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KU Leuven wil toegangseksamen ingenieur makkelijker

Oosterlinck en Van den Brande trekken
aan hetzelfde zeel
O'aams minister-president Luc

van den Brande brak vorigt!
week dinsdag, dag van pe inge·

nieurs op FTI-Teclrnolatld, een lans
voor een makkelijker - lees: minder
wiskunde-apronJreIijk - toegangsek-
samen voor burgulijk ingenieurs.
Oosterljnck, ZLlf een a-burg;e, ree-
geertk via de pers bijzonder entoesiast
op het voorstel van Van Ikn Brande.
Ih Rijksuniversitdt Gent is echter
ronduit kgen. Ook aan ik KU uuvm
zit niel iedereen op dezelfde lijn.

Jn nauwelijks zes Jaar lijd daalde het aantal
eerslejaarstudenten ingenieur mei meer
dan dertig procent. Deze dalende tendens
doel zich niet alleen voor aan Vlaamse unl-
versneuen. maar ook in het bullenland.

Volgens professor Berlamont. dekaan van
de fakulteit toegepaste wetenschappen, is er
op dil ogenblik nog geen echt tekort. maar
zou dat in de nabije toekomst wel eens
kunnen veranderen, Hiervoor zijn, volgens
hem, veischillende maatschappelijke folk-
toren verantwoordelijk. "Eerst en vooral is
er hel dalend geboonesnter. Maar ook het
negatieve imago van de industrie en de job-
situatie van de ingenieurs, die lang nret
meer zo rooskleuri&,is als vroeger, heelt
. ermee Ie maken." Volgens Berlamont kan
het voorstel van Van den Brande om hel
toegangseksamen Ingenieur toegankelijker
te maken voor studenten dle In hun huma-
niora slechts zes uur wiskunde hadden. het
tekort aan Ingenieurs gedeeltelijk opvangen.

Uiteraard heeft een dalend aantal stu-
denten negatieve gevolgen voor de rntdde-
len die de Iakuheh tot haar beschikking

heeft voor haar wetenschappelijk onder-
zoek. De lakultelten worden door de over-
heid immers gefinanderd per ingeschreven
student. V(ligens Berlamum speelt dit argu-
ment echter niet mee. "Studenten die nlet
slagen in het ingangseksamen ingenieur
schrijven zich in in andere richtingen aan
de unief. Uiteindelijk komt dat geld toch bij
de untversnen."

Vol~ns rektor oosternnck Is het niet
de bedoellng om het toegangseksamen in-
genieur zomaar voor iedereen open te stel-
len. En het kan ook nter de bedoeling zijn
om het mvo van de ingenieursopleldlng te
verlagen. ~Maar~, zo stelt hij, "steeds meer
leerlingen klezen op zestlen jaar voor een
opleiding met slechts 6 uur wiskunde. Vroe-
ger was dat anders. maar daaruit konklude-
ren dat er minder jongeren zijn met wls-
kundetelent is al te gek. Blijkbaar zijn mln-

der zestienjarigen warm te maken voor een
prI!SJlecialisatie,~ic de wlskunde-opieldlng
toch is. Wij willen daarom getalenteerde
jongeren rekupereren via een minder wis·
kundegeorit'~rd roegangseksamen."
oosterunck op"PIt_r:lde mogelijkheid om blj-
voorbeeld een fakultatief eksamen natuur-
kunde in te bouwen v~r.de studenten met
een minder sterke wlskul'ide·achtergrond.
"Bij de ingenieurs wordt immers nooit zut-
vere wiskunde gebruikt. enkel roegepaste
wiskunde, net wals in de natuurkunde.
Misschien is de kennis van natuurkunde
zelfs een geschiktere parameter om iemands
tabenten te meten."

Fluisteren

Professor Roger Holvoet. hoogleraar
wiskunde en jurylid In de jaarlijks georga-
niseerde wiskunde-olympiade, een wiskun-
dewedstrlJd voor scholieren. Is niet te spre-
ken over deze gang van zaken. AI jaren Is,
de KU Leuven voorstander van een ver-
mindering van het wiskundepakket in het
toegangscksamen. "Die uitspraken van Van
den Brandt' verbazen mij helemaal niet.
oostertmek is Jarenlang adviseur geweest
van Van den Brandt: en was ook voorzitter ..
van de Vlaamse Raad vour Wetenschaps- "
beleid. onlletwijfdd heeft hij dit voorstel bij
de mmsster- president ingefluisterd. oven-
gem is dit helemaal geen oplossing voor het
probleem. De inreresse voor wiskunde blijft
zeer groot. JaOlrlijks doen ongeveer ttendul-
zend studenten mee aan onze wedstrijd.
Dat bewijst genoeg. De oorzaak voor dl! IC-
ruglopende interesse voor Jngenieurstudies
moet dus elders gezocht worden."

Dal Van den Brandt' (of zijn kabtneu-
adviseur) inspiratie vond bij de KU Leuven.
lijkt te worden bevestigd door het feit dat er
aan deze universiteit al een drietal jaar op
diens voorstel geanrlcipeerd wordt. In de
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• lezersbrieven
Alk lesersreakues kunnee bezorgd worden op het rerlaktiesekrctari<Jal In de '5

Mcicrsru-aat 5, ~OOOLeuven. üd5t op djsJ.;:ette of vla c-maû.
Ot' brteven moelen betrekking hebben or in veto bdwndddt: onderwerpen of np

Leuvense (nudenu:n·)akttlaJlldl. Anonteme brieven kemen nooit In aaomerking' ck>
sdlrljver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Skd\lS ulllOoderiijk.
en n. uitdrukkeUjk en gemotiveerd verzoek, kunnen ee w<:ggda(cn worden In Velo.
arteven dit' langer djn dan )~ regels van 68 aanslagen (spetles Inbegrepen. wal

overeen komt met r I,~ getikte bladzijde met dubbele Înlt'rllnle) worden in principe
Ingekort 0.:- redakue behoudt neb het re<ht voor brieven niet te plaatsen.

Ancieux
Dunderdag 28 maan was hel nog eens een
hoogdag voor onze: linkse vrienden van
VcW. Roei Andeux (sic) werd n a metijk nict
verkozen. Persoonlijk heb ik toch enkele
bedenkingen omtrent de feiten die zich de
dagen voor de verklezlngen voordeden.

VOIlrLOCr.>tis er hel teil dat de hele SIU-

demcnbevolkmg erop gewezen werd dal de
bcschujdlgde nee! A. familic is van Ben en
Vlc Andcux (sk). Sommige kwatongen be-
weren nu dal dil niks anders was dan een
aanval op de Volksunie maar perwonlijk
81:1001 ik daar niks van. Zoiets zou men en-
kel terugvinden in de rode rioolpas en ze-
ker niet in een blad d~t !:cmaakt wordt
voor 'alle' srudernen. Want geef toe, iedere
student is toch geïnteresseerd in hel beroep

van de tarnure van zijn medestudent.
Ten tweede viel het op dat bepaalde

professoren weer eens uitblonken door hun
'onparnjdlgheid', waardoor ze aan de rech-
tenstudenten een praktisch voorbeeld gaven
van wat dit begrip volgens hun Inhollt(sic),
or hoe moet je anders uitspraken als 'Stem
voor de goeden" en "stem voor Wet Wel
Wet" beoordelen. 'Toevallig' werden In de
buun van de Muntstraat de plakaten van
Sur Plus overplakt met de boodschap (van
algemeen nut] "Geen stem aan de maffia".
Ik heb vernomen dat er In die buun een of
ander tijdschrih zijn hoofdkwanier heelt,
maar hetwelke Is me tor op heden onbe-
kendo Als iemand enig idee heeft. gelieve
het me 1(" laten weten, zodat ik deze 'moe-
dige' mensen eens kan gaan 'felecneren'
(sic).

Dit aIlL'S7.a1ongetwijfeld ertoe hijgedra-

gen hebben dat de ploeg Sur Plus de eerlij-
ke kans heeft gekregen die ze verdiende.
Als laatste wil ik jullie erop auem maken
dat de kleur waarmee jullie titel Veto ge-
schreven wordt heel toepasselijk is. Alleen
ontbreken hter nog de hamer en de sikkel
en dan weel de hele Leuvense studenten-
bevolking waar ze aan toe zijn.

Joris Thljs
tsee kan Scheikunde.

Htr adrn van Camplld.7anf is Oudt Markt IJ,
JOOOLeuvtn.

Ombuds
Een interview dat Veto vorige week van mij
afnam in verband met de ombudsdlenst
werd vour bepaalde punten helaas onnauw-
keurig opgetekend en/of weergegeven. In
het belang van een korrekte berichtgeving
wtl Ik daarom vooral hel volgende aanstip-
pen.
1. Een vijf op twintig zal weliswaar niet
noodzakelijk maar in de praktijk toch
meesralIetaal zijn. Een goed verstaander ...
2. In geschiedenis zijn vier minpunten roe-
gestaan, maar dan wel over maximaal drie
vakken verdeeld. Vier negens zijn dus wel
fataal, tenzij de vermelde kompensatieper-
centages kunnen worden ingeroepen.
3. Het opstellen van een eksamenrooster
valt uiteraard niet noodzakelijk of niet uit-
sluitend onder de verantwoordelljkheid van
de ombudsman. Zie artikel II van het ekse-

Eksamen
vervolg van p. 1

maand augustus worden kursussen 'vlakke
analytische meetkunde' Ingericht. Dit tcs-
senpakker is eks[lliciet bedoeld om de ken-
nis wiskunde van leerlingen uil een afde-
ling mei slechts zes uur wiskunde bij te
spijkeren zodat ook zij kunnên slagen in
het reegangseksamen voor burgerlijk inge-
nieur. Zij kriJlCen de kans om het tngangs.
eksamen a! te leggen in twee zittijden: één
in Juli over het wiskundepakket van de
humenlora en ....n tweede deel in senrem.
ber, Het lessenpakket dient om ze op die
tweede zittijd voor te bereiden. Om alle
scholen hiervan op de hoogte te: brengen
krijgen de dtreknes en de PMS-cenua rond
deze lijd een brief in de bus waarin hun ge·
wezen wordt op deze mugclijkheid die de

KU Leuven bledr.
Zo'n zomerkursus. maar ook een voor-

bereidend jaar ingenieur; wordt enkel aan
de KU Leuven ingericht. De grootste kon-
klment op het vlak van lngenleurscpleidin-
gen, de universiteit Gem (RUG), doet hter
niet aan mee. Over het voorstel van Van
den grande is men daar niet Ie spreken.
Professor Noldus. dekaan wetenschappen
aan de RUG. vindt de oplossing voor het
probleem alle simplistisch. "Je kan het toe-
taungseksemen onmogelijk loskoppelen van
de opletding. Verlaag je het nivo van het in-
gangseksamen dan riskeer je dat vele Stu-
denten tijdens hun opleiding gekonfron-
recrd worden met enorme moeilijkheden.
Ofwel moel je de opleiding zelf aanpassen.
Maar dat kan niet zomaar. Zoiets moet ge-
beuren in overleg met de Industrie. welke
verwachtingen stellen zij? Tot op heden
was een grondige wiskundige en technische
uplelding prioritair. Overigens komt de
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vrail'! om de instroom bij de ingenieurs te
verbreden van de KU Leuven zdf. En zOÎCtS
lijkt mij weinig geloofwaardTg. In Leuven
spreekt men immers uit eigenbelang."

