat )<:l·makkdiJk, Jenten. :-;")<: "I' d...
lt.1r naar dl' ,''''''''1''' \'c:rdit'pln)<: VAn hv $IU(-
Kc:huuw, waar wc" "n~ 7pudl:n Instalk-n-n
\'our het Kt'sprt'k, ~'n''''I.' van "al. -Dit
WOU VfUt.'Jo(...r het gebouw van hl" CIJ. hl'\

-Cemre tnwrnauonet dl' J,'um'))l" Dal wa)
een )'lI:da. waae "'"'d ando:rsI31i~(' studenten
zaten. Ik ben noit t-:"'!l'llUwd~t'\H't'SI meI
l'l'n Waal en dit' hl'dl mI' hn-r binnen-
~e:hta(hL W.. ~il1t!('n 1".'11 jlli~1 IrnUIVI'n.
O"I'~pr"l1kdijk wildt' i], dal hekmilal nu-t.
Ik ~lc1d.. )\'i111 \',",r om ..1'1'\1lWt....jaar 11'
).t~al1semenwonen. I\al in dit' lijd al nkll"
vanzeltsprekend was, Maar ja, dan was zijn
legerdienst daar en m,~1 hij naar Duits-
land, Ik ben er dan loch maar in ~e:1tapl.
Na twee rnaenden zet Ik tlij mezelf: is dal
het huwe:Ujk?" vter jaar ziJn lt' geuouwd
t!t'we:I...1. intussen w.:m:n l,t' belden begtn-
nen I~Kt'vt'n, In 1970 !(.inKe:nze: uil elkaar.
HI'I,.:e:e:ne:e:ns Ir meer Il'k e- ne:l1d Is voor heel
he-t kunt' teven dat Zt' t"en re....ds echter de
ru~ had,

Spreekbeurt

Op haar elfde overleed haar mtlt'd e r;
\\,tI ,>nrt"Chlstl'l't'ks 101Kl'vnlj<Zou hebben
d<;lllt' Y<ln<;l!haar veertlende- np lnlc:rnaött
mlll'SI j{o1ötnop hel mc:iSje:slyceum in haar
)otl',,"M>nl'!.lötdTienen. Daar werd lt' in hl'l
voorlaarsn- jaar hui1l'l1l!esmc:tt'I1, nmda! ze
haar spn,,'I-h('un n"l! aan hel Instuderen
Wöt~»n l"1.'Omomt'm dötl 1l' vl'r.lf)dc:~ldd
werd I" vlapen.

Er n jau "I wal 100It'I'tx'..:.,n ze haar
studil"S whkunde aan dl' KU Leuven, hel"
":l'l'n 10.'na C:t'n hhjötal' twc'l'dl' kill1, "mwiJie
YötnI'~)'chischt, pmhlt'men, mOl'Sl op!<e:ven,
Nötl'en jur hc:1lt"" Zo:'ttn fl"jo(int!tt' waKen
om ht'1 In dt, p!»'chuloJouo:'\\'öt~r It' makt'n.
Maar, we:~l'ns hötu ln,'hijd _ IW('('·l'nlwin·
11)1jaar - l_a~ hul' vad('r dal nit'1 m~'I(....n
1illt'n, -Om dan lI",h 1" ral' m!,:elijk ~n
diploma Il' h;tlt'n, I....·n ik mötar nllrmötill-
sch"OIII't,)otunnt'n, -

DiI<trup stund Zo:'l.I.'S Jöt<trIn hel ondt'r-
wij~, "I'nkul\' In l'en internilötl Zt' ':ill
rnuraötl. he:'IYe:'tvan}{t'ndt' VötkV"OI'de:' kalt'-
cht'5C uit ht'1 kawlle:'k underwijs, Ooit httfl
Ze, "J'! het dnde: van hel schouljur, wan,
neer hel rrogrammöt alge:'wt'rkl was. sc:'k-
sucle vuorlichlin)ot Kc:"ge:ve:n,·Er UI turn et'n
meiSje In dt' kJötsdal zich duidelijk zat Ie
vl'rvelt'n. Na dl' !~\'rtll')otik haötr hlll' dal
kwam, t'n lt' an!wtlClfdde dal ze al dil' Yl'r-
hakn al kt"ndt', Alle:cn, ui Zt', Zt' mucht van
hOlar mut.-dcr de pI! niel ttd,ruik ..n, Ik ho:n
IUI:n Int'I die m!ll'dcr t!aan I'ralen: 'O!wd
)ott'djc je dllchlCT do:'pil. ufwd wtlrdt Z...
zwanjo(e:r: UltdndeUJk he:'c11ze Zt' )ott"krc,
jo(en,"

