
eoriqe week stapten naar jaar-
lijkse gewomde een kleine
tweeduizend studenten het

parcours \'a" !thaka, lIet jaarprojekt
van Kultuurraad. Op I'urel/ille"de
plaatsen ;11 de stad werden projekten-
installaties.kunstwerken \'011 steden-
teil uit 1I0gerekunstopleidingen neer-
gl'poot. De kwaliteit varieerde, maar
liet weer was moei, Ithaka 366 stak
dil jaar va" wal mer teater: lil 'Sala-
mi dertien IJ veertien 14 tmnderddui-
:elld I00.000', een eigen::;'I1IÎgl! \'er'
we,..kill9 van O~'aJrWilde, vcrmengde
student-reoisseur Roei veruiers op
luchtige wij:e kW/SI en kitsch, Hoewel
het sh//'; Stl/IISlot Ol/duidelijk ge-
schreeuw !'erwerd, kali er heell'oak
gelacillm worden met de door Venriers
ulf geschreven interpretatie. Het was
er een eerste aanduiding WUI dar de
organisatoren kunst niet re serieus
wilden nemen, en alleszins witden
onffreÁI.t.'1I Ul"ln hel trmJitioll('/c IJli'U-

'-dO-lntëllll'ktulI'le gezwam,

Ik J,,'dpl'Jin,o.:van I!ha~a is urn In do: stu-
denten drchtcr hij "un~1 I,· l'r,·n,.:"11 l'n dl'
kunst dichter hij do: srudenu-n. \"1(1,.: jaar
gebeurde dat nu~ rund een U1t).:t:I\'t'rkt re-
ma, 'Murrnuur". Dit jailr werden er aan dl'
deelnemende k unstenaare ,.:...-n inhuud,·,
lljkcbcpcrkinaen up,.:dt.",.:d.Toch SChlMIIt'r
onder de Iq:d~ ven her p.lr'''Uf' ..en dut-
ddij).. konsept Te-ne ,·rSII· II'Td hh.lk.l dil
[aar lil' .29Id'fllJri f(t;"..r.'(Jni~",·rd. :-1,'1l.uJb
een !>Chrik"dda,.,'lh· vin jaar 'Tn Inhaal-

Mooi weer op Ithaka 366

Kunst bepaald door de stand der planeten

Martha Mor5an'$ 'Trfpryrh ': haast ouderwetse schoonhtid en Itchnischr perftktit

t,,·'n-,.:in!( is. willlha)..a dJt ook zijn ..... n
jaarlljksc updan- van het kunstbewustzijn
van dl' student. vcrder kwamen de meeste
projekten van studcnu-n uil verschillende
richtinge-n van de h"J-(l't.' kunM"pkidin):t'n.
Dal znr).:d.... r nil'l allee-n vUllr dat de medra
waarvan Zl' zich redrenoen heel divers was,
ook de kwaliteit van de- lt."nt1llln,.:esteldt,
werke-n varteeroe nogal. Heel sterke dinw e n
werden al):ewissl'ld met eerder zwakke
projektt"n, De schraalhetd van het werk van
de Luikenaar Jean-Marc Sihille bijvoorbeeld
- in de rotonde van PDS - werd gemas,
keerd door het in de catalogus verbloemend
'zelfverzekerde soberheid' te noemen. En
als Kun Wolfs in de Centrale biblioteek de
grenzen van de monochromie onderzocht,
bleek hij die jammer genoeg niet Ie kunnen
overstijgen.

Een van de meest kcruroverslêle bij.
dragen was dit" van Slcfaan Hublou. dil'
onder de no..mer 'studentenprojekten' vid.
Hublou, die tegelijk jachtliefhebber en AgJ'
levlid is, presenteerde l'en SIKJn 'evokatie
van de jaehr. Gl'huld in een gcnulne jacht-
OU dit blies hij op zijn hoorn 'de lukroep
van het hen'. Zijn ).:UCdl'bedoelingen wa-
ren uvcrduidchjk. maar de twijfel ol Hu,
bluu er zen de karikatuur van inzag, zor).:de
hij de tllt"schlluwers VIMllgemengde !(l'Vtlt."·
lens.

Desalnieuemln 1lI)t1dhel volledige per-
cours van lthak a lb6 VI)t'f wie hel wijde
volgen een ZWl'rllt>chl die voldoening gat.
Dal was )<!rOll'nd,'ds I,· danken aan dl' he-
proefde tormule van h,·t kunstparcours. Zo'
iets inspirt"t"rdt" naar aloude ):ew ..«nte wit-
kunstenaars om kIS 'Mlnpn,"kelijk~ Il' dol'n

m,'1 dl' I,,)..ali,· dit- ts: "'I! hadden Uilf!'·)..'"
zen. "Kllml i, 'Til IIjns,l<"):l'\'l'n", ora)"dd,'
Fabi,ln LU)'I"n \'orig,' w",,).. nog in 'Ik
Kring~pkr' uI' Srnrp!u. En ho,' mcvr dJI
lijns,I<l·):t·\',·n ):l'im,'):rn'rd werd in lijn urn-
gl'vin):. dl'S Ie lruerecsantc-r werden vaak
uuk de projekten. l.uyn-n's schildertjen 11',]'

n-n een van dl' meer in h,'1 .MIJ-(sprin).:t"nd,'
stopplaarsen <11' ht"1 parcours. Op vier doe .
ken 'Ruimn-s' ):in).: hij dt" kuntromatle aan
nwt h"1 rudirru-ruaircHjnenspel VJn de par-
kl'l'r,.:arilf(t'S van de nieuw" Alma I. De 00'
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l'w'nll'jchli):l' olNdlinJ-( van dl' dot'lu'n
m",'~l wdli.hl h"1 «vcrwrrtu VJn de ruimte
"1' de' kunvt n"g ru ... -r lx-nadrukken. al 1_.1'

):"11 \'t'd kijh'f\ er waarcchijnlijk ,.,'[1 on-
handighdd 1,)11 dl' Il·llltH,nSldlin,.:mil"l'rs
in.

0,,).. dl' \·id'·0I',,,jl·)..IÎl" ·Castin).: Iur Pa-
rildi~' van Claudla Radulcsc u kon velen
rekoren. Wq*"7Jkt In e-e-n kllloCheri).:l'
loungelt."ld van een ~"ckti1i1har z~,.:it' bc-
vreemdende beelden van I'I'f!>(,nagl'S die

vervolg op p, 6

Lido heropent in september
Fullz.aal lido tal de komende zeven maanden grondig herbouwd worden. zodat ze tegen
eind september Is uitgerust in overeenstemming met de gehûdsnurmen die burgemeester
Tobback Jn ht'1 begin van dit akademiejaar deden overgaan tot sJuitlnl?- Student ..n- en
andere verenigingen zullen vanaf dan Wt"CIeven rumoerig ats voorbeen kunnen ruiven,
maar deze keer zonder dal de buren daar last van zullen hebben. Dat hoopt tenminste
Marit"-Clain:: xersens, die mei de t"'igenaar van dat andere fullcord ·AJt'Jtr<.os'. Harry
R(Jot"keloIlS,een vennomschap is aangegaan,

Het belangrijkste onderdeer van de verbouwingswerken wordt uiteraard hel
aanbrengen van ten geluldsisolerende spouwmuur, wat in Ieite neerkerm up dl' bouw
van een nleuwc lJdo binnen de bestaande. Verder zal ook de inrichling grondlg
aangl-paSt worden aan de kornmersjêfe noden van een moderne JuilZ.lal: vooraan in de
inknmhal komt een snackbar. dit" een gt:lImd ersatz moer leveren voor dl' hamhurgers
van weleer; Een -drankelland', waar de luiver zijn m.. egedanne lijf in .JlJl' ruSI kan laren
vollupen, zalte vmden tijn op de overgang van de inkomh ..1en de eigenlijke zaal -
waarop hij (lf tij dat weer kan gaan ledlgen in het nagelnjeuwe sanitair. Daarnaast zullen
er in de zaal zeil twee nieuwe togen gebouwd worden. De kern van de zaak . ht."1buck;t"
van waaruit de dj opereert . zal zich voortaan op hel balkon bevinden. uiigerust mei een
volledig nieuwe muzleklnstallane.

Dl' nieuwe uitbaters willen de zaalln ht"1 weekene ook unoaren als diskott'l'k. In de
week 7..a17).:door vercnlgjngcn gehuurd kunnen worden vour vij1t"mwinIÎl:dui7l'nd trank.
Nlet slecht voor een ual met drankeiland.

(tml



• lezersbrieven
Alk lezerm:akOC'S knoeen be:rorgd worden op tkol mt.lktlesekretartaill' In de -s

Mdersstrao1;l S, JOOQ tewen.
De brteven moeten betrekking hebben op In VelObeh~eldc onder'wn-p1m 0( Qp

Leuvense ISludt-nl~n-).illtt\UlIiT~h.. Anonieme boeven komen nooliln &anrnnklns: 4t'
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adl'('$ bekendmaken. SkeblS u1fzonckrti~
en na uÎldrukkdijk en gemotiveerd ven:o(·k. kunnen ze wqgclatc!n worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (~paûes inbegrepen. wa'

overeen kerm mer e 1,5: gt."tiktc btad2iJdc met dubbele interlinie) worden in prindpe
ingekort. Oe redaktie beboudr zich het recht voor brieven niel te! plaatkll.

Sagalassos
Tijdens de les nodigde prof. dr. Mark wael-
kens ons verrassend vriendelijk uh (lP zijn
lezing over de opgravtngskampagne zomer
'95 te Sagalassus, die avond 27 Iebruarf. in
PDS. Grt>llt was linze verbazing. toen bleek
dal prol. waetkcns hel nlet nodlg achne.
nadat hij hel hek rijljt' van universnam-en
andere prornineruen. maar (MIken VIMlral
de' sponsors verwelkomd had, de srudcnu-n
te begroeten. Tien minuten vTlft'~I'r had hij
ze nu): verzocht hun ziTplaals al Ie Slaan
aan laarkomers. urndat "ze van ver komen".
Besr Ie verarawoorden. Maar blijkbaar wa-
ren de studenten nkl belangrijk ~t'nt>e~ urn
tMIkin de honneurs van hel welkomst-
woord np~"-numen Ie worden. Dil !o\elui~1
van pretentleuze ongevoellgheld. Alta was
medeorganlsetor, Bovendien zijn de studen-
ten Inch één van de hl>ofddnel!o(r'~pen van
zijn welt'nschappdijk onderaoek. Ze zou-
den zelfs zijn t-t:langrijkstt' beweegreden
tnoeten zijn. PIaIO schred: "Wal gt'dt hel
dal jl;' lntelllgem bent. als je je kennis nlet
kan doorgeven."

De spomors waren trouwens dominant
aanwezig. Te pas en te onpas dook hun ver-
melding als een spookbeeld op tijdens de
dian:cks. Het was bijwijlen gênant. zielig
zeIIs. een kundig man als prof. waelkens te
"ticn bUlgcn en vreten. allemaal onder het
mum van dankhaarhl'"id. Hel is mij nog
steeds l'en raadsel, wat een dia mei prof.
waelkens en de Iamllle Baert-Huilrnan, de
hootdsponsor, aan de injl.an.: van hel bad-
huls-annex-markrkornplex in een lering
over de zornerkampagne kwam doen. Was
dit bezoek soms één van de wetenschap-
pelijke hIM~lepuntt'n van de upgraving uf
was deze VlaamSe lamilie één van de kost-
bare ercheulogische- vondsten in dl' parel
van de Taurus? Parels worden vcel te ved
rnis!"lruikt.

Ik h..-!"Iallo: rt'"Sp.-ktVtMlrhet prachtig ....
iOlerdisciplin-.lirc. wCll"nS(hapl'clijk ... \wrk.
d~t prol. W~dk~'ns in Turkij..- vcrricht. t'n
VlK,r de kamen dit· hij j<ln~c archt'tlh~en
\'n 5tud ..nt..-n hicd!. Ik kan hq,:rip nphren.
){en vuur dt' moeilijke pc-cuniaire situ,lIie t'n
VtKlr de manier w;lamp hij cr jaar na ja~r in
51aa~1zijn kamfla~nt.-S met prJveemiddelen
Ie linancier..-n - ovcrheidsteun is helaas
schaars. Ik arprt'cit't'r IMlk alk gruit' t'n
klt-int' mt'Ct'nasscn. die hun ){cld In dh ar-
cheologische projekt stoppt:n. Maar ik vraag
me wel af of er geen subtielere en meer
hoffelijke manier bestaat om enkele van
deze mensen te vermelden en te Ix.-danken.
Laat een lezing een lezing blijven en maak
t'r geen reklameblokje van.

Stephan Neetens, nudenl

NSV (1)
In de nacht van 22 op 23 fl'bruari vt'r·
scheen op dril' plaatsen in Lt'uven (aan
POS, Alma 2 en op de fakulteit Sociale
Wet.1 in rt:uz..-grute lellers de leksl ·7-}
NSV BelOgÎn!o(".Graag h-.ld ik dcze ammit'-
me akticvoerder. hit:r gemakkdijkhdds-
halv..- X genoemd . ..-ven dil gezegd:

Men moet U nagev!:n dal deze aktk
z'n cllekl nlel hedt gemist. Het vid "p, dt:
aandachl werd dus willt'm nillens ~t'lrok-
ken lit'ls waar ved reklam ...jun){ens slt'chts
van kunnt'n drumen) en de botK>dschapwas
dUidelijk. De vraag kan echlt'r jo(t."""Slddwur·
den ol zulk een a~rt'"Ssievt' uiting van pru-

2

1t'S! legen hel NSV niet eerder de tegenaktle
verzwakt dan wel versterkt. Medesiudemen
wakkerschudden door te stellen dal een be-
toging van ekstremlsûscb reelus een legen-
aktie (vuur verdraagzaamhefd] vereist. Is
goed en m>dig. maar uw soort van milieu-
vervuiling schrikt mensen veeleer af om
nul' naar argumenten in de maarschappe-
lijkt' diskussie te rotsteren.

Vanaf het moment dat een oproep lUI
verdraagzaamheid. !o(...nomen duur een
breed forum, dIM" eksreeem links naar zich
['I\." wordt g...trokke-n. wordt her torurn ver-
zwakt. VI~1Tl'en bunenneander komt hl'!
dan 'KIk auwmatisch over alsof her forum
zich Vllur de kar van links laai spannen wat
de gdlNlfwaardigheid niet ten goede komt.
Ten stone nug dit, besre X, mensen die zich
verlagen 101zulke scnüderekues hebben ht'l'"
volgens mij niel goed voor met deze: maat-
schappij. LaaI 7 maan een volwaardige dag
VIMlrverdraagzaamheid worden in plaats.
van eksrremlstlsch opbod.

StiJn Van toov

nvdr: UBaat rrvon uit dQt dn;r lChildtrit!sm een
pro/Nt tijn It~t! dt NSV·lxtDJlng. Voorons is
dat nog a/ttid "itt btwturI.

NSV (2)
Woensdag 28 februari zal de geschiedenis
ingaan als de dag waarop voor he! eerst
sinds lang weer een echie nationale beto-
l'ing plaatsvond in hel onderwijs. Fransta·
ligcri en Nederlandstaligen samen op straal
legen de benoemlngsrop, tegen de afbraak
van hel nnderwljs en voor herfinanciering.
Donderdag 7 maan echter maakt kans oxn
zwarte hladzijde te gaan berekenen in de
geschledentsboeken. Hel NSV wil dIM'( Leu-
ven march..-ren "Ie):en ht'1 frankufllne im·
perialisme·.

l\vet' Idlen in crn Iczersl'lrief hij ):d'rek
aan plaats ut tijd? Nee. Daal'\'IM,r hd,hcn
onderwijs..-n lascismt' spijtig I-(l'nol'): Il' Vl·l·1
met elkaar Ie maken. Onder hel Hitlcr-
lascisme meende men dat Onlermenschen
nit'ls anders mnc:sten leren dan ht:1 schrij-
ven van hun naam en het wt.'rken VIMlrde
"nrlo~sinduslrie. Kunnen lt'zen was IIver-
hudig cn zeUs gevaBrlljk. Ht't NSV als nl'O'
fascistische lIrganisalÎe wil vandaag lip.

nieuw een onderwijs voor enkele unverko-
renen. "Migranten worden In aparte les-
lokalen gesropt en de inschrijvingsgelden
moeten verhoogd", aldus het NSV.

Na de Tweede Wereldoorlog werd ons
onderwijS gedemökratlseërd. Ook arbeiders-
kinderen kregen de kans Ie STuderen. Nu
word e n de door strijd verworven rechten
stukje biJ beetje afgebroken. Numerus clau-
sus, verhoging van de inschrijvingsgelden
[zonder Indexering van de beurzent],
benoemtngnop, Iusloneringen, ...

Op nationaal vlak werd beslist dat de
oemokransertng van he:I onderwils niet lan-
ger 101 nut is van de ekonomie, dus uok
niet nodig voor de rest van de maatschap-
pij.

Hiertegen is narionaal verzet nodig:
studenten. scholteren en ouders solidair
met de Ieraars. De haal nrssen Vlamingen
en Walen die hel NSV zaait. is bedoeld om
dit verzet te breken. H!!I verzet legen ce af-
braakmaarregelen. verzet V(MIThertmande-
ring en kwaliteitsonderwijs. Zal de ret:ering
deze cis 101 herflnanciertng nmbulgen in
een splitsing van de sociale zekerheid? Nee.
Het is niet de vraag tlf Vlaanderen lil Wal-
Itlniê! de nodige middelen zal moeten lev ...•
ren. Het zijn de banken. de onder'nemingen
en do: ~rolc I.. nulnen waar men peld kan
halen VIMlrde noodzakelijke 0I'I"It!uw van
een demokratlsch onderwijs. 0..- STrijd VI~lr
herfinanciering moet samengaan mei de
strijd tegen her tasosme. Daarom (\IepI
MLB \lp VtMITde anulasosusche manifcsta-
tie van Leuven FasdsmeVrij up donderdag
7 maan om 19.00 u VtM.fThet stadhuis.

in een gewoon restaurant gaan eten. Maar
ook deze mensen hebben recht op hun et-
genheld en op een leven volgens hun eigen
principes.
Wat nu geldt voor de gehele samenleving
geld! ook voor de Leuvense nudentenpo-
pularie. Voor een aantal jongeren is het
helemaal niet vanzelfsprekend om te gaan
studeren. Voor hen en hun ouders z.al dit
een serieuze Hnandële aderlating beteke-
nen. Daarom heeft de everheld jaren gele-
den besloten om de universitaire instellin-
gen (sinds kon ook de hogescholen alhoe-
wel deze nog steeds niet evenv e el krijgen
dan de universiteiten I te subsldiëren om
eert aantal sociale voorzieningen uit te bou-
wen en bestaande te ondersteunen om zo
deze ünanoêle drempels Ie verminderen
(hdaas geeft ze brervoor nog steeds Ie wet-
nilVLiddelenl. Alma was één van die reeds
hestaande tnntaneven. Zo krijgt Alma voor
hel begrcllingsjaar 1996 onrechtstreeks I I J
~Ij(len van de Vlaamse OVerheid.

'cjnu, ward. het prlndpc van de vrije
markt stef! dal wanneer je niet tevreden
hem met tït."\.~aanh<.>din een bepaalde zaak,
je IlIltt altijd [o:t'hruik kan maken van hel
aanhlld hij de konkurrentie. Op basis van
dil principe- zou je dan misschien wel kun-
nen stellen, wat wij echter al )-:...waagd vin·
den, dat mensen dit' nicl tevreden zijn over
hel eenbod van Alma maar up e....n ander
moeren gaan eren. Helaas. nogmaals. zo
werkt hel alleen voor die mensen die ge-
m>eKcentjes beteen om Ie gaan eten hiJ de
duurdere: konkurrenrle.

En ward, wat jij eigenlijk zegt en
schrijft in dal e ne kleine zinnetje is: sorry
min-veernog ...nden. maar jullie eten wal de
put schalt en hebben bllVendl_en geen recht
van spreken en reden urn IC klagen! Hel zal
[e misschien verbazen maar voor deze men-
sen komt SOfa (lp, zodat ook zij kunnen
eten wal ziJ wllJen eten. Mensel) die om
welke redenen dan ook (omdát ze hel lek-
ker vinden. rellgieuz e. euscbe. geacndheld
enz.} geen vlees, geen alkoholln~un eren,
enkel vlees, geen varkensvlees. halfdoor-
bloede stukken vlees enz. wensen te eren
mugen niet gedwongen worden urn hun
prindpes te verloochenen omwille van fI·
nandeel onvermogen.

Bovendien wiJlen wij hed duidelijk
sreüen dat Alma niet alleen een goedlwop
reSiauranl is (en daarvoor I)uk zwaar hel ..e-
laagd wnrdll maar uuk een sociale ommoe-
IlngsplaalS is die een belangrijke rol speelt
in het studentenmilieu.

Wij z.fjn steeds bereid um van gedach-
ten Ie wisselen ur onze vulgende AI!o(..m ..ne
VergaderinJ( (vrijdag 22 maan urn 19 u. in
de 'S Mekrsstraal 5) "I spring )(.. rust L'..n~
binnen elke werkda..,lussen 14 en 18 u. lIP
hetzdfdt." adrcs.

Clo eerneussen. voor MLB

Alma-aanbod
Graag zouden wij willen reageren up de lë-
zersbrtel van Ward Sanders (Veto 22). Wij
vinden dat hij toch enkele denkfouten
maakt In zijn schrijven.

Vooreerst wensen we Ie benadrukken
dat Alma jaren geleden donr studenten
voor studenten werd opgestart. Dil maar
om ie 7:ëgge'n dat we als studenten een ze"
kere band mei A1ma hebben en steeds
moeren behouden. Vandaar nuk dat Sora
nll~ steeds venegenwoordlgers stuurt naar
de AV en RvB van Alma om aldaar de sic-
dentenbelangen IC verdedigen en Alma
mee Ie oeheren. Dit maar urn Ie stellen dal
Alma gL'en tw:drijf is dal boven onze hoof-
den Ixoslisl. Imegendcel zelfs: de direktie en
hel pt'rs"ned van Alma slaan steeds "pcn
VIMITonze idct~n!

Uw Slelling dal Alma t"t.""n.unblld ht'elt
en al wk daar ni..-I tt'vT\--den tlver is nit'1
m,lt.'I kl-.lg~·n, vinden wij tolaal fnut.

Waard ...Ward, misschien I:lcn jij ~~n
van dl' he"'lM'rrechle sludt'nlen di.. gt'en
n'MId ht.-eh aan StlCÏaf..-vlltlnJeningen. Dal
is heel In! v"ur jou. maar zuals u wellichl
tInk weel z.fjn er vden in deze maatschappij
dit" hier wcl IltMld aan hebhen. Niet ieder-
...en hedt onbt:flt"rkle b..-wegJngsvrijhcid \l]1

dt.' vrijt' markt en kan hijvumbeeld zomaar

Namens de Algemene Vergadering
van Sociale Raad en de studentcn-

venegenwoordlgcrs op Alma,
Tom Van Thicnen

voorzitter Sora

o vrije tribune
"Leuven rein, samen lukt het"

M~t dil stuk~ wil hrl pLatlorm'!.ruven rein. s.J-
men lukt hd!' Jullit alltmaal oproepen om op
donderdag 7 maart trOSme! trn lrisst kop op tt
staan. W~willtn dit dag aamonm dat ti" in uu·
ve-neen hrrt""d prORrtssitf front btruat, dat zich
mUI voor mrnstll onge-amthun sociale of e-tni-
schr hrlkomst, ovtrtuiging. grsJachl. gtaardhtid ...
notm maal op.

Wt ~n tr namelijk van uit dal onderlinge
verschilltn nitt btdttigtnd lijn. maar verrijkmd.
Dil in tt'jCrnsttlJingtOlwal bt-p.laldt figur(anl)rn
ons wiUrn dot-n j:tlovcn. lD btwttrdt me Kare-!
Omen ooil d,lI ·plurikul' tn 'mul1il:ul" .Jlkm.Ja1
·I:ul· lOUdm 7ijn.

Onlanp ~IdeZt zelldt pmoon «httr ook
IOC'dal hij lirl"tr andtrt mmsrn ovt'r zijn gt"tslt'.
lijk~):ezondhtid I..t oordrlrn.

welaan dan! Wij gaan tr vanuit dal W~zon-
ckr vtnnenging van kulturm nog sltt'ds op hd
nivo van ntiln<knaltrs zoudtn voortplotterrn.
Wij willen Sl"r~tn naar tdtte soIid.rilep in de
samenltving. Solidariteit tuSSC'nautochtonen til

mi!:ranlen, tuSSC'njong en oud. lu~n man til
vrouw. SoIid.JrilC'i10Vff de grmzrn \'an Vlaandt--
rm. Bdgii httn.

Wijvragm dan ook lid VOOIS! mogdijl:r !:Je.
grip en ttn mmswililrdige behandtlint: \'iln alk
vluchtrlingen. Mrnstn dir hun Itvtn riskrren om
hun mistrit Ir ontvluchlen htbbn1.lIirhl em
gordt- rtdm om dat Ir doen.

Dit lijl:!misschim de~ult"h"r. ITWI ~

merkm dal zrlIs JnIlilligdt P.Jnijrn zich \·trL:a~
tOl ilandpuntm dit lot voor I:on tbl:.lusirl tI:·
Slrttm·rrmls bin' wartIl. E!o::strN"m·rmlsdal

nitts betrr Ie doen httll dan op 7 maart Leuven tc
beunen. Is dal missdJim wat u ulf omsdtrijven
.J1s·dr groeiende om'riligbeid7 MtI ptI en linL
md dl blik op ontindig til hrt vtf"Sliod op nul
rt<"hlterug naar dr prrhiilotit. Was ht1 dan loch
~taO(ltnaltr Simpli$1ÎschtVrrtniging?

Door It betogen rond ttn Itmil w.. rvan dc
Slrijdbijl~inddijk btgrnen is. bewî.izrn u «"fIS It

mttT hun slt-chl ur.Ilkler. Als lItwqinJ Vilnmm-
§tn ailll de basis roqM 1LUvm rein, wmtn lukt
htt!' los van psrudo·rtvOlulionairr partijtjes met
rt""I1 TItn An Men·vtsîr op om Qmm tl)t( ons ttn
pmitÎt\"r nwr luidt I~klank tt' bit'drn aan
SSVml:.onsoonm. Xitl Vf'Jgdtn, dom!