Ook professor warrtnter; depanemems-
vcoratuer wiskunde aan de KU Leuven.
vindt het voorstel om het ingangseksamen
Ie versoepelen maar niets. "ik vlnd het bij.
zonder spijtig dat men de lat alsmaar lager
legt. Wij merken al een tijdje dat de wis-
kundekennis van de studenten te wensen
over laat. Door de afschaffing van de me-
derne wiskunde en het op de achtergrond
schuiven van het wiskundig bewijs Is het
absnakrlevermogen van studenten er niel
up vooruit gegaan. En de zomerkursus
'vlakke analytische meetkunde" hier aan
de KU Leuven. dat is ronduil belachelijk.
Op veemen dagen kan men onmogelijk
studenten bijwerken en hen de vaardlghe-
den aanleren waarvoor men normaal ver-
schillende jaren nodig heeft. Ik vind dat
men op die manier de studenten misleidt.
Bovendien zal het aantal mislukkingen in
de fakulteit sterk toenemen. Maar ja, stu-
dentencenten kan men niet missen. Daalt
het aantal studenten aan de fakulteit met
zelfs maar enkele procenten. dan heelt dat
grote gevolgen voor het onderzoek."

De vraag is ol deze hetze geen klap in
het water is. Over deze materie moet im-
mers ook minister van Onderwijs Van den
Bossche (SP). die steeds een gewillig oor
heelt voor de verzuchtingen van de Gentse
universneu. mee beslissen.

•
Annemie neckx
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menreglement of de konkrere praktijk voor
het tegendeel.
4.Bij twijfel aan een reden tot uitstel moel
(naar mijn mening) het menselijke aspekt
primeren. Blijkbaar geldt dat helaas niet bij
twijfel (?) omtrent de keuze van een pu-
bliekslokker.
5.Vt'C"1van de geboden en [technische) in-
formatie Is enkel voorgeschîedenisstudenten
bruikbaar. De anderen zullen na dit artikel
Inderdaad nog steeds naar hun eigen om-
budsman moeten stappen voor meer uitleg.

Veel sukses toegewenst bij de eksamens.
Steven vanden urcecke

Ombudsman kandidaturen
moderne geschiedenis

Velo httft het ;n1ervit'W wel de!1tll)lf kerrekr
Wf!tT!Jtgevtn.
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verkiezinqsperikelen bij Historia en VTK

Obus onlploft
(f)aasi mijnen In Roeanda, bommen

in Israël en obussenaftetres In de
Belgische politiek, is in deze periode

van kringverkiezingen ook in Htsrorta. de
kring van de fakulteit geschtedenls, één en
ander de lucht ingegaan, De vcrkiezing van
een nieuw presidium voor het akademie-
jaar 1996·1997, waarbij de ploeg Obus de
belangrijkste kandidaat was. is er op het
laatste ogenblik afgelast. Hoewel deze 'onr-
plofflng' niet buiten zijn proporties opgebla-
zen moet worden. heeh ze loch wal SlOf
doen opwaaien binnen Historlakringen.
Onk In VTK, de kring van de burgles. liep
niet alles op de bekende rolletjes. maar daar
werd niet veel heisa. rond gemaakt. Het
'probleem' was er nauwelijks een probleem
Ie noemen en werd dan ook volgens de
regels van hel spel opgelost.

Voor Hlstone begon het allemaal
tijdens de paasvakantie, met de terugtrek-
king van,!le enige geldige kandidaat-preses,
Gunther varrnene. Pas nadat de officiële: in-
schrljvingsperiode al algesloten was, werd
een opvolger gevonden in JiJ1e Floridor.

Aangezien op het late inschrijven geen
reaktie kwam, zag het NeuKom, her organ-
iserende neutraal kommnee van Historia,
op dal ogenblik geen enkele reden urn de
verkiezingen op de helling te zenen. De
ploeg Obus (Ons Beleid. Uw Steun) begon
dus, als enige kandidaat, aan de ver kle-
zjngsweekkampagne. En toen kwam dl!
kink in de kabel.

Eerlijk

Enkele leden van obus konden blijk-
baar nlet echt aarden in de ploeg en in
volle verklezingsweck kwamen ze met een
nieuwe groep en een nieuwe kandidaat-
preses aanzenen. Franky Bostyn. Bostvn
zou aanvankelljk, bij de prille oprichting
van de ploeg. vice-preses worden. maar na
de terugtrekking van de eerste kandidaat
hielp hij enkel nog als lussc medewerker
aan de kampagne mee. Hel NeuKnm kun,
op basis van wat vooraf Ming..deze wel erg
late kandidaat niet weigeren, maar legde
toch een spoedvergadering in. in een po-

Bkonomikaverkiezinqen mogen iets kosten

Ondergang avondland
nipl vermeden
ee voorbije week hield Ekono-

mika zij" jaarlijkse kn'ng-
verkiezingen, En zoiets gaat

niet zonder slag of stoot voorbij. rot
meerdere eer en glorie van de handige
stude"t dil' /;"ks en rechts zijn graa,,-
·.-~~"lce .. vàf("'degrAtis vate ..
e" junkfood di" hem overal werden
toegtstopt. Plotg Ad Venture IJaald"
dl.'grootste stunt uit en haar aanvoer-
der sven Van Steelandt wordt
bijgevolg de lIieuwe preses.

Centrum van de liefdadigheid jegens de
medestudent was in het begin van de week
het Ladeuzepleln. Op maandag en dinsdag
mochten de twee 'serieuze' ploegen daar
hun zin doen al naargelang hun budget
hen dat toestond. En dat budget bleek bc-
hoorlijk grootte lijn. Beide ploegen
hadden zich van enkele stevige sponsors
voomen. Ploeg Ad Venture slaagde er zelfs
in een Japans automerk voor haar euhm
kar Ie spannen.

Maandag lag het Koning-Boudewijn-
stadton even.op het Ladeuzeple!n. Ploeg Ad
Venture had in het kader van een wedstrijd
van de Generale Bank een levensgroot
tafelvoetbalspel uitgevonden. Oaar1n trad
het nieuwe kandidaat-presidium aan legen
een vedenenptoeg die voor een groot deel

bestond uit de Andertechtverdedtglng
(RUIjes, 0011. cressco). versterkt met onder-
men Gouden Schoen Paul okon. De AuS-
tralier die serieus overhoop ligt met zijn
eigen kampioenenploeg Club Brugge kon
het blijkbaar best vinden met de paarswu-
ten. A.b -daMîIiiir g«n Iransferva-ri komtl

Truukje

Mei deze mooie stunt. die de nationale
pers haalde, werd ploeg Ad Venture meteen
de favoriet voor de eindstrijd. Dat zullen ze
ook wel bij de konkurrentie van Phoenix
beseft hebben. Op dinsdag lieten lij het
Ladeuzepleln nog wel eens vollopen met
het luidruchtige spektakel van hun brom-
mertjesraces, maar dit schouwspet miste de
originaliteit waarover Ad Venture blljkbaar
wel beschikte. Ad Venture schoot met het
optreden van Gorkl in de nieuwe Alma
trouwens nog een tweede keer in de roos.
Toch was het opvallend dat er van het
vorige presidium niemand meer kandideer-
de. "Dat hebben we bewust gedaan," zo
venen ons Iemand van de oude êkcncrnl-
ka-ploeg, -We hebben eetr teveel slechte
hertnnertngen aan de verkiezingen van
vorig jaar waar de oude ploeg nogal open-
lijk voor onze tegenstanders partij kous. Wij
wilden dlt jaar die fout niet maken en zijn
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(foto Jan-Frans Ll'mmrns)

ging de twee ploegen ie verzoenen. Toen
bleek dat dit niet zou lukken, oordeelde het
NeuKom dat het beter zou zijn de verkle-
zingen meteen helemaal af te gelasten.

Een eerlijke strijd kon het volgens hen
mer meer worden, aangezien encrzjjds de
'eerste' ploeg al aan een kampagne
begonnen was en anderzijds de 'tweede'
ploeg kennis had van alle Obusprogramma-
punten. Bovendien was onduidelijkheid
crustaan over de samenstelling van beide
groepen, een logisch gevolg van het vele
over en weer geloop.

Lol/in

Om hel akute probleem van opvolging
op IC lussen, haalde NeuKom er de statuten
van Hisicrla bij, en vond er een artikel dat
de verkiezing van een nieuw presidium
regel! wanneer er geen orüctële kandidaten
lijn. Deze week nug is er een eerste ver-
kiezing. waarbij in principe alle leden van
Hisloria verkiesbaar zijnlals kandidaat-
preses. Wie vijf procent van de StCllllllen
ecruer zijn naam ziet verschijnen, Is dan
olücteel kandidaat, ten~ij hij of zij zich
binnen de drie daaropvolgende dagen
terugtrekt. wle vcrzulrm dit te doen of wie
er gewoon mee door wil gaan, moet een
plucg vormen, en kan daarmee op 2 mei
vcrkozen worden tOl preses Hisrorta 1996·
1997.