's A\'nnds WötSzc huvendit'n ~urvdl!ötn'
te, Bij dt, j\ln~e:n~, 'Dötar zal",n som~ zwart'
jo(aslt'n ]lij, v!."r~1 die: viln 15,16 jaar t'n diln
dikwijls 7."nl'n v~n IUCJrrdziKt'ts, Dötar hl'h
ik I"eh ml'e al~zie:n_ Mijn pr .. htl'e:m WilS
l'i){t'nlij),. d.J1 ik ":l'('n diniplinl' had, Ik hlm

zo niet, bc:jo(fljl'Je." Een ander verhaalülus-
Irt'e:n deze uck van Janlen zo mUKdij!.. nUM
beter. Ze: was el'nS een avond, t'rKe:n) na dl'
erhrscheldlng. K'''l"dKun eren. Toe-n U'
wilde beialen. bleek dal Zt' haar bendtes
vergeten was en dus l\t,k ~l'cn geld had, De
pulllil' werd erhlj Kehuld en ze mlll ...1 mee
naar ht'1 hum, "Ik was toen zndani)! aan-
geschoren. dat Zt"mij loch maar een nachtje:'
daar )!chuudcn hebbe-n."

Guido

Een hl'ne:nl,I.lt.'dinK maötkle: in 1979 op
zeer bruuske wljJt' een dnde aan baar
I"opt'ilötn, Dl' hl'lt, rl'chtc'rhdlt van haar
lichaam l'aa!..ll· hkl'd'M'1' \l'l'loImd, l\we jaar
ht'dl lt' mocn-n revalideren: "l'ntl'UW leren
stappen. spreken en Icrt'n met dl' linl-l'f-
hand ~ehrijYt'n -Blnnt'n!.."rt, or drie janua-
ri vie-r ik dl' n-Slil'ndt' \'erjaardöt)oi van mijn
handicap". l:t'}{1h-. relartverend en nkl
-wndl'r e:ni)oisini~mc_ "ln het hc~ln \\'c'('ndc
ik er aJiijd om, nu ~ i!..elk jaar 11'1')oidl"
~t'nhdd daarvan elen 11I('teen vriendin."

Nil dl' rl'\alidatlt' hn'111,I' !1"~l'lldljl-l'
jan-n Ihuh dOOlrJowbra{h1.T,,' 1.l'ln een
I'r~'j.:ramma "I' IY Innam dar een werk-
h',...nllr~aniSl1;t' in dl' ZwarlelU~"-'t~ltötilt in
Leuven Ikl~l'n rnaakte voor mlndvrvalldcn.
Onder ancere uuk drtewlejcrs. "Ik hel' e-r
toe-n direkt één besteld. Ikt hl't'h wel een
paar maanden geduurd Y(\t,r ze dit' bij miJ.
thuis kwamen afleveren." vanatuen kreeg
de vrijheidsdrang, die in haar rebelse na-
luur steeds was hUjve:n smeulen. "pnk'uw
de: vrijt' It'UKt'1.De I;"IS, die nu n,,)! steeds
bH haar Ihuls Slaat, raakte versteten en It"

vond dal lt' "'eh elnddiJk eens a.ln een
brommer tIlt' was. Ik da~ dat re die: mocht
komen, .phötlt'n, ergens In 1991, 'JVl'rlecd
Guidu, dil' 11'1vandaag haar tle:St.' vriend i~
geweest. Een zware- dCl'r~)ic: vntjo!dl',

"Iedereen heeft zijn
negatieve kanten en daar zou
ik niet mee kunnen leven."

HI'I is prnit,~ dit- brommer dil' haar uil
hl'1 sillp heeh ).tl'haald, Dit- 'lddl' haar in dl'
mo)otl'lijkhl'id om roch onder dl' menwn It'
komt'n, z,odal lt' nkt mlll:"t ,w).:/inkl'n In
t'l'nzaötmhcid l'n SII(]öt<l1knnla"l klln lYlan
zlle:kl'n in dl' ll'uV('nSI' kall'l's. En, "I he:I
nu dl' Sluc-bötr, 'LI') 8Ul'nt>S' 111 de
'ClocklVllrk' is, no,.: V""I' mt'n I'r ll{-n SIOII'
binnl'nlt'l, kiln ml'n llt'n "I JötnÏt'n l'r haar
hezoe:kuul' hl'l'h, Huill'n ~0I1sh'c'd~ hailf
dtÏt'widi): Yl'hil.d Slötötn,als C'l'n lt..u'\('
hlmd dil' ,.:C'duldl!<"I' lijn l-..ailSjl'\\'öt(hl. Dal
hel'Sljt' is lt' d.:m ,,,,k lel'r ~c:nt').:t'n, -Ik klim
bijvoomt- .. ld nkl _.:taaJ("p dc Oudc' Markl,
nmdat dl' schl 'Ikrt'n dur wd l'e:ns ht'1 Id
hebbc:n um lip mijn toromml'r Ie kruipc:n,
Da( vu ..1ik ..cht wel aan als l'l'n be:ledi,
ging,-