VOOI"""'Lcuvrn nein, samrn lukt het''',
Pet~r De CJrrck

Jaargang 22 nr_ 2J d4. 4 f7UUlrt 1996 0 nlll



Tweede Solidarnight

Nodig jezelf eens uil bij een eenzame

OP8 maart organiseert de Brus-
selse vzw Oxyjeunes een tweede
'Nacht ten voordele \lQn daklo-

zen', de Solidarni'gllt '96. Bi':doeling is
omjongeren een nadl~jehuiu" te la-
ten doorbnngen. samen met de aotao-
zen zelf, en mensen en verenigingen
die team fn_~(!Jjf!J_appelijke-uilsJuÎtÎ"9
aktie vDe'r-en, zoals monseigneur Gai/-
lot. Daarnaast wordt via Uil peter-
schap geld i"gezameld om een tweede
medisch-sociale bus va" Artsen Zon-
der Grenzen re betalen,

Oxyjt'unt"S werd In september 1993 0Jl!o!C:-

richt duur studenten dil."reeds aktief waren
!:o;:'Wn"'!i! in andere <;I,Jidarilt'Î1svt'ft'ni).:inj.!t'n.
-)klt' t'I"I'iHinj.!rnaakte nns duidelijk dal Wt'
oud j.!l·n,l(.").: waren om ei).!.'n verentwoord e- _
Hjkhedr-n op te ncm ...n. Daarbl] hadden we
enen hl'lr ..Hde d..d: akri ... voeren. naar an-
deren wl·j.:aan en sulidarlt ...il nastreven. Wij
wlilen opkomen legen hel fataltsmc. en
aantonen dat Iedereen op Zijn nivo kan
deelnemen aan de opbouw van een betere
wereld. NalUurlijk doen we dit tegenover
verwanten, maar waarom ook nier door het
opstarten van een klein projekt? In deze
geen willen wij voorrang geven aan kon-
krete akties die ons roelaten jongeren Ie

I::{~~ 1
c(ij~"r

Tiensestraat 118 ~Leuven
016/23.70.30

Open van 9 tot 22 u.

sensibiliseren, Zij zijn immers de teekernst.
Laten we samen de sclldarheh aanmoedi-
genr
Vanall993 voerde Oxyjeunes zowel akties
In Belgle als in de Derde wereld, Op 19
maan 1994 werd de eerste Solidamight ge-
organiseerd, Zo'n vierhonderd jongeren
bracht de nacht door mei daklozen, Een
systeem van iojxlnsoring (h;";i zelfde s;;t~em
dal 'Kom op tegen kanker' gebruikt}. waar-
bij peters Iprtvee ui Ilt'drijven) een bepaald
bedrag beloven per persoon die deelneemt
aan de Solidarnlght, bracht 270.000 frank
op, Dal geld werd gebruikt voor de eerste
medisch·sociale bus van Artsen londer
Grenzen, Deze bus staat elke avund aan
één van de dril' .:rnte Brusselse treinsta-
liflns, In de AlG-hus vcrleent een genees-
heer en een s.Jdaal assrsrent graTis hulp.
NaaSl het medische aSpekT kan de bus ",uk
een eerste kontakt berekenen met 'de ande-
re maals.chaprif. zodat de vrcreuze slrkel
waarin daklozen vaak zitten kan worden
dourbruken.

Slotzin

Op 8 maan wordt een tweede nacht
georganiseerd, Ditmaal richt men zich ook
op de Vlaamse: jongeren, Enkele pionier! in
de strijd tegen de maatschappelijke uitslui-
ting. zoals monseigneur catuor. en een
aantal verenigingen zullen present zijn, Zij
kunnen de deelnemers meer achtergrond
bieden bij de problematiek en bij konkrete
aknemogehjkheden. Ht'1 geld, daT opnieuw
via het peterschap wordt ingezameld, moet
nu dienen voor een tweede medisch-sociale
bus. die: builen Brussel zal opereren en elke
nacht aan één van de vier gruIt' treinsta-

Leuvense politie ageert
McQonald's heeft de afgdopen weken heel wat aandacht gekregen, Vorige vrijdag vond
de arm der wel dar ook zij ntet kon achterhlljven. Ietwat verbaasd Stelde vetu dus vast
dal er van !6.oo u tut 17.00 u minstens denjen agenten aan het Leuvense McDunald's_
filiaal in de Kortestraar poseerden. Was dit een rekremesruno Een unJiorm legde uit;
~Wijslaan hier in verband met een tl1(~dijke betoging legen McDonilld's.~ Mogelijk?
"vla de politieke sektie van de BOB hebben wij een mnbilisatlepamflet van de aknvtsten
'Smash' In handen gekre~n. Zij schenen vandaag van plan zomaar legen McDonald'$ te
ageren, dus houden wij de zaak in '1 (10K.· Het merkwaerdlge aan dek venonlng was dal
er In de verste verte geen agerend figuur u- bekennen vier. Op dl' vra.a): waarom er
.:cagl'erd zou worden. amwoordde één van de agenten: "Voor " goed VII'L'Swearschfjn-
lijk?" Wordt vervolgd>

(.lp)

(fN,~ Krislf>f Br/1l'kcll'iu)

uoes van België zal Slaan,
Men kan aan deze aktie deelnemen

door peter of meter Ie worden uf duur op 8
maart Ie gaan overnachten tip het Brusselse
Albt:ninaplein thonderd meter van hel
Centraal Sial Ion). De slotzin van hl:'Tpers-
bericht van Oxyjeunes: "Wij zijn ervan
g~en!,l~~.d~1samen een n~hlje bulten
doorbrengen ieder van ons zal wakker-
schudden om vnor d e- anderen op Ie
kurncn."

Cas-I Hourcau

Mur mlirhlinJtl1'- Oxyj~unt!S, BrusufStslurl1Ntj
172. //90 Brussel. Q2I144.02.28_

. 'IlO)w.e.,T_B9 m.Oló;:;~JF~';~;:~
l500limltIt~74 THOllfn4.S45 FAX011/231

UlErales: 02/y1l.12.12 Do
" AI

o 1910 Jaargang 22 tlr. 23 dd. 4 maart /996

o redal(tioneel
Praatbarak
Ot Open a/smtmt wrgadtrirlg (OAV) V/111

dl' Uuwnst Owrkotptltndt Kril1!J0rS/1nis/1lit

Loko httft een bt!SliSSÎn!J gttrofftrl dit h~1 /1/1n_

schijn V/1n dl' gts,hitdtniS' van dl' $Iudtnltnb~-

wt!JinS voor!Jotd tal verenderen W/1nneer een
Lokor/1/1d un akrit ondtmttml dit 'iruerfe-
reert: in een /1klivitti/ "/1n iirl V/1n h/1ar krin-
!Jm. dun zal di~ rrtad dl' kri"S wtMttn weer-
Uhllwt", tn _I vr~un"'1"'I'g uur op voor-
h/1nd IN m/1/1lr~gtl g~ldl /1/1~m loor een ma-
mfnrtJtil' W/1/1n'D'" dl' hfWgdrin!Jtndhtid snette
/1ktit vcreiu, wanl /1ndu~ mott:~ UTS/ .....crdm

,'(Jcr9t1~!Jd f>p dl' ,'rr'!-l,,(ldrr;n.<l"011 ril! raad Nr~
maur, \'an waw 1'11 1tD'/1en }l{tpJ/1Jd.

Aunltidm.'1 ,'(>or"1I':1' revolutionaire bt-
s/issins. dir kwa rrme ,'nno::r/htld tnkl'l =iJn

gt/ijkt vindl m ht~IPPI,,.,t/Svo(oTSld ".m mi-

nuter Col//1. iJ rrn aJ!rittj( I'Qn dl' 'W('rJ.~<lrol'p
Shtll" ,'/1n Serl/1ft Ruud (5.>ril) "p dl' hl'JnJ'

'"I'nda." ".lH L.mJb"II .. -l;.rm,rt); ••r die dhi.'lll'l/

haJ LBK numr/lJk ... ,1;. Jr h'\','{",-,'rrJ.-/,rJ(n
I'an Shdl uil_<ll'"f>J'!ld, h(>(It~1 ~.·~.t.tl ruim rru
J.J..J.rren "~rk.'~~"tp (11' p<'lrl! ,olc:.-tltrr(t dic J,-
pr;lklijkt'I! l'.J.n d<11ptlr"lrll"'''l'J''l(m NI,ol"';.J
f>rldtr;::l'tl;.l Ddt dr m'lIIlfl'w:mlrll er hrtcr .J.J11

.<lrd/1un h/1ddtl, L8K evrn tr .'rn"III~.jmdb'(',
rtns hun spUlldotk 11' oruralten, ::.11 mrm.Jnd

omktnnnt. ik vr/1/1!Jof htt wtl zo opportuun
W/1S van dl' kAnt V/1n LBK om Shdl uit te noai-

91"" is l'Vl'n_1 minslt7fS zo pl'ni"t7fl, MiSuhitl1

W/1S'hel LBK wû dil' Sora had motlm op dl'

hoogIl' brtnsm va" dl' komst V/1/1Shrll Of H06
bettr; missrhitrl had htl Sht/l beter gtwOon
gl'l/11t" waar hl'l W/1S, i"klllsirf uI dl' carrière-
k/1mrn en dO/1rgrol'iml19l'/ijkhtd~n,

Dru g/aMl/1ll'fStorm iS'U" /1andl,(idin!J
V/1n hrl !Jl'brtk ea n k.ommll"ikAtit en meer H09
van hl'/ 0"9tzo"dt wantrouWl'rl o"dtr dl' Il'dm

van dl' sludt"lt"vrnt_'1ntwoordigi"!I TOl spijr

VII" tij dir hl'/ bntijdt", '"trkttrl Loko "irt i"
een poll/itk V/1kwwm In h/1/1r Sla/Ultrl staet dat
zij opkom/ VQQrUI! dtmokr/1/istnn!J V/1" htl
a"drrwijs, Em dl'rgl'lijk dtmokrlllisl'rin9S'-
idt(l/1f is /1l1u" mailr ,wrkbaar /1IS,~ jt tt'gtlijk

inspant "OOr dl' dtmokralisrriH.'1 ,'/111dl' samen-
/n,;n!J, Wit zich d/11 tdeeat VQQropsldl, dMr aan
pofiritl;.. En dO/1r is /1b$oluul nita wrkurds

mrt_ Zich uib'p,..km .oor demokr/1lir ts nu
ttnma/11 trn po/i/itk ni(t·"tulra/t s/tll;n9_ Als
jt bIj murdtrhtid 9vtdktun d/1t all~ l'IlUhlt_

Im:Jm:f> sntl ma:Jr",k dl' d~ur uilmOt/r". IS

dal !Ju" Ullm,<l "oIn rtprNtll/alltl"l' dtmokro.1'it,
",/1/1r WIn Iltl ruhl l'On ar $/trl;.sll', In 1't'1. dl"
mol;.rolit stemt al' murdl'rht'ia huur bt'lti'rJ /1f

r>p dl' nOiit" ".1" .Ir millJt'rIPriri, <'Indo/ :ij .<l~-
IIJkH'darJ(<lh(ld IU~SI''' trdcreen /1ls 1f(1l'.'1Sledotl
''COrl'psli'/I,

Tl'ru!{'I(kopptfd op dl' s/udrHltmlll'rtld =l'U
htf V/1n kortzicht/ght/d 9tfU;9m. mochl dt Stll-

dmtmvtrttgr"woordiging zich mbl brog hou·

dm mtt stud;rdruk en studiebeurzen. mtt in-
s,hnjvingsgtld en in!Jllngstl;.s/1mt7fS' Alrjl' in

dil' m/1urit trn demokr/1ti",hr sullm!J wil in-
nemen. kan jt ni~//t!Jrfijk bfind bliJWtI voor

prabltmen dil' dl' Iwmpus oWTStijgtn, Aids,

milieu, racisme om maar WI1t ft noemen. Hrt is
dl' p/i,ht VUI1dl' studt",en om ook i" dil' mate-
na hun urm lt la/rl1 hortn. Ht'lilalt do" ook

morilijk ditgtnt" dIt zich m hu" woorden
'dl'mokr/1/1I' \lf!rklartn, maar setn probttmtn

hrbbnt mi't dl' miJdaJ/!J1' uhijnhtili!Jhtid W/1/1r

b~dnJ~~n als 5hrll s,huf,'an SI/1/1" met te bt·
srhuldi!Jtn Vlm plo/ opportumsme

Op dt OAV werd Sts/rld dm een raad per
dtji,,;lit mott wt!Jbll;lItn \'/111 een IIJ.:rilill'ir V/1n
huur kri"gtH 1:1.II",";k zou (/1;.1' krm9 11(h

-"tWOOn m('~lfn hf>udtll /1/1/1 dr b~sll.lsi"!J~" dil'
=~äemokrausch mtt hufl .>/tsltmd of is owr-
u"!Jl'l;.omtn bltlntn til' slud~ntt.,k~ptt, W/11
me/uil tikt m/I'T"I't'I1//t op ün 1'/1" h/1/1r 0'9/1,

If/safÎi'S ol'..,boJ,.q :01,( mal;.m tn dut !ln'ul :vw

Loko :::i(h nit/ meer ,'ltU.lltli/1'" mlH'll'I1 di1kus,

Slum l'...-r f>(.olrtpf't'" ,JIs h(l''!ldn'':Jt'Hdhrid,

IIcl uur en dl' h'f'm "0.1" '"1""'"I1,<1"',<l(ljhtl :Jr-
J/flch/ tin l'n,<4r/m 1)01" :,'11 dl' OAV het :/rlt.'1c
IIH',' i-en een rr.Julhuruk r",dell)k It't'« ,>l'(r·

SIIJ,..,t"

•,
•
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Jaap Kruithof over een wereld zonder stuurman

"Begin dus niet over politiek,
praat over iets onbelangrijks"
• - ~n z~glmij soms:meneer

Kruithof, u bent UH pessimist
want u denkt dat hel eh vol-

gende vijftig jaar nog een flink stuk
slechter zal gaan. Ja, daar ben ik van
overtuigd. De mensen wille" horen
dat het beter zal worden. Maar dat is
niet op l'en serieuze manier bezig zijn
met deze wereld. Die mensen zijn met
zic/rzelf ba;g en willen een leuk
leventje. Maa,. ik heb goede hoop dat
de mensheid "iet zot wordt. Als de
problemen groot genoeg worden. dan
zulle" ze wd rt'ageren. en fd."
Professor emeritus en filosoof Jaap
Kruitl,of schruf ter gelegenheid van
zij" afscheid aan de Gmtse universt-
tdl het boek 'Een wereld zonder
stuurman', Tijdens de woelige jaren
z.estig. doorheen de krisisjaren zeven-
tig en bij de opkomst van het yuppie-
kapitalismt' in de jaren tQchtig, blet'f
hij een genaddoos criticus van dl'
grote ideologieën. DinsdDg get'ft hij
over rijn boek een In;ng in Leuven.
Velo beklom samen met Kruitllof de
barrikade" en aanschouwde hel
strijdtoneel.

Veto: Zlï" dit grmu" \'o/gtns u o"hDudbDar?
Kruithof: _Die worden onhoudbaar. In
een Europese eenheid heeft men een kans
om nieuwe grenzen te maken. Maar dan
moet men het ldee van de staten verlaten
voor het idee van de regio's. We moeten
dan een vijftigtal regio's maken - en die
een grote autonomie geven. als men
tenminste demokratisch Is - en alleen een
zekere C1verktlere]in~ (Ij korirdinath- van de
Europese kommissie. Dunstand is daar klaar
vuur: lij hebben de Länder. de deelslaten
binnen Duhsland. Die hebben een elgen
parlernem met een grote autonomie.
Nederland niet. Zij zuren ml't een
dominanüe van de Ro1ndstOiden de n-sr
wurdt onderdrukt. BeI.:i~ zit met d.· .'Il.'nde
van Brussel en Wallunic. MaM illll- I.... nscr-
vaneven die voor de oude state-n vet-hu-n.
stij~eren wanneer men zui"ts 1"j.:1.AI, Van
den Brande in Bcljtit.:dan zegt, "nu ':.1 il..
nOl( een klein bc.-etje eraf peuteren. een
klein bt-t1je wetenschapstlt"leid, een klein
be..tje buitenlandse handel", dan kaden dat
in de trend van Vlaanderen dat zlch zelt-
standi}l in Europa wll vestigen. De
Belgfdsten - de PVDA "fl kop - die van
zichzelf vinden dat ze zeer pro):ressicl zijn,
zijn !'>ezilotlan~amaan de rretn te missen.
Ze verdedige-n een oude staat dit' helemaal
niet nlldll' is In Europa. Maar als Europa er
niet kumt, dan ben ik wel voor het behoud
van Bd~lt'en de solidariteit. Maar IKlk
binnen Europa moet er soudarnen zijn. En
dan hebben we her over de sol!daritt::lt met

Veto: Wal l'Îndr u van dl'Wnnnt"dt rrndnu
10/frdrralistri"J in St/git m hot mlXlm wr dit
i" dl' Europat kb"ttkst p/aatsm.'
Kruithor: .We moelen ons eerst afvragen
wal we eig~nlljk willen. WIJ hebben C'Cn
Europa van staten. Ik ben daar tegen. Men
gaat dal tot een eenheid torseren. Unks
vindt dat een ondcmokratlsche eenheid, en
dal isjuisl. Maar in de feitelijke orde gaal
dat aan de zaak weinig veranderen. De
kansen lijn moeilijk Ie berekenen. maar
een eengemaakt Eurupa kuml er volgens
mij wel.Hoewel er natuurlijk twee evotuues
mogelijk zijn. Enen.ljds zjen wc een ren-
dens lUI mateloze konkurrentie. En om
daaraan mee Ie doen moet men grotere
blokken vormen. De verenigde Staten heb-
ben dal in de achulendc eeuw al gedaan.
Japan en dl' vijf sterke tij/(I:n. zijn llCzij.:zich
11:of,!tanlseren, De vraag Is ut China en
Japan een nieuwe grote eenheid gaan VN°

men. En Europa omel absoluut een een·
held vormen als hel konkurrcnucel wil
hlijven.«

~El'n andere rnllgt'lijh' tt'ndens is dat
d.· linT' hU vierhonderd mq:aS)'Stemen in
den' wereld - een alliantie Van verschil-
k-ndc ~d..toten: in Nedertand zijn er drie.
unuevcr, sbeu cn rhih~, in Bd)tie is er
j.:een _ hele-maal geen bclilnj.: hebbe-n !'lij
eenheid. Zij lullen dan een chaorlserende
politiek voeren die kidl lot dl' alhraak van
de politieke machten in dl' wereld. Het is
mtleilijk in It' schallen ui dl' tendens naar
eenheid zal doorwegen til d,' chaouserence
renderis van de megasyslemen, die int erna-
nonaal en planeralr zijn en niet gebenden
aan die Europese eenheid. Ah men wedt up
de Eurtl]"ICst'eenheld. dan zal men mueten
!'lekijken wat voor een Europa men wenst.
Wnrdt hel een Europa van de staten. ut
komt er een nieuwe herverdelin!( van Eu-
ropa naar het voorbeeld van de VS. In de
VS lijken die stalen vrij goed te tunknone-
ren hinnen dal j.:l'heel. Jn Europa is dal niel
hel JolevaL"md al er hkr ht't'Î ar!'litraire
grt·nzen lijn. die hepaald werden door de
vt'fOverinj.:en van t'en 100nd.Frankrijk hee!!
n<lj.:altijd last van Brel~):ne. de Basken en
de Kalalant'n weren zich in Spanjt'. De
staaIS!(a·nl.,·n hier zijn !'Iijlonder irratinneo::-l.
Wij he!'l!>en hkr in Bl'I!(it, ,'l'n I'rachti!(
\'tlurt>..·dd, Maar dt, mt· .....ll· mensen willen
daar nid nv,'r no1d"nk,'n omdat dat Ie 10::-vn-
IUliunair is. I)al lijn )o:rt'nlt'n die d""r
machhl".litkl.. zijn "l'l'edTon)o:en, maar dIe Ems~d "a" bil gaan?
nkl rt'ddijl.. ziJn.-

Portugal en Zuid·ltalië .•

u
veto: &staal hlt ~'I1ar "ill dat Van dm
Brandt \!tt/tt wolS is met zijn pfannm? MOlt er
!JI'm Europtfl tmhrid zijn l'OOraltlTmtn dl
ftdualJSlTi"g vcrder uilbDuwt?
Kruithof; _Dat is waar. Van den grande Is
natu urlljk een verborgen separatist. Als er
een separatisme komt zonder Europese
eenheid, dan zijn wc de sigaar. Dan krljgen
wc een fascistisch superioriteitsgevoel dat
nuk In de Vlaamse beweglng altijd aanwe-
zIj.(gewccst is: wat we 7... 11doen. doen wc
beter. Onzin natuurJljk. Als separatisme
leidt lilt een republiek, dan ben Je natuur"
lijk tegen de dteesne.waarom moeree we
die arcssetse buurl'eoisie JolehIK.rumen?
Dal zijn paraSÎt'ten. Ik ben zdr een repub-
likein. En dus zijn er Nrme-n hel separatts-
me elementen die ik niet lil tlngezelliJo:
vind."

Prinsen
_Maar je zit'1 tegenW<.Mlrdig dat de macht
van die bourgeoisie slt'rk verminderd Is. Wij
l1~htlL'"nup dil ogenblik drie bourgeoisieën
die een geweldig geveebt voeren. Alle een-
tremrechtse mensen pralen niet meer over
de bourgeoisie. Die denken dat die niet
meer bestaat.»
V~IO: Wal btdl"l/1 u mtl dril bourJloilitt,,?
Krulthof: _Je hebt de Belgidslische beur-
Jo:t'uisie,geleld dour de dinastie: onder ande-
re de Brusselse Generale Bank, de BBL en
andere holdings en de PSC. Dan heb je de
Vlaamse bourgeoisie die nu opkomt, wat Ik
altijd de Konrljk·Brasschililt.bourgeolsle

noem. Die streken gaan sterk vooruit. Dle
mensen krijgen meer lef en richten dan
verenigingen op, onder andere de orde van
de Prinsen en zo, Die zijn niet anu-Neder-
lands, en allemaal tegen Brussel. Zij gebrut-
ken Van den Brande en tt spelen mee met
het Vlaams Blok voor zover dat netjes blijft.
De derde bourgeoisie is de Europese, vooral
dan in Brussel. Dat Is een zeer parasitaire
groep, met lonen die hel dubbek zijn van
een normaal loon, met belastingsvrIjheid,
met dit, mei dal. Die bezenen aparte
wijken in Brussel. Zij doen overigens niet
mee met het separsusme..
«De Brusselse bourgeoisie is de zwakste.
Die heelt geen haven, geen Iandbouwge-
bied, geen industrie. Die is haar ekonoml-
sche macht kwijt, maar kan ntl~ een tiJd op
haar Ide(llilgische positie steunen, Ver~elijk
het mei 'de verenigde Staten: die zijn .Klk
hun eknnomische positie in de wereld
kwlj1.;naar toch zijn ze nt.~altijd de poli,
tieagcèh."En de mensen denken nog altijd
dal de VS de- baas is, maar zij hebben geen
hegemonie mefer._- -
'Maar de vakbonden zijn

een vogel voor de kat'

Veto: Aanslu;/t"d (lp htt!Jl'rtI u daamt/ ui kan
rk mij prifrk/ r'nb«fdm dal bij een rt[ut"dum
U\'tnng prOClfl/van dl /vvolkin.9 fI(Ij Qllijd l'I'Or
St/git kim.
Krulthor: -Bij dit SlIOn din!o:en zijq_er altijd
ZIVare I!In5ttllSChe problemen. AI onze kate-
I'orit't.:n moeten herdacht worden. Dat
klinkl nogal abstrakt maar ik zal het
proberen uit te leggen, In ons underwijs
heb je een gemeenschappelijke ideologie
die meegegeven wordt aan alle kindc~n!h.
Tegenover die boodschappen moel je echter
wantrouwig zijn, want ze vertellen natuur"
lijk niet de waarheid. wel wat past ln een
machtsysteem. We hebben altijd geleerd dal
we In-de achttiende en negentiende eeuw
een bepaald systeem ontwikkeld hebben:
de demokratie en het parlement, de par-
tijen, verkiezingen. We zijn daar hultenge-
woon trots op. en prenten iedereen in dat
dal de macht is die het geheel ordent. Het is
de zogenaamde eerste determinerende Iak-
tor binnen de ordening van de samenle-
vlng. Dat wordt ons elke dag voorgehou-
den, dat schrijven aue kranten en dat
zc~en alle tetcvlstcstaüons. En die rekenen
erop dal als het vnlk ontevreden is, ze dan
andere perujen zullen kleaen. Een jaar ol
vijf geleden ben ik mij j.!aan realtseren- dat
IMlk ik. die daar zuv"cI mee bezil( ben, in
dit: val )o:l:lrapl ben. Dl1 is immers een mne.
Zo zit macht niet in elkaar. De et'rSI,' minis-
ter heeh hel één keer heel vluJo:!(e1e.:d:
"jonjotens. ik kan niet veel doen want ik hen
een jo:.ijzdaar van dl' hank~._
veto: Hrt.9CC1Iu ,'" :r_<lllijkl sluk ,'r 11'.1/ L/lc
Hu)'Sl schriJfl in tijn b..rk "IR poluietc ,...,.,rblr·
Krullhor: -Ach. luc Huyse is nn): tu-el.
he-cl earet. Hij is een \"erzoc-nin):sgezinde
kunsensusman. Hij doel heel ernsti!( welen'
schapJlt:lijk werk en hij is een knappe en
fijne kerel..