"Karnpagne voeren die enigzins
Invloed zou kunnen hebben op de sternbus-
gang- is ten strengste verboden. en ook de
lolligaard; onder de geschiedenis'iludenten
die het allemaal nog wat komplcxer zouden
willen maken, hebben het nakijken: de
'Iolplcegverklezingen' worden helemaal
afgelast. Toen Veto peilde naar reekües van
het huidige Hlsrortapresidium. stak preses
Claude seyns lijn persconujke ontgooche-
ling niet onder stoelen of banken: -tk vind
het heel jammer dal er mensen lijn die mei
hun kring sollen. "Zeker als je weet dat an-
deren er heel hard voor werken. Mensen
zouden meer moeten nadenken en niet zo
licht over bepaald e zaken gaan."

Simpel
Voor wie het allemaal niet meer kan

volgen, zijn er nog de VTK-verkielingen.
Daar verliep ook niet alles helemaal nor-
maal. maar rustig bleef het wel. Er was biJ
de burgerlijke: ingenieurs In spé onder ons,
slechts één ploeg met één kandidaat-preses.
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BIJ de slembusgang bleef hel echter een
beetje te kalm. Het vereiste aantal stemmen
werd niet gehaald, wat volgens Jan gemoo >

van VTK "eerder het gevolg is van het feit
dat slechts één ploeg opkwam, dan van
desinteresse bij de stedemen. vong jaar
waren er namelijk twee ploegen. en toen
was de opkomst massaal. - De huidige Raad
van Bcheer van (vzw) VTK hcch, zoals
twee jaar geleden ook al eens gebeurde, de
verkiezingen toch geldig verklaard, wat nog
eens bekrachtigd werd door een handteke-
ning van elk presldlu mlid van de huidige
ploeg. Hoe simpel het allemaal toch kan
zijn.

\
•

KristIen Mlchiels

absoluut neutraal gebleven."
Naast de echte ploegen waren er ook

aes lolploegen die vooral niet verkozen
wilden worden. Twee lofploegen sprongen
In hel OOg. Ploeg Sabotage stak zijn be-
doelingen niet onder stoelen of banken.
Duistere maffia-achtige figuren slaagden
erin geregeld een aktiviteit van de konkur-
rentie op stellen te zeilen en wisten de
medemens middels een waterpisuool op
gezcuc tijden van Meld of leven te beroven.
Sabotage sleepte een verdlende derde plaats
In de wectu en werd zo de eerste lolploeg
In de uitslag. Barbie Q was dan weer de
traditionele lolploeg der laatstejaars. Hel
lctplcegenreest werd afgerond met een
öpenluchtkantus. alweer op het
Ladeuzcplcin.

Strijd
Na nog een dag verklezingspret in de

Dekenstraat mocht er op donderdag unern-
delijk ge-stemd worden. Na de erg nipte
overwtnnrng van Route 66 vorig jaar werd
er met meer dan gewone belangstelling
uitgekeken naar het kiesresultaat. Erg spart-
nend werd he! cchtc:r niet. Ad Venture
haalde met meer dan duizend sternmen
rutmschoors het dubbele van voornaamste
konkurrent Phoenlx. Winnaar en verliezers
konden 's avonds hun roes en kaler
wegdrinken op de verkie:tingskantu5. die
het einde van de pret inluidde voor de
ekcncmtestudemen.

Alle loltrapperij die nu eenmaal bij een
verkleztngsweek hoort ren spijl, vret er om
en rond het Ladeuzepleln toch ook wel een
kritisch woord. Vele studenten die In de

buurt van de Centrale bieb op kot zfuen
konden deze week alvast uit hun srudte-.
schema schrappen wegens de geluiqsover-
last van de 'Ekonomie-invasie: En bij
Germania - dat voor de paasvakantie de
overschot van zijn werktngsgeld aan de
eigen biblioteek schonk - zullen ze ook
wel eens groen gelachen hebben met de
gulheid waarmee de preseskandidaten van
Ekcnomika hun kiespubliek verwenden.
Maar het is al langer dan vandaag geweten
dal verkiezingen, groot of klein, niet de
meest geschlkre periode zijn vuur een poli-
tiek korrekt gedachtengoed,

Bart Ee-ckhout
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Dolle koeien in Leuven

"Ik heb geen enkel probleem met
natuurlijke hormonen"
OaCltende koeien. Vroeger kwam

je ze alleen tegen op een doosje
smeerkaas, tegenwoordig ritten

ze overal. De dolle koeien hielden de
afgelopen weken zowat heel Europa
in de ban, in die mate zelfs dat de
fakulteit Landbouwweteuscltappen er
dinsdag een info-avond aan wijdt.
"Mutatie in de ruimtelijke eiwitstruk-
tuur"', zo verklaarde professor Verach-
tert ons hel ziektebeeld. Wal volgde
was een geleerde en boeiende uÎtleg
over aminozuren en aaneenscha-
kelingen va" molekulen, Velo knikte
begripvol, in de veronderstelling dat
de trouwe bandopnemer alles wel zou
registreren. Toen dar laatste niet ge-
beurd bleek. kwam er meer dan één
spuitje aan te pas om de dolle redak-
teurs weer tot bedaren te brengen.
Rekonstruktie van een interview dat
heel wat poten i" de aarde had. Net
als een koe trouwens.

Wetenschappers sluiten zich op in hun ivo-
ren toren. zo luidt een veel gehoorde kri-
nek op de akademtsche wereld. Geleerden
zijn nler "I' de wereld betrokken en bieden
geen oplossingen voor konkrete en ektue!e
maarschappeljjke problemen. De fakulteit
Landbouwwetenschappen probeen al een
tijdje dat beeld hij te su-llen.
'00: horrncnenkwesue, het mesrakneplan,
afvalverwerking uI nu de perikelen rond de
dolle xoeten bieden de wetenschappers een
uitdaging om hun kennis Ie loetsen aan
konkrete maarschappehjke fenomenen
wetenscheppers moeten ntet bang zijn zich
ten dienste V'1n de samenleving te stellen.
Komp!cxt.· pmhkmt'rl bq;rijpdijk molken
vnur een grote groep menven is een e5SCn-
tfeel onderdeel van onze taak.", stt'h profes-
sor verachtert niet zonder idealisme.
Veto: Hoe uhaddijk is de dolltk,oeienziekte nu
eigmil]k voor de mens, of \'lJorandere diermorlm'
ProL Hubert Verachtert: «Dat is één van
de bdangrijke vragen waar nu een ant-
woord op gezocht wordt. Men sretr de aan-
grod vasi van een abnormaal eiwit bij de
koe. De mens maakt gelijkaardige proteïnen
aan. De muis vormt er oog andere, de kal
ook en ga 7)' maar door. De vraag is dan oj
de mens gcvoelig is vour dat abnormale cl-
wit, Vindt er een overdracht plaats van het
ene species lip hel andere? De dotlekoeren-
ziekte wordt niet veroorzaakt door een vi-
rus zoals bijvoorbeeld de varkenspest. maar
daar moet dezelfde vraag gesteld worden.»

"Het is alleszins zo dal bij andere die-
ren geJijks\)(,rtige symptomen aangetroffen
werden, bijvoorbeeld bij schapen, Daar
spreekt men over serepi. Ook daar ligt de
oorzaak bij een verandering in dl' mnleku-
Jaire struktuur van eiwitten. Maar vreemd
genoeg heelt men de bevolking noou dl!o(e·
raden schapcnvlees te crcn.»

Gaia

Veto: U sllggt'rtert dat de ophef rond de 00111,'
koeien overdreven i$?
Verachtert: .Neen. Het nstko is relatief
klein, maa r niel onbestaande. Natuurlijk is
de aandacht overdreven. Maar ik begrfjp
het standpunt van de bewindvoerders
evenzeer, Zij willen niet het risiko lopen
door nu te talmen later het verwijt Ie krij-
gen niks gedaan te hebben.»

.Zo'n massale beestenslachttng is voor
iedereen een nachtmerrie. Voor de man in
de straat, voor de politici en voor de 1>00:-
ren. Maar het is nu eenmaal de meest effl-
CiCnte metode. Hetzeilde is mei de varkens-
pest gebeurd. Eerst werden er schul kringen
afgebakend en dan werden svsremansch
alle rtsikovolle dieren gehkwtdeerd. zteke
dieren moelen ui! de kudde, anders tasten

Z~de hele stapel aart. De situatie in Enge-
land Is het beste bewijs dat je beter geen
halve maatregelen trdL~
Veto: Zegt u dun: zo'n tietaes en de s/u,hrinfJ
als f}l!VJ'Jlgdaarvan, dat hoert nu eenmaat bI)'de
induurilll vutuil?
Verachtert: »lk zou dl: schuld niet zozeer
bij de intensieve veeteen leggen. Ik heb al
het voorbeeld gegeven van die senapen-
ziekte. Die schapen werden niet op Indus-
utele wijze in grote kweekstatten gefokt,
hé. Het kan geen kwaad kritisch te staan
tegenover de recente omwikkelingen in de
landbouw, maar we mo~en toch cok.nter in
de slogantaal van Gaia vervallen.»
Veto: Maar is de fundammtrlr oorzaak van Q}
die problemnl niet dal de landbouw de elit'k uil
het oog verloren is?
Verachten: «Dal was misschien twintig
jaar geleden zo, maar die tijd is allang
voorbij. Kijk naar de massa wetenschap-
pelijke publlkaues over stalhygiëne en
dergelijke. Een hygiënisch, leefbaar hedrtj!
is immers in ieders voordeel .•
Veto: Als jf' een dier voeaen met slachtafval VIln
de eigen soort. vraag je loch om moeilijkheden?
Verachtert: aNiel nöodzakelljk. Hel vee-
voeder is inderdaad één van de mogelijke
oorzeken van dl' dollckoclenztekre. maar
dat is lang nlet zeker. Er gaan verschillende
hypoteses rond in de wetenschappelijke
wereld, Zo is het ouk mogelijk dat de ziekte
verspreid wordt via besmette hooimijten.
Normaal vormt het verwerken van het
proto:ïnerijke slachtafval tut veevoeder geen
enkel probleem. Het afval wordt immers
verhit, zodat alle schadelijke elementen en

Koetje bO<!