Engagement

Wk dl' vde ol):ani~lie:s en prujl'kle:n
OVl'rschoUWl waarVt"'r Zl' zich Il')~cn-
wourdig up vrijwillig ... böt~lsIn2e:1, kan nil't
andt'TS dan b<:sluitt'n dal Jankn e:cn sociaal
jo(e:t'njo!aseerdpersc\t1l1 is, "lkl Is ötlkmaal
bc:~llnnc:n met dl' laaIkursussen En~ds t'n
Spaan~ die ik vol.:dl', Dl' Il.'Ssl'n volKe'n dal
KinK n"1-\wd, mailt dt, l'ksamt'ns daar krt't"K
ik, als KevtllK van mijn ht'ncntolt\t:din,.:.
h.\t.fdl'ijn van, Tllt'n hl'l'ft mijn dokier
al,lott'raden dil' mee:' Ie docn, webl ik ffiilat
int"t'ns ml'1 dl' kul'Sussl'o In ht'1 ~e:he:'d
~l"Sltlpl bC'n, Als aht'rnaliC'l h,'h Ik lo ..'n

bestoren alkrlc:i Vl'ijwllli}{rrs\\l'fk 11.' gaan
dtlc:n,-

Dil' heeh Ze:, ImtS ah een pauw, netjes
jo(enuh....rd in hul' a)!e:nda: l'Ie!..dijks Kaal ze
één namiddag de' wereldwtnke! "Ilt'n
houden en hc:ll'llt' mee de: rnalftngs van
he-t çruc vef10r):t'n, neernaast wo"nt:i:t'
clkc maand dl' Vl'r~oIdl'rinl! toij van dl'
anurecsuschc lx'we:):inJotOhje:kllt'l, vereer
ll'ld, ze in de bcheerraad van Lu> 8u('nus.
-Hl" i~ daar dal ik wee-r heb lcn-n iJk,it,
y" ..-,rcn, mt'l mijn brommer". ~flnnikl 2t',
alludcn-nd "I' haar saudcmcruijd In dl'
jaren l.eMi)ot,Dl' dc:c:lnam~' aan dl' ver-
':dde:rin):t'n van hl'l aklit'k"rnmitt'l' 'Rt'th,
"p VltKhlt'n' ht'l'Il lt' UI'Kl'_':l'\'e:n,"Vl,t'1w
in)otl'wikkdd, AI dit- prnCl-rlurl'S l'n~,' Dat
k"n ik nkl meer vul}.'en.·

Bi

T,,,,h lijkl dl' pwtolt'malÎl'k rond dt' iIIl'-
):ak vluchldin':l'n haar nau' ..' aan ht'l han
Il' Ii~t·n. Pas up ht,( l'Îndt' van h,'I1-\t'Sprt'k,
I'>ijnöt'ulllhe: rt'Cmd', wlII'dl duiddijk wailf-
tlm, In h...1 kade'1' Vötn '{~n Gro:'nll'n' had
ze vurig jaar ml'1 Kl'l'Slmîs Paulo, O:t'n
yluchll:llng uil Angola, uilge:'nl!dittd, Ot'
jnn~eman was zijn yaderland untvluchl.
omdal hij uit de gcvangt'nis w<tS1,"!Snapt.
waar hij dt' straf m\)~1 Ullzille:n vuur t't'n
rnisdaötd dk zijn yad .. r had bC'Mun, "HIJ
we'rd nil'll'rkl'nd als pulilick vluehleling,
e:n umdoll ik ht'm WI'l m"cht, Zötjo(ik ht'1 wd
,,-iuc'n urn hem 11.'adoplt'rt'n, Ook tinötnckd
zuu dat VIK'r mij nk'l zn'n pmhlt't'm KC-
WCl'Sl zijn, aan}{e:2kn ik ml"':r dan rond
kom rnl'l mijn invalidi!t'ÏISKdd," "t't ve:rlll'p
l'chle:r nirl 21'31sJanie:n, cn ouk Pal,l", ht'1
jo\l'l\'t'nSI haddl'n, De jOlnjo(e:nwe:rd aChllil<fl
v,,,lt de' bt't'indi~int! van dt' adopllcl'fIIcl"
dUft'. Vötnötldit' kel1ijd wurdt men als
vu]l"öts~t'n t-cschuuwd en kan mo:n tolj-
):t'voltt niel mt"t"1'~adtJplet'l'd wurdC'n, ïk
y[nd hCI ZtI jötmme:I', Daötl'SHötkshl'to Ik ntlK
de advilkiloll ~t"ht:ld um 10:vröt~t'n ut dl'