(/(1/0Kristof Brarktlrirt)

Hefbomen
.E,·n mool V'Mlrt"ICt"lddal mijn leurit' nvcr
de megasvstemen aanroom. is de tiervorm-
in.: van de gewndheidzorg in Amerika. 0011
is op een nop uitgedraald. De hele kwestie
was wie dat ging betalert. De !il.aat had het
geld niet. dus rnnest dal komen via belas-
tingen, De me nsen die de macht en her
j.:eld he!'lhen zeidl'n "nee, wanl dal levert
ons geen winst up". Bush bijvIMlr!'>eeld
vOI:rt ccn ourloK teg.m Irak, Daarna ze~gen
ZI: dat ze de 'Mlflog gewonnen hebben maar
ze kunnen hem niel hctillen. Hij is mt'1 de
!'>edelSlal naar Japan en Duitsland gegaan
t'n die he!'lhcn de IK.rltl): heuald, Wij
he!'lt>t:n dus ):edacht dal dl' poliliek de el..",
n .. mk- gin): urdt'nen. Dal mtlel allst.luul
)-:"hKlfd wurden. Bedrn)t: do::-pt.litiek h..dl
d,' hclb"men van de maçhl nÎCI in handen.
Vrt>t'Jolt'rwas dal wel liJ. 0.. eerste karitali~,
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üsche hegemonie In de wereld is die van
Genua, Genua was de baas, Konkreet gaat
het erom wie het snelst kapitaal akkumu-
leen, Genua - de bankiers van Genua
elgenlljk - waren de baas en die beiaalden
Karel de Vijfde, Filips de 'tweede en de
koning van Spanje, Deze laatsten hadden
de territoriale macht en glngen emdekkln-
gen doen, organiseerden politie en gerecht
en dergelijke, Maar dal was politiek .•

• Daarna had Amsterdam de hegemo-
nie. ook een klein territorium net als
Genua, Zij hadden een klein legenje. klein
vlootje en zij kunden dat niet houden,
Daarna kwam Engeland I(It 1870, Daarna
New York en de VS, Zij hadden terrttoriale
macht en de snelste akkumulatie van kapi-
taal. Nu is er de akkumulatie Vim kal'Jtaal
zonder dat territoriale macht nlill nlldiK is,
Dat is gebeurd In '71 toen Nlxun de kun-
venibiliteÏ! van de dollar mei hel lIoud
opgeheven heeit. Dat betekent dal de dollar
tmcmartonaalts. en niet meer gebonden
aan het Amerikaanse goud, Dan beglm de
dullar Ie zweven. wordt een imt'rnatiunaal
kapttaal dal rtlet meer is IIdnteresseerd in
dele o! gene staal. Als die Slaat vervelend
doet. dart lC.'gjott'nze "lOt zlcns .we liaan
elders." De hele Sialus van dt, staal bete-
kent niets meer, Bq:!n dus niel over poli-
riek. wam u praal over ielS nnt>elan).:rijks,~
Veto: Jr zirl dal rok in hrl hr/r dr/Jal rond

Onkruid in mijnm hof

"1'f'rkINl~hC'id, P...lilió Slaan machrr/'-'(I$.
Kruithof: _Naluurlljk, maar naîevellngen
die de pollriek als de heenende kracht
beschouwen, werden dan kwaad up de
pollrici. Heel dit: pscudn-Hnkeraljde die nUII
altijd gel!)uh via politieke hervormtngen de
wereld Ie ordenen. -ce )'lolltici zijn de
slechten" en zo, Maar de ""Htla zljn de
••nmachûgen.»
Veto:ls dat .'l(rn rlr.qatitl'l" t1'f'/u,ir.'
Kruithor: .Ht:[ is altijd zo Keweesl. De
ultt'indeJijke macht is altijd In t:kllnomi~ht:
handt:n gC:Wt:esl. Maar zij haddt:n et:n ner-
kt: staat nodig, De Staal mOt:st zorgen voor
wegen, kanalt:n, waterleiding. vllegverkur,
tdefoon, Maar ook dal is voorbij. De Staal
kan dal niet meer betalen, Vr\)eger ga! de
ekonumische mach! t:en deel van haar win-
stt:n aan de staatllm lIut'de Infraslruktuur
It' ht>t'ben. Die IUd b vnmhij, Zij bt'talen
niet mt:"t'r aan de staat. zij zt:"l!en hun Zt:lcJ
In LkChtenstein, Dill is dramalisch, Hl'l is
t'en umll''''ien Volnmachtsverhuudin):en,.
Veto: /I1~ar '\'Pr Url detl fUrlkrirmrf'rr dar
~.\'l·I"m, In &(..if hrbbm M'rhrt I"h bij:(lndcr
:J~d.
Kruithof: _Inderdaad, maar dan heht>en
we het .. ver hl't oude sy~teem dal uil):e-
mund is in een soc!alt- demukralie waarhij
een flink stuk van de taan is a11lt'ft.'lImd.
Daarmt'l' wnrdt dan S(1o(Îalt:zt:kl'rheid Kt'lIr'

ganiseerd. Maar het huldige systeem Is in
volle afbouw.s
Veto: Is MI nia d~nkzij dt polititk dat wt V.:IrI
een libtraal naar tm sociaa/,dtmokrdfisch hts/rl
zijn gtivolurrTd?
Kruithof: «Neen, dat is niet dank zij de
politiek, AI5 je dat historisch bekijkt, zijn er
verschillende strijden die geleverd worden,
veranderingen zijn er gebeurd door nieuwe
wellen en diskussies in het parlement,
Maar de belangrijkste dingen spelen zich al
op twee andere vlakken, Ten eerste op het
echte t:konomische front: de wijziging van
de houding van de werkgevers, Op een
zeker moment hebben zij ingezien dat om
hun alZt:! te garanderen de lonen verhoogd
moesten worden, Een andere belangrijke
faktor Is de straat: betogingen, optochten,
gevechten. Ot: meest tundamerueje veran-
deringen, mals algemeen stemrecta en
stakingsrecht, zijn er gekurnen dank zij de
straëa. Ht:I parlement had dat zelf nuolt
goedgekeurd maar meest wel omdat ze mei
de daver zalen vuur de soda!e onrusten.»

Sukkelaar

vete: If di~ strall/nirt mrtr rrrl oon/ridin!) don
ern ror.:llak?
Kruithof: «De Stra~1 is het eindt:" van een
pwces van trusuane. De Franst' revolune is
klein begonnen. rnaa r heefl hel ganse ",,]j.

Ikke bestel uiteinde-lijk omvergeduwd. Ik
Zt'1Inu niet dat de straat alles is. maar die
Iakror wordt nuuit behandeld in de geschre-
denlst>tlt'kjcs,-
Veto: lAl dr mochll'an dt s/raalwl!}tns 11NrI

rol blijvrn sprlm?
Krulthof: _Dal is moeilijk te leKllen, Er
zijn hele lIehieden waar de straat ht:1 enlge
is dilt werkt, Maar het is zeer chaotisch. In
de derde Wereld heb je geen regering.
alleen gefrustreerde hurlle::rs en dl' megasys-
temen, Daar zie je het hele pulitieke bestd
InslOnen samen met de mitt' van de Uno
bijvoorhttld .•
Veto: Is hrt!}tt1I problrrm dllt dr strllal zich
alnjd Ja"t rrgm dr polin'ci, m nomt ttgm hrl
rkbrlomische modrl wadT dr ~igmlijkr mat:hl
dch riluurt?
Krulthof: _Toch wl'L men is er hier achter,
De ""litid zijn de sukkdaan. Van dt'n
Bussche is een 5ukkelilar, maar it:derl'en is
wel WtlC'St"p hem. Die man mt,._'t ).:ew''''n
bezuin1llen, Je mtlt't dus je pijlen richl~'n op
hel ('konnmischc, De eerste:: die or dal do_
m!?in mtlt'ten "ptreden lijn dt' \'ilkbondl'n,
Ma .. r die vakbonden zijn een vo).:d v"ur d.,
kal, Die kunnt:n eigenlijk nit'ts, Want dc
\Yerk).:evers zijn weg, ht', "Geen ItM>overla}o:-
in.:? Ok, dan maken we de ondernemin):
r..i!liel", ·Sabena? Wt' dueken dal ol', hel is
nit'1 meer fendabd", Salut, aIJe werkne-

mers op straat. De vakbond wil de leven-
standaard niet zien verlagen, Dat kan nfet,

W~I-Europa gaal achteruit, Ik vakbonden
zijn In doodsnood.e <

Veto: Wilt is dr rol van dt mtdia in dit hrfr
~lmIrrn?
Krulthof: «nte speelt met dil' werkgever,
Behalve de BRT is de hele media in handen
van de megasystemen: VTM, vum. VT4, De
Morgen is een mooi voorbeeld.van die
evolutie. Ze zeggen: •Ja, wij zijn wel biJ
Hoste maar we krijgen de garantie dal we
onafhankelijk mogen zijn." Wat is dat VfMIf
een onzin! Desmet doet rustig mee met het
hele systeem. ZIJ zijn VtMlreen paarse koali,
tie, een regering van Ilberalen en soctaus-
ten, De polklek van het Laatste Nieuws Is
ook de basis van De Morgen, vroeger was
De Morgen een progressief hlad, nu zijn ze
zogenaamd ona!hankdljk, De M"r~en Is
een tweede Standaard maar dan voor min-
der katolieken. Alles wordt cernrum ui
rechts, De megasvstemen hebben overal
een greep op: zij hehben advokatenkanro-
ren, tabrieken. dtstrtbmlekcrens. verzeke-
rin)tSmolauchólppijen, banken, een ei":l'n
pe~Kruep, dj.(l'n uitucvctijcn. johby's en
eiKen polnieke- partije-n. Zel1s het fM,litid,t'
wordt door hen in Ilt'slol).:).:enumen, Dal
moet interessant zijn. En wij maar met dat
oude beeld werk e n .•
Veto: Allrs ",ar nier !Jt:t,..d ij, i$ :rrr

(/ow Kris/of Bra~krlrirr)

prnimistisch. Hrt k,'ml trC'r aan dr (kl'n,"rIIr
Olldfr b>nrrCllt 1(' knf.oli'n.
Kruithor: .Op guropese schaal kan men er
misschien n~'II iets aan doen. Als er een
sterke Euml'esl' re~erlnll komt, kan op
dl'ni" jaar een tegl'n).:ewicht opgebouwd
worden, Daarvoor denk ik dat er sprake zal
zijn van l'en toenemende chaoûserlng. Er
zijn vol).:t'm mij dril' evulutit"'i mngelijk, Ten
ecrsre de hegemunle van Ollst-Azit', Die is
up dil mUffil'nt volop helill, Het is overtgens
de e<;:rstekel'r In til'ntaJlt:"n eeuwen dat een
niet·westerse kultuur de hegt'monie in de
wereld hedl. Ot: vraag is natUurlijk wal
China en Jajliln gaan dtlt'n, Gaan ze een
territoriale ht'gemonie vormen ol docn ze
dalpredes niet? AanhanKen van dt' !wt'ede
lendens zijn diellt'nen die hun huop stellen
in internatiunale ur~njsatît'S, Dat zijn
deKt'nen dit: rl'kl'nl'n tlJl dt' Uno en dell!e-
lijkt·, ZIJ ~Iailn dt, laaisI.' litn jaar een
hij1"ndl'r bdachelijk li).:uur_ Ot' Un" richl
een milieuk"nlt'rl'OIit'ln milar kan u' nk,t
linilncil'ft'n, Dus dl' ml').:asrStl'men bl'lalt·n
dil' konlerentio'. Het ft'~Uhaal Volndt'
kunlnt'mil' is n"Pf"l'~, Een derdt, m,,).:dljk.
heid is chans, Er koml !-teen wereldrc).:l'rinll
l'n de konkurrt'ntie 1101.11J.:e::w""n duor, Zl'
ffi"urden elkaar !ott'WfMmuit, En vul).:.'ns mij
is dat de hc:JanKrijkstc lendens VtMlrdl'
kUml'nàl' derli.: jaar, Ben ik dan een dfll.'m-
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denker? Nee, het systeem moet nog meer
bewijzen hoe misdadig en slecht het Is,-
Veto: Valt rr gun an~rin!) tt bemnJan? ~/ft
in dt mtdia wordl mm zich m«r en mttr
~I van dr vtrhoudin!} tussen pofi/irk tn
ekonamie.
Kruithof: .Het leetr wel, maar de meeste
mensen ziJn zich er nog steeds niet van
bewust, Ze leven In onrust. Ze weten dal
hun schema's niet meer kloppen, maar zijn
nog steeds zo dom de polltld te beschul-
digen, Iemand als 8en Andaux heeft dal
onge!{l(lflljk. ZO naïef, Het karolleke seml-
menrele milieu wil niet tOt:Keven dat hel
politieke de wereld nlet meer regeert, en
dat bet kartteueve niet werkt. Het helpt
nier maar men wil dal nk! opgeven omdat
men dan panikeert, stntsch wordt en
nihilist. Ik zie de toekomst de eerste veenig
jaar steeds slechlf'r worden. maar ik panl-
keer nit:t, De m~sheid komt dal welre
boven. Er is een gclt'Îc: kans dat de
mensheld niet zo 'gek is dat ze daar niets uil
lcen.» '(,

<

'Natuurlijk is èen linkse
jongen een terrorist'

Veto: War l~'"d/u l'dIT hrl p!Qn-Ü'l'pirlrrs IClI

pr(ljrtSJIt'W tronn'(Jrmi",'l?
Kruithof: _Links kuml le).:t·nwnmdi): in
een vakuürn terecht. En er is l'en kans dat
links \lolll'dill verdwijnt, ïcdcreen evolueert
naar rechts en cernrum. volksunie. A).:alt'v
en SP en al dil' kleine ).:Ttlt'l'jes moeu-n ':;t'n
bluk vormen lt').:cn vlaarm Bink en VLD en
de rechtervleugel van de CVP, Die venegen-
woordigen de megasvsternvn. Opgelet hé.
niet alleen regen het Vlaams Blok, He::I
Vlaams Blok is immers een lIevv!g van hel
liberalisme, Het neoüberallsrne kweekt
fascisme door de polarfserlng van rijk en
arm, Hitlt'r is gekweekt door het kapitaal
van Duitsland, Dat is een gevaarlfjke kracht
In de wereld.s
~Nu, aen Andaux die wil niet meedoen.
Die heelt schrik dal de Volksunie verdwijnt,
NawurllJk verdwijnt de volksurne. Copple-
ters is ccmer niet voldoende duidelijk
geweest. Als je zegt: -gee! je panij op en
kom in een nieuwe )0((011:" partij, dan duet
natuurlijk niemand dal. Want dan wordt
hel eo;-nvcrrulmde SP, EiKl'nlijk m.lt'lt'n we
een paar punten upstellen wa arwnd we
.....Hlen werken. Dan hebhen wc in de
kamer één In-ru w..ar we SI,lidair voor
vechten. Coppielt:rs is t1nv,,"urzichti): IIc-
weest en ht'dl nit:1 duidelijk gl'nue~ ).:elt:j.:à
).:.·en rartij.'n tt' wilh-u ophellcn. De
mensen willen dus nlct , Ik denk dal h('1
hele prujt'kt nu urn 7l"t'P iS,_
Veto: IJ hrr naiew aan nrJ prCljrkt C(lppi(l~rs
rII~tdat her ftrl p ...lilirk p, ...frklll in plad/S ,'an
f('rI maar,{harprlijk pr(ljrkl,
Kruithof: _Ik vraa).: mij al in hoeverre
Cnppit'leTS en Dl' Barselier zich dal rea us-
ere-n. Ze lillen al meer dan den i!: jaar In de
pullriek. Ht't eerste dal ik zou zeggen regen
die twee is: "Hnu op met die jolklorislische
junktie in de politiek", Maar dan vragen die
natuurlijk wat ze wel moeren doen, we]:
een vakbnnd van werklozen uprichten. Dal
zijn al sweehonderddujzend mensen, daar
kan je al kIS mee doen. En dan 11.1je
naruurlijk "ptocht.'n nr)o(aniSt.·ren en ruilen
lngouit:n, Dal t>eh~Mln lOt de klilssleke
middelen, En dan zeggen zt:, "al. jij bent
een terrorlst", t:n antwoord ik "maar
nalUurliJk Is een linkse jongen een terror-
isl." "Maar dan ben je niel verdrilaµaam?"
·Nt.'l", ik t>t'n niet verdraa)o(zaam tt').:en
it-mand die twintig militIen pt'r jaar verdi~
ent.' -Dan hent u VI"Ir dt' dnodstral?" "Nt:t'
want ik nt'n \t'Ken ~eweld". Enlin, h,'! is
alkmaal .·t.'n bl'elje in).:l'wikkddl'r dan dal,
Ik vind wd dill we een krachldadi)o(l'
l>t'IO)o:ingm").:~'n huuden wam .11\Wl' dal al
nkl meer nm).:en dan m").!en '\'~' nil..~ nwer,
Wt: kven toch in o'o'n demnkratk?

Anneml~ Deckx
Henk Dheedene

IX Ir:J'ng "Jn Jaap Kmflho/ "Em I<'('r('/d :(lndt-r
stuurmllrl ~,.'Iaal d"", (lP '; maan (Om 10,00 u in
/11K
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Ithaka
vervolg van p. t

wel naast je hadden kunnen zitten, maar
op een of andere manter loch op een
scherm rondliepen. Verder paste: Manha
Morgan's Trlplych' voonreffelijk In de ka-
pel van hd Kadoc. Hel werk sprak er van
een al bijna ouderwetse senoenhord en
technische perfektie. die h.1i1SIduur geen
t'nkcl ander werk werd bereikt.

Een van de htK~lerunlt:n WilSverder
de performance van Kris Mae!.. Hij Jo:ingop
een upcralÏt'lafeIIiAAt'n mei een skalpel
naast zich. dal de kwaadmoedige bezoeker
naar d~l'n ~"t'd. ol kwaaddunken kon
tiemeren. Dl' steer in d .. ruimte was Inu-ns.
en ""k dl' spannlng was te srujdvn.

Vingertje
Zijn werk duldde op een ander.' rode

draad die binnen het aanbood van Ilhaka
366 ol'\'id. Eenmaal kunst een kunkreet
onderdee-l werd van d,' r~'.llill'il. werd d" .. r
Veil' kunvu-naare n'n a['I>\'; ~t'daan "11 d ..
hM:Sf:hoLl''''r om 1\,11 mn' I.' spelen. 0.,
'Otv-,'rvollkq'Il'I' van KUt'n I'hhp" omnam
d.. witknd .. h,,:~h"u\"'r ven lijn da~da!-!.. -
Hjksc \1,)':Hn"min~ en I'l"r\'In~dil' dlH,r vvn
kleusrr .. rohiM"h ~l'\'''C:1. Pred e rtc ïx-ryck ...·s
'Oeluldcpaal' n"di~d e d.. u ...schouw ..r ui!
om zdr een "'H,dsch.lp in I.. spreken. He!
nadeel aan deze prodckues ....as echter dal
de I"v,'nswaa.rdilo:" Ideeën erachter esreusch
onvuld .... nd,' W.H .. n uillo:el'l'erkl. Misschien
was dal wel een ander nadeel aan he! kil
dal dl' mn'su.' projekten srud ..nt ..nwerk
waren. Velt- kunstenaars hadden duiddijk
n0lo:nk-t de volhardinlo: en rnamrttelt bereikt
om een projekt lol in zijn versre kortse-
kwemlcs en detatls uit IC werk ..n.

Maar als hel de unelndelllke bedoeling
van hhaka )66 was urn de roeschouwer bij

ITHAKA 366

Het

Leuven 29.2,96

de kunsl te betrekken, waren zulk e werken
I'..n uitstek ..nd mlddel daanu ... MCluie wer-
ken af~..wisseld met leuke projekten en
daarhij de eerste inspanninge-n van l"cn len-
rezonnetje zurgdcn crvo .. r dal h..-I vuljo:t'n
van hel parcours l'en h",,~emenainment-
gehalte kreelo:. Als ZIJ dc drempel .. vcrwon-
nen is die d... lOejo:anK\1,\ kunst vaak ver-

wordU~
~ii
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enkrii~er een

spert. kan jl' dl' roeschouwer mtssenten aan
hl'1"'tI..-nken z..l1e n. En dan zijn dl' bedeelln-
gen van een dl"rlo:t'lijk prujl'kl zeker vol-
hrachl. Immers. "aan kunst moel Je plezier
he-leven". zei een van de orlo:aniSal"fen
vori~,- week n"~ in Vl'lO. En daarom (look
dat dil jaar het beterend .. vingertje achter-
w"Kt' werd gelaten. Dt'zt' keer geen verkla-
rende hordj ..s bij de werken, en geen hoog-
dravende uitleg in de brochure. De wande-
lan meet zelf maar unmaken wal hij er-
achter wll zoeken. en of hij dat überhaupt

wil dl ...n. En 1.u kan kUOSI rkzi..-ri~wor-
den.

TOl dal ..nt .. nainm ..nrgehaltc- druclo: zc-
ker het tradiriuncle eindleest nojo:hij. 'roen
de Iemezon er uhelndeltjk het hijhjl' t>ij
neerlcgdv en dl' zwervende kunsuTiicnaar
rhutshaven SIUChad bereikt. werd ....n ~i-
gamlsche luit in Io:anggl'sf:hm..-n. Er werd
gezongen, er werd gedanst. Er waren
drankjes, blunred beats en pseudo-lnteljek-
IUttJ gezwam voor Iedereen,

Joris Janssees

Stifaan HubJou Jokl ten hirl (/010 T(lm Mi(hJtlstn)
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Gdzal deu donderdag niet voor
het UTSt zijn dat het NSV in
LeuVf!!!J!robeen te betogen. De

~~""Wa dat 'ft '9 .... -i9s8
en 1992, en telkens is het de studen-
ten gelukt een tegenlNtogi"g op de
been te krijgen. Telkens was dat ook
op basis van de stelling dat hel beto-
gÎngsrechr niet langer geldt voor een
organisatie als het NSV. De9ren~n
van de vrijheid van meningsuiting
staan keer op keer ter diskussie.

Van zodra bekend werd dal hCI NSV In
Leuven de straat op wilde, werd een aküe-
front opgertchr dal zich Uil duel stelde de
ht-wKin)o: IC laten verbieden. Leuven rascts-
me Vrij jlFV~.voals dal trom hO:"'I, su-lde
direkt een vrij radikaal platform up. Cen-
luk punt van dat platlnrm is de vraal' aan
burgemeester Tobback urn de NSV-mar5
dll\lr Leuven niet lilt: re laten. Tobhark
hl."l.'h di ....ets in e:lk !olcv al al afgewezen. Hij
~al ervan uit dal elke urjolani:;.alit'. en dus
unk het NSV. hl.'t recht hl'eh urn duur dl.'
srran-n van Leuven te- paraderen.

Xit'1 ledereen is dezelfde mcninjo( hlt'):l.'-
daan. eermen ,\1Ilrall'S. gem ee nrcraadsud
\',",r A).:all·\. \ indt dal hl'l XSV verfoden
zou moeu-u \\urdl'n in Leuven !UUI ruun:
"In een dl'm,,!-.ulit- h dal dl.' k......rzlJdl.' van
dl.' medaille. tedereen is vrij om zijn mening
Ic zeggen, maar voor mij hoeh dal nier IC
gelden voor hel NSV. Ekstreemrechu moe-
ren we zo kon houden als we kunnen, Ik
heb er gewoon schrik voor, waar zal het
eindigenr Maar Tobback heelt blijkbaar
ook schrik voor eermen Morolies. Toen
Morales zich aansloot bij een delegatie van
lfV om door Tobback ontvangen Ie worden
op het stadhuis. weigerde Tobback haar re-
soluur en zonder uitleg de toegang. Burge-
meester Tobback heeh zo z.ijn eigen inter-
pretatle v..n de vrijheid van meningsuiting.

Ook Thierry Mpala, voorenter van dl.'
ABW-jongeren, neh dat hel NSV en het
jdeologlsch verwante Vlaams Blllk In ht't
veneden al JoIt'nllegblijk gegeven hebben
van hun ondemokratisch gedachtengoed.

Aktiefront tegen NSV-betoging

Spreekrecht of -verbod?

aovendren vindt hij hel tnclatl'n van dl'
NSV-betoging 'provocerend voor de door-
snee anüractsnsche bevolking van Leuven
en de nlet-Eurcpese en Zuld-Euröpese SIU-
deruen in Leuven. De fascistische betoging
toelaten is een tndtreste aggresste legen al
wie met racisme gekcnlrcnteerd wordt.
Bovendien heeft het een precedentwaarde."

up vrije mt'ningsuilin~ daar dil dl' illusie
kan wekken dat het NSV een dernokreu-
serie organjsatfe is. Men moet belenen dal
lemand-stelllngen verdedigt waarvan be-
wezen is dal ze leiden tot volkerenmoord."

Tobback deelt die mening dus niet. De
betoging heelt als ordewoord 'tegen hel
frankofoon imperialisme' en de burgomees-

ter z.iet daar welnig graten in. Tegenover
vertegenwoordigers van LFV gaf hij het vol-
gende Ie kennen: "Het NSV heelt hel de-
mokreusen recm Ie belogen. Ik ben ook te-
gen hel NSV, maar hel Irankolene kultuur-
Imperialisme waartegen zij opkomen is een
realiteit." Hel zou niet de eerste keer zijn
dat exseeemrecmse standpunten binnen-
sijpelen bij de SP. Hel vluchtelingenbeleid
van mînlsrer vande Lanone is er een ander
voorbeeld van hoe her partijprogramma
van hel Blok )I..-<kdldijk al overwaan naar
andere J"IIllilleke partjjen. Wie de mening
IOl'I~edaan was dat de SP een dam zou or·
werpen tegen hel la~chme. kriJJolIlangza-
merhand steeds rru-cr 51,,1101 nadenken.

Goerinq
LFV van zijn kam plaatst le).:t'n,wer dl.'

lrankolot-ole en hl'l ~'p.u ausmc van her NSV
de eenheid van Bl'ljo(io:en dl' solidariwh lUS-

sen vlamlngen en walen. LFV wijst elk na-
lionalisme at en kupJ'l'h daar unk dl' ds
voor v(lJJedi~ !ll'lijkc politieke en stlcialc
reehu-n voor mtgranu-n aan vast. LFV zlvt
dit laatstc dan in dl' vorm van hl'1 wcrv-
\'""rstd Harni,' van Objd ..nc! 479 917,

Naast LFV 1.a).:,-nimuv....·n nu).: een paar
andere mttfaucvcn h,).:,·n d., :-:S\'-"'-'I,,~m~
hl'l llchr. Het Al..lklfonl 51"1' Fa-.ci~m,·
yt'rsrrl'Îdl bad).:,') en \\a~ van plan urn io dl'
Alma een Nazi-Go( ..rin~ Ie laren serveren.
Tenshute is er ,",k nn): 'Leuven rein. samen
lukt hel', Zij verspreiden een platformtekst
en roeren ook op urn op straat Ie kernen
donderdagavond. zij hel onafhankelijk van
de andere regenbetogers.

Serge Franchoo

Frankofobie
I"Café De FlintLL __ -,I '._.,_.....".,_

I::(~~crij:1"r
Tiensestraat 118 - Leuven

016123.70.30
Open van 9 tot 22 u.

Ook aan de unie! rijzen her en der vra-
gen bij de houding van Tobback. Professor
Jan Bundervoet van hel depenemem So-
Ciolu~ie van de KU Leuven verklaarde: "Dl.'
houding van de gemeenteraad ltelUiJollvan
een vcrkeerde Interpretatle van het recht
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NSV op de beklaagdenbank

Hel ras is allijd groener
aan de overkanl
OPdond~rda9 7 maart orgo-

niseert het NSV. een Vlaams-
nationalistische studentenbe-

'lWgjng, UH bt:tog;"g op het LtuJcu'Ze-
plein tege" het frankofone imperia-
lisme. Hoewet he NSV door velen als
een 'klein en onbetekenend' grorpje
wordt bestempeld, is de vuenigitlg er
door de jaren heen toch in geslaagd
een beruciue reputatie op te bouwen,
en zijn politiek isotement op frappan-
te manier Ie doorbreken. Enkele van
haar akties op een nïlje.

Om dl' !.'is 1.' kaderen van niet-erke-nning
van racisli~('hl' en tasdsusche or~anio;alks.
!ijl! ......n lldn,' hiSiurit'k hie-r aangv we ze-n.
In 197b rtcfu Edwm rrovens de Anlwl'rpst'
aiddinJol van h," Kal"lkk vtaems Htl(~SIU'
dem ..nvcrbond "I' (KVHV). Tru}'l'n~ JoliI,]!

"Chl." ni"1 al,.ko"rd rnt'l de Jolt'mati~d,' str •••
ming in h,'1 KVHV. neerm ontsla~ en verart-
den dl' naam van d...al~l-sch"urd,' Am-
werpse alddin~ in Nati"nalistisch stucen-
tenvcrbond INSV). H~I NSV wil meteen
een duid,·lijt..e.-p"lilit'h' k, ...-rs. Via haar
wnkinl( up de unlvershch wil her NSV haar
la~cisti~,h punli,·t.. I(e.-dachle.-n~",_'daan-
vaardl-aar rnaken en t..ad,·,-,;rekruteren
voor de uhbouw van vvn tescrsuscne partij.