ziektekiemen geneutraliseerd worden. Hel
is mogelijk dat die verhitting met altijd vol-
doende geweest is, met ajle gevolgen van
dien. Uiteraard is het waanzin om onbe-
werkt afval onder het voer te mengen,
maar ik kan me niet Inbeelden dat dal
gebeurd zou zijn.e
Veto: Kan dl wetenschap het risiko op ZiJ 'n
I'pidemie niel \lO()ITpellrnen anticiperen?
Verachtert: .0, maar voor de werenschap
is die dollekoetenatfalre niets nieuws. Tien
jaar geleden werden JI gelijkaardige geval-
len vastgesteld. Dat Engeland een probleem
heef! mei dolle koeien Is ook al langer be-
kend. Maar men heeft daar geaarzeld om
doeltreffende maatregelen Ie nemen, En de
rnanier waarop men het dan uiteindelijk
bekend gemaakt heelt .... tja. dat is vragen
om massahysterie .•
Velo; Ruikt de wiJu waarop nu op het kanti-
nen/ gereageerd wordt niet naar revanche
vanwe.'J~dl' Europese Gemeenschap It'fJl,'novrr
f'en lidstaat die aftlid dwars ligt en nu zelfin
nood vrrketrt?
Verachten: .Je zou ook omgekeerd
kunnen reageren, Engeland wilde altijd
koste'wat het kost zijn veestapel bescher-
men. Zij dachten dat ze in een veilige post-
rie zatEn op hun eiland, omdat zieke dieren
er gemakkelijk uitgehaald konden worden,
Wel. nu kunnen wij die redenering cmke-
ren. Gelukkig dat die ziekte uitbrak op een
eiland. En laat ze daar nu maar lillen, De
gemakkelijkste manier om de ziekte legen
te houden is ze in Engeland te houden.»
Veto: Ondertunen komt de vleesindustrie ....el
ondl!r ZWare druk VQnde verenigde Staten, waar

gMdkoptr vlees wordt f}tproduaf'rd, met na/u-
urlijkt hormonen,
Verachtert: «Dat is een probleem van een
geheel andere orde. De hormonenkwestie is
al twintig jaar (Jud. Men blljft een afdoende
oplossing maar voor zich uil schuiven,
Twinng jaar geleden kon je al voorspellen
dat een totaal verbod hier en een teelating
van natuurlljke hermenen in de VS tot
eksessen zouden leiden. Maar men heeft
het probleem onderschat, Hetzelfde is loch
ook met de mestoverschenen gebeurd.
Hoelang waarschuwen wij er al niet voor
dat daar een groot probleem dreigt. Maar
men laat het te ver komen en dan moet
men veel te zwaar ingrijpen.~

Marktbescherming

Veto; Zijn natuur/likt hormonen schadelijk?,
Verachtert: ..Ik heb geen enkel probleem
met natuur+ljke hormonen, Alle soorten
hormoncnçvorden over dezelfde kam
gescheerd. M!.ar als hormonen per definitie
slecht zijn, hoe zn het dan met al die vrou-
wen die de pil nem~w?_Natuur!ijke hormo-
nen worden door hel dier zelf geproduceerd
en kunnen dus onmogelijk tckslsch zijn.
Maar je moet ze juist gebruiken. Het i,.<; een
kwestie van doseren. daarop moet men
korureleren. Als er tien dagen voor hel
slachten gestopi wordt mei de behandeling,
zie ik echt her probleem niet.»

«Men zegt dat dal hormonengebruik
niet te kontroleren is. En Inderdaad, met de
lueslanden die we nu kennen, eu de kans
er dik in dat er fokkers zullen zijn die toch
naar verboden middelen grijpen, ook al laat
je natuurlijke hormonen toe. sommige bor-
manen zijn gevaarlijk en moelen zonder
pardon verboden blijven omdat ze kanker-
verwekkend zijn, In de vs wordt hel vlees
geproduceerd op een beperkt aantal, en dus
gemakkelijk te kontroleren, gigantische
ranches. In België zit je mei een doolhof.
van kleine en middelgrote bedrijfjes. Die
zijn heel wat minder overztchtelijk.»
'Veto: Dus hre/ die hl'lu rond netuuvlijke
hormonen is een kwestie van mark/bescherming
legen dr Amerikaanse I'ltesdumping?
Verachtert: «Ik denk niet dal dat hel eind-
doel is. De boeren hebben gekonstatcerd
dal ze een hoger ekonomisch rendement
halen als ze hormonen gebruiken. Als jo:
hier hetzelfde rendement wil halen als in
de verenigde Stollen, waar naauurlljke
hormonen wel mogen, dan kcsr je dal meer
geld. Per kilogram voeder produceer je
minder hormonenvrf vlees, Wil je evenvee-l
vlees produceren, dan moet je meer voeder
toedienen. Maar men heeft vnor de gemak-
kelijkste weg gekozen en men is ook begin-
nen spuiten. Het brengt meer op en men is
er aan gewoon geraakt. Terwijl tigO:I)Jijk de
redenering zou moeten zijn: als gezond
vlees meer kost. dan moel het vlees maar
duurder worden. Maar men heelt teveel
schrik voor de reaktie van de konsumcru.e
Veto: Zift u aan fen biefsluk op uw bord of
ermee geknoeid is?
Verachtert: "Neen Ik lel daar ook niet op,a
Veto; Ondanks de miserie waar u dagelijks mee
gekonfrOI1/urd wordt, u/ 11nog altijd vlees.
Verachtert: «Inderdaad .. Ik begrijp dat ze in
Engeland wel twee keer nadenken voor ze
rundsvlees aanraken. Maar hter is de dolle-
koeienziekte geen reden om vlees Ie laren-

Bart Eeckhout
Tom Mjçhjelsen

Dolle.kodmzieklt: myuerie d dramQ? Info-avond
op dinsdag 23 april om 20 u, in de Kleine Aula
van hel Maria- Thertsiacol/ejJe. me/ de proffen
Wim Robbtrecht. BTI/no Godduris en Hubert
vereenten.

COCKTAIL-PROVENCE
Een Frans taalbad voor- 18·23
jarigen in de zonnige Provence

2-14 september 96
Vraa;i,tnfo & brochure bij:
KRE 'I'ÄICREÄ-Langue!;
KOlli,"!~Albertlaan. 32
3360 Korbeek-Lo
1"cI.016/46.35.92 - Fa.' -16.15 96
Ook progr. Uh april tot sept.
voer iedereen vanaf 18jr

Jaargang 22 nr. 28 dä. 22 april 1996 0 ulo



De nieuwe Alma 1 bestaat een week

Parels voor de zwiinen
Oe kan er niet naast kijken, ze is

er en ze mag gezien worden,
moedersmooiste Atma numero

uno. Deze week opende ze voor het
eerst haar deuren, Duizenden studen-
ten kwamen er een k'ïkje nemen, test-
ten er alfe nieuwe systemen uit en
aten ket bekende Alma-eten. Veto
stond erbij en keek ernaar.

Zo op het eerste gezicht is hel waar wat de
trotse gerant Van Erken over onze nieuwe
AJma verleit: "Het is l'en pareltje. En prak.
ttscb''. Hygiënisch is hel In leder geval. AI·
les slr aalt een witte en frisse animo uit,
goed verlfcht en goed verlucht. Voor velen
is hel ook een opluchting om van een wer-
keliJke scheiding tussen rokers en nfet-ro-
kers IC kunnen genieten. Aan de ene zijde
van het buffel bevindt zich de rookvrije
wintertuin, aan de andere kan. een heuse
kaletaria waar rokers hun ding kunnen
doen. Ook op vlak van bediening Is hel ver-
schil met de vroegere Alma I opvallend.
Het 'Iree-flcw -systcem van Alma 2 Is ge-
wogen, goedgekeurd en overgenomen,

Van Eyken: -waar er vroeger één !ijn-
buffet was voor warme en koude maaltij-
den, ziJn er nu zes voorzien. Verder is er
een aparte bar, waar Je gebakjes, broodjes
en warme dranken kan kopen. en ook een
Ijskraampje. Hierdoor Is een snelle service
en een vloeiende studentenstroom gegaran-
deerd. Gedaan met hongerige rijen en
lauwwarme maaltijden. minder stress voor

de klanten en voor het personeel. Je hoeft
ook nter meer Ie wachten voor een volge-
laden alvalllh: Je plaatst het bestek in het
daarvoor besremde vakje en het bord op de
lopende band. Zo is de student medeveram-
woordeliJk voor een propere omgeving.
Wam wat er ouk over de nieuwe Alma ge-
zegd wordt, hel Is proper. De tollenen zijn

~.-t·,çbQiKb .._~_IWW"~
verifchtlng en verfrissing gebeuren auroma-
tlsch."

Kaarten

Vraag Is natuurlijk in welke mate dk
klanten al hun weg naar de nieuwe Alma
gevonden hebben. Van Eyken: "Er komen
nu al ongeveer tweeduizend klanten per
dag. Dat i~ een rekord, en dan lijn we nog
niet in de rekordmaand oktober. Die is dit
jaar nog veelbelovender, wam in oktober
opent het gebouw van groep-T haar dcu-
ren. Nu komen hier vooral studenten van
de Iakuhetren Letteren. Psychologie en
Pedagogie. We li~en daarvoor op de juiste
plaats. Je ziet nok dat hel hier het'! wat
studentikozer aan toe gaal. Vanmorgen. bij
het ontbijt. zaten er hier zelfs Ie kaarren.
Dat zag je niet meer in Alma I ... ik hoop
dat de studenten hun nieuwe Alma meer
als een eigen ontmoetingsplaats gaan be-
schouwen."

~HetiS natuurlijk afwachten. Want veel
studenten komen nu kijken omdat Alma 1
ielS nieuws Is. Ten nadele van Alma 2, zo-
dat er een beetje 'jaloezie' is. Maar dat is
'goede' konkurrentie. Binnenkon 1.a1Alma
2 zelf verbouwd worden (de afwasruimte
en de wc's worden vernieuwd en naar de
begane grond gebracht! en Alma 3 zal niet
lang op Zich laten wachten. Die laatste
breidt dan zelf uil door kafetaria 'De Spuye'
over te nemen. En dan is het allten nog
wachten op de opening van een Almaka!e-
tarra in het gebouw van groep-T. Maar dal
is toekomstmuziek:

Na al di! opttmlsme legde Veto oor en
oog IC luister onder rafels en stoelen van
Alma I. en ondervond dat de eerste reak-
ties bij de bezoekers niet 1.0 eenduidig posl-
nel waren als die van de gerant. Vele men-
sen vinden de nieuwe inrichtin" alles be-
halve ge1e1lig. cn nogal kaal. De architek-
tuur wordt vaak als karakterloos besrem-
peld. Op hel spitsuur was er deze week
bovendien bijwijlen weinig te merken van

een 'Iree-Ilcw'. Van achter het ene bulfet
(duurdere maaltijd) keek een personeelslid
verveeld naar een ander. onderbezet bulfel
(waar het goedkoper Is).