{(PIl' Tllm Mi,hitlltll)

verl>lijll.Vl'l'~unnin)ot van Paolt> niet nilK wat
verlengd kan worden, maar er is nit'IS aan
re doen: hij m'll'l IYt")!.' Gciall'n s.chuilt zr
ons een brit:! \Ot' dit' he:wijsl dat wet ze ze)tl
niet }{do.:cn is,

vanuit deze pe:rs!",olijkr ervanng is
misschien "ok wc! dl' turteuz .. reaktie- 11'

verklaren wanneer he:I 1!t'Sl'rek tor burge-
meester T"hl'ack komr. "Dat ts een r"tzak,
Dk ht'",h zo IInKI'vl'l'r tien paruvn van ht'1
vleams BI"k ""t'rjo(t'nllm~'n, Wal tlt:lrdt dl'
mlltrartlt'n, dal ~aal n,,):, maar 7.ijn Sland-
runt rond dl' ilk,.:ötlt'n .. , En dan dit' e rrn-
).tantic: van hl',", dit: i~ vl'rschrikkdiik,-
Bijna ts se hij dc' Ytorijo(t,I'l'rkil'zin}:t'n zdf in
dl' flI,lItkk ){t'~tapl. lt, wildl' tlpkoffil'n llij
A).:ötl('vmI'! dl' !tlt~nl-dijkhdd van "J't'n-
Nrt' .:d\!,uwt'n Y'M,r.:t'handicaplcn al~
aklÎt'runl. - 0]' he:I j<cfl"1.hhhtlt. dc' flI~t.
hl'l sladhuh 011hl'l flI,Jilil'tourll is dl' ~ilUatrl'
c'rl>armdijk, 1t'I-t'r voor ml'n~l'n in l'l'n
ttllst"d - "0("",1 hilaf om).tt'vin,.: eOl"I: ..iast
feil':l't'rdl' "I' h.'1 idt'l', hn'lt1" hl'l \""'1'
ziehzeJl uiil'inddiJk !t",h mailt al':l'daan als
l't'n l>c.'\'lk~injo(,"En t",k", laehl lt' hllt'Sll'nd,
-je ma~ dolar nkt ruken, hê-,·

Gevraa~d til Zo:'de: Wa1l;" noJo:in haar
leven ve:rwaeht, anlwunrdl Zl' op haar IIp!,
Kht" manil'r, VI"'r de: vuisi we:'g: "Mijn IK>gje:
valt wel op iemand, maar ja, je wet't nooit
hot" dal ulldrötail, In hel bC"Kinvan he:'Ijaar
had ik wt'J iemand, maar die' was dan \\'1.'0:1'
bI. Bij zo iemand Wl'e'1jt' ,\t.k niC'1wal jt'
l'raan hl'bt,- HI'I huwe:lljk, daar ~c:lIMlftZt'
nkl me:e:'r in, ·lt'dl;'rI;'t'n ht't'1t zijn nl'.:alÎt'vt'
kanten l'n daar ZIJUik nit'1 ml .... kunnl'n
1t'Ve:'n,-

V{"lr dl: lOek"ffisl we:ns! ze zich dus
bovl'nal e:l'n gllt'dl' vrit'nd, lt'molnd m"'l el'n
zckl'rt' tnlc:mge:nllc:, Ztodal Ze'me:I hl'ru kan
prale:n, En ,erdcr: Jcmand dil' t't'rlijk en
"I'rc:chl is, Dit' mij toijv.",ro..'t'ld nkl athlt'r·
na 11"'pl om IC Ikn "t ik nkl dl' krt"-1t
blnnC'nltMII' in pla<lISvan d .. llil>sk,,,,p,·

Wlllrm $Irll.amans
Tom Mlchlrlsrn
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