Begeestering
Bt:l(in 'SI acht h~1 NSV zich ste.-rkg~-

noeg om ouk In Leuvl.:n l'1.:naldding up te

richlen. Dl' dUt:lwlllen zijn duiddijk aan!o(e·
gt:Vl'n: k"mal maken meI hel prt>~rcssil.:\'t·
Itedachll.:ng,><:."dl'n de dt:l'n lasciStiSChe, na·
tionalistisch~ t"n anli·dl'mokralischc idl'ttn
weer bespreekNar mako:n, 0,' d ,rhraak
van tie.-lNSV In d,' Vlaamn' uni rsitl'itst ...·
d,'n v,'rl,,,,p' ç)nlhf(~'n m<'1dl' "pj.!an~ \'.ln
h...1 Vl.l.lms BI.. k tq:t'n hl·t dnd V.ln d,' ja·
r~n lacht ij.!.In ht'1 klimaat \'in n'n scht'rpo:r
wurdt'ndt' <'kunumis,h,' krisis ht'dl dt'z,'
fliInij Vii racistisch ... ,'n h:u~eniChtij.!e kam·
fliIl(nes tt'j.!en dl' mil(ranl"n n'n \'.lStt' kt'rn
~...vllrmd n h"ch zij ",'n Sl,'vill" ...kkttlr.llc
hasis Nj d bt·volkinll \·,·rw"r\'t'n. a~j.!in
1981 houdl h"1 :':S\' IÎjn n·rSI,· m",·tin).!
wa':HUp Edwin Tru\"'n' v,'rkl.1an: ·VVij 7ijn
.1anhJn)-l.'·~ "an 'Tn dJ~,itkn1l' ~Irumjn~
binn,'n hel n':l1i"n,lal·"l(iali,m,·'. Hl'l !\'S\'
""rdl ni," .'rh'nd d.~lr tk lnl\·,'n,,· t.lkul·
1'·Il~krin).!,·n ,'n dl' Finanri,'k Kontwlc·t.."m·
mi~sil' (FKKI "Jn Krinl(raad.

°1127 It-!lTlJ':lrÎ19R(lIl<:1t~'j.!tdl' )':Sv in
Gt'1l1 VOOfmn'r ·\,,·ili~h,'id·. t,'~C'n dl' !-tasI·
arhdd ,'n dl' ""rdl'f" immi!-!rati,' van !-!astar·
III:id. "nd .. r dl' sl(l~an "I is mijn v"lk. hUjl
tr al!' Ikn Erit..S"nn. luhrt'r van d._'VI.lamst'
Mililanlt'n"rd,' cV~101 ,'n \"'Toordn'ld w...•
!-!"ns hl't v"rrm'n \'.:In ,·,'n illl'~.:II,· rriVl't'.
miJilÎt'. \'~rklaan n.:l dl' b''-I<I).I.in).t:'Mijn ht.--
lV()ndl'rin~ v,"'r Hillo-r kan ik nkl \'efkla-
n·n. Di...man b"I(""stl'n m,· .• ~It.. nu n").I.,
vt."t:'ni!-:jau na lijn nVl'rlijd~n.· H.lt'wci ht'1
Vla.:lms Bluk onlkC'm enij.l.c IJscisliSC'h~ klli·
limering Ie bclill"n . proklame.-l'rt Filip Dl'
Wintt'r in Knack van 4 mei 1988: ·NSV.
NJSV en Vlaams BI"k. dal h mch ,;~n fami-
Ik!· Om hun ide(llo~k m,'1 daden It' tlc-
krachlij.!~n, llndt'rnt"t'rm hel NSV .. ndt'r·
tuss ...n ~cwdddadi!-!t' aktin. A.ln!lezit'n hel
51rafhlad "'Ianll is. m'><:."ll'n\\iC ons ht'f't'r·
Iwn tUI enkdt' kil,·n.

Luftwaffe-uniform

01'7 maart 11t.·",th,·t NSV in n'n ui·
tt'nol ,l!l'wdddadigt' aklie h'_'1~rudt'nt~nkakt'
"an Stuc. Ik slud ..nl Ban G"rml'yns 1o",pl
hkrltij ... ·n oflt'n Ilc,·obr,·ut.. "p t"n h"udt l'f
'·l'n Il'ven~lanll il't,,1.']aan "H'r. V"I).t,'ns Vl'r-
~chilknd,' ,l!l·lui!-!,·n.di,' ()l1midddJijk I..!.1chl
nn·rl",I!d,·n. 11.1"d,' dad"r NSV'pTl"S"s Jur·
j.!,·n C...d,·r. Oot.. Filip 0,' Winln is !tij d,·lt·
Jkli,' aanwl'Ii).l. Ik ''''''rj.!,'n (20 april 191'9):

B

"De viering van hel honderdste geboert e -
jaar van Ad"JI Hill er werd gisteren en eet-
grsteren "I" diverse plaatsen in Antwerpen
v,"'ngt'Zt'I. Terwijl hier en daar neo-nazi-
opschrift ...n van dl:' rollulken. vensters en
reklamepanelen werden g~wisl, bracht een
Sü-rel studenten doneerdagavond dt' Hhler-
WO,"l in hl:'l xsv-siemketee 'Htl Krncg-
ske .... Me-n was ,'vt'n in pa nlck 1O,'n ,'<'n
van de aanweztge NSV·I,'do:n ven in perlek-
10: staat verk .. rend ss-herno vanonder zijn
trui haalde om aan zijn medestaand c rs te
IOnen. êcn nudcm ,l!in)-l.!lekked in Lult-
waffe-unlform .. , 0,' elgerraar van het
·Knlt').!st..t". t'''-rr,·~,·~ van het NSV. had zirh
'· ... ,r dl' ),:l'I'·Il,'nh ...d gehuld in ,·,·n r-shln
1'.:Indl' Ku Klux-Klan. Aan dl' muur hin!-t
r "at, '1",-d' vvn ")aam',· l ...-uw metven
ijve-ren t..rui' rond dl' nd. ••

A.:In dl' RUG \\"rd,'n "I' 20 1't..1,,1I•-r
1992 wn drietal rccbtvrudcuu-n lasli).! ),:,"
valh-n e-n 11t.~lokn d'~'r hl'l I'S\'. Studcrm-n
van d,' anu-raclsusctu- \\(·r~!-!rot·p Ol'jd,tld
479.917 van dl' la~ultl'Î1 Reehu-n vcrzamel-
den die evond handld..,·nin!len voor ):dijk,'
reemen. lij worden 1'1",S la~li~"vallt"n
d''''f 11"',· NSv-I"d"n dit- hen I....-drctgen en
een honderdtal 11t.·lick~wrn1t-tigl'n. D.llzell·
dl' [aar was er aan dt" RUG een aanslaj.! van
vvn l'n'MÎ!-!lal !\S\'·kdl'n onder It'idin,l! ven
(d,' t'tt'ruthl"1 Roh Vl'frq'ch'n 0l' d,' SIU-
denten van ,·t·rst,· kan R,·chlen. Pul cn StIC
en Krimlo"loj.!i,· bij h"1 11t.·i!lndi!ll·nVJn dt'
ks van prtlksStlr Rudi I)ullm. 1\\'1.'1.' stud ...n,
len werdt'n hierhij o:rnslir: vt:rwllnd en een
TurkSe studt:nt werd aanjotepakt tip een ma·
nkr di,' dt:t'd denken aan dt: racistischl' tt'r·
Tt:ur van de nazi's.

Peperstraat
0 ...Mur)t ...n van 2 md 1984 1'(tdi ,:;t=1i

van dt' tt'rreuraanslallt'n in d"lail .....t:t'r un-
dl'f dc lil.d: 'Racism ... in hel Waasland. Ma·
rokkaan nt'l'rllt'Slukl'n d... ,r rt"(hls mililant".
Op I'rijda~.IChl ..nd ) kbruari 1984. zil de
Marokkaan Bt"n Ayss.a Ouslamt' 129) in ht"1
nt'\\'-wavt' jongt'rt'nkalt'~ dt" 'Klisjcl" un d...
GT<II'·Pt11t.·rslraal in Sin 1NikJaas ruslit: t't'n
!-!lasI,· drink,·n. Wannt~'r hij zich ,'wn
ll'ru!-!tn'kl naar de toilt'ut:n w"rdt OustamC'
l"n.kr C'ni),:\'\\'aa~chuwing vaStllellre.-pt'n
d'~lr luc Odal (lid van NSV en VIJams
BI"k 1,'n ml'l ...,"n knipmeS drit-maal in dl'

keel gestoken. Hij wor4\.i~ ilVerijl naar het
alekenhuts gevoerd, orÖ&at~n halsslag·
ader net niet was geraakt, kon zijn leven
gered worden. Toen strafrechter xoorens
ter zitting vroeg naar het motief van het
misdrijf, antwoordde tuc Odallakoniek :
"Een Marokkaan hoort hier nler rhuis. ieder
volk hoort in zijn eigen land. eigen volk
eersir- Ni deze krtmtnele moordaanslag op
Ouslame richt Filip De wlmer, als voorenter
van de NJSV. prompt 'een steunronds Luc
Odal' op. tee Odal wordt door de Odal-
grut'f' uitgeroepen lOl 'po!ilÎt'k gevangen e ·.

De 'politiek e aktles" van dl' NSV beper-
ken zich echrer nkl tot Indlvtduel e moord-
aanslagen. lij slagen t'r leder Jaar in urn
'etnisch' ~...wdd I,· doen losbarsren in d,"
volksbuurren van verschillende su-den. Op
22 lcbruari 1990 organtscert her NSV een
nathmale bt.-t").(inll in Antwerpen onder h<'1
monn 'Vlaanderen ons Vaderland: Bo:ll(lC:
harst'. lij willen een provocerende ruete
volgen doorheen de mi).!ramt'nwijkt:n van
Borgerhout. Dil naar h,·t Ilr1l1t"voorbeeld
van het Vlaams Blok dit een 'muskcccn-
!tleht' duurheen B.,rgl·rhllul 'Ir!lanht.·o:rd,·.
Het Vlaams HI"k v.. nd op haar twun lnspi-
ratlc hij dl' ·s)'na!-!tlgt"nHlChtt"n· van dl"
na/i'~ (zi,' ,~,k9 november 19)8. Krislil·
necnu. Dczcltdc tentare van haat en "n\\l"
n-ndhcld rukn- ntlj.!maals uil in dl' vul~~bu·
urten van Gt.-m in 1995. Het kwam 1111cm-
stigt· rellen met anu-reosnsche t"'lll'nbclo.
~,'rs en d," ordehandhavers dit' alle moelie
hadde-n «m dl' omwonende migranten te
beschermen van dl' rechtse ,e ereuraanvat-
I~. Tul ZOVl'r het t'vangt'lit' van ht'1 NSV.

Edgar
Htl is IIp\'.lllend d.ll hC'1NSV in 7ijn

Slrt·\·t'n naar klasst'nkollabuuli~ en snlida·
rislischt'. volksn.ltiun.llislischt' III'''anlngen,
in hl't Vtlt"tSfN1tlrU...t'dl Vin dt lascistische
t'n nalionaalstlcialistischt' putitlt'k uit d ...ja·
ren '20, '30 en '40, HOt'wd zij ni ...t graag
hell'likt't ·tascistisch' Oplll.'plakl krijgt. geelt
ziJ zdt graag Hit' zich 11:' inspir ...r...n "p volks·
nalinnaalStICÎalisl ...n als Edgar Delvt1. Samen
mei Ht'ndrik Dt" MJn b..-htMln Odvll tol de
'socialistisch ...· str",kkin~ di,' dl' inl,·rnali,,·
n.lk·Sö'ItJ.lTit~ll ':rî- d.. vr ....dzam ...sJml'nlt-·
vint: tusSen alk werk,'rs "p ...nlijk vt'rwt'rpl
t'n rt'snluul ,,"t'rschakdl "p t't'n nationaal-
socialism .... In ......n manuskripl "an juli 1944
verklaan Edgar Ddvo: ""Vij Slaan aan d...
drl.'mJ'lt"I van l't'n ni ...uw lijdvolk: d..."pkomSl
van t:t"n ni"uwt" 1\'t:rddb..."S<huuwinj.! (hl'l
naIÎnnaalsocialismt") luidl nu ht't dnde in
van dt' tlUdt" s)'~I,·m,·n .... Ht'l \'(~Irwt.·rl' van
alk m,·n~dijkt.· handdl'n is nkl IJn,l!"r ,','n
denkllt.,,'ldi,l!e ·ml·mhl'id·. ~am"nll"~I"ld uil
~dijkll'aafdi,l!<' individul·n .... • DÎ,·,dldl·
Dt"lv" is ~,:n van dl' ).trlltt" in\pir.:l\L1rt.·n van

het Vlaams BI"k. TIjde ns de (MIri",: was hij
één van de lelders van d... 'Unit' voor Hand-
en Gc estesar+ejders'. dt' dultsg ...zjnde vak,
hond van Hendrik Dt" Man, Toen Hitkr re-
gen het elndc van de 'Mlrl0t: alle Duitsers In
ht'1 I<'Hermllt'SI inlijven. werden miljot:m'n
tllli,t'nlarjdM: werkkrachten niar Duitsland
j.!"51"l'pl. Ddv" rechtvaa rdlgde '" ..n het
nazf-mlgránu-nbeleid als "1,I}<t "Nit:l alk
art>cid~rachl"n dil' in een t'lt"drijt werken.
kunnen Ipt dl' tll'drijis)-l...meenschap beho-
ren. Daar zulh-n allee-n volks!-!'·n"l e n d...cl
1all uitrnaken. "n... rlt vreemdefin ..en. van-.- ,
1,·I1'pr,·J"t·nd kunrf"n vrecrndvllnjn-n in he1
t••.:driil wcrkaaam lijn. Ki.'lh'min kan van
tn-n ni,·t \'t.·rlangd worden dat lij zk-h ten
"1"llhll' van h"1 al).!,·m,-cn wdziin 7" IlIU-

den ).!,'dra).!,·n JI ...,llij \·,.Jbgl·nol,·n waren.
AI\ hel )-I.aillom die !MI(i.:JI... mJJtr",I!d"n die
d.~'r dl' 1'<lIt..~~~·m",·nSC'hapten balt' van dl'
arbeide-nde- m,'n~ in lijn h,lt'd.lni~h e id van
\'olt..\~t·n'~lt word ...n Ilt'lrolkn. schu-t Zc

Ilt.·,'nszin~ tv t..<lnwanneer ze hel nodil-: lNlr·
dct'll altn-n \'"Iksg~nmt"n in aanmcrklng Ie
lau-n kome-n." Ook vonr het Vlaams Blok
moeren mtgranu-n werkvergun ningcn van
1It.'l'l·r~It.·duur krijll""n en na dc.),:t·lt·verdl'
I'r,'~tilli,' "'''rdl·tl h·ru)-l.~,-stllurd. zuntl'l'r
r,'cht <lf' w ...rklll"slwidsuitkering of sociall:'
z...kt'rht'id.

Zuiver
H\}~wd hel Vlaams Blok. de panij·

waarin de mt'esl ... NSV-kppstukkl'n carlii:!"l'
maken. bij\'lltlrbt.-dd handig Wrt'1 gt'bruik'
I...makl'n van dl' dt"mukr.lli .... kant hl'l NSV
zich duidt"lijk legt:n dl' !ldijkhddsgl-dachle
Of' f'olitlck vlak. Wann ......r m ...n dc propa·
µnda ..n het 'iktielcrrdn' "in h...t /'o'SV
bt.-schouwt. vt'rschih dit' weze.-nlijk nitol \'.ln
txndt'r welke j"nl-lt:renalddin!l "an dc SS
uil hel Duitk Rijk. 1),Mlr s}'5lcmatischt" in·
d"klrinalit" fJhrÎct"t"rdt" dt" SS xt"nlllllb..- al·
Ic~hal,·TS. Wal slechl was V<lllrdl' Führt'f.
was slechl VIM1rDuilsland t:n dit'ndl' I't'rni ...-
li!ld lt· wnrdt'n, Jo(kn. zi,l!eunC'TS,h"mll's.
kommunisl~n. ,I!...handiCiplt'n wart"n ).!t'l'n
m,'n~,'n mtn. lij 11·...rdt·n dllo:lbcwuSl ,l!l'rl"
dut.l·erd tut .lll~trakh:. Stcre"li"'rt' karikalu,

vervolg op p. 9

Philip ik Winlt'r bij htl NSVm /984 (fOIO Auhitf)
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Louis Vos over Vlaams-nationalisme en ekstreemrechts

De politieke kie
On 1992 \I~rscheenbij Kritak

het boek 'H~rfstt;j van de 20ste
eeuw', Het boek is de nurslag

van een studiedog dit! op 21 februari
van dat jaar jn Brussel werd georga-
niseerd door het Navorsings- en stu-
diecentrum voor de Geschiedt'nis van
de T\41eede Wereldoorlog onder de titel
'Ekstreemreäns in Vlaanderen. Van
de vDamar/og naar de naoorloq'. Een
interessante bijdragl! kwam er van
professor Louis Vos. doklor in de Ier-
teren en wijsbeguru. departement
gt!schiedt'nis van de KV Leuven en
lloofddoamt op het departement ge-
schiedenis aan de KU Leuven, Hij
publiceerde over VloamSt' beweging.
slIIdentenbewegi"gen en jeugdwerk.
Het werk wil b/ïdrogf!n aan een bet!'r
begrip van het eks'reemrechtse feno-
meen.

V,U, een }:1I~:dinzicht in de evotunc van
ht'1 vlunlsnaljt'nali\m ......n ...kslrt'l'rnr!;'{"hls
m"~1 \'"I~~ns Voos~n!lt' waarde word e n !o't'-
hechl aan d... 'klein ... radikal ...~ro ...pj...~' bui-
sen 1ll'1 VNV ol dl' volksurne. Ook al had-
den dit' ~m"'rj es tüoens het lmerbellum
numenek \V.-mi): aanhang. toch was hun
Impala op de bredere Vlaamse nattonele
beweging erg groot.

Opmars

Verder ve rdleru hel antfbelgtctsme als
kernstuk van het politiek vlaemsnanonaus-
me bijzondere aandacht. voorscaneer zijn
van zelfbestuur ui federalisme, z••als d...
meeste aanhangers van de Froml"anij in d..
Jaren na de Eerst .. Werc:ldtMlrlng dal waren.
Impltc e-erd ... toen nog nkl nl}(M!zakdijk ....n
amlbelglsche I,pslellfn).l, Geleidelijk aan
w e-~~lt'r '!_i~.!..h_...r ze!!!_)l'~u_ur4r. ~
,Ittn van ~ ware tl'olitiekel vtaamsnauo-
neust. maar wel het anûbelgfdsm e.

NSV
vervolg van p- 8

r..n, 71ldal zij nn~ert'md ...n zond ...r t'nit-: )-:t'.
Vilt:!van u.OSf';jl1'1medemenselljkh .. id kon-
den \\'urden uil)-:t'rI••.Id. 'ol vrouwen en
kluderen toe. Ht'1 is de/dldt' taklkk dk h...1
NSV aanwendt: all ... lranknlunC'n zijn ~m..•
ri).:e- protheurs ..n dl' Marokkanen zijn laf le
kriminelen. De ttllalharisti5Ch .. \\Ie}: waar-
lan)-:s de NSV marcheen. wnrdl VtMlrlof'ij.(
nu).: versperd dlMlr drie hinderpalen die
haar "f'mars lOl dusver h...bben ~eslUil: dl'
wt'l ...nschapf'dijkt' weerle~in}: van dl' ras·
st'ntetlrie. amilasdsml' o:n de )-:t'esl van dl'
dt'mokralll·.

War dal t'erst ... hc.'lrd1. is ht"l zl·k.'r niet
IIvl'rdrt'v~-n ol t'enzijdij.( om ht'1 NSV van
ht'1 'ruurste- radsml' Il' beschuldil-wn. Oor·
dt'd maar <lp hasis van hel anikef 'Vtll~'
van de hand van Nsv·lid Ban SIt:vens:
-Om her V(Mml>estaan van onze kultuur en

van jonge generaties
De nederlaag van de Nieuwe-Orde-

krachren in de 'tweede Wereldoorlog bere-
kende niet dal het vlaamsnarlonaûsme ver-
dween en evenmin de Nieuwe-Orde-Idee-
logie. Hoewel de twee stromingen lange lijd
afwezig bleven or het publieke lorum. beo
stonden ze onderhulds VIM,nen kwamen ze
respektievelijk in de jaren zestig. zevenug
- mei de doorbraak van de Vulksunie-
en in de jaren t,)chlig - met de upmars
van hel Vlaams Bltlk - opnieuw naar VII-
ren. Ze kreg en daarbij alkhei een nieuw
)-:..zicht. IImd,1! ze )o(l'dra~t'n waden dour
jongere gen ...ratles.

Het hUII~lepunt van de: nalltlrJu~so:
Vlaamsnatltlnalc rnoblllsatie. de gewonnen
Strijd urn Leuven Vlaams, bractn tej.(eJijko:r-
lijd nilk l-e- n keerpunt. De Leuvense susden-
It"nt>t.·w'·j.(inj.(evolucerde ujdens haar als
vlaamsgeztnd t't·)o("nnl'n re-volte van januari
196H in do: richlinJ,: van een Uil)-:l'~rr""t'n
dem .. krartsch idccëngned. H<l'·wl'i voor een
mlnderheld dl' revolte n'n versu-rklng van
ht·t Vlaarnsnarkmalisme bracht, bett')-:cJdl'
1..- voor de I'MlOaanJ,:eVL·nd.·groep in dl'
Leuvense uuoement .....wl'J,:in)-:hel wantrou-
wen in dl' )-:l·\·eSliJ,:dt·nrd e e n de keuze VIH.r
ee-n "I"'t:n nlet-aunrrhair demokrausch SITe-
ven.

Toch k'HIS nlet de hele I"'tSlmalerialis-
rlsch .. gl'nt'ralÎ<: voor een zelfde maatschap'
pelljke blauwdruk. Oudere rechtse Vlaams-
nationalIsten - sommigen mei vooroor-
logse staat van dienst in VNV of Verdinaso
- begonnen toen alles in hel werk Ie stel-
len om in de studentenwereld het linkse tij
te keren dom jeugd formaties op te starten,
waarin ze meeslal hel nanonaalscndarume
propageerden. De ecrue organisatorische en
ido:ult'tti5Che konsolldenng kwam e r ras
H....n een volgend e studentenge-neratle in de
tweede heil! van de: jaren zevemlg - in
..en pertod .. van e konomlsche krisis en slij.
gende werktnosheld - radikallseerde en
!!Eh ve(t!ons! m.s.ul!=).d~J:lllll>iIO.ï.a",~G:
se 'nnuvdk droue'. Hoewt:! de NSV er. in
Il1lenSlellin)-: \til dl' sludt.'ntenformalies van

Hns "olk als il'llJlnlsche t:('nhdd It' V<:rJ: ...kt.'·
ren. knmI hl'l l'r up aan hel ras zuiver Ie
houdt"n ... Oaa01m is onzt' nationalistische
strijd t't'n SlriJd Il'}ll'n vret'mde invll~den.
Iq':l'n dkt· vl,rm van i01ernalionalisml'.
ma1l'rialisml'. aidsIne ui dt'mokralit", ... t'tn
Slriid or kven l'n d'Hld.~ Wie de t>ioltllo:ische
wo:rkeJijkheid beschouwt. mllel konsla\l:ren
dal noch i>ruin. nnch blank. nuch ~l""l.
groen. r!ltld ui blauw zich systematisch door

Romanialoneel ontdekt
dat de aarde rond is
V~n 4 lot 7 maan speel! bt't lonttlgezdschaf' 'SOnlè de Secvu~' van R{_)m:aniahel sluk
'La Terrt' t'S"! Ronde' van dt" IwinligSte-et:uw.o;e auteur Armand SalacfOu.

Naar traditlt' \"Yt)f"(1! er in hel Frans gespeeld ondt:r de: jlln~e: maar ervaren leidin!>:
VolnIkmard Mou[fe. Na hel frivole spd van vorig jaar rund hel Casanovale:ma, graven
d... romanisten dlljau verder in de karnavabfeer. In hel dekildt:nte Firenze van 1492
knmI 1'1.115 t"Cn eksuemlsti'IChe kubheidSffi(lraal În zwang. De personago:s \Vorden heen
en wt""t'rMeslingt:rd IUS!i.t'ndo: 'universals' religie, moraal. ware lieJde en de aardS(' KC-
nt.'uSlen. KnntJffi. o;:mraal Slaan de t:1.'uwige spanningen lus~n de S('ksen en originele
vraJ:en naar I-to:!nulen g...wt"len. Oc:'udt:no;: ven:t'kt.'rd.

Allt'S ).:aal dlMITIn he:I Malf'CnuuS1l'ale:r, Rl'dingenstraal 4 te Leuven_ telkens "m
20.)0 u. Kun ...n In v'MlTVerkoop verkrlj!-:t>aar hij J'à:1l'rs en KB-StudentenkanttM.r (J 50
Vllt.r ~udl·ntl·n/200 nil'l,sfUdC'nten)l'n aan d... kassa 200 Irank.
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de Nieuwe Orde in de jaren dertig, niet in
geslaagd Is een Invloedrijke posilie In hel
srudentenmfueu te veroveren, Is hel wel
een gllt'd Iunkrlon e rend moblllsatlekanaal
en een vorrningsinstelling geworden voor
nieuwe kaders van hel nuussen door oude
rechtse vlaamsnauonaüsren t'pj.:erichtt'
Vlaams Blok. En het is precies de generatie
van De wtmer die hel elektoraal lukratleve
anumtgrantensrandpum sterk naar vuren
hl'dl ~eschllven als kernstuk van een
ni ...uwrechn ...• id..oloJ,:ie.