Ook hel afrutmsyneem verliep niel
helemaal 1:0.115verwacht. Vaak ontstonden
lange rijen van al dan niet gesrresseerde
studenten die aan de band aanschoven tor
ook zij eens "verantwoordelijk mogen zijn
voo,t.eeu p~ope[c: olJl.i:.cyinl(~ En ah je jas.
achteraf besmeurd bleek door de schotel
van die klungelige of opdringerige wach-
tende achter je, JlIOèSIje eerst een kwar-
tlcrtje geduld hebhen vooraleer er één van
di~ twee waterkraantjes vrij was om de
smurrie al te wassen. Het oordeel zou bij-
gevolg streng kunnen zijn: Alma 1 is, mooi
of niet mooi. niet echt honderd procent in
zijn rnodernlsertngsopzet geslaagd.

Ook enige nuancering wat betreft hel
klantenbezoek is hier 0Jl zijn plaats. Eerst
en vooral was er de grote toevloed tijdens
de eerste week van het vernieuwde stucen-
tenrestaurant. dit voor een groot deel
voortkwam uit nieuwsgierigheid. wals
gerant Van Eyken hierboven al terecht op-
merkte. Die eerste dagen vielen daarbij not!
eens samen met enkele krtngverklealngen.
Al op haar eerste 'normale werkdag', werd
Alma I overspoeld door massa's studenten
die een graantje wilden meepikken van de
aktivtteiten die de gkonomlkaploeg Ad
Venture er organiseerde, zoals hel optreden
van corkt.

Prehistorisch

Lndie zin ontstaat een vertekend beeld,
niet alleen van het aantal Alm.1gangcrs,
maar evengoed van een eventuele 'slechte'
werking. Misschien zijn door deze steden-
teninvasie wel enkele kmderzfekres aan het
licht gekomen, waarvoor een (l1110$5Ingge-
zocht moet worden, maar een grondige en
gegronde evaluatie heelt pas zin na een pe-
riodc van 'normaal' werken.

In 1984 verzorgde vzw Alm a J I pro-
Cent van de warme maaltijden in Leuven.
dit jaar overtrol ze dit met een 33.5 pro-
cent. In 1995 leverde Alma anderhalf mü.
joen warme maaltijden. en dit mei 160
vastwerkende personeelsleden en 500 à
600 [obsruderncn. De omzei bedroeg 375
miljoen. met daarbij nog 110 miljoen over-
heldsubsidies voor hel Vlaams onderwijs en
voor een drie miljoen Belgische frank aan
wisselgeld van een zestigtal drankeutoma-
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ten. Tegen 1997 vcrwacht Almadtrekreur luxe, maar noodzaak _ al was het maar
Toon Maneos een stijging in het marktaan- om 'practical jokes' Ie vermijden.
deel van ongeveer 10 procent door de wer- Maar taugs welke 'via secera betalen
king van de groep-T kaletaria en de ver- als her Internet een verzameling is van
koop van vacuum voorverpakte maaltijden. gaten? En wat met het geheime bankkaan-
Toch is hel niet allemaal rozengeur en ma- nummer? Het antwoord op al deze vragen
nenschijn die uit de Almakeuken opstijgt. heet 'Proton'. De benemen tussen de rrc-
Het absolute aantal maaltijden dal Alma tunkaan en de untveesnenscomputer zijn
omzet is dit jaar immers gedaald. onomsfjferbaar voor krakers, en dus wel

In onze lmemenijd klinken die vacu- degelijk veilig. Maar of het gebruikt gaat
umverpakldngen een beetje prehistorisch in worden, valt nog af IC wachten. In ieder

\ :4 . ti n,kf17i2W ;:. Ai!@

,

de oren, maar voor de cybererers onder ons
is er méér. Netvision (een spin-off van de
KU Leuven) en Banksys (Bancontact & Mr.
Cash) hebben hun -bratns' bij elkaar geste-
ken en het resultaat is een systeem waar-
mee je via truernet 'e·mail·~maaltijden kan
bestellen en betalen. Dit laatste Is geen

VOIOTom MichÎelun'

geval, A1ma begint met dil hetillingsysleem
vla Internet in Ickere zin aan een ckspert-
ment van Buropees nivo, De vraag is dan
nog hoelang hel duurt lot dil' bestelling up
plaats van bestemming komt.

•

Koen Thomas
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Afrika in het stripverhaal

Van vierkant tegen naar vierkant voor
(tI)ees 1111 eens eerlijk. Als je Afri-

kanen alleen maar lilt strip-
verhalen kende, dan zou je

denken dar ze allemaal dikke lippen
hebben, Ju; zijn en IUIn werkwoorden
in de jnfinitief/alen slaan: "'Ik e"g
moe zij" ." Stripverhalen hebben lan9
onder vuur gelegen voor h!r versprei-
den van zutk politically incorrect ge-
dachteqaed. En terecht. Alleen "erge-
IIm critici vaak dat de verguisde strips
in de periode waarin ze gemaakt wer-
de", votledÎ9 akseptabel waren,

Strips huppelen als konunersiclc kultuur
trouw k\Vi~pt'lend achter tie pubhek e "pink
.I/In. Auteurs. kunnen hel zkh mcr veroor-
loven om de publieke opinie VOUf hel hoofd
Ie storen, want dc verkoopsljfers van hun

51r1pSzouden wel eens kunnen gaan dalen.
DJ! geldt renminne voor de malnstreëm.
die de beste perspekneven biedt voor een
overztctn van Afrika in stripverhalen.

Als je zulke Strips jaren na publikatie
klOS!.merk je dat enkele standpunten loch
met meer w vanzelfsprekend zijn. 'Kuifje
In Alrika' is het bekendste voorbeeld van
een Ie manifeste uildrukking van de JUUIe

tIJds)!e!$1 van de jaren den i!!, lid vcrhaal i~
hter en daar ronduit racistisch en is alleen
trueressanr als voorloper van de latere. se-
niale 'KuHjes'. Zwanen zijn in deze strip lui.
primitief. at'hankdijk van blanken en zijn
geregeld verwikkeld in srammenooriogcn.

Kannibalen

In Vlaanderen heelt 'Suske en Wiske'
zich bezondigd aan een racistisch uitgangs-
punt in 'De Gramme Huurling', In dat al-
bum krijgen de voor alle zekerheld blauw-
huidige Bllpplcs de mi van de zwarten in
'Kuifje in Afrika'. notsen in beidt.' genoem-
de strips is de zwart-wit (1) afschildering
van de (sleChte) plaatselijke tovenaar ten
opzlchte van de (gnede) missionarissen. De
tovenaars zijn intriganten, dit' okkuhe kun-
sten gebruiken om schade aan te richten,
terwijl de rntsslonanssen onfeilbaar zorgen
voor de ontwikkeling van de domme en
luk massa,

'Nero' is een iets ander geval. Sleen
~taat bekend voor Zijn liefde voor Afrika en
vooral de Afrikaanse fauna. Om die reden
werd hIj LeJis beheerder van het WWF in
Belgit:. Zijn voorstelling van Afrikanen was
in den beginne helemaal niet zo Heldevo]:
steen gebruikte de stereotiepe voorstelling
van Afrikanen, zoals hij nu nog Arabieren
met tulband en kromme dolk ten tonele
voert. Afrikanen in 'Nero' hebben l'en he-
vige en nauwelijks IC onderdrukken net-
ging UI! kannibalisme. Doorheen de vele

6

safari's van Sleen evolueren de Afrikaanse
personages dan wel van clichématig naar
echt. maar het kannibalisme blijft als sau-
rtsch dement aanwezjg

Eigenlijk beginnen 'suske en wtske en
'Nero' pas vanaf eind jaren zestig, begin ja-
ren zeventig een getrouwer beeld te schei-
sen van de Alrikaanst·situauc. Een 'Nero'
als 'Baringcr ut een 'Su5ke en wtske' als
'De pompenplanters laten l'en veel ge-
nuanceerder beeld zlen van respektievelijk
hel Afrikaan)c kunt inent en omwikkeling-
sarnenwerkmg.

Verliefd
vanal d~'jaren tachtig heerst er in dl'

stripwereld een hernieuwde tnreresse voor
Afrikd. Omdat nog altijd Leer veelstrtps in
Frankrijk en Bdgi~ worden gemaakt, speel!

de postkoloniale kater een grille
rol. Twee jeugd reeksen die nok
.....M>( volwassenen interessant zijn,
spelen zich af rond dc periode van
de dekclonlsaue. 'Aliee en LL"1:>fM.lld'
is een tijd voor de dekolonisatie
gesitueerd. Oe reeks vertelt over
twee kinderen die Samen opgroei-
en op een plantage in het toenma-
lige Belgisch Kongo. Tussen de on-
schuldige verhaallijnen door wordt
een leer genuanceerd beeld ge-
schetst van Afrika in het koloniale
tijdperk. Noch de wreedheden van
de kolonisator topa zou niet vies
zijn van lijfStraffen voor de Afri·
kaanse werkers), noch die van de
plaatselijke stammen worden uit de
weg gegaan, Oe reeks ademttus-
sendoor een diepe vertoneenbere
van het Afrikaanse en het Europe-
se volk uit, die uitmondt in het ge-
l.Jmenlljk vechten tegen rectsusch
of ander onrectn.

Een gelijkaardige jeugdreeks is
'De avonturen van Jimmy Van
Doren'. In de jaren zestfg geraakt
Jimmy, een tiener, verliefd op Afri-

ka. Wat aanvankelijk een zoektocht naaf
lijn verloren gewaande vader is, wordt een
lichtvoetige, maar pentneme blik op radale
kwesties na dl" onafhankelijkheid, Een al te
vooruitstrevende president
wordt vermoord en l'en ma,
nonet van de blanke elite
komt aan de macht. Ol Jlm-
my geraakt een vriendJt"
kWijt, omdat deze ontdekt
Wou de blanken allemaal
mispeuterd hebben in het
koloniale tijdperk (en erna),

,\-1eer en meer wordt de-
le reeks een ode aan de Afri-
kaanse kolt uur en een ana-
lyse van de kuhuursrhok die
ontstaat door de tmrodukne
van onaangepaste Europese
standaarden in de: Afrikaanse
samenleving. In het enkele
maanden geleden versche-
nen achtste deel. 'Het gezjcht
van God', behandelen de au-
tcurs een godsdlennkwesue.
Een oude missionaris pro-
been de ontdekking van een
heel oud Afrikaans beeld
met het gezicht van Gild te
verhinderen. Hij vindt zulke
beelden heiligschennend.
Toch loopt er nok een goe[(-
missionaris rond, zodat goed
(>1slecht in den' reeks niet
afhangt van geloof ol pig-
ment.

Zeep
Een andere reüekne up

het kolonialisme kan je vin-
den in 'Mlsslé Vandisandi'
van Hermann (bekend van
-Jeremlah' en 'Torens van

Schernerwoude']. Een ex-koloniaal wordt
terug naar Afrika gezonden urn er een boek
over Afrikaanse kunst te schrijven. Ter
plekke blijkt niet alleen de kunst, maar ook
de rest om. leep te Zijn. De strip biedt een
harde analyse van de korruptie en het ver-
val van de Afrikaanse maatschappij. maar
spaart ouk de blanken niet. Oe stnlsche
Hermann laai alleen gedestllustoncerde

personages en lezers achter.
Me! de hoosse van historische strips in

de jaren tachtig volgde ook de historische
strip over Afrika, -zoetoetend' is daar een
resultaat van. Deze reeks vertelt over ver-
schillende woelige episodes In de geschiede-
nis van Zuidelijk Afrika rond 1880, De Zoe-
loes zelf spelen eigenlijk de hoofdrol. ook al
voeren ze sirijd met de blanken. Om de
Identifikatie van de lezer te vergemakkelij-
ken, zijn er natuurlijk enkele goede blan-
ken, die de Zoeloes waarderen. En, zoals in
']Iminy Van Doren', geraakt een btaokê
Jongen verliefd op een zwart meisje. Gelijk-
aardig in opzet is -scorpto', een vlaamse
volwassenenstrip over Kenya rond de
eeuwwisseling, Deze niet zo slechte en uit-
sieke.id gedokumenteerde poging om In
Vlaanderen velwassenensmps te maken. is
kommersieeljammerlijk genOpt en dus ook
stopgezet.

De identifikatie blijft een probleem
voor auteurs die Afrika in de piaure willen
zetten, Alle tot nu besproken Strips gebrul,
ken een blank personage om de lezer mee
te krijgen. Schaarse pogingen als 'Brieven
uit de bar' bewijzen dat het anders kan: dil
eksemplarisch verhaal breng! een Marok-
kaans meisje dal In Europa is opgegroeid,
met een Afrikaanse Jongen samen In
Noord-Afrika.

Diamant
Opvallend is hel bijna volledige orubre-

ken van verhalen over het Zuid·Afrika van
de twintigste rtu\V ..Op het vrijwel onbeken-

de, maar politiek Stevige 'Een avontuur van
Jacques Gallard' na, hebben stripmakere.
zelden hun nek uitgestoken om de wantoe-
standen aan te klagen. Een Zuid-Afrikaanse
'Robbedoes' was gepland. maar is noen vol·
toold. Paul Geel1S bereidt nu een 'suske en
wtske' voor over Zuid-Alrtka. De hoofdrol
zal echter niet weggele~d Zijn voor de Alri- ~
kanen, maar voor de dtamem., ,

Gert Meesters
'Dl lfl'Onlurm van Jimmy Van Doren', door
DtsorShtT rn DtSb"!1, bij Dupuis; 'Alia en tso-
po1d', Joo, Wouriak tn fApitrt, bij Dupuis;
'Misrit Vandisandi' door Htrmann en '8n'e>.-nl
uit de bar' door Sta~tn en Lapière tijn onlshofS
in dt kolltktie 'Vrijt Vlucht' van Dupuis, 'zee-
lotland " door Ramai'oli m Du.rand wordt uit,

_ fIljtWn blï Gtknipt Papier: 'Scorpio' van Wllyts
m Yaack is door Standaard !1tsliJptna dril dl-
ten. 'Een avontuur VIln Jac.qua Gal/ard', door
Tipp, is door Casttrman gtSlDpl na vin- delen.
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Vierkante lente
vlerkam voor Alrlka bracht de terne definjüel naar Leuven. En zorgde veer een massa bezoekers, die van de
zonnige dag en de gelegenheid gebruik hebben gemaakt Uil'! met kind. hond en de rest van de larnlüe af te
zakken naar ante 'anders op zaterdag UI rustige' studentenstad.

De vem-etndredakue verliet voor één keer de stille lukalen in de -s Melt:rssuaat f)f11 een kijkje U' gaan 1It'-

mem or bel AfrikagebeulT:n:Ha was er druk. Kindjes raakten mama kwijl. chiromeisjes misten de afspraak
met de leidster, er werd gevochten om terrastafehjes, kortom de gaelligt: drukte dle we kennen van het ge-
middelde zoraerevenemeru,

QJ' hel Ladeuzepleln zorgden optredens voor de eerste aarzetende 'out-door' danspasjes VaJl het jaar. en
wie daar honger van kreeg hoefde met ver Ie IOJ)f!n om tets eetbaars te vinden. Op het Hooverplcin kon je te ...-
recht voor Afrikunse hllpjes. weest en pittabr(X)dJcs. Ondernrssen zorgden de opnedens aan Alma 2 naar',
schijnt ook voor vrolijk gefeest, maar daar waren wij wegens teveel ierras [amrner genoeg niet bij. Dal terras,
en het werk op de (edaktie, heeft ervoor gezorgd dat ook bet afslultfet'Si In Atma 2 he' zonder Veto moest
stellen. Maar we hebben van horen zeggen dat het een geslaag<k fuif was.

Geslaagd dus. deze Afrika·manifestatie, temeer omdat Rl:ginald Moreels enkele beloftes gctIaan heelt rond
verdere schuld vermindering van derckwt:'«!ldlandt"n. reu minder gestaagd vonden wij de J)rij~van bijvoerbeeld I "
een bekenje bier (50 frank), VOQCeen 'politiek korrekt' gebeuren mocht dat missenren wal cemckreuscber
geweest rijn. I ...

(Îlc)
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Cie de Koe speelt blij stuk op nivo

bos bloemen. een fles champagne en een
doos gebak. Het wordt echter al snel dulde-
lijk dal de feestelijke sfeer zich okt lOl één
dag beperkt. "HCI Is eerder een tijdloos reesr'.
zegt Van den Eede. Een heel teven van eu-
forie, zaligheid en hilarische verrukking.

laatste betreft een topper. Konom, van
negatieve gevoelens kan er in de gloria
absoluut geen sprake zijn.

Hoewel het idee van een stuk zonder
handelingsverloop of psychologie op hel
eerste gezicht doodsaai lijkt, is het Compa-
gnie de xce toch gelukt om van 'In de
gloria' op zijn minst een onderhoudende.
en vaak zelfs een erg amusante voorstelling
Ie maken. Hel publiek zat wenswaar niet
snel op het podium klimmen om mee Ie
genieten van de gelukzalige sfeer, zoals de
akteers meermaals voorsrellen. maar de
zaal ligl wel geregeld in een deuk, en er
wordt duidelijk meegeleefd met de
dofgelukkige drie.

Voor wie alch een avondje goed wil a-
museren. en voor een keer geen ztn heeft in
dleptraglsçhe verhalen en bespiegelingen
over levelf.en dood, is 'In de gloria' dus het
aangewezen toneelstuk. Het programmeboe-
kje besluit trouwens met wijle en toepassé-
lljke raa'M van ene Sofok.les: MMen leef! toch
immen 'tlfl!edljkst als 't verstand onrbreekr."
En wie lijn wij cm dat legen te spreken.

~:- Martijn Graumans
• Narhalle vermmme

evuldigheid komt klaar te G.Zalige
O~,zallfet leven in de hemel

ZIJnwaar vrome !Jl!estenzo
hevig naar verlangen?

Uiteraard zal de ziel als sterkere over-
wimlaar het lichaam opslorpen, Het
gevolg zal zijn dat nu de gehele mens
buiten zichzelf;s en geen ander geluk
kent dan, buiten zicllzelf geplaatsI,
iets onrlÎtsprekelijks Ie ervaren met
belrekking tot dat hoogste glNd dat
alles lot zich trekt, Degenen die deze
ervaring ten deel valt - dat zijn er
echter zeer weinigen - verlonen
sommige verschijnseten die sterk op
waanzin lijken. Ze spreken enigzitls
onsamenhanqenäe taal, dan weer
verandert plotseling hun hele gelaats-
uitdrukking. Nu eens zij" ze opgewekt,
dan weer neerslachtig, het ene moment
hutten ze, (ÛJII weer zllcllten ze, kort-
om, ze zij" werkelijk buiten zicllzelf.

In het begin van de zestiende eeuw schreef
Brasmus bovenstaand sluk in Zljn Lof der
Zotheid, aan het eind van de rwtnugste
drukt toneelge~dschap Compagnie de KOt'
het af In ht't pro~rammalluc:kj(.' van haar
nieuwe stuk, f:n nier zonder reden. MeI 'In
de .:l\lri.~' laten de twee her e n en de dame
van he! Jo:e7.:!sehap in de duistert' lijden van
dil fin de slècle l'en absurd-vrolijke noot
horen, E..n voort eigentijds lof der geluk-
zaligheid, waarin een opeenstapeling van
ekstauschc blijheid l'en Icgcngewidll moet
vormen voor de wreedheid van de mens.

Compagnie de Kot' werd een paar jaar

geleden geboren uit een samenwerking tUS-

sen Bas Teeken en Peter Van den ëeden.
Beiden studeerden af aan hel conservare-
rium van Antwerpen, en besloten vervol-
gens samen roneet Ie gaan bedrijven. eerder
dan zich bij een bestaand gezelschap aan te
sluiten. Opvallend In hun visie op teater is
dat ze ervoor kiezen met met bestaande
teksten te werken, maar aan de hand van
spontane invallen en tmprovtseuc een tekst
op te bouwen. Verder proberen ze steeds
het publiek te betrekken bij wal op de
scène gebeurt. en de emotie die ze °11
toneel brengen 7.0 goed mogelijk IJver te
brengen op de laai.