Heidendom
vcrder t>t:sluit pflllesSllr vos in zijn ani-

kei uil 'Wetenschappelijke tijdingen op het
gebied van de geschiedenis van de Vlaamse
beweging': -Rechtsradlkale vlaams-nauona-
listen (zoals de NSV) huldIgen vandaag op-
nieuw een ekskluslel emlsch Integraal-na-
tlonallsme dal de afstamming als enig cri-
terium voor -volksgenoorschap' be-
schouwt ... Zoals een sinds generaties In
Vlaanderen levende Nederlandssprekende
Jood toen niet kon behoren lOl het Vlaamse
volk _ hoe 'geasslmlleerd" hij ook was -,
zo kan vandaag veer o:...n rechts-radikale
vtaams-nauonaltsr geen moslim - hoe
'aan~ e past' hij ,)(lk Is - deel urnnaken van
hel 't'Îgen volk'. Dil reetsusene eksklusivls-
me is geen llleViI!lig verschijnsel. her is de
kem zelf van een eksrreern doorgedreven
etnisch nationalisme, en het wordt voor
sommig ..n exu-a j.(elej.(Îlimcerd dlMJr hl'l
Nit'lzscheaansi "nieuw e heidendom' van d ...
'nouvelle df(lili!'-idet,It'j.(en 11.'lal~J ..an-
Marle te Pen).~

<
Bart De Schrijvu

Ntukm StJn.da VOOTMhotdsmiddtl

vaae erlelijk<: eigenschappen »ndersch e- idt.
Dl' vartau e van 'loci' "I' de: chrurnusurnen
zijn de Kre:n7....n die de ~dijkt:nis maskeren
russen alle mensen. Ht'1 rassenbt'j.(rip is ",,1-
gens dl" IJiulo):i~he werenschap onvcrdc
di)-:haar. Maar hel NSV Wee I het vt'd t>t.'ll·r
dan de- protessoren en )-:'H,il hel nu uver
ee-n heel ander e 1"MH._'!o':er is kullufl'd raciv-
ml'! -Gaslarht'idt'rs zoals Turken ,'n •...,ar"k·
kanen behoren niet \11\ he:t wcvrers kul-
tuurpatroon en kunm'n zich onml1pdijk
aanpassen. Deze barrrêres van ,Io(lldsdknsl.
kultuur en Il'd):ewIMlntt'n zijn te )-:rIH1L~
xavrer Buisst:rl'l, kamerlid voor het Vlaams
Blok. schrijft ht:1 volj.(endt': -MC't alk mid·
dden mlH._·ll·nwij in Vlaams-Brat"lant en
ddt:rs l~n klimaat van It'rrt'ur, )-:l·vaar ..n
on\'l'ilighl'id ~ch",pr)t'n len opZichtl' van dO'
Franslali).:l'n l'n van do: Vlaams.· III'..rlo.
f'l·rs ... Wij l>ed"..kn rrakli~h: m"'I kat.lpul-
Il'n l'n mtM.·rt"ndl' ram ...n van de villa's ka·
J'H1\schÎl'rt'n, aUlo's en bezil1in}:"n I"lt-schadi·
gen en vo:rniekn. brandnichtinllt.'n van pri-
vale woningen ol bt'dreilolen ... Dil is =n
vonn van burgeruorlug maar t:en burger-
n"r)o)-: Is hel nu al: dt: inlt:griieit van llOS
volk wordl al ledo:re dag de keel over ge·
sneden.-

Komplex

fen twel'de hinderpaal VIHlrde "pmars
v~n dl' IOtalitarislisch ... wt'1o:van ht'1 NSV is
de al~l"l'r bij dl' nln'rdt'rhcid van dl' Ol'V"['
kin)-: V.ln lascismo: ~n nallonaals .. dalisme.
Hel )'ISVontkent It'n overstaan van ht"t
j.(TIlll'puoJkk sl .....va51 ielS mt"1dt' J:rUWei
van Hitll'r Ie makl'n H.' hel>bcn. Zij wilz .. ·
)-:e:1.,·~d l'nkd reChlS ...n Vlaams zondt:r k"m·
pleXl'n zijn. He! Vlaams BI..k 4l'n andert'nl
II(l'lt'nd""rI dl' "'arl- \'''or",'chln I,· zijn \'an
d... \'Iaant .....l·man~illali .... In kill' "{.orgllij
l'f"\'""r dal dl' Vlaam~l' kulturdt' "nt\'IM~-
din~ in hl'l daµlirhl wnrdl µl'ptaaIM van

(/010Dirk &nllmf)

lascisrnl' en inltlJl·rilnlil'. wal een )-:[lHlt
11O}: e nOl·!o'...n SChl'PI hij diegen e n die de
vreemse o:i.,:...nhetd IIp een dcmokreuschc
manier willen uitb<,uwl·n.

Dt- dvrdv hinderpaal is renslente dl'
dIH,r)-:aan~ te- wdni)-: in dl' kljkcr )-:ezelle at-
ke-e-r van dl' 1"'\'"lkinµ "'Hit ondcmokra-
uschc n-n "n"'l(·i.1k) "11\".1llinµL·nvan ht'1
~SV Ihij\·''''rl ...-r-ld hl'l ·,,").:dijkht'id~-
akvioma". dl' l~'''fil' van dl' ·""lks).:L·m... ·n·
~rh.l11·.. _~. Om lk !,l'):Tllfldl' an·rsi .. voor
hun ll'orki:-n slar "o"r ctnpn- counteren,
\'01.,:1h,-I I\SV de stralq!Îl' van de vergoe-
lijlin)-: van hl,t fascisme en de llnlk e nnlng
van dl' meeslt' µruwdijko: misdaden van ht'1
lascismt'_ In dt' ran)-:t'n van )'ISV t'n Vlaams
81"k milit ...r...n een reeks "nI kenners van de
koncenlratio:kampo:n en dl' holllkilusi.

Ht'l m"cl ond,'rhand \wl duidelijk \\'''-
I.·n dal dl" NS\' nkt kan allo:t'dilan word .. n
als t't'n '1"lkl"risli~chl" sludcnlenbe ....e):in!(.
Zij "Iijl! opkllmt"n VtH'r diskriminalÎl" van
milo:rant~n. Ook aan de geweJddadt'n is
~t.'en einde Rt'komen. Int ..gendcrl. Na aan-
dachlige lektuur moel aan de argumenlen
om hel NSV niel Ie erkenno:n nl , vt'cI
ltJej.(e:vuC'lo:dworden. alhlll'wt'1 t paaldt'
sludentenvt"nt'~o:nwIMlrdilo:t'rs rlo:iten v,,,,r
erkenning van deze ztl!-:enaarr}(!o:Vlaamse
nalÎ<malisl ...n. Hopelijk rt ....f'l (11lkdt' Bd~i-
sche Jus!llit' t"t'n halt ll~ aan Io:ewelddadij.(l·
rechlk mililies. Ot: rechtspraak dil'nt slri~1
we It' zkn "p d... nall'l'in~ van dl' IYl'1"p
racisme .·n ht'1 vt'rIMl(] van naziprnpa)-:anda.
Ni"mand mag d... u):en sluiten \"H'( ht'1 \·.·r·
tlaJo:...n het Iysieke J,:ewdd van hel )'ISV
waarachier maar t'én id ..uJII):i....schuil!: hel
lascism~. ·W"ir hat ....n el> nichl gl'wusSt~ is
Io:eenvnld, ....nde milnil'r om het I~Khmt' te
Inuiken. De I...v~nspreuk van Cl"n l'x-)o(l·d.'li-
nl'l'rdl' van hel k"nc"'nirali,'kamr Brn·n·
donk: "Hort'n. zi ...n en v<1"ral rllt-tlwij).!l·n".

Bart Ot' Schrijver

•
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Student Aid steunt projekten in Colombia

deren in de stad Canagena op Ie vangen en
in een zo normaal mogelijk levenspatroon
Ie jrnegreren. Zijn ·Oscar.tehuis'-projekl
omvat versenmende initiatieven. Vuon:t'Tsl
is er uiteraard ht"t sIraaiwerk, waarduur
Parriek en!uf begelelders al spelend ui pra-
tend hl'! vertrouwen van dl' kinderen In de
volwassenen proberen IC hersrellen. Ten
tweede is er hel 'HOlt'] viena'. een kjetn
locr1stisch hotelletje. waar dl' straarklnde-
Ten welkom zijn om kleren u- wassen. Ie
douchen. u- praten. 7od,II de hoh:lgaslt'n
mei hun verbrande O<'U\ in de drek \'.10 dl'
n:alill'il geduwd wonn-n. Behalve dl' Iunk-
lil" als linancii.'k ]'[(10 voor hl'l pr",.:rilmma.
hlK'PI het h,,,d ook zijn ~asten wakker IC
schudden en in missi"nari~s"n voor hun
thuistand urn I....vorme-n. M ....I h... hUid ver-
jo:....lijkbaar i\ dl' ·no.:rd,·rij Luna lUI'. dh-

bovendten d""r "i":"n lo..\\"lT"in \" ..:din~~-
rrnddch-n kan '·,"'r/i ..n. Kulminark-punt
van het hd.· I'r"j,·1o..1h h"1 'H"~<lr O .....ar'
I'Iehulv 0">C.:If). Ilaar l'j kmdcn-n ven 7"
normaal mo!-!dij" 1"H'n leiden. 1,>dal 7,·
tater met meer kancr-n hd \Ollla'wn 1"I"'n
kunnen incrappe n.

Een I""l·dt."" pruj"!"1 onde-rsteund d"ur
Studcru Aid h ....·! 'C"lt'ml">ia·Kuurdinallt-'
en wil een del"! van de opt>rt'n)!Sh:n aan
een ~f1I,..m,·nw<"rkin!-!5vert>andvan zeven
Cnll imbiaa n ce- rne nsvn r....eh ren .. r~a nrsa Iit.""~
schenken. Via Ilnanch-k-, l ..chnlscbc en
juridische bljvtand wil SA 1.0 cr n hijdra).:t:"
leveren aan d.' m ..o:iliJIo..,·Sirijd \"I>ordl' l ...·r·
t,it.""di~in!-!van dt:"mens.-nn;chll·n.

[nternaTionaal word! !o(ddddij!" dl'
druk op C,,]umbi:J np)!t'vol;'rd. na herhaal·
delijkl' gratUltl' vingl'nvijzigin~t"n. Dc Co-
lombiaansl' regl'ring wil l'ch!t"r len all ....n
prijze vt'rmijden dal hel land op de zwane

lijst komt Ie Slaan, in he! theekransende
gezelschap van landen als Iran of Afghanis-
tan. De aktie van Student Ald komt op het
gepaste moment, aangezien tijdens de jaar-
lijkse Uno·Mensenrechtenkonfcrentie Ie
Genève van 18 tot 26 maan beslist zal wor-
den of de Internationale gemeenschap al
dan nlel een speetale VN-rapponeur naar
Columbia stuurt. Een ideale en misschien
laatste gelegenheid voor h....t onfonuinlijke
land om zich te herbronnen.

Hegel ZOU trots geweest ziin
etudenr Aid 1996 zet het twee

jaar geleden besloten èewasr-
makingsoffensief op waakvlam

en verkiest weer tastbare projekren te
steunen. Dit jaar werd voor het post-
Escobar Colombia en haar problemen
in verband met straatkinderen en
mensenrechten geopteerd. Het op de
traditionele wijze in9aamdde geld
zal nutti9 besteed worden in twee wel·
gekozen plaatselijke projekten. tenvijl
uw handtekenin9 de weg naar on:;:e
minister van Buitenlandse Zaken zal
vinden. Doe wel en zie nier om!

Zuu SI. nub Gt'ldul geweren hebben wat hij
IcWt'l'~ hracht I"t:n hij in 19105hl'! nolwlc
Band/Live Aid lan\""rdc? Z"u hij I~""\dl
hd.t>t-n dal da~rml"<" (k I.a~i~ ):dt'~d \\.1'

vuur h.·, un\j.lpr.·/l·n Studcru Aid'" \1010110..1
nlet veel uil F,'ÎI rv dal Studc-ru AId li,h
vanaf 19f!6 ~1"I'd, ~",.:knd "r~I·W,·r].,;' ht'cli
lOl t"t"nwijd, "1').:,·nu-rlo..l.inl<'runi\,'f'ilair
gebeuren en dil' ~1·\\~afd",·rd'·Il<'~lIi.· tll,-
vendien "p \'o"rI~",·ldl~1.' wij?e at~l'd\\"I,n·
gen ht't'h.

Zoals het een normale gan," van I.a!"....n
betearm is ouk "IM'r Srud ....nl Aid di,' t·lo..s]lan-
sic nler rirnpellooc verlopen. Dl' t"C~ll' eer-
der onve-rwachte ~ulo..\'""\~t'nhadden lrnmers
\'.10110..1111 ,",·,·"Ig dal h,·! idl'l' in dl' schaduw
van dl' alo..til·)..\\IJm 11''laan wal leidde Ipt
rvn sludcnlilo.."71· vonn van "nlwilo..lo..dinJ.:~'
hulp 1~·Slaandt· uil \\l'rddrl'k"rdj>l'gin'""n
hic:rbakkt'n stajlt'll'n l'n Inl'cr van dallraais.
Misschien was [(I(.'n el'n cxtra nadruk <lp
bclVuslmakin~ al upportuun ~ewl·eSI.

Antitese

TOl 199) was 'pmjdawl'rking' ht't SIU-
dt'nt Aid·adalo(ium. Tulo(".Tanzania. IndiJ.
hel Braziliaan~ Amazonew<lud t'n RUl'anda
~jnv.!In uw reJltt'n h.-tn- ~,Tden. tn:
SlUdl'nl Aid-"r"anis.lI"rl'n nam ..n hi .. r l'(h·
Ier g""n ~I'nf>t","l'n ml·'· I'n steldl'n zich d..
rnocdi!o:l' maar allt-s or d.. \\'e~rdalivert·nd.·
hdlin~ z..u..ndl· hamvraalo(: MHdpt hulp?"
Vllnralen dl' huilenwen:ld Iuchl ...an deZe
im ..rnt' krisis krt"l'Io(..n ..v....nlul-cl e ....n S\U·

-- d....n' Aid Aid or h..1 ~l'I"UW mucst !o:l-Zl'\
wordl'n, wt"rd l'l'n "pl,,~sin~ ~l·v"ndt'n. An-
\lll-st'~l'\\ij~ >1~11Il'ml'n in 199) ..1 van dl'
pr"jd,[\\l"rlo..ing l'n 10..1"10 hl'l I,,·\\'u~ltna·
kin!o:~"hJd,!id nJ~r dl' l·I·r;I .. plaals or h"1
lij'tjl·. K"nlo..rl"l·1h"·It:"k.·nd.· dil hl'! ki....7.·n
\;Ill I·,'n ruim. inlurmilli.-l uil I,' 1\"<·rlo..,·n
1<1Tlain I'laal\ van •·..n "'M>ra[ f'l'Idelijk Il'
SIt'um'n proi,·kt. Hl'rinm'r u hl'l t"ma "Vl'r-
Sll'ddijkin~- van \·'lrigj<lar.

Syntese

Dil jaar word! dus w ....r aan proj ..k!·

werking in de Derde Wereld gedaan, terwijl
ook de bewusrmaktngskampagne in vlaart-
deren onverstoord verder gaat. Dit heeft
ten eerste Ie maken met het feit dat het tn-
vullen van dl' jaarlijkse SlUdC'nl Aid·inhuu+
een en -aknes een dinamisch proces i~,
waarhij de nrganis ..rende stud ..men naar
eigen inzicht bt"Sli~!ioCn.Onk meent m en
toch vele waardevolle projekten Ie zien, dit'
dl' sddelijke steun kunnen gebruik ..n en
waard zijn. Ten derde denkt men door d....
inhoudelijke v..rl>inding van Student Aid
mei een bepaald la nd o! prujekt <luk d....
mind .. r jo:l·-intl·n·s51"l'rd.. stud ..m 11' kunn ..n
mubillseren. ZolanJo:dil' lijn blerkenlngen
up slol laai naruurlijk.

Kokaïne

En 1" hedt d.· vrudem dil:"Studcru Aid
in'lin!"!id rru-t Alnka \"l'rl'lndt dil jaar on-
~dijk. ü,l ..mhia li!:1 in luid·Amt'nkil en Î~
ve-n land me! veh- ml'n"'n!,'rl'nd,' pmble-
men. Polili.·1o..i~ C"lnmhla Il1rml...-leen de-
m"lo..ralk. met ITn J.:rundw.·, dit- l"wd dl'
individuele mcnsenn-rhn-n al, d.. ~rol'ps'
rechten erkent en bt'Kh"rml Dl' rt'atitdl is
and e- rs. Tijdl'ns d.· laJT~te 42 jaar is ruim
vle-n-rtdcrtlg jaar dl' Slaal ven Ilo.:ll·J.:ol dl'
noodtoestand van kracht ~l'\\ct·s1. 0 ....flll'l"St
Iundarne-ruele mensenreehu-n werden dan
zonder meer op~e~ch"n. Dril- Hnxsc jo:ul·r·
rillabcw ..~in~l"n 7ijn n,,~ in C.. I"mhia ak-
lid. wat zov ..el t">t"h·lo..l·n!als dl' dood van )
mens-.-n pt'r dalo(,It'(\\'ijl d ...ppl'ralil' 'Sudal,,'
Schoonmaak' - dl' systt'm.lliSt'hl' moord
op straalkindcten, kl ....ine kriminl'ien, ]1r(1~-
Thuees, junkies rn and .. rl' mar~inalen in dl'
lo(rontsteden - elkt' TWtt dagen ecn slacht·
offer maakl. Reken daarbij dc politieke

m(l()rden. meestal hl't \\·t'rk van de
slrijdkrach.en. dl' staatsveiligheid \11 de vdl'
paramilitaire nrganisalies en men hcknmt
een samenleving waar hel verrl' van ht't'r-
lijkII~ b,

Sinds au~uSlus 1994 Is d ... lil">t"raalEr-
ne-sln Samf't.""raan d.. mach .. Bij zijn aamr .. •
den hech hij t'en 'aktÎl"pru~ramma vum
ffit'ns-.-nrt'Chlt·n· aan~t'kl1ndi~d. Dl' politieke
wit ....n mo~elijkheid om dl' bt-l'rpu. gmndilo(
uil Ie mO;:Slenoml;lrl'ckT vandu~ ..eht ....r n.~
sl ds ....n 11>1vijknne~eml~ procent van d..
sch ndinjo:..n van d...mcns ....11T....chlen "lijh
<1n~..slrah. El'n helanlo(rijkl' lakl"r is h"1 teil
dat d....'war I.n drulo(~'Sampl'r v"lIedi): al-
hankelijk g"maakl hc.-11 \'Jn dl' strijdkrach-
',·n. I.'n\·ijl k"kilml' n,,~ SIl'l'ds hl'l 1>t·lanJ.:'
rijk$I" .-k~I'.. rlrr"dukl is.

Oscar

Een ~'I'rSIt' projl'kl dat do .. r Student
Aid ondeTSll"und lV<fTdlis he! 'Holo(arOs-
car··pr"j ..kt van PolITiekVl·rC"UIl'rt'. Hij
Tracht dl' unlo(evt'.. r 1\\'I;'l'hllnderd straal kln-

Arbeid maakt vrij
De l.euvcn!ie Overkoepelende KringorganiSiltie (toko) zoeklIeT ondt'rsteuruog van de
werking van haar studentenblad Velo gt:durr:nde het volgende akademkJaar één balftljd.
~ kracht j19.5 uur per we ....k). Van de balhijdse kracht wordt verwacht dal hij/zij de
werking van hel blad rraktische Cl inhoudelijke steun verstrekt om op haar
werkingnerrdn lot ~n doordacht beleid Ie komen. Hijf:tîj m~ldit beleid meI kennis
...an zaken kunnen ullvoe.ren. De.- haUujdst' kracht zal \Verken meI een
bt'di ..ndenkontrakt van bel~alde duur.

Van dt' kandidaat wordt verwacht dal hij/zij lip dt' hOOWè is van het maken van het
blad, zowel technisch als inhoudelijk. Zijnfhaar taak ht-Slaal voornamelijk uit administra-
tie. hC1bijhouden v.ln de briehvisseUng, het met'werk ..n aan de rekJamewervinjo;. hel hij-
houden Vdn h.. t arehld Cl] ht'1 verzorgen van dl' flC'rmam:ntie. Daarnaast t>egeleidl hij/zij
dl' redaktie. spuon .!IklUalitdtt"n op en legl kontakien lussen ml·dewerkers. redakleufS cn
kden van de verschillende radl'n. Als hindschakel tusSt'n alle SCll·dlnjoll.'n\'<In dl.' redaktk
ZllflIl hij/zij .. rvoor dal .. r wt."keliJks een kwaUtalief ho()~s(aand hlad onder d....leuvense
S1ud..ntt."n verspreid wurdt.

Ht'1 kuntrakt [UOpl af 01')1 juli 1997. Kandidal\lren mll~to:n hinnC'n zijn v/ ..)r vrijdag
22 maan um 15.00 u. Oe: kandidaat mUt'1 zich op de redaktiC'I·t'r!!<ldl'rinj; kumen VI"lr-
~Idlcn waarVOl1ThlJfzij ui worden uÎl);emwji)!d_

Schrifu:lijke suJlidtatlL-s mei cv, verml'ldinlo( van dl' s)"lt'Ciall'kwalileitl'n dit' vnor h....l
t>lad nutti~ kunnen tijn, mUl:ten in~t'7.(Jnden nl hinnen~l'hra(ht wordl'n up he1 (l'daktit--
sekr~tariaal van Vt10 hij Annemk Dl'do,. 'S Mdl.·N;Stradl 5. lOGOu.-u\'l'n. Inlurml'ren
kan dl' hl'k \Vl'ek UI' het ho.l\"en~taandl· adre-s ui up 22.44.18.

Erik

SIudem Aid hoopt uit de grond van
zijn hen dal Colombia die gelegenheid
krijlo(ten wil dal minister van Buitenlandse
zaken Erlk Derycke zijn Europese partners
.wt'r1uilo(l van h..t ht-!an~ van dl;' geaam. Er
is nog we rk aan dl' winkel. a angezlen d..
Europese Unk lich. wal buitenlands hl.'ldd
t">t'lreh. slt'ed(ml'1 een unanieme slem wil
upsrellen. Maolr wegens ekonomisch bt--
lan).:~·n is dil: unanimitdt helemae! nr 1Zo
,'anzdhprekl<fld als unze beschavlnuspr ..-
tl'nlil' ver .. let. Daárym wil Srudem Aid d....
publn-k ...."pinil' f .. nd ~lt' t ..matick rnubili-
St'r,'n ,'n d."'T midd"] van een pt.·!ilil· j..n)!
i-n cruderend vlaandoren al~ een waakhond
In hl'l minis!l"T!"ahm"1 I>I>SId,>t'n vanen.

nar Slud~'nl Aid dil jaar sam ....n\\wkl
rne Amru-sry tnn-rneuonet kan een tolj-
Io....merree Mimulan~ zijn uuk dil jaar uw T-
~hin-kultl'ktlt- uil te breiden. 1']1dropplnlo( Ie
gaan. zuid e-r; re markte-n. It· workshoppen
uI in I.. slaj>l'n. HOj>l'lijk krij~T hel moord-
S]1.:Igeen ...ebt Colombiaans tintje en gaan
onz .. zwartbesnord .. vrienden van het Ml'-
de-llln-karrcl ni.'1 "'''!nijdig met dl' bijeen-
g..spaard .. Cl'ntjl""\aan dl' haal. Missehi ....n
jamm e r dat dl' v"ri~ jaar "l'lo(~'Starle ,'II\t'th-
lessenrl't'ks gt' ..n v....rvol)! krij~l. maar he't-
ho;:scheidl'n hit;l' van d .. Sludl'nl All Star
Band Aid. rond spilsludl'nt Guus Ml't'uwis.
'Helpl Hulp?' maakT veel gOl'd. cn stelt
weer die vl'rvell'nde vraag.

TomLuyc~

SlIllknl Aid \Yl'rkl dil j.l,lr .hl~ rl>ml C"I"ml.li:. Ik .lklivilt"ill·n wl"rlkn dil Jaar Iijnl.inniK
LIP Kan): - I'uhm - g"RhllH'1\ m.·, ,"I'U m,urll'I>t·I. Ouk kon jl' up dl' din~dajo:l'n van
fehruari thl,l( 'Til 11I,lilil'k knrn'kl,'lilm ~.l.m kIJ\..I·n lUIk Studi(l'~. Maar dl' leuvensl'
kampilJo:fIl' bl'Killl pas Io(unl dl'IK w,·,·k. I...n I>Vt"f/Îlhl.
Maandag 4 maan
Dmpl'injl; ('I' I.ijn C"lumhiaall~; il'd jl"fc-ll ill ill 11.· r"l van slr,lntkillll ol ~u<"filleru l'n zur)!
dal jl'll'vl'm! l'n wd wn'r In .11' slmklH,'I,'I,ld ~,·r" ..kl.tvnlrl·k UI' hl'l t..ad'·IIJ:t·pldn um
19.10 11. lft-dm'rlWIl kuSI 1501r.)
Dinsdag '5 maart
Cnlomhi,l,lIl\" n.lt·hl: Jo:I'sp<u,<;!'rd,1.. 1...·n In Ahll.l 2 Il"rwijl ('P de atllll'r~rond cen kuppel
Zuid-AnwrikMwn lInphlg~l'd 111'~,ll,n tI",·I. Ml'l hMll)o!l'~I'n..kl'rs ~'nh.,pjl·S tnl·. (vanaf
2U.OO lI) ()Vl"tdil~ i~ l'f aMl AlllIa 2 'MIk ,11,·,·n ZlIhkrs MiltkljI'. !.t·1"l' vnor KatIWdicvl'n.
Woensdag 6 maart
Viln,}I 17.1H 11 work~hlllll'l'rklls~it- In IIfl Arl'Il!'l"rgill~(iluUI j 100 fn. Om 2U.00 u dehat
in hl'l Enlo(d~oVI'r "Univ,'r~iti<'~ in Iin' SLlulh· lAltI" Mirhlllll")Ckl'S dl' voIKt'ndl' pal>lina).
Ondnlll''''l1 is in tkvl"Tln'lk Ir.uliIIIlIWI,· lt·s~l'nlllar.lt<1n Ilt·".. 1ltll'1I ~14.0U u)
Donderdag 7 maart
W.. rksh"p kl'famkk in IWI Arl'nl>t'rlo(vanilt 14.t)() \I in An·nI1(.·rjolIl00 rr.,. PllIs slnifcl'lit In
Alma 2 m"1 "I'tn'(kn van N~-ill. l'l'U ZUill-AllIl'rikJans lo(ru'·rJI·. En Itilarn .. wl"fddmul.kk
11'1hl'l uw 'Ifl'n uitk"ml. (IOU Ir.). \V,, 11l'1.1>t·1llt· I"lil 11I'1otwd 1'l'IlS ].:l'vultll'r KI'We[Cn,
dil' Slulknl-AÎdwl·kl·n. M<lar misSt'hil'n lVunil'11 IVI'KI'wIM,n \Iud.

(""l
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Student Aid: debat over uniefs in het Zuiden

Universiteiten aller landen
Or is be/uw/te aan een referentie-

punt, een horizon. een proble-
matiserinq, informatie, ruimte

en rr:ele kanalen om UH Noord-Zuid-
samenwerking voor ontwikkeling
werkbaar Ie maken. X",men studen-
ten, docenten, de universiteit zo'n
horizon bjeden?~ Deze vraag stelde
René Mendo,a (Bolivië) zich in zijn
'Brief aan de Vlaamse studenten',
naar aanleiding vall ZI)"11 verblijf in
België. 1" diezelfde brief scl,rijfr hij:
"Het zal noodzakelijk zijn de b""9gen,
de gtzamt'nlijke interesses te ontdek-
ken en te kreëren die "odig zijn voor
deze relatie. Welke zijn die brugsen
en gemuIIschappdijkL belangen?
Gaan we ",ael,ten tal ze uil de hemel
vallen. eell JrQ"dboek ui' het Oosten,
Uil traan uit net ZuideN of het recept
\'011 Uil prolessor?~

,"kl n'n <kballra,hl srucem Aid dn [aar
een sleutel televe-ren \'O(IT dil- noodzakelij-
ke lHI:klllchl Kan een uni\'l'~ileil Immers
nlet I'oijdra)o:l'nuu de nnlwikkt'lin)o: van een
land? Nlel alleen kan haar technlscn onder,
zoek een land minder hulpbehoevend ma-
ken. maar ze kan een volk ook helpen In
de zoektocht naar de kulturele roots.

Internationale samenwerking tussen
universiteiten brengt voor alle partners
vruchten voon. De kennis vergroot. de el-
gen kultuur wordt In een ruimer perspek-
tlef geplaatst, en samen kan de wereld-
markt bestudeerd worden.

Er zijn momenteel echter nog veel pro-
blemen, zowel up hel vlak van de mogelijk-
heden van untversnetren als np hel vlak
van de samenwerking lussen universiteiten.

lu kernpen veel universiteiten in het
Zuiden met een rekort aan akademisch per-
suned, Dil hedt vckrki uUl'Ubn, Bekw...
m .. mensen - die er zeker zijn - vinden
beiere betrekkingen in buhenlandse urnver-
srrelren, in de r<,litit'k. in het tlt'drijlsh."wn

ol in tmemauonate organrsaues.
Ook qua tntranruktuur en bibliothet'k-

uitrusting zijn er belangrijke rckortkom!n-
gen. wel moet opgt'mcrkt worden dal uni-
vershenen in het Zuiden. nel zoals in Euro-
pa, niet onder één noemer IC plearsen zijn'
Sommige universneuen kunnen qua rech-
nologie ~t wedfjvcren met ons en bekwa-
me: mensen zijn zeker aanwezig.

Wat same:nwerking beITe:h Iuopl er n,,)ot
één en ander mis. Vt'Il' unrversncncn zijn
opg.·rkht ui gl'hl'TSlruktua-.:rd ujdcns d",
koloniale periode rctr. Loventurn. nu uni-
versitcÎt van Kinshasa, dat tijdens dl' koln-
niale pcrlode zowat ver!o(clcken kon worden
mer wal Konrijk nu is). Vaak hlijh de sa-
me:nw",rkin" ~el1asct'rd I'P de !o(cwoonles
van dl' kuluniale periude: een SlÎdm"ed~r-
lijk", .~:nrit::hlin~srt:lalil' me-t weinil-! 'K')ot
V'K,r de 1\laatsdijkl' kultuur. \','It, umversr-
reiten zijn \'ollt-di)o:ht.·lOvl"t:d door hl't Wl'"
I",n, waarbij dl' akademtct \'ollt-di): h ...):l·'I ...·
).:",nzijn van hun .'il.!l·n wurtds. Ot,k hu-r
ma): cchn-r niet \',·ralJ.:l·ml',·nd worde-n. en
lijkl slila ..n de IIYl'nui):ing 11'):n",icn dal
het anders kan en mUI:!.

Steen
D~ eigenheld van tmeruntversttatre

öntwikkellngsamenwerklng bestaat erin dat
het voornamelijk een Inter- en multlkultu-
rele uhwissellng berreü. In elke kennisover-
dracht (van onderwijs tot eks ..kte weten-
schappen) schuilt immers steeds een kultu-
rek konfrontatie.

Dit jaar 'tracht Student Aid haar steen-
tje bij te dragen tot de uitwisseling door zo-
veel mogelijk samen te werken met buiten-
landse stedemen. auteurs. aktlvlsten, ... Op
het debat van woensdag tracht men gelui-
gemssen te geven over enkele konkrete
entversneuen in Alrika en Colombia. Hler-
voor zal Marnic Vanlan~e:nacke:r (die: vIjl
·.... r in a"Jivw )(eWerkl Iwelt eA UI.lt-rtt'O'
enkele landen in Alrika ht.-zucht heelt) twee
)ott'$prckkcn lelden. In l'cn ccrsl .. interview
zulkn C"lomhlaan~ studenten dil' in Cn'

Après-Ithaka: kom uit uw kol
Donderda)( 29 fehruarl was er Ithaka 366
(1Je:ook p.l!-lina I en 6). Kunst <lp snaai
mCI meue parcoursroesranden. workshops
vooral en een luiJ vma. kaaskrnketn-n en
emrc-deux-mers. Kortom, l'en harpt.·ning:
hl'l grootsre projl'kt van Kultuurraad ,",,'r
Leuvense studenten.

Mo:t Ithaka nog nazinderend d~a':l
Kulwurraao Iedereen uit om het uJl ook
l'ens Ie probt-ren en mee te maken. Lener·
lijk: Il' maken. Als je hl't dk dag zo hard
vonken vot'lde sJ .. an dat je er nu warm
\loor 1I)Oj)(,maar ook als jl' (1I'rl'cht of on~
terecht, kritkk hebt. 101011dan maar eens

horen.
Kultuurraad slaal IIJl(:n VIKlrfrisse

wind, cvcnJ.:ocd VII,lr dil akadcmicjaar nll~
al~ voor het volge-nd .... wedewerkers en
maffe- voorstellen. ll1lwl VtKHnhaka als
vuor dl' fl'SI van de Kulturuad\wrking
tkursussen. hunderdlt ...nkdagen en lo~se
prnjektenl. zijn altijd wcJl.:um. Kllm eenS
op dl' koltie In de Van Evc'Ostraat 2IJ
(Stucbar-exptessO). Wam daar kan Je mI"
a! je idmn. voofSldlen of IIraHt:n It:n:<ht.
Bel 23.67.73. vf IVOI)langS up het Stuc·
onthaal en vraag naar Piet.

(pm)

lcmbia hun diploma gehaald hebben en nu
in Leuven verder studeren of doktoreren
ondervraagd word ...n uver dl' demokrarlse-
ring van het onderwijs. de Invloed van de
universiteit in de maatschappij, de moge-
lijkheden en beperkingen van Universitei-
ten, IJl het dagelijkse teven van een Colom-
biaanse' student.

In een tweede runde zullen TW« AITi-
kanen ondervraagd worden over dezelfde
rema's. Francis Adu-Puku uit Ghana he:dt
hterrond enkele scherpe standpunten, dil'
linZe ijddhl'id niet bepaald zullen strelen.
Mallhias Ni.:"nzima is een jurist uil neren-
di die in Leuven gestudeerd he ..h en nu or
een advokarenbureau in Brussel werkt. Hij
heeh zelfs al mogen ondervinden dal h.'t
VIK,r puil ...nland .. rs niet mo!,clijk Is urn mee
I.· werken aan <lntwikkdin':~Jlroj,·ktcn.

Toekomst

Nadien zal er J.:l'diskussil'l'rd worden
«ver d", m")otl'lijkl' samenwerklngsvormen
in de uwkornct. Naast h..!-(~r).:.·ntK.'mdl·pt:r-
wme-n ruth-n 'K,k prol. dl' Gaar Fortman ,'n
pro,l. Ik\ rcch aan d.· db(u~si.· doetnemen

Prlli. de Ga,])' Fortman j, een Nl'd..r·
Iandcr di,' aan her lnvthun- .. 1 Sodal SIU-
dn- in De-n Haal.! \H'r~1 q}\,liti.al ccon"m~ I
en ondermeer Irakli"\"M>r/ilh'r van dl' prR

[Pullriekc Partl] Radlkalen} was in de Eerste
en 'I'wet.-de Kamer. Hij heef vier jaar aan
een universiteit in Zambia gewerkt en
was/is vooraltter van tal van ontwikkeling-
sorgenrsanes.

Prof nevrsch is zaïre-speoehst en ver-
bonden aan de afdeling antropologie van de
KU Leuven en is gespecialiseerd In de kul-
turele aspekten waar rekening mee gehou-
den moel worden om \CJt een nuulge sa-
menwerktng Ie komen en in de: amropolo-
!-tische kenmerken van AlrikaanSt' volkeren.

Hel debat zal meestal in het Engds
verfopen zodat Hok buitenlandse studenten
kunnen komen Iulsreren. Achl",ral kan dan
met hen in een minder Iormele IImgt"vin)o:
).:ehahht:ld 111gcdiskussieerd worden. Is hel
immers I1kt mp ....clijk dat dke srudemcnor-
~ani~alil' zich eens bezint over hul' lij nu
een rctauc ~an komen met sludl'ntl'nWIII.·-
pen hler ol ifT hel Zuidcrt ? xurmen e-r ....ren
verbroedertrigen )ott'or)otaniset'rdword ...n ?

• Koen 'rrcuw
Peter Wollaert

Werk bij Kultuurraad
Kuhuurraad, de Leuvense' overkeepetende
stlll1enlenorpnisatie die 'Zich bezighuudt
met kunst en kultuur ..zoekt een koêrdl-
nator voor de ondersreuetng van de werk-
ing, Het gaat om een halftijdse kracht.
voor hn akademiejaar J 9%·) 997.
Taakomschrijving:.
• de velSChUJende problematieken nauw-
gezet cpvclgen en InbouddIjk onderste-
unen (dossierkmnis .. bijvoorbeeld met
belrekking lUI de reiene Kultuurraad-
Stuc. de Lcko-verdeelsleutet,
kultuurbcleid op reglunaal en nationaal
nlv(l ..... 1
- dl' relatie tussen Kubuurraad. SIUCen de
kringen verstevigen
.-adminisuatieve o~unÎns van xut-
tuurraad lFKK. boekhnudtngj
- dl' AV'! en OAV's bijwonen
. bq;ddding van de
Kuhuurraadrrojckte'n (Ithaka, inleidende
kursussen en workshops.

Ha dC/!.JI Imdl r/.JQb [or ",{>('nda.<lll nll1.JTlIII

aula Mrch.'II,' I'an hn Pf)'{h(l/~I .. h fll~IIIUIII
TlcnJonITQal /02 Cl! ~-IrnJ('m 10.00 u. P,' 1,...-
.00a/l.0I/' .00r.JIIS

honderdfrankdagen en losse projdaen)
• lnformatledeorstromlng [verslageo AV's
en OAV's, andere dokumenten] en archi-
vering
_ begeleiding van de vrijwilligenwC'rldng
van Stuc "',
- meedraaien in de Stucploeg
Vereisten:
• sterke Interesse vuur alks wal kuJtuUl;'
aanbelangt
- vlot In de omgang. kontaktvaardig
- urganlsatnrische aanjeg
- studenten bij de werking kunnen
betrekken en mouveren

tnreressez Stuur dan een curriculum
vitae en ct:n schrihdijke motivatie op
naar xuuuurraad. E. Van Evt."'Ostraat 20,
3000 Leuven. Jl' kan (ln~ ullk opbellen tlJl
hct nummer 2).67.73 (van 10,00 Uil
111.00 u, vragen naar Piet Mans). Alk
kandid ...ruren moeten binnen zijn vllur
djmdag 16 april

LIDO HEROPENT SE
GANS VERNIEUWDE
NIEUWE

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF
I n

TEL.
GSM

016/22.67.15 ol 46
075/77.39.69 ol 49

FAX: 016/23.16.41

3 0
3 0

PHALESIUS IN LEUVE
Atelier Oude Muziek o.l.v. Erik Van Nevel
Een concert rond de 16de eeuwse Lelwense mu::iekuitgever Petrus Phalesius'

Predikherenkerk
Zondag 10 maart 11:00 u

CHOOSY BEGGAR
Mathilde Santing and (he whole band
Op eell sublieme manier \'ertolkt Malhi/de Sanliflg pop. soul en ja:::. her heste
/lil het repertoire ~'aflanderen.

Schouwburg
Donderdag 7 maart 20:00 u

Z A AL
UITBATINGI

3 3
o 9

CULTUREEL
CENTRUM
LEUVEN
RESERVATIE, 016/222.113
Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
Inlichtingen: 016/23.84.27
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Gokverslaving onder studenten

De gekke gokkers
Gokverslaving is geen nieuw

verschijnsel en treft "jet atleen
"losers·, Dostojevski verspeelde

zijn hele vumogi!n achter de roe/ette-
laf el. Mullatul; slaagde erin dit twee
maal na eikaar te doen. Ook onder
studenten leven verwoede gokkers.
zoals onderstaand verhaal aantoont.

David is negeruien en hist eerste kan. David
start lIP zondagmlddag van de trein re LC\J-
ven. olfîckd vindt hij het belt'f Olmdo: sru-
dieweek goed in he' zenen en reeds dl' jes-
Sen voor te bereiden up zonda}tnamiddag_
OUicied wil hij dcaelfde fnUI geen rwee
maal maken. In IYcrkdijkheid kreeg David
zijn z.akjo:dd "I" zundaJo:midda!o:_ Van zildra
uwedutzend Iran!.: in zijn handen ~ ...t'd.
mUl'SI hij dl' deur uil. De al1~"IU1... vrijheid
die David krc ...: uu-n hij up krn kwam in
Leuven. jrnplhccn 1!lIk d... vrijh ...id van bud-
~~·I·sll\·ndin~. ~aaSllijn lak~dd had David
d...rs: w..-d, ....·n nÎl'U\W ku ....us ~l·kochl. 0 e
lijvi~t· kursus he-...h David ~l'I<:'1.'ndvan een
bevriende Isll·lic· ...r van wk hij sldli~ Wl·t.'1
dat lijn kursussen n,,~ hlan(Cl zljn. David
heeh lorl'vuJdi~ in f"l1h!l1d -J .237.·- aan-
gebractu in dl' re-ctu e ro"v ...nh" ...k van dc
eerste paglna. Alho ewel moed er dt.' bemcr-
kin~ maakte d.:lt untvershen een dure aan-
~dt'~ e nhcld ~I.'word ...n is. is het hud~l'l van
David aldus ~l~ll'gl'n h'l J.2}7 Ir. De onbe-
I\aakl e ov e rj.:lsvan pa I...verde n\lll t'l'm
driehond ...rd\'ljlli~ frank up. Ongeveer dril"
duizend zeshondero frank mud deze week
roch voldoende zijn.

Hoe kun je Immers de lono winnen ets je
niet eens meedoet?

Deze filosofie indachlig besluk David
opnieuw een ~okje Ie wagen op de bingo.
Maximaal vijfhonderd frank zou hij uh zijn
pondeuille hal e n. Hl'1 eerste briefj ... ver-
dwijnl in de geldwisselaar rund vijf uur in
de- namiddag. Na ontelbare keren de VIMlr_
waard cn voor het geluk gekreëerd Ie heb-
ben. na uren van ongekende konccrnrerie.
na alle truukjes uil dl' dtlus gehaald Ie heb-
ben, beslult David er mee "p te houden.
Badend in hel ZWt't'1 en "n~dlloflijk helder
van ~el-Sl bemerkt hij dat het onderrussen
één uur in de nacht is. Hoewel zijn purte-
Ieuille oneerrussen keg is. vertoont dl' btn-
)til een positief resultaat en nu hij n-ch in
uilslekendt' konditie is, govendien hl'1;'h hij
al nemalfen keren l'Î zo na vijldui1l'nd
Irarik gvwunnen "j de 'sterren van t\\'inli):-
duize-nd frank' ~t'lt').:d. Ht'1 "gewin dat alt,·~
~I....drnaakt en waarna hij zeker unrnlddel-
lijk kan stnpf"'.'n met spelen" zal zich ld'l'f
nu}t voordoe-n.

tweehonderd gram gehakt kost steehts zes-
endertig Irank, een zelfgekookte aardappel
en een flinke geut Aldt-kcla daarbij maakt
de zaak rond voor samen nog geen tachtig
frank. Zelfs een zak friet mei een doos bo-
nen kost niet me-e! dan zeventig frank,

Anderen

Wie denkt dat onze bingoverslaafde
David een uitzondering is, komt helaas be-
drogen uil. veto had een aantal gesprekken
met medestudenten weervan de omgeving
zdl dl' Indruk had dat zij echte gokkers wa-
ren. Dl' eerlijkheid van hun amwoorden
verhaaSt enorm. De upenhartigheid spruil
vermoeddijk voort uit een kempensaue
voor hun gebrek aan andere sooete kon-
lak, ..n. Op zichzelf omkennen de meeste
~okkl'r~ deze kant van dl' zaak. Ze vinden
zich lmegendeel heel sodaal aangelegd. 'als
h...1moei'. Maar ze hUjvt'n t'tlind VIMlrhet
kil dal hun ·§(tdaal prtl!-tramma' ei~enlijk
dUllrkruisl lVordl dtMlr de onunoeung mei
andere }tllkkl'l'S. Bin}tllSf"t'krs vtnoen elkaar,
kaan~r".'lt·~ vtndcn elkaar. ctcetera. Vaak
lijn m,·de\lUd~·nt,·n-~{1J"k,·1'S nkt enkel be-
dre-ven in l:l:n rak van hl'l ~"kken, maar in
meerden- van dil' S[ll·lIl'lil'S.

Ik l·k!>C.~\l'nwaant .... unze )tokko:rs zich
lawn kid"n zijn schokkend. Uitcinddijk

krijgen. Eén namiddag leverde veertiendui-
zend frank op. Uiteraard werd het boekje
noo\1 gepubliceerd. Om geen argwaan Ie
wekken werden kleine bedragen gevraagd
(bijvoorbeeld tweehonderd frank voor een
halve bladzijde).

Een ander meldde dal hij ook gefnte-
resseerd was in -gespedallseerde vaktijd-
schriften voor volwassenen". Hij adverteer-
de zichzelf vla een postbus als geile meid
die slipjes verkocht. De Unic en de Wibra
verkopen blijkbaar zeer goedkope damt'S-
lingerie (minder dan vijftig frank per stuk),
weerdoor per slipje een winstmarge werd
gerealiseerd van duizend procem e-n meer.

Help

Een universitaire carrière kan soms ge-
hroken word ...n;duor her uverdadtc inhak-. . .
ren van de wmsrroes. De Nederlandse- psy-
ChOltM'g Hermans beschrijlt gokverslaving
als e- .. n .:Iangljeerde gewoonte. Zijn tl<lt'kjt'
'Nu mul." he,"ukkenl Over gokken en ~lIk-
verslaving' wil een leidraad zijn \'IMITeen-
iede-r die zijn }tokluslé'n onder kuntr"k lVII
houden. Hl't is een handkidin~ "'M'! ll'l1-
hulp geDaS<.'l'rd "p de Rali"n,'k Gt'dra):"
terapie. ontwikkeld dunr de Aml'rikailn~,'
psychiah-r MaxÎl' Maulst'ty jr. "H"t rr-ntrah-
ultgangspunt is dl' sam e nhang rus-en den-

Bingo

David heslist om eerst en vtK,ral zijn
vriend Hu~n ...en bezol'kje Ic brengen.
Reeds vele malen een tuevlucht In rnol'ilij·
kc tljde-n. De-tmale schuld bij Hugo Is 0Ne·
l(lp ..n 1<11 I'ierdui7end frank Hu/,:o za.:lgr al
weken over leru~bctaJjng. Dit ervaart David
als "nget>ruikdijk cn dus alarmerend. Uit-
dndelijk is Hu)ttl de enigl' waar hij zeker
"kan ~aan eren als in geval van nood. AI-
hoewel David iedl'rt' week meer en meer
de kelder >laai plunderen alvorens hij thuis
ven rekt lin):l'lllikll' t.'fI\~...n. doosjes sard i,"
ncn. tot augurken t,..·... ) valt het regelma-
li)t voor dat hij. om nudgellairt' redene-n. "I'
maand.l~ dl' Alma rl"'d~ mag vt'rgctl·n. "I'
lV'Il'nMla): d'M.rh",·n lijn keld ...rplunder-
I"M.rraad i~en vanat d"ndl'rdag aan)t"Iw-
1,'n i, op ct-n 1:.-11sanu-ngcsu-ld n\'erlto'"in~s-
pakker. ven daJotit'vasten ot een bezoek bl]
Hu~".

Aangekomen "I' het kot van Hugll stelt
David \'0151dat deze nul'( nlet in Leuven I'(t'.
amve erd is. Hel kan toch Kl'en kwaad
..vem] ..s "I' kalee de kcmst van HUKual te
wachten. Ei}tenlijk was dit hel senari" dat
David reeds lang "p de ITl'În voorbereid
had, Hij stapt hl't kafee l>innen en nl'sleh
zich In dl' \'t'I""iIl'hoek. het meesi uil ht't
zichl van de andere Ilt'zllC'kers. AJhl)t'wel
David zichzeIl als v"lduc,'ndt' 'Sttdaal' kwall-
!icee-n. heelt hij dt' laan,e tijd weinig bC"-
hoef te aan kontaklen met anderen. Heel
tuevalJi~ trdl David een bingo aan. David
weet van z1chzdf dal hij lOt de Belgisch ..
IOp Iwintig behoon van de bingo·eksper,
ten. Dat kan mueilijk and ...rs. nu hij in hel
af~elnpen jaar, bijna dagelijks alle murilijke
ballen, draaIIngen t'n wendingen ingeslu,
deerd ht'eft, Hel bingo,avontuur begon
It)t'n t't'n vriend van hem duidelijk bC'wet's
dal jl' met t't'n spelletje Yan twee·enveenig
frank al vijhienhund .. rd Irank kunl Yerdlt'-
nen. Mueilijk was hl'1 nit'l. Je krt'eg vijl bal-
len t'n vier juiste waren r......ds vuldtle-ndt'
urn de put Ie kraken. Sid jt' V(K)rwdkl'
winsten allt'ma.;al nit', denkbaar zijn als jt'
nicttwCt:-envecnll'( maar vil'rl'ntachll~ (lf
honderdvijl!iR Irank Inzt·1. Zijn vrknd had
el'n )tl·zondt· levcnslil\l~orÎl'; hij ~dIMlld,-
nit'1 in ccn deus ex machina. Om I'(duk tl'
krlj)tto'n ,,11t' t'rvaren mtlt'l je de vnurwaar,
dl'n daanoe krt'ërt'n. Une vi-ri,i- à la Paliss,'!
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Hdp! Mij/1 ballrn j~ukm

Uiteindelijk wurdt David aangemaand
d.M,r dl' slultende kafeetlaas een laatste
spelletje Ie spelen. Het is inmiddl'ls reeds
maandagmorgen vijf uur. De nin};u ver-
It'onl een credit van Iwel'-cnvijhiN trank.
De frissl' mur)tl'nluchl duel David ~el'n
W..-d. Zc hl'rinnert er ht'm aan dal hij plal-
zak is l'n dal hij mrt'r dan Iwaalt uur ].:t'.
ZWHt")tdh ...dt VtMITnil'ls.

Bonen

AlhtJt:wt'1 David beseft dat hiJ soms
nogal vJug duorhl-en zijn budgel vllqjl,
arl'(umenlt'en hij dal zijn levenSwIjze zeer
inll'rl'ssaOi is. VIMlreerst kan niel ontkend
wordt'n dal hij lenminste de- -kick· meT'
maakt wal al die blukkenjt'S niel kunnen
zt"KMl'ndil' daN in daR uit oJl ktH zinen.
BoYendit'n vindt bij van zichZcIt t'en uitj.:e-
balan:s.eerdt' lev ...nsvisÎt.' te hdlhen waar hij
urenlan)t kan over lilos...lcrt'n. Ht'el anders
tnch dan dit' nielsnUllen dil' alken never-
luze diskussies vt..-rt'n tlVt'! ht'l l'(erin~Sle
detail van de kUT1US.David vindt van zich-
zelf dal hij ze,'r zuinil'( kan zijn en in staat is
urn een echt krisisbC"kid Ie Vtll'rl'n. Hij hedl
de wnkdijkt' waard,' ontdekt van h"ndt'rd·
vijlti~ [rank, l'n 1V,'ct daarmee m~'nu's sa-
mt'n lt· ~tl'lkn ~" ..:dk0f"t'r dan ,'cn Alma-
bt,-z'll·k. El'n dlMlSjt·dU[ll'r'vtcn ui wit Ie hn·
n.-n in I"matt'nsau~ k.lSt ~lechl~ lien Irank_

kan de ..me rUI niet gevuld worden dtMlr
een andere put. In handetsrermen uitge-
drukt Inpen enkele van onze medestud ...n-
ren werkelijk virtueel laililet rund.

Uitt'raard is een kontak, up dil punt
ml·t dt' uudeT1 uil den huzt'. Ht't verder SUl'

dercn ol "p kol ziJtl'n zou wel ...eos zwaar
kunnen ~t'h}'polt'ke-erd wurden. De hulp
v.:ln ml-dt'Stud ..nlen Nfjlt Pt'perkl HIt ht'1
vt'rlcnt"n van kredit'l ui het lellerlijk vec-
schaHe-n van maaltijden. Vele-gokkeT1 heb·
hen geen geluk in de lidde. Bt'Slaande re·
laties krljgt'n Ie weinig aandacht, vaak
kumt men wegens tijdgebrek en uhgeblus-
theid na d.. venmlt'iende guklnspanning
(gukkt'n gebeun met'$tal in urenlange 5t"$-

sies) niel ttns toe aan hel vrugstuk ~ksu-
aliteit in de nllmste OOt'kt'nls van hel
wtMlrd.

De diefstal van David hij ziJn vader en
dc up!ichllnj.l van zijn mo ...der zijn maar
kldn grul. David ht'dl zich allang wc·
wend me' dl'ZC handelingen en bes1empdl
ze als een nuudzakelijke invesierIng die pa
en ma mtle-Ien maken willen Zl' hun zuun
als univeT1llair zit'n npknmt'n. Snmmigen
~t'vt'n open hanig ltJe veel vl'rder Ie Raan.
Il'mand maaki .. samt'n mt'1 een mede~\)k-
h'r ,'t'n bnekje V'Mlret'n Z"j.lt'zej.lde aktivi·
Id, van dl' SCOUIS.Zl' j.:.inl-lenIn een slad in
dto'om)tevin~ van Leuvo:n l'en I(an:s.eda)t .lilt'
handt'laars al um via puhlicileÎl Steun lt'

(/oto Dirk &rnard)

ken, vlieten en handelen. Bij Rationele Gl"
dra~'l'rapÎl' omdekr u hue uw gukversla-
vinR luW!i.('hsamenhangr met uw denk-
lVijze-." He-I boekje mikt er vooral uJl dl' }te'
dachten Ie "ntleden die \Ot gukk ..n aanspu-
ren. Dezc gl'dachlen moeten ondt'rkend en
vervan.:cn wurdcn dtM.lrandefl' }tt'daChtt'n
die dl' )tukkt'r moelen 1Vl't'rhoud ..n um Il'
Rukken. Een deTKdijke handebwijze ntle-'
mt'n w.. ralinneTl denkt'n. Alsul dol' niet
ons aJler opdracht Is in deze studiejaren.
Kam had dus toch geUJk.

Peter Maen.ens
Een s~prtkjt 1/ftl dt sOclalr tri mtdiJl:ht Ila! van
dt A/ma Mal~r kan dt juisl~ richlinJ aan"Wijun
IoOOr dt nodiJt prlljnsiantft hulp. Et71 aantal or,
9anisoti~ ;:uflm 9raas in dt brn spn·n!Jnt. CQd
Ha$Mlt (Cmtnl1/f voor alkohol- tn druJbtttrij-
dinJ) (OJ1117.42.98) tl"/ CAdGm (09/11].89.99)
km/1~/1 nn uktrt tradili~ in h~1(indil'idw«l)
1N9tl~idtlf 1'anJ(lb~rslólafdm. NaQStdl' vtrtmg'
i/1,'Iw.f"tr an(tnitmt olroh(Jlin' b~Jlaal ook di~ l'OCr
Q/1(tn;tmt !/f"tllirs. Ot ItltfOOl"/nummtrs .'an d~u
::t1fhwlP9rDtptn ::wlltn U 9raa9 Vf'rschaft wo,dm
dOOfd~ hi~r I...ntltld~ orsaniSOlin. Manalbol It
BNjtrh(Jul (03/11S.88.01). Moofkrmpftin 14
huft ook r(f'ds ja't"lan:1~ tn'Qri/15 in htt btJt·
Itidm I'IIn .'1f'kktrI. TOlsiN kan hulp :1tw>ndm
I1'Ndm in f'''.~ l'I:4CUSlt/lnil'("r$ilai, .4t'1"/~~kundis
rrnlrlmr. \'il.:1 Dt'rf'SU'T$/raal86. Sr«ifirk kltn,
l.:ktpaiOO/1 a/daar is WalltT l'rrmtirt.
(1/ ó/2l.2 7.2t>.
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Bochten, palavers en fundi's

Sora wringt zich door het
verkeersirkulatieplan
00'" maand geledLn werd hd

nieuwe verkeersirkutatieplan
voor de Leuvense binnenstad

goedgekeurd. Het plan dat voor de
verdere uitbouw van het huidige lus-
senplan mod zorgen werd meerder-
heid (SP, CVP) tegenover minderheid
(VLD, Agalev. Vlaams Blok) aangeno-
men. Gezien de financiële implikaties
werd het plan samen met de volledige
#JegrOa"g door dLgemeenteraad ge-
jaagd. De stutünten he8ben uh ter
niet op de goedkeun'ng van de Leu-
vense gemeenteraad zitten wachten
om hun protest te laten horen.