Schalt

'In de gloria'. het meest recente stuk
van Compagnie de Koe, is ook weer geen
repertoirestuk. Hel is geschreven duur Van
den Eede. die zelf ook meedoet. De andere
tWL'Crollen worden gespeeld dom Hilde
Van Mieghem en Frank rockeryn. Ze spelen
drie naamloze personages, die om de een ul
andere reden in de gloria terechtgekomen
lijn. Ze weten niet hoe Zt' daa r zijn geko-
men, maar het laat hen verder eiKenlijk
koud. Ze stellen zich trouwens helemaal
nergens vragen biJ. en als er al eens een
probleem opduikt. wordt dat dadelijk en
zonder pardun opgelost.

Het stuk begjm In volledige duisternis,
terwijl verjaardagsmuzIek vrolijk uit de luid-
sprekers schalt. Als het licht a engaar. lijkt
de scène die de toeschouwer Ie zien krijgt
ook wel even op l'en verjaardagsfeest. Drie
mensen komen het toneel op, elk met een

.r
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in een Europees netwerk van zeven universiteiten en
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Berlijn - Ludwigsburg - Leeuwarden - Liverpool
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leidt tot de titel van
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Ruimte
Hel verdere verloop van hel stuk is In

feite in een handvol woorden samen Ie
vanen. voornamelijk urndat er van enig
konflikt, psychologische uhwerking van de
personages, of zelfs maar een verhaal. hele-
maal geen sprake is. De drie akieurs gedra-
gen zich ruim anderhalf uur lang behoorlijk
apennoncd. en lijken gewoon wat In de
ruimte te lallen. Het blijkt dal ze erg
vcruetd ZIJn op elkaar - en op zichzelf-
en dat ze alles en iedereen fantastisch, schit-
terend en formidabel vinden, soms Zingen
ze een liedje, soms barsten ze zonder aan-
leiding in lachen uit of venellen ze elkaar
vrolijke verhaanjes. IX- schtnerendc parabel
van de dinosaurus en de maan is wat dat

Ccmpagn~ d~ Koe spuit '/n de gloria' op wOt'ns-
dag 14 .pnl om 10.00 u in de Stadschouwburg.
Kaan~n kDrtcn 400 frank, R~rW7m kan op
11.21.JJ.

FOlografit'-In dt Centrale 8ibliotuk toopt tot 15 mei dt tentoonstel/ln.iJ 'Van tetat naar [OID!Jrafit'
over [olo.iJrafitals narratit\~ kunsi, Er \4-'Grdteen vol/edl.!JoVlf'''7i(ht.!Jegt\~n\'a1/de on/wik~lill.!J van
de fotografie al5 dra.iJ1!7van fiktIe, Van dt peT5foto9rafie lot dt htdendaQ!J5t foloroman wordtn enkele
tipische voorbeetden belieht. Da/ de fotoromQIl Uil hul s/teh/e replliatit heeft gekr ..gl'n, heeft vooral It
maken meI hel lag.. inl'f'nfl-viteirsgehl1/tt'dal de mrestt fotoromatlS k..nmerta. Daarom is de grootste ver-
dienst.. ven de ten/aam/rfling WQarschljnlljk hel ond ..r publ/eI:e aandachl br"lIgen van enkele
yrCI/In'frles..,!l'fsin hel grnre. onder wie de HrU5seiseMarie-Françoü'e Plutart ten speciale plaats
inneemt. Zij stond olllQn9$1I0g in dt belangSllllillg wegens haar fotografische bl)'dragt'QQ/!dt nieuwe

van Srhuil en en Nt/rrs; 'Het schtvt kmd'. Dm berk tltuttr eerde trgelijk hoe de [otoroman en de
luip nsenueet Vl'rschillen ElI hflt u toch ollgi'VI'I!7op dat/fde mamer werkl'lI. Ptissart IWrkte al Vl'eI
urder samen m..' Pu/rTf; mei s..nario's I'all zip! hand maakte ze v..rscheidene [atoromens. EII~le
INo(Ukwftlti e)s uil dit "'mailS wordrn /JU _'Ir..ksposurd 111de Cell/rale BiblIOteek. Wie na het baichli-

van Ptissarr's W't'rkdt' smaak pas «hl'" pakken hult. kan andtr IMowerk van haar gQall
bekijk ..n I-nDe Blauwr SChuit al' de Vismarkt (tol 11nm). Niet Ie mnsen is d.. aanrulfrnde
trn/oollstdJillfj in dr Ontrolr B/bliMUk. Zes $/I/drllttll Kel/turtlt S/udies hebben zich, na UI1 workshop
mrl Ptissart, door verschillend .. ,'(rhalm laren inspireren .-ooretl1 al dan niet narratieve fotoreeks. Zij

er hun vi$it op 'Ik bibliNUk van BaM/" I'ml Bor!JI'S,'Ot I/'Ion lI1 d.. mmiglt' van Poe, en 'Ot
zijde \·all dt d(lod' \'an Mur,/un. (gm)

(foto Mari ..·FrançoiSt P/issart)
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Een blik achter je blik Coca-Cola

"Coke is Christ Dur King on Earth"
Oos~ P. Porture lil is arbeider in

de CoetJ-Colafabriek van Ca-
tamba op de Filippijnen. Niet

zonder t!lIigt!. trots vertdt Irij 'zijn'
verhaal: het verhaal van een jaren-
lange vakbondstrijd voor een beter
loon en betere sociale voorzieningen,
Die 'rebben de arbeiders uiteindelijk
gekregtm, maar lier is niet steeds '[un:
geweest. The Coca-Cola Campany ls
een multinational en "iel zomaar de
eerste de beste. Mer vijfenvijftig pro-
cent van de [risdrankmarkt in Iranden
en vestigingen in 195 landen is het
één van de grooWe multinationals.

Vakbond is een vtes woord voor een bedri]!
dat ZIchzelf ziet als het proroupe van de
vrije onderneming in een vrije wereldmarkt.
Hel adagium van coca-cola wordt mooi
verwoord In 'The Romance of Coca-Cola'

konden genieten van een gesubsidieerd
üesje troost. Mei militaire schepen werden
de lngrediênten, de flesjes en de bonelme-
emoes naar alle uithoeken van de wereld
verscheept.

Onderspit

Coca-Cola veroverde de wereld. Coca-
Cola is overal. Toen Martin Luther Klng
vermoord werd, werd zijn weduwe Curetta
per coca-colaheukopre- overgevlogen. Bij
de val van de Berlijnse muur werden de
Oostberlijners getrakteerd op grat is Cola.
En ook bij ons Is Coca-Cola massaal aanwe-
zig op elk kultureel en sportlet gebeuren.
De winstsljfcrs van het bedrijf zijn dan ook
gigamisch.ln 1993 realiseerde de multina-
tional een fltttuwimt van 2,2 miljard dollar
De konkurrentie, vooral Pepsi. moet het
onderspit delven. Coca-Cola drijf! de omzet
en hel aantal vestigingen in de Oostcurope-

den maar die werkten mee met de direktie
van de fabriek: wij noemen hen de gele
vakbonden. Dat is de reden waarurn wc
een geheime beweging stamen onder de
Marc05repressie. Het moest geheim zijn
anders zouden we bedreigd of ontslagen ol
opgepakt kunnen worden. We begonnen in
1983 met de hulp van de Kilusang Maya
Uno [één-meibeweging}, de meest progres-
sfeve vakbond .•

«In februari 1987 waren er lokale vak-
bondsverklczlngen. Wij hadden met onze
gehclme militante vakbond voldoende kan-
didaten om de 'gele' te verdrijven. De ver-
klezlngen waren voor ons een sukses. We
wonnen alle vakbondsposJtles in ht"t be-
drijf. van president tot arbeidersvertegen-
wocrdlgtng. Die vertegenwoordiging Is erg
belangrijk bij het opstellen van de eettee-
uve Bargaill.Agreement (CBA, 11: vergellj-
ken met onze kollekueve arbetdsovereen-
komsten). Op die manier konden wij onze
eisen doordrukken.

Pesos

In september '87 vonden de driejaar-
lijkse CBA-onderhandelingen plaats. Bij
wet worden de minimumnormen voor
werkomsranêïgheden vastgelegd. Wij vroe-
gen loonsverhoging en andere tegernoerko-
mlngen. 10 Calaruba hebben we vier keer
opnieuw moeten onderhandelen. Met als
resultaat vijftig Pl.'S()$ loonsverhoging. We
hadden er echter niet alleen een ekcncrni-
sche, maar ook een politieke kwestie van
gemaakt.

In september 1986, tijdens de eerste
vrije verkiezingen in dit land. werd Cory
Aquino tot president verkozen. liet volk
stond achter haar want zij had de arbeiders
meer sociale rechten beloofd, stakingsrecht
bijvoorbeeld. Daar kwam echter niets van
in huis. 10 '87 eisten de arbeiders een nleu-
We"loonsverhogjng: nen pesos voor alle
werkers. Ons loon was toen nog altijd niet
voldoende om in.onze primaire behoeften
te voorzien. Toen de werkgevers op die eis
niet wilden Ingaan is er een grote narjenale
staking uitgebroken. waar ook wij aan deel-
namen. Eén week lang lag het hele land
plat. De direktie van onze fabriek nam na
de Slaking represslemaatregelen: al onze
265 vakbondsafgevaardlgden en -leden
werden ontstagen. ook ik. Wij hebben toen
besloten om opnieuw Ie gaan staken. We
hebben menselijke bamkades gevormd om
ervoor te zorgen dat geen enkel cnlallcsje
het bedrl]! kon verlaten. We hielden de
twee poorten bezet, vierentwintig uur op
vlcrcmwintlg. En dal hebben wc twee
maanden volgehouden. Dal waren harde
tijden. De mlllratren, die betaald werden
door de direktie. vielen ons aan mei ge-
weerkolven en stormrammen. Er viel één
dode aan de staklngsplkenen. Tot drie maal
toe werden mensen gevangengezet; maar
toen ze weer vrijkwamen staakten ze on-
middellijk VOOrt.Na twee maanden Is er
door tussenkomst van het ministerie van
arbeid overeengekomen dat de 265 ontsla-
gen vakbondsleden en -afgevaardigden te-
rug aan het werk konden. De zestjen afge-
vaardigden die de staking eigenlijk twee
maanden lang hadden geleid, mochten de
fabriek niet meer binnen. Ik was één ,!::an
hen.»