Vmi.,; jaar besllne Sociale: Raad (St1ra)
het mobllheusplan V,1n hel Sic (Sr:nsihili-
krinJo(5- en tnfurmaüecemrurru IOc"steunen.
In dal plan werd een duldeljjke keuze ge-
maakt'V!l(lr een ln'[hare stad. hcll«k dan

ook evident dal Sma ht"1verkeeearkutaue-
plan van het sradsbesruur zou afschleten.
Na vL-.:1palavcren hleek echter dat een
nieuwe- hl.'zjnnin~srunde uver studenten en
rnoblhtelt geen overbodige luxe zou zijn. Er
we:rd dan ook vUllr ~kuzen om de ver-
keerskonsulem met behulp van de verani-
wutlrddlJkc van het Sic eens Ili(uurlijk on-
der vuur te nemen. Men kan Inderdaad
zeker niet omkennen dal het nieuwe ver-
keerstrkularleplan enkele verregaande in·
grepen inhoudt.

Het plan zou het verkeer dat Leuven
doorkruist zo veel mOgt:IiJk moeten beper-

ken, maar het Is ook weer niet de bedoeling
om het autogebruik resoluut terug IC: drin-
gen. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe par-
keerplaatsen bij in het stadcernrum. Deze
parkeerplaatsen wuden dan aanstenen op
een van de vele verkee-stussen dit: het cen-
trum vlot bereikbaar moeten houden. Om
de druk IIp de vesten te verkleinen zal men
ondermeer een tunnel gaan beuwen onder
hl.'t Martelarenplein. De vermoedelijke
kostprijs van deze zeer omstreden tunnel
bt:draai(1 meer dan tweehonderd miljoen.
Anderzijds zou de hek btnnensiad. dl! Is
het deel binnen de ringwt:!(.. zont: dertig
werden en \\Iordl het autovrjje stadsgedeel-
te uitgebreid. Deze uithrt:idinjot beperkt zich
h'M.tdukt:lijk 1"1 l.'nkde straten in dl.' buurt
van dl.' Gruit: Markl en enkele pleinen.

Druiper

Dit aües zPr~1 ervoor dal ht'1 plan door
dl.' studenten beschouwd wordt als een
druppel water up een helt" plaat, Zij vrezen
dal er niets tendementects zal veranderen
aan dl.' huidige roestand en vragen de stad
dUidcliJkt: stappen te ondernemen om hel
autoverkeer aan benden Ie le~t'n, xon-
kreet pleiten de studenten vuur een verdere
vervanJo:in~ van autoparkeerplaatsen door
dt'Jo:elijke lietSSlallln~en. Deze lIt'lS5tallingen
moeten bovendten beredeneerd geplaatst
worden. Als ahemauet voor de auto moet
het openbaar vervoer verder uitgebouwd
en gepromoot worden. Ook moeten de
autovrije zones uitgebreid worden. Tenslot-
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huidijot tlt'kid inzakt, mot'lilitdt roenemen.
Vori,.:'"week w,,~:n,da,.: was er nllJo:een
prikakth' van de 'jot,oenc revoluthrnaire"
aktit',.:rol.'p Distel. Deze laatste t:Î§1een on-
v'M.rwaarddijkt" -rroonalsrand van K"ninjot
Aut,,' en vcrwijt de 'vcrkozenen des v.. lks
een knieval V'M.r de ,luwlnhoy', Bij wijze
van vtM.rtlt'dd saboteereen zt' een twintiJot"
tal verkeersborden in het Leuvense. onder
hl'l meno "uhgezunderd üersers' etsen Ze:

dat netsers in alle straten in beide richt in-
gen l"cJotl'lalen worden.

Thlerry Laenen

V""' dl filtsaktir VQnGnt(J(g 11I«t~, mlt of
ZDnd~r~rs,aan h~ /)Qmiaanplrinrijn nu
wtJfflSda9 Dm 16.JO u.

,
•

IC moer I:"f werk !(emaakt worden van een
verkeersplan waarin .lilt' mu~t'Jijkt' belang-
hebhendt'n bel rokken worden.

Motto

De goedkeurinll van deze nieuwe stel-
IillJotcn!ljkl "I' het eerste zicht een verzwak-
kin)t van het studentenstandpunt ter zake.
Het moet echter vtttet"r gezien worden als
een simplilikatle nl als een duidelijkc lei-
draad. De nudemen blijven pleiten V'M.r
een eknllljotischt' muhlliteit. Vandaar IM.k dar
Sora achIer de flelsaktit'"5 van Gt-ntlC)t t'llijll
staan, Deze week zal trouwens VtMITde der-
de keer dit jaar aktie gevoerd worden voor
een leefbare stad.

Intussen blijft het protest tegen het •
\

Akademisch personeel bevraagt rektor

Sjarmeoffensief van de rektor?
eoorde eerste maal in de ge-

schledenis van deze universi-
teit, en op voorstel van coster-

lin,k ulf. werd aan het akademisch
personeel de mogeUjkl,eid geboden dl'
rektor te bevragen over zijn beleid.
Dit debat vond vorige week woensdag
onder beperkte belangstel1illg plaats.
Zoals de moderator bij de oam'Q"g
onmiddellijk stelde, was het niet de
bedoeling via deze weg persoonlijke
vetes legelt Ootterlinck te ventileren.
Het personeet kreeg hiertoe ook gee"
kans. De vrage" waren immers al van
tt!1lorenaan de rektor meegedeeld,

In zijn Inle:idin~ Wt't'S de: ,ekwr dl' hM.'h'M.r·
ders onmiddellijk up ht"1 leit dal t'r nojotnkt
ZUlel5 t>t:sttlnd als een plan-O''5lcrHnck, 'Ik
bt:n ",~n man van grute plann!;"n-: sielde
hij, waanntt hij ongetwijfeld t:t:n spelde:·
prik gaf aan ziJn voorganger Dillemans,
"Indien de beleidsp!oeg zkh bezlio: houdt
met de: ]1lannen die de VIlTigejaren allemaal
nau vOllr geschnven zijn, dan zijn wij dt:
volgende vier jaar l()t"1 meI de kunkre1e
vormgeving crvan."

Meteen daarna wees hij heT publick op
ht'1 belan~ van dil dt:t'lat. "Ot' vragen die
hier gt'"5teld zullen w .. rden - en die ik zo
gt)t"d moJotelijkzal trachllm Il'" bt:anlw\Mlrdt'n
- zijn VIM.rmij zet'r bt:lan~rijk, Het zijn
immcrs vragen dic duiddijk maken wal t:r
aan de basis allt'maaJ leeh. Op die m~nier
kan de bt:le:idsplneJo:adekwaal inspelen op
problemt:n."

Rationalisatie

De vra~en dit- jot"stdd \'wrden hadden
~tTl'kkin!-: "I' lema'S ab pt'rstHll",·lsht:!t"id.

onderzoek en onderwijs. De rektor leveerde
handig tussen de vragen door. en liet tip
geen "nkc:1 "jote:nl'>likna de lOt'h'Morders erop
10:wijze-n dal de Hnanctete Siluatie van de
\'Jaams..· univereitehen bljzunde-r precair is,
-Rationalisatie binnen onze unlversfu-h.
ruseen de verschillende univervltalrc instel-
Jin":t'n i-n in her onderwijs in het al~l'ml'en
is mevr dan nodJ~. Hel is bijzundcr ~1I:rk dat
leerungen van ht:t mlddelbaar undt"rwijs in
dil land gemiddeld driehonderdduizend
!rank per jaar kosten. Dal is meer dan een
untversheltstuderu humane wetenschap-
pen. Een humanlurastuderu in Bclllii: klist
j.!emlddt:ld Int twintig pr(>cent mt"(:f dan lijn
buitenlandse kollega, Rationalisatie kan
hier niet langer uitblijven. - zei O" ..terlinck.
waarmt't: hij de slandpunte:n van Vlaams
miniSH:r van Onde.:rwljs Van den Hnsschl·
t>oderschrecJ.

Bestel

Maar IM,k het huidige universitaire beo
stel is aan ratÎonallsatk toe. Het was duide-
lijk dal d~ rekttJf het bestaan van t'nkele
kleinert' universitaire instelling!:n als de
Katholieke UnlversiteÎl Brussel en dc Urn·
burgst' univer.;ifilire instelling op de k()rrel
na m .• Maar in ons land hcstaal cr ~"'t:n pu.
litit"kt' wil om dit donr te: Vllt"ren. ldeol"gi.
M"ht:faktoren ti!(Sl.'n aan de basis van dil
lVantlt'leid.-

Uite:raard was tM.k h"'l muhim"dialt:
"ndt'rwijs, OOSlerlinrk's stnkpaardjt:. aan de
ordt· van dl' da~. Ot: v .. ordckn die dit me·
dium hit'dt aan insIanties als hl'l muniwraat
kWaml"n <lan "od, Maar tM,k s.am,·nwl'rkln~
mt:t t'luitenlandsc: universite]tcn - "IM'r hij'
vtM.rhedd het uÎljotcven van ~emt't'nschap.
pdijke kursussen -li~c:n t'linnt'n handt>t:-
rdk. 0,' Tl'ktpr Wl'eS cr !'ltlvendkn up dal.

in legenstdling lol de studenten. vele leden
van het akademisch pers.mee! huiverachtig
slaan om de Mal' Ie lellen naar dl' moderne
inJormalika. Een "'eh'Mlrd",r IVt'l'Sdl' n-kurr
inderdaad up ht't teil dat "het ,·m'M.·siasml·
hij 'Jo:evcSti~de pr"!t'SSl.rcn· met fl.t:trekkin~
tot deze evolurlcs op non hijzonder lilol~
pitje sumd. "De rektor sprak in dl.. ,.:,'\'al dl'
hoop uil dat 'dl' Studenten die unjotdotclijk
computerminded zijn', het akademisch per-
~"nL'eI zouden dwlngen 'M.k ~o:t'lruik te ma'
ken van de nieuwe tt'<hnnlojolit:en.-En", lO

zei Ooslerllnck terloops. "we kunnen ruslijot
srctlcn dal het aantal computers dat nu n-r
heschikking Slaat van de studenten in de

loekum!>! nlet meer zal volstaan ten gevolge
van een Steeds roenemende vraag-,

Vragen

De ekonomlsche rcalitdt lal er de uni-
versiteit in de tnt:kumsi !tIC dWin)tl.'n een
deel van het komakumderwijs at te bouwen
ren voordele van ondernctn via de compu-
ter. N"chtans is kontakt IUSSl.'ndocent en
erudcm de besu- menter om kl'rswl o\'er 11.'

dragen. dat beaamde nok de re-ktor. "W.,.
kunnen echter maar een ""p,:rktl' hoeveel-
ht:id Jo:t:ldspenderen aan ",:,dt·rwijs.-

Hesluitend stddc de rektor n"Jo:dar hij
h'M'I'I" dat via dil na,.:,'nlwl'l·utlnj,· .·.·n
aantal misvcrstanden uit de we-reld ge-hol-
pen werden. T,·).:enuver Veto meldde dl'
n-ktur n"jol dal hij sreeds bereld was een jott"
lijkaardijol debat te "r)tanj~eren met de stu-
denten. HIlflt'lijk tnoeten de vrajoten dan
nkt lip voorhand lngedlend worden.

Annemie D«kx
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Wat is kunst? sche muzjekgeschiedenls legde hij de popu-
laire muziek vaarwel en hield hij zich voor-
<11bezig mei video, zowel puur artlstlek als
in opdracht van de KU Leuven. waar hij
sinds 1980 werkt als tree-Ianee regisseur
van dldaktlsche video's. bedrtjtsvideo's en
promotiespots. Sinds 1982 maakt verdln
ook teater- en dansvideo's. Eén daarvan Is
'Roseland'. een video waarvoor hiJ samen-
werkte mei Wim vandckeybus en Octavio
lturbe. en die verscheldene prijzen kreeg,
waaronder de belangrijkste dansvideoprfjs.
de Oanee Screen Award.

Voor deze Il'nluonstdllng koos verdrn
niet vuur een retrospektleve. hl) wilde
nieuw werk maken. Geen nieuwe video-
tape of een nieuwe video-Installatie, maar

een oude liefde: de beeldende kunst. De
beelden komen wel uit lijn eigen video-
oeuvre: verdoken beelden die In hel snelle
en Ilnsende videomedrum aan de aandacht
van de kijker ontsnappen. krijgen nu een
eerherstel op de dubbeltentoonstelling 'tee'.
verdtn ging het gevonden materiaal up-
nIeuw Ie lijf: herzeg hel, behandelde het
compurergewljs 101 nieuwe beelden en
maakte er prints en dia's van, De anekdo-
nek van de oorspronkelijke videobeelden Is
weggefilterd, wal overblijft i~een getrag-
menteerde werkelijkheid: verdtn toom ons
l'en hals, een oog met een wenkbrauw, een
gezicht achter ellebogen. Wit- na het zien
van deze singuliere werken wll reruggrfjpen
naar verdras vroegere werk, kan terecht in

'Gedaante-wisseling' Is een Inlil.lIid van De
Kunstbank. hel Kultureel Centrum Leuven,
het instltuut voor Kulturele srudtes
KU Leuven en uiIgeverij P. dal hedendaagse
beeldende kunst voor een ruimer publiek
loeg,lOkelijk wil maken, Vorig jaar werd
een rentoonsrellfng opgezet rond fotografe
Malou swtnnen. dil jaar is hel de beun aan
waher verdtn om zijn ding op hel publiek
los te laren.

Dal deed hij al eens eerder mei zijn
gnlepje PasDe Deux men hij in 1983 ons
land vertegenwoordjgde op het Eurovisie-
songfestival. Na dit hoogtepunt uil de Belgi-

(/01(1Waltt,. Vtnlin)

Supe:rclub Leuven ziet er vandaag stukken aantre:kke:lij ke:r uit. Superclub, je home
entertainment store in Super City, is volledig gefacellft, Voor al je cd's; T-shirts; dcc's; cd-i's; cd-roms;

video'" Baywatch bijvoorbeeld; computers pelletjes; Internet-pakketten enecveerts moet je vandaag meer

nog dan vroeger bij ons aijn. Onze studentenkorting van 10%* SUP ERe LUSe
blijft natuurlijk geldig. Weaien je in onze omgebouwde winkel! _ .•.••••.•••••••.•••.• - ••.•• _
'Ultguonderd Ud~.lIth.qlln, V"~IIP', tonurltÎ~k.tl, , .... totlllll •• tO u,ulOhu. aht <1In1l1lu,bIU mH ... der ... tin,'

de permanente videoteek die tijdens de
maand maan opgesteld wordt in hel Kul-
tureel Cernrum Leuven,

(pr)
lH ttn/o(lnsttll"'9 'ia' loopt van 1maart /Ot 31
maart m is OP9tsPli/Stover twa' /okat,tt, dt hal
va" dt unrwrnltiubibliolnk", htt KultllT«1
Cnltn4m RomQQIIUPoort.

Veto
'os Mc1ersstraat S
)000 Leuven
Tel 016/lZ 44)8
Pax 016122 0101,
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4 maar! 1996
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~ zoelcerljes
.J Kamer IC'huur In gemeenschapshuis. Huur-
prijs 4800 franli: per maand. Grote tuin.gmtc
living. goed gt"Orpniseerd. Vrij vanal vrijd.1g 1
maan. Medll'J~rilal 188. 'S Avonds te baicb-
ligtD. 20.12.06.
"Gnocht: ~ssaglen voor uajekt Lommel-leu-
ven. EIIt" wndilg_ Uur af IC spreken, studenten·
prijs. atn Breear, Blerbeëkstr. n bus 18, Hever-
lee of Wijerken 163. Lommel. 021206.03.08
(wC'rku~nl of 011/54.49.04 (eekcnd).
.J sreran amUk"C'f Je in MexÎoo. Ik ga Je lOch
wel een bc ....tjC' missen. V.
" X laai aan Slijn weten dar doe d.a~n van de
lilsciSl.jK~ NSV-belOgingmuurschild"ring drie
debiele maagddijkC' Jongt NSV-marina's waren.
,I steven Jan. Picl en Ann wo 06103 om 16,30
IJ aan het Damiaanrlcin. vCfg<:'<::\ d" dr.mk OÎt'I.
"Dezl.' w",,,k. grali~ biJ één vl'~elilliS(:h" maaltijd
in de vnlk.skcukcn: ren 1i"l5.'IkIÎC'.
,J Turn. wil jo: me leren sluwrn Irgrn vulg,mek
w«,k, d.;Jn kan ik ~ 'vulgrn' en dan ~. ik geen
go;k Ilguur, z".ls up ek vonge fuil. S.
" Leuven Fncismrvnj fisi dal T"bbact. zijn vnj-
INIi:" vrraDlw"urdrlijkhrid "I'nrrml en dr
lascisti~hr NSV-man "I' 7 maan vrrblrdl.
, U !kvindt l.;ch hlrrIV"u~ o'lrs lei. Hrdl Ithaka
}1>6 u ,~.k ht~k,""d en hadj .. wel l":n van "nZr
dalslo:nrnlparcnursaanduidingrn in jo: kamo:r!t<'-

wijd. dan kan dat. Kom hem gewoon hollen in 'I
Stuc tijdens de kamooruren. (Van Evrnslraal
2d. vragen naar Pirl)
.J Trip Volnde week: 'Honkey's Uddrr' van The
AfghAn Whigs. thc kind uv song you can $hakt
aU night long 10, en Underworld's 'Serond of
the Toughest-. hhtlng the shops lighl belween
your ran .
.J PUI on yuur dancing sboes. The 2nd Scurpi"
Dance Pany of thr yrOilf:Thursday I'H03. Rumba.
-J OAV 1 maan '96; leve olllr mensen dir hun
sirm 1.llen boren ril nielS 11:'zrggl:'l1 hdlbrn.
.J KUIplUI van dr we"k: Nourëkaap. 'Sndli"l
Suzy': stuur doll dmg dE' rulmtr in nu meteen.
.J x WE'nSI de rijkswacht en BOB op 7 meen een
skchll:' dag I<~•

.J Ab,,1 dansmanekes g ....n Vlaams verstaan. De
dag ..ma in dt'Zl:'lldl:' zaal nut: meer S(l'rpl,,·DJ·~
vuur .....n undl:'f!;wundpan)'. Mrrr jlilaar als
daner aldólar.
" p...u-r Flipk ..ns, nu Sli jr ""k o:o;nsin dr Vrto
" Wir er nog in de Ww wd. springl mur eens
binnen 'Ifl de 'S Mt'irfSSlraal 5. Vrw wd.a
~hrijvrrs. d'p· ...rs. luwgra/ ...n. c"lumnistrn. car-
uwmislrn. kunk'p,ur!r kun~lt·naaf'S. rrauards.
jezcrs, balpennen. I'al'i ..r. do: zio van h.., "'\· ..n.
en u.
,'Dinsdag ]2 maan i~ e r "'''OT d .. lololISI.. maa! dn

I..,-~~~Het "groene" copy-center van Leuven.-L.~ Gerecycleerd en 1000/0chloorvrij papier
Thesissen - Cursussen - Folders

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

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

zat. 10u_tot 17 u.
TIensestraat 118

3000 Leuven
tef.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

jur een Jclé-avond. Alk tChlro)·leiding is vao
hane welkom om 20.30 u beven de Chirowlll·
kei in de JP Miodtek:rsITll'\ '7 [aan Sf·Maar·
lensda!).
-J Leen, lees de Velo van vorige week,
-J Ban. om het volk bulten Ie krijgen kan je mis-
schten nog eens in je bloot bovrnliJf tappen.
.J Keony (aka Tom A.): als jullie daar nog een
lT1.IolSOISjkaop everschor hebben. stuur haar dan
even door naar de RUG. ok7 Ik IJl hier nilIlldijlr.
niel aan het raam en kan dus njet zelf checken
wat cr voorbij komt .
.J Dir andere 't ëesnchwerracer WrnSI jou een
gelukkig .. vrrjaardag. Frank Rowlandl (En ge-
draag je nu dndelijk eens volwassen in plaats
van mrl waterkanonnen naar dt' mensen Ie
schlcl .. n - van Uil andermans raam_ .. )
"]n een k"mmunislisch ... SIUI rs de diklaluur
stechrs een ov e rg~g~alt'. alteen kan dele wal
lang duren .
-J Grorg. al g..dl men een up een goud"n ring
("I nt' sm"kingJ. ·1 is ..n blijh e..n "'lijk ding.
Hot' was hl" hij Hcsholni~? Pee vlo xosmos.
,ITon., .. lIlr: ais g.. " al ni.- d"t'l voor h"t stuk.
Jotadan ",eh naar h .. , mrnaniatoneel ~aan zlen
vuur d·olClri"skCl;. Or veto-eindredaktie.
" Aan allr .,.·huisvrslrn, brdankl umdat jullk
m ..t IJjn alkn turn weer ..nk ..l.. h"mkrdrn SlU-
do:nlt'n Ie )lif'Cn p) hdK>o:n grl ..gd, En aan dc.-
mennen van S~]\'a$l> v"I~ ..nd jaar knil:rn jullie
o:nk.-l.· 1"lk '~1Slbl"kk ...u In 1'1.1.115van .... n hor-
d" amh .. tarn .. Spanjaarekn. Vraa.: man aan S,r-

, Aan "Ol alinlidsI" Barbara. w"rd maar ho:o:I

vlug beer want sponrud zonder Barban voelt
zich ren bet:lje lriest (en Baroar.l zender spon-
raad misschkn ook wei). Nog veel moed en
srerkre en 101 I van de Vûlgende bezoekjc:s. HiJ-
de (in naam van de rest van de bt:nde en na-
luurlljk ook in naam van 71chZl'II)
.J Aan VRG. goos is nog ueees een kring. die
weliswaar uen keer kleiner is dan die van jullie
en maar één Slem heel! op een raad. maar da's
nog geen reden om onze uilnod.iging mei opzei
te vergeten.
.J Aan alle spora·lissl-enjes. Ik vond her hrel
plezanl en hoop van Jullie hdzo:Hde. vocre ben
Ik er zeker van dat dr Ricardtrophy e~n ple-
zanl was en dat het wrekend nog 1'1t'7.aOlH
wurd'_ (al ben ik er Zdl spijtig genocg nl~l bij,
weh ve .. lplrzi ..r ge wenst] H.
.J Ik hvmuj"ngrrrn van Hrl Go",de Spe,,'r trek·
ken op 4 maan naar hrl GroOI DrNI rund sa·
m ..nlrvingsvonn en in dr GrOlr Aula van hrl
MariÖl Thrrrsiacull.-gt'. ~'rganiSt: ..rd duur ek
Rozo: Drt"rnpel. Alspraak urn 20_00 u oun de- In·
gan.:. Inlo in !lt'utralt: ,'mslag via PB I I}. 3000
Lt'uv"n-}. :.
-J Ou 4 au 7 mlrs la re rr .. t'S1 rund ... Mall'<'r·
IUUSlhrilo:r 20.)0 u. 150 vvk,
.J Leuven F~~m e\'l"Îj"I' 7 maan
.J Best e Hist~rianrn-Tl.tnrsk~. ik h,~,p dal Jullit'
ht'1 gindn h«~ g"~ .:o:had hebben en dóI, jullk
...nkrlr wat .. rpijf't'n \"k'r "05 mt't'grl'rolcht heb-
bcn en naruurtijk 'k'k.-..dóMjullit' lenminsl .... t'n
kaartje- grschrt'wn hd,h~n.
\ Claude- .: ..eft L.-~:I<.·nin h,·, a'rrpijl'r"~ ..n ,'11
h, ... daarna Irrug nu,h,.'r '0: nrd ...n. Prij, over-
t' .. n I" komen lil h,~,·r.· sferen.
, Sluckn, .. n van Ka/a~h'lan hrhl~n nau ... .-li/Io.~
bo..-k .. n.pari .. r.. .W,·t'S ",hdair en kom dlllt.da,.:
5 m~an (I) 00 u .... It. )0 ui naar d,' z•.,dljo:~
van 'I MSI..-n k,w'r t'en S1runkaanjt'_
" Alkmaal vodka-prang .. en s.ak.. ren \"k,rdc.-Io:
van stud .. ru ..n in Kazakhstan kom ..n drink ..n.
0".7 rnaart "I' d" I...rma lak Lew, tEr zijn ""I.
SCh,,.," metskes daM.1
.J G..en, 'S nachlS moetje ~]al... n oi studeren.
nkl mrt K"ct'aantj..-s olan d.. lw",md zijn, t'n
z.. ker OICI ab jt' "...snoll\l wurdll
, Wij willen mvvr \'''gd"n in Krinj:raa(L
, Gt'n"o:.:, hi..d, lijn .. I.,kus..-s aan ","'r 1ij1\ ak-
li.. s IrGen sHElL en ",,'nst ''TK m.~ ,el e- O~'1,ni·
"urgirs ..n LBK .... n deg..tijk mestaktieplan .

JO MEUWISSEN
u...,

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal. ~

....Videoschermen tot 4 m. ~
DISCOBAR EN CD's met of -

zonder D.J.

~ 016/201.301

• agenda & ~ ad valvas DOOR JORISJA"'C~'

MAANDAG
14.00 u TEATER ·ZOI (;o;w<;/d" d.. ", Bl,uw Vkr.

in StadSMhuuwburg Leuven. erg. Blëuw Vier
~.

20_lO u TEATER'LoI T.. rrr..-si rnndr'. ",Kst van
Annand Salacr .. u. rr!tir Ikrnard MIluIl ... g..-
brachl d'k" Istur dr s...c,'un ~R"mania·
toneeu, M.llpo:nuus"::att'r, R"d;tlItrnsu.laI.
1..-uvo:n. 150/2001

DINSDAG
20_00 u LEZING -Em w ..rrld zund", slUurman·.

d'k'C JUl' Krul1llo.1. ,I\'n Ik nku""l" " ....
wikkdin':"n in do: ..... rdd o:n 100'l.... IIJ"" ah..,-
ni,kvrn. tit' .~.k anokd 1'.4-5. in MarY.
Tt'roiarulk.:,· 00.78. 1<"'1-:- I-:ratis. "r.:. ".lW.

20.00 u LEZING '''drtlW,kt'Ul''- d, k,r ri•.,/IIij~.
I:'l:'npsych, d".:iM:hc ht-nadnin):. in MTC
01.0).

20.00 u VOORDRACHT I'ruduklir oIhlding
w,""d. Vlw.mrn:id do~'r Mit'ko; Vo;rdUl. in
Knnso:nzaal LemmrnsinslÎluUl, e.q:. Lem·
mrnSÎnsliluut.

20.00 u KONSERT do~>t PJti,PJ,i IIlv Ililtk In-
gris. strijdli"d.-,rn. in SI.Jan-d ..·i)o,f't'rknk.

10.00 u LEZING do." Pn,1 Dr. Kard Van 1..-r-
hc:T):.h .. "Tdllk)-dar '96-. in MSI 0), IS. ""',:.
50, "rg. Alla ~\l'J"ugd "n Kullu, .....1 ErI!;•..-d.

20.00 u KONSERT "' ... rn (b'r Frank 8o>o:i;"n,
in SladKhuuwburg.

20.JO u TEATER·Mu.hrrluckin eanh is me"hrr·
fuOOn round, riRhI' door \$sue de Seroun
tRomani.lloM'f:I). Malprnuuno;ater. Rc-din-
grns'TiIilI, I...euvc:n, ISOllOOf

21 }(l u KONSERT Bluespowcr door en VlII>r
'US,,'s Blun Cumpany'. in Kaltt 'I I'IC'Orum.
Naamsestr.46. 'OCi. gr:atis.

WOENSDAG
IJ_IlO u UUR KULTUUR Zw~n .. WalM:n·. }:t'.

dkhlrn v~n logcboTg Bachmann (1927-
197}I, in Rt'}'nMn Trai..,. Mall"-'nuus. Redin-

gcDslTUI 4, IO"K. Sfi'IÎJ.
16,}(l u AKTlE T.-gcn hrl miw.rnnrn van d ..

Vllt'1gangers rn dr Ilrlk'rs in <Ic sud. "r I);ro.

mwnplcin. "Tg. Gcnuc):!.
20.00 u VOORDRACHT PTllduklÎr ald.-tinl(

w'">rd. ve •• rbt-rcid do.'r Mirk .. Vrtdin, in
K"nk'nual Lnnmt::nsinSliluul. "Tg. 1..-m·
ITIt'llloinSliluUI.

20.00 u KONSERT do." Jl"h ck Nip.''''' to.Jnd,

d" zanger en het m..isje·, in S,adKhnuw·
burg. loeg. 10001900/70014501)00. ''');. KC
Leuven.

20.30 u TEATER. Roman>i1Îii1rrl. rrglr B. Memf·
Ir. in Malpt'nuuSleol'fi. Redingo;nSlr;aal, tee-
ven. 1501200(

DONDERDAG
u LEZING duur Clara Brakd over -Ulnd,,,,-

tcalo;nradill"s in J01\'a", In MSI 01.28.
14.00 u KAFEE '1'10 Pasar.in··k;al ..r d,wlTl"f'Cnd

aUlilaKlnbch Irdpum " .. in de vr"c~ .. uur-
lp met urn 22.00 u "PlTrtkn van Oa\'Îd mei

suijdmuzi ..k umJuil ..nd: -S,dal W.. rl<"I"·.
"1): 1.0>10 Bu ..n..~.

19.00 u BETOGINGAntifa>cbt;schr ho;w,:int;
",.,. 110:' ~·rm ..d \'111 h .. l NSV. IIrganilOltÎt'
• ...",,· ..n rascislIl" Vrif, alsrr.ak sladhuis
Leu'·o:n. gra,is.

20_00 u KONSERT Kamrrk'klT rn rU«1nblr
uudc.- mutio:k 1..-mm..nsinstiluul, ,~v Erik Van
No:vd. in Kunsr:ru.aal Lrmm ..n~in~m"ui.

20_00 u KONSERT M~lhildt' S':lIltin.: and Ihr
Whulr Band, in SI~d:;('h,'uwb"r.:. tu,,!;. 500,
"1):. KC Lruv"n.

20_30 u TEATER ·LaT.. rr .... s, Rund,,'. malr<r-
luuszul rrding ...nslraa, 4

20.30 u TEATER 'Oe Rt'Clmaardi)!o:n' duur Or

R,wlVt'rs. In SIUC, ""'tt. 200llOO. "rg. SlIK.

VRIJDAG
19.)0 u KONSERT Ameli~ Mour. BiKh. Wclgt'-

Icmpc:rd klavi~r. in Foyer Auditorium Min"e'
poon.

20.00 u KONSERT duor Kamo:ro>rk..-stLemmrns·
iOSlituuI mrt werkrn van V;valdl. Mozan.
V.ughn WiJti.ams o:n R..-sri.:hi. In Abdij Vlirr·
br-rk. Krssel·Lo. 10C'g_ JSOI3001250. "'1>.
DavidsIcmds Vlicrt>rrk.

20.00 u DANS Balke ·Oc Rau ..nvangr. van lIa-

m..l.-n· d, "'r (I"Jota"cr cn S.'''l'lnk'. in Slad·
KhClUWt>UI):.

20.JO u TEATER -Oc Rt'Ch,..aard,,, ....n· \'an A.

Gimus d'.1T Dc R"ov...--~. in StIK. "><,&_

2(01)(J(). u'lt. SIUC.
n.acht: SENSIBIUSERJNG ·S.~idarnigh, '96' "I'

Albt'ninapkin in Brussr:1. ",nm''''lint: mc,
dakl!,zen. "'!:'. Gaill" ... n and"r ..n

ZATERDAG
10.30 u KONSERT TIl" T,uuNr } o:n Kh) Th ..

Bridt-. iu CC.,.. a.'lTr. Bicrbcck. IIq:

20011501100, "Tg. CC De Be>rrr.
20.}0 u TEATER 'Ot' Rt'chlvaardi.:cn· van A.

CamU$ d,.'r Dc R .. "v e rs, in SIUC. t,"'):.
2001100. "Tg. siue.

ZONDAG
] 1.00 u KONSERT -Phalniu~', d •• 'r Ensr:mblr

Erik Van No:,·t-l, a,di"r "udc.- muzie-k Illt"I
Vlumk' 1",ll'hlll" m"zkk. in Prt'dikhl:'rcn·

kt'Tk. u>qI. ISO. '''g. KC Lo;uvt:n.
20.00 u DANS BaU", "Or Rau"nvango:r van

ttamelen" d"", Elég.ancr en Souplesse. In
Swdschnuwburg.

MAANDAG
2 I .00u LEZING' AU..chu.nrn in aki;"'. kring

over 'sternr ..chl ",." migram ..n?' d,w" TUllik
Fraihi, in ku):dhui~ CkICkw"fk

AHa
• G410} Prcsidiomvt::.,:aderifllo:.. in Permancn-
ri.., 10t'8- 20:00 .• OSlO) "m 20.00 u: Lalng
, ..U Ikydar '96 d" ...r prul Kard Van Lc-mcTJthc
(Subd). in MSI 03.18 .• 0710) om 21,00 u:
Fuil: Lond"n Under~,.,und Pany. in RlauW<'
Kat.,r. I, ...g. 60/80.

Crimen
• (410) om 21.00 u; Precamus Dij Tom en
Walt<r (DîoCSlSt'Str. 259). Code" en glu mott-

br.:ngcn .• 06103 om 20.00 u: Muziekkwis
jvooraf inschrijvrn). in dt' fakhar .• 07/03 om
21.00 u; C"cktailavond in de kdder van Dcn

TIJ!.

Ekonomlka
• (6/0) Man-vrouwumus. in CiTy Saloon.

KatechetIka
.06/03 om 12.00 u: Show door ~rste kan.
in MTC 01.0) •• 07/0) om 09.)0 u: Thomas·
feest: fuchanslievu:ring. alr.ademisdK' %inlng.
fecqxie. buffel, in Falr.uktcit Godgekerdheid.

Kilo
• 04/03 om 22.JO u: Jotumy en Marillil-
avond (AilIlgt'fla5Ie klcdij), In Fa); I.. cn W_

Kilo + Eoos (Klos)
• 04103 Salamisbcker. bowling. • 05/0} Sala-
misheker: voetbal.

Medica
• 05103 om 22.00 u: 2t' du(' fuif. in AlbalnlL

• 06/03 om 2:2,00 u: Jappy Jour. in Dt)C's.
.07/01 nrn 22.00 u: TropicaJ Night. • 08103
urn 22.00 u: Auwzalr.ken AVlmd. in DtK's.
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Medlsoc
• ()(,IO) urn 20.00 u: Vllrir:lf]lruscamma. in
Inkumhal Ondcnyjj~- rn ,...1vnrsing GaSlhuls·

f><:l}:.

NFK
• 06/0} om 21.00 u; Thnmasfeesl studCTIICO
Paus<ulJt.'8r, lueg. 3001400.

Pedagogie
• 07/03 Prdag,~kmO:JlI IIJI "rn ....n 1"",ilit'1
l~n~wÎdll Ir bicdt'n Iq(m dc NSV·lktu-
ging. en drdt GRATIS badgr'5 uil van Lc-uvo:n
rein S!lJrH'n lukl h<tl

PollUka
.06103 (}m 21.00 u: Twm-f't'aksa\'omlln

P(llitika.

Portulaca
.07/0) Olm 11.00 u; Wt'rkllrtlepverpdcrmg
Engrb Va,lt'mekum. in TV·zaal PanK'Ca.

PsychOlogische Kring
• 08/03 Glahal. buWicnst vanaf 11.00 u :UIO
Psych .. k>gisch Inslltuu!. in Zaal PORhul in
Vis5ttlaken.

Romanla
.0710) om IIJ.}O u: Rflrnanill nlCl'{ op: Aklic

5\1'" lascÎ'imt'. °11 Gruit' Mnkl.
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Kabinetsekretaris van Patsy SoreHSen over
samenlevingskontrakten

gaal dal eindigen?
maandag 4 maart
vindt er in de Grote
Aula een debat plaats
rond het samentevinqs-
kontrakt, Een va" de

veielI, ",0,,1, vooral na
Tom Lanoye's mediattuwelijk, tiin de
perikelen ,'on al dan niet homoseksu-
ele koppels niet meer weg IC denken
uit de aktualiteit, In Leuven heeft het
"jet veel zin om met hel ganse kat of
de ware liefde naar het stadhuis re
trekkJ!". want ,"'ze burqemeester
IIeeft beslarel! dal hij arm dat "ekshi-
bitionistisciv gedoe" niet mudm:r. Wie
er wel aan meedoet, en rr :dfs mee
be_qomum is. is PlJl5)' Sorensen, scne-
pen l'OOr emansipatie, hem/kin9.
jeugd en o"tw;kkdi"9samenu'erking
\.'0/1 de steä Antwerpell_ Op het debat
van maa"J119 wordt ;:ij veneeen-
woordigd d(}(JThaar kabinetsekretaris
Rllud säartens.

Veto: 1I:>r l~h,'l Mrt \'''1f Uil ',,""'n/(11II.'1"':JJ'_'.
I(T .'l>/t:I1,':ik .'nMo1<l,,_:>
Martt'ns: .()t,npmnkdljk i~ht'l "OI%1Ian
uil dl' wil "In v""r !I\Tl" p"·I"\""nliJk<.' vucn-
den. Torn L.m"~t" ..-n R.'nl' L,'~ il'l~ 1..· d'It.·ll
wc lijn daa rrond don ,Iotol.l/1r'lddo;"nk,,'/Ien
kwarru-n op ht'1 iUt"<.:\".111cvn rq!ISln, Edd}
Houtmans \ an A!otal\'\ ht"dl in een praat-
rr<.~rammcl ,'p \olM 1Ct'/l".~d:·1\.ijk. Ik Kht-,
pen van de llurgerlijkt" ~tantl in Ant .....espen
is van I"lan daartond Ie" Ie gaan d'l("n·, Wc
hebben dur een zeer OOZf"reakue "I" ge-
kn-gen van hel Vlaams Blok. onder andere
dolt een h0l1J!.~huw"'!!l~ fI,d "p JH'!..~Iadh..'_li~
mOl_hl \'oltmkk.-n I'I'niden:-lt'I"\\~jl Wl' na-
dit'n - toe-n we de tape van dal Ilraa111f(l-
IClilnlma zdf I'lt'kt'''t'n - \'a~tjo:""';lddht"I'lbt-n
d'lI BIlIlImans nit"1 j.:t'sprokt"n had O\l'r hu,
we-lijken. t"nkt"! «ver een 1"t'IU~:t' rt'!o:dint-:
"'''''1 samenwonenden. en ""k h,'1 \ladhuis
elp ZIChi~nr..1 vern'lt'md .:,,\o\t'.....1. Mailt
hun, ur doll t,.;t'nhlik \t'l"'iprt'id! het VIOIam~
Hlnk een fIt'~mt'dl'ddjn!o: over wal allt-maal
niet zou kunnen, en dan 1:iJnWo' Î<'I~vlug-
}(~'rf:olan nadenken dan I:'ij.wnlljk voorzien
\".11>, Nllf, !o:"'c:nvrcr maandt'n later :dln \\'l'

dicktid tote~tan rn..'1 l'1."ll~ml'nlt'l'in)-:,rqtis-
tl'f."
Veto: Wal "<lallhrl "ammlnjn,,,,nl'!II)I," "',"'1.'11.
lI)k UU?

Martens: ~Op J(emet"ntdij" vlaf.. ,ijn we
n,uuur!ijf.. !o:t'Nl/1dtn deMlrdl' ht'slaandl'
wt:tgt"vlng: we kunnell hier geen wellen
makt'n. WIJ kunnen wC'1de mC'nSC'nstimu-
leren om nur de nutaris Ie gaan. Daar kan
men al el'n aantal afspraken maken over dC'
gOC'deren dit" door beiden in gt'bruik geno.
mC'n worden. Dal zoiets kan, wisten heel
veel memen blijkbaar niet, Wu wij aan dat
kOl1lrakllOt'vOt'gen, is dt' reg.istralie op gC"
met"l1Ielijk vlak. Die registratie heeft voor-
nameliJk een symbolische belekenis. Die
registratie komt in hC'1bevotkingnegister,
t'n mtnst"n kunnt'n daar et'n bewijs Vdn
krlj~en, zodanig dat 'lt' dal aan derden kun-
nt'n IOnen,.

Alles

-Oe nularis kan echler nit't aJles rt'ge,
len, Hij kan onder andt'rt niels reJ(elen in
vtrt'oand mei ~CldaJe kkerhdd. Er meM:.'tdus
\Mlk et'n rt·t:t'lIn~ komen "'I) wt'Hdijk vlak.
In hel verl"dt'n zijn daarv"or al t't'n aanlal
Wt"ISVIMltslclkn injtt'dlend, donr d~ SP ~n
d'Mlr A!o:lItt'V,mallr daar JJjn nnuh diskussit"s
U\'t'f gtvllt'rd, n"ch in hel parl~mt"nl noch
dauhullen_ Nu I"raal m~n t'r dus wel Clver.
",n zijn er (MIkandt'rt' J'èlnijen die udling
ht-j.:lnnt'n It' nt'men._
Ve-to: Wil" k.Jn ;:ieh (llltma(llm$(hnjrtn In hn
,amtnln'n.'fl:r'-'11Sll"fJ
MlInt'ns: _In ons n'!o:kmenl is "'M,nit'n dat

elkeen zich daarvoor kan inschrijven, mits
hij (lf zij al JCS maanden in ht" tw.:vnlkings-
u! vreemdellngenregrstcr is tneeschreven.
de betrukkenen niet gehuwd zIJn of ~:t'hnn·
den d,,,'r een ander sarnenlcvingskontrakt.
mus lt' belden ffit'l"rdt'rjarig zijn en geen
bloedverwamen in n"gailndt' nl neergaande
!Ijn noch in de: lij!il!ie ot rweede graad, Dil
laatste is "r hij H~'plaalsl omdat er bepaün-
)-:en naar crfrt'~ht IUt· lijn, en da~r wensen
Wt' nÏt'1 In 1U~(el\ IC komen .•
Veto: H<!bbm ol! 'u! J.;"ppl'ls :;:1',11 mµs.hTI'\'f!n
lil htl '4m,mitlm,ij~rl:lI."l'I:>
Martens: • DaJ r hebben wiJ geen jdee van,
om dl' preknsche- reden dil! Anlw,'rp..'n "p'
j.:t-dt'dd i~ in Ikn dmriklt'n, Om daar ee-n
1jchl "p 1<.'krijt:t'n zouden ,H' Idkem die
di'lriklt'n 1'I1<'I.'Il'niI!bdkn WIJ ' ..rwac hn-n
ddl hl'l er rhMOJIvcct zcncn liln, om Jril'
I,'dt'ncn: 10'n n'~lt' ",'lrdl er aan d< men.
wu j.:.:\ r.:.a.lldlld.'11til- n"IJn~ 1,- 'larl',."n om
een I."mral..! oll!t, \Iu''''n, \~al \ ..nr ee-n
.1i1nlal meneen een ).:r.. I'· ".lip "- I~'k nnan-
öo:d, \Vij \<rtlJo:t'n1"'U I."Qlraj..; dm JI' men-
Stof] liI<h een ld-"'f(' hl_·,ctwrmln): 11' ~l'H'n
T..-n twe-ede \'fa~\:n IVo'om Jal k,lmrak\ It'
laten rc:~islf"rt'/I. O'I<,r IJ,' YIM,rnanw!iJj..
symt.olhdu: ben-kcrus van d<' rl'.!ti~Hal\t',
lijn dl' me-nee-n U)t" tner Io. .. me-n nhl mlli
lam ...n. Ten tkrdt· i...andl' nol.:!r!) I"JI~ ~t'.
lt').:d niet alk~ rl'Jo:dfn, Ah n ,','[1 \\"!KI'jKc
fq~din!-l v,,'"r IIn~',.'hu\\ld ~amt'll\\'Ull<'ndo'n
i~. lu1l.'n \\'aar..lhijnhjf.. wel "<TI mensen in
ht'l ft'gisln ssappen. Momcnlt'd W'I<'nl ucn
procem van d., vrouwen tussen de 20 en
24 jaar en een derde van dl: weduwnaren
en ectegeschetdenen ongehuwd samen. Er
is dus wel een trend naar hn~t'huwd samen-
wonen. maar hetaas Sldlt'n mensen j\a~ sn

i.Jilwk" ~ilualit's Ya~1d.l! er ' -en

1)./" ""Tolkl"- Wal h.'udl äit m>
Ma."-en~: ..Dal wc ht'1 Tqd~tt'r maar tnso+.
len «u er een de,,~lIjkt' nationale- rCJ(elintot
kumt. Or dal tnoment hetfen we hl'l öp.
Ht'1 UilSluilt'n van tamtlleleden bIJv'Klrt'>l't'ld
h een keuze ~t:IVt'~1. en als hc:t parlement
IMlrdl"t'11dal dil mlJot"\kunnen. Is dal vuur
\Ins geen enkel probleem .•
Veto; I~ h(/ ólf~luu.'n nrn «n Jaml"nlnin.'1d:l'n-
m~trhl) ren nfltofl~ dllurdrr dan (Of hu"rlijb,
k.'IIlro1kr!
Manens: ~:-In'. dl' pril' van d" dukum ...n·
10'ndk j ... hinnen O\IICIhren}:('n - lOolls
<.'t'n !!d-.."'rtl·al-.lt' - i~ht'udld .... D<:nola,
ri\!>t'n in AIlI\\"illt'n twhD.'n \ondt'tlint:
a!!(t'srrokt'n om "!lor "'c:n w1I1enlt-'vlnJo:s·
kom raki hetzellde Ie vragen als voor ten
huwelijkskoniTakt.. negenduizend frank .•
Veto: G(bT1liu,., dt tI'IU'Sft polilid:t partijm hll
samen/tVÎrtSsla:mtrilkJ nju als tm susmutdd, l'"
dtlt dt vraa!l va,., h.cMDsd:sutltn Otl'lhtl huwt·
lijk voor udtnen apm tI" mll~n zou afntmm?
Martens: _Ik Wt:el htl niet. In Nt'dtrl'1Od
dringen de drie reger1ngspanijen un op hel
openslelk-n van het huWC'lijk voor homn's,
Politiek is ahljd een kwestie van prioriteiten
stellen, en ik denk dal er -ook bInnen de
homo~eging - mensen zijn dit' lx-wuSI
niet van het huwelijk willen welen, omdat
hel huwelijk ook o:en aantal verplichllngen
inhoudl dit' Je zd! nieT In de hand hd'l,
terwijl je In een s.amt'nJevinKSklllirakl zdf
DeJ'èllingen kum stnp]len. Dus vind ik doll
wij ons voural mOt'I<::nrichten {lP hel in·
51dkn van het rt'gisier naast ht'1 huwelijk,
maar dan zuwt:! v.M)r hom(,'s als hel"ru'~."
Veto: Scmmj~" 'rll'n 111"1SDml'n!1'11'n!ln'(_qiHl'r
Dis ttn btdr(l.'lin!l weT hn hllwt:ll)k, (I(Ik al dfVIr
dt ,'1(1111"ui/$/(lprtstfin!J_
Mattens: .Ik zit" nlel In waarnm hl:'l hu-
welijk - als dalltlch lII'n w~de I1lS1dUng
is - zich zou moelen ht'drt'ijtd vll-t'len
dUllrdal er kiS daamnsilnu ht'slun, Wal
jt' nu krij~t is dal t't'n nntal mensen wch
maar in ht'1 huwt'lîjk slarflt'n omdat n lkh
t'rnslj~t' pruhkm\'n slellt'n. V,'riJ(l' wn:1.. I~
hit"r t't'n huwt'lij'k in snd lemj'M1\'uhrokl..t'n

omdat de man kanker ht't'h t'n rnt'n H.·~l
dal hij elk\: dag kan sterven. Zo'n huwelijk
wordt du~ dulddijk alkt"n maar at.llt·"'''I",n
um een aamal matertële dinf,c:n re regel ..n.
en ik dt'nk \\Ieh dat als j(' een huwelijk al-
siuu. er n0l-\ .....el een pdolr redenen meer
zijn,_
Veto: MaaT uil~trJtlljl: is h(1 n.e>g al/!Jd ten
\'(Ir1l1 \'lJn di,lm'mINDlit, hl'li'Tf' 'r hd'hrn dt ktu,
tr IIIsS(n l'en huwrlijk I"n een ."'mrll" ....7II.~lk,m,
IrakI, h,>m.':" nit!l,
Martens: • Dal is juist. maar hl'l i~",,'n ~tra-
It'~i~tll' ....·lIZ..·. Wij muelen 71t'n wal wIj
kunnen du"n. Als wt' hlt-r l'l'n hU\\<:JijJ...
JCludt'n v(lhr<:kk~n tUSSl'n IWI'''' mannt'n "j

vrouw,'n zuu dal binnt"n dl' kOrlSll' keren
vemietigd worden. Wij hebben nielS tegen
het opensldlt'n van het huwelijk voor
mensen van he[ZelJde geslachl, Inugendeel.
maaI volgens onze pnoritC'itenlijst vinden
we dat we moeten ~arten mei het samen-
lC'vingsl't'8ister, gewoon omdal we zien dat
er ontzeIlend veel m~n~n bewust niet In
het huwelijk SIolppen .•
Veto: wuÎt Tobbock vrfUI rich htftig I(gtn h~1
sDmenJevin!1S'Tt!1isrertn rDadt dt!Jn'lU'fterl nlft
ftn SJ(t/alt af ten rtsisru in I~ridrtm, Is hd
ni~1 nO!Jal konlrad(k!iJn'seh dat dl' voomrttT van
«n partij du ulf"" wt:1rvDD7Ttr1(l1dl(rtl 1(J'n
bnwartn h«ft?
Mart~ns: ~T(lDbild: hl."dt zich, in zijn eigen
bew'MlfdinlCt'n, afgekt'erd van 'ekshîDilies
op ht't stadhulÇ. Hij h\:ch l-\t'zeKddal hij
probkmt"n hedl met ht'\ omvangen van
dk mt'nst'n up lijn stadhuis, molar hij hedt
Clt,k wd ml:'e ht'1 veM,rnd van Mcrchicrs
ondt'nt'kend, Hij vindl dal t'r ttrSI l'en W,,\,
lelijke rt'~"Jjn!o: moet kIlmen, Binnt'n dl:' SP
zîjn I.'r I't"kn dit' hun V<Mlrziller v,llgen,
maar "r zijn t'T IKlk dit' andeN fl:'agt'rt'n.
Stt·Vl' Stt'\'aen, DurKemt:t"slo;'fVIn Hasselt,
verklaard\.' dt'Slijds nok dal hij nkt van t'en
!>iImt'nkvin~regi$lt'r modi wt'lt'n, maar
I"t'r In)lang van I maan slan hij t'r nu \IIch
mtt'._
Ve-to: }tfflnlmli'r1 kan ((11 ,,1ft'tn$l>Jandt IIITI«Pf
kllld ad"r'(f("n, mailT (Nt '"m(_,'ntnd h('nu'O'

IVl't'rmt'l~
haaillaarh"id Il' molk..n. Dl' \'fa'~~d """,1
ad"pllt' d"UT hnmH'S ollesblennes h zeer
kWlit'm, maar uit dt" rt'.kti" van de put>Iit",
kt' opinlt' blijkt dal ziJ een 'homnhuwt'lij'"
IVd I.iel zitten maar regenover adoprlr- van
kluderen besteen me-er bezwaren. Nu, ik
vtnd dit" 1....zwaren niet terectu: hnmosek·
\Ut'lt'll kunru-n even goed ktnde-rvn c'pVIlt'-
dl·l) ..h hl·tl'r"',, ,"'"ar 'M'k hiu h...~taal dl:'
Vrl'I'~ dal, al~ 'H' adll)1lÎt' In hel Wt'15n,,'r~·
ld \'<)"r hl'! ~aml'nk"îll~sknnlrakt stek"n,
Jlk~ \'ao loltd ~I'''",q.:d l.al \\'nrdt'n_n
VelO: fit- pr.'M.·rnalick '·.:In )U!I ~antl'n!l'n"H·I'
kflil/rak/ SIDDIdi IDóltst(lijd tn(Ornl In dl' bp!an,q-
sul/ms. Maar kri)st de 'sewone A.ntl4-l'rpaloar·
nltr d~indruk dal er voor hm! wtini!J ~daan
wordl? S~ell men dus bijwqrbuld, door d( na-
druk dit 111 de ptTS !Jt~jdwordt op (tpt haltlDffk·
swelt 'l'tTbinltntt. hd WQDmSBlok nid in dl"
/wart?
Martt'os: -Onte ~n:te bc!kommemis moet
tiJn om te zorgen voor een degelijk be$tuur
voor de Antwerpenaan:, zodolnlg dal we
aan hun verzuchtingen kunnen vold(M'n.
Daarbij maakl het Vlaams Blok van elke
stok die z~ vindl gebruik om op iedereen te
kunnen sla.a.n, De rt'aktk van hel Vlaams
Blok up hel sóllmenlmngsreglsler Is eigen·
lijk ht"e] amusant: Ze-7jjn zc:er van stapel
gdoren tegen h"t idee van een humn·
huwt"[ljk ()P hel stadhuis, lerwijl daar dus
get'n sprake van was, De Winter ht't'ft ten
wunDet'ld npgerol'pt'n, om dan ht'el hard
It:gen die karikatuur tekeer It' kunnen
gaan._
VelO: Uirtindt/ljk paJt hl'l VfODmsB/cok«11 !It.
prl'Jtfdt tn SliksavoU( luhnitk lot; wel (11 fln~(-
nuanatrd law(lili m(lktn.
Manens: ..NlIluurJijk. maar we zijn hel
Vl,ums BInk !ltlk Zt"er dInkbaar VtMlrd" pu-
lllicitdi die 'Z.eIlI1Sg~und hehbt-n._

Sablne Le{t''1er
Ol' -I maan (lTganlS«Tl o.r R"N Drtmpd an dt,
"al ""TT sam(nlnll1.;µk.'nJralaen, Dil nndl
plaals trt" Grolt Au!a, (lm ]0,00 11_
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