WhtnM'r thot is fim thtrt is afwayJ"" Filippijn

(1916): "Echt sukses komt nooit vanzelf;
( ... ) vooruitgang kan enkel gerealiseerd
worden door voortdurende strijd en hard
en geduldig werken (... [, Hiervoor is krea-
tiviteit van het hoogste nivo nodig, moed
die geen tegenslag aksepteert, koppigheid
die elke tegenstand verslaat (... 1. En dat is
het suksesverhaal van Coca-Cola.'

Het liberalisme dal de Coca-Cola Com-
pany zo hoog in de vaandel draagt, moet
genuanceerd worden. De echte doorbraak
voor her bedrijf was slechts mogelijk dank-
zij de tweede wereldoorlog en de enorme
steun die het bedrijf krttg van de Ameri-
kaanse overheid. De verkopers van Coca-
Cola kregen tijdens de tweede wereldoorlog
een rang In het Amerikaanse leger. Zij
moesten ervoor zorgen dal de Amerikaanse
soldaten overal Ier wereld voor vijf cent

(joEpDirk Bernerd}

se landen en in lndlê, tradittoneel Pepsflan-
den, op. Ook in de Arabische landen her-
stellen ze van de boycot die ze na de Golf-
oorlog te verduren kregen. Landen als Chi-
na, Ethiopië en Iran zenen nu ook hun
grenzen open. -vou can-t beat rhe feeling".

Maar ihe Company heeft twee gezich-
ten. vertelt José. coca-coïa Calamba. waar
José werkt, is een van de twee-entwintig
colafebrteken op de Filippijnen. Dagelijks
worden er 2.400.000 22 cl-flesjes geprodu-
ceerd.
.rosé P. Fonure llJ: .De werkgeversorgantsa-
lies voeren in samenwerking mer de Filip-
pijnse overheid een goedkope arbeidspoli-
dek. De arbeiders worden slecht betaald. lk
verdiende in 1983 vijferuwintlg pesos per
dag (dertig frank). Eén kilo rijSt kostte toen
acht pesos. WIJ hadden toen wel vakbon-

Jeansbroek
.We mochten enkel op de halfmaan-

delijkse betaaldag binnen om uns Joon Ie
gaan afhalen. Op die manier trachpc de
direktie van het bedrijf de lont uit hel sta-
kjngsvuur Ie halen. We werden de toegang
tot het bedrijf ontzegd.

Die boyeet van de direktie, die ons
toch moest blijven betalen, heeft twee jaar
geduurd. Uiteindelijk was dal voor ons een
goede zaak. In die twee jaar hebben wij ons
beziggehouden met het uitbouwen en orga-
niseren van onze vakbond. Vakbondsmen-
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sen werden opgel~d.en getraind.
De rechten die de arbeiders In catamba

afgedwongen hebben, zijn'ni~ min, vertelt
rosé ... Ons loon bedraagt n~ HO pesos per
achturendag, wc hebben een veertiguren-
week mei extra betaling voor overuren en
weekendwerk en vijftien dagen betaalde
vakanue.» De arbeiders hebben recht op
dertig dagen betaald zlekteverlof een ziek-
te- en ongevallenverzekering en zwanger-
schapsverlof. Ze krijgen ook nieuwe unlfor-
men: ZC'Swille broeken.uwec blauwe jeans-
broeken, zes wille polushirts, achttien T·
shlns. rwee paar rubberschoenen. De arbet-
dcrs kunnen ook genleren van een rente-
loze lening van het bedrijf en een halfjaar-
lijkse vergoeding voor bijschonng. Niets van
dat alles UIU hen echter gegeven zijn, had-
den Jusé en zijn mede- arbeiders geen harde
aktie geleverd.

De respektabele werkomstandigheden
in de Coca-Coialabrlekcn zijn immers het
resultaat van jarenlange syndikale SIIijd.
'Coke is Chris! Our King on Banh" Is in
Calamba een gevleugelde uitspraak.

De arbeiders in catambe danken hun
betrekkelijke welvaart aan coca- Cola. Maar
de bewoners van het Filippijnse eiland Ne-
gros venellen een ander verhaal. Negros
bestond voor nellen tig procent uit suiker-
plantages nodig voor de aanmaak van hel
zoete coladrankje. Die monokultuur kwam
er onder Impuls van het truerneuonaat
mumfonds. het IMF. en de Galt-akkuorden
(Internationale AlsprakeQ over Tarieven en
Handel). De boeren, die vroeger voedsel
produoeerden voor de eigen bevolking,
werden producenten van goedkope grond-
stoffen voer de mutunauonat. Toen Coca-
Cola echter crudekte dal glukosewinnîng
uit maïs goedkoper is, liet het de sulker-
planlagt'S vuur wat ze waren. De boeren
van Negros zijn nu volledig gcrumcerd.
Ekstrcme armoede Is het gevolg.

Van een bedrijf dal jaarlijks vijf miljard
dollar aan markenng en sponsoring besteedt.
had Je misschien wel wat anders verwacht.

Jan ccrnüne
Annemie neckx

WMnsdll9 17104 pm 20./5 119uft Josi P. Fortuf
11/ ren Irons in dr Ginkso Biloba, V/amiflStm·
rtraat / /6. Torsan9 S'II/is. alt.

,
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Alleo Kringen i.s.m. ULYSSIS

nodigen u uit op hun

INTRODUCTIESESSIE

Woensdag 24 april om 19u30',
Aula Zeeger Van Hee

(De Valk, Tiensestraat}

inkom gratis
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Slappe opkomst op KB-openkotendag

Leuren mei deuren

•

()J)0""eer banken met geld begin-
trim te smossen. hangt er altijd
wel een geurtje aan. Wanneer

studenten hun koten openzetten, hangt
er meestal ook eentje aan. Wal/neer je
die twee kombineert. moet het serieus
gaall Slinkt". Wal was de werkelijke
reden voor de Kredietbank om een
openkotendag te organiseren? Was
',el een nieuwe zer in de strijd om de
stndentenrekening, die al een hele tijd
aan de g(JIJg is sussen KB, Generale
en - vrooar - Gemeentekreäietr Of
was hel een louter jnfonnatief gcbeu-
n!ll? Waarom doet de sociaal geënga-
geerde student aan zoiets kommer-
sieets mee? Voor he geld of voor de
fUII? En wat hebber dolle koeien hier
mee re maken? En waarom ligt iede-
reen om /1.00 u IIog in ûjn nest als
de vetoreporter langskomt? Allemaal
vra91!" waarmeI! Veto naar organisa-
,ie I!tI deelnemers 'rok,

Bt"dndinJo: V.1nht"1 inili.:uid "as om Int",
komsuge korstudenten een Idee te IWVl!n
van hoc een kOl ....r in Iehe unzrer. Hel ide",
(mSlOnd nadat in een V()ri~ nummer van
Flan ...-. hel -smëeru ....ne-blad van KB. een
artikel "dS verschenen over dt, inrichting
van jnnJo:t·n.:'n·en srudenrcnkamers. Anne
mil' Ik Ch-rq van KB: -we wensren verder
It' gaan d..n louter een beschrijving van de
Inrichling. waarom zouden 1"1/1." Lidi niet
eens bij dt' studenten gaan kijken hoe ze
hun kor hebben lngerlcht? Waarom geen
opendeurdag waarbij de bezoekers de in-
rictuing kunnen bcn(.rdt'kn?"

Flint

Vla a!lichts in t"cn aanlal lakbars en
el Xn,K"äri'"iOOf. een advenenlre in uw-

t'Ïst"nsle veto en een aantal krlugblaadjes
én mei een prijs van rwtnngdujzend frank
in ht'1 voorulmem werden een aantal kan-
didatt'n gezocht dfe bereid waren hun ka-
mers eens te luchten en Ie kuisen voor het
bezoek. AI snel had de ~ank meer dan
twimig inschrijvingen van studenten uit
gemeenschapshuizen, partikullere kamers.
en untversuettsresloenues.

Er waren tWet" gemeenschapshuizen
dit zlch inschreven. Flint 38: "We deden
met: vuur de run. voor de eer. En ook voor
h..:t geld natuurlijk." cantare. uil dt"z..:lfde
straat: "We vonden het een tol tnunanef
om laarstejaars humaniora eens te laten

kennismaken met een echt kot en de ma-
nier waarop een kot werkt. #

Familie

Uiteindelijk; werden cr volgens het
aantal deelnemers twee roeres opgesteld
van elk twintig kamers. De butsvesnogs-
dienst van de KU Leuven lag op belde par-

Hdmr,

cours. Annemie De Clercq: *W..:wisten dat
de Huisvestlngsdlenn al een hele lijd met
een soortgelijk Inunauetm hel achreehoofd
rondliep. We hebben hen dan ook gevraagd
met ons samen te werken. - Heidi De ctercq
van de hulsvesungsdlenst (geen Iamtlte]:
"We vonden het een zeer lovenswaardig
initiatie! van de Kredietbank. Een algemene
opendeurdag voor alle kamers, ol het nu
panikultere kamers, kamers uil peda's, prt-
veeresldemles, untversnensresrcenucs. ap-
partementen of studio's lijn. Is Iers waar wij
allang van dromen. Toen de bank kwam
aandraven met het idee, zijn we direkt mee

.5tlldent in c lose-up

Zien jij en je fototoestel ook wat in het Leuvense studenten-
leven, go er don op uit tussen 1 mei en 15 november 1996 en
maak de origineelste foto!

Studentendiensten K.U.Leuven organiseert in samenwerking
met Kultuurrood een grote fotowedstrijd.

Het onderwerp van de foto's is opgedeeld in vi~ categorieën:
1 studentenleven (eten, sport, ontspanning, uitgaan ... )
2 studeren I. college volgen I examen afleggen
3 preenee /tcbc I wetenschappelijk onderzoek
4 eigenschappen typisch voor een bepoalde richting (excvr-

stes, sport bij LO, stages, toekomstige beroepsleven ... )
5 kotleven

Als ie deelneemt, moet je foto's inzenden von drie van de vl]f
categorieën.

Neem een foto en win een leuke prijs!

10

op de kar gesprongen."
De samenwerking bleel niet alleen

beperkt tot het verdelen van Wal brochures
Van de bulsvestlngsdlenst. Drie maanden
voor de eigenlijke wedstrijd bezochten
mensen van KB en de hulsvesringsdienst de
kamers en kontroleerden ze onder meer op
brandveiligheid. De hutsvesüngsdlenst stel-
de ook een aantal richtlijnen op mei be-
trekking 101 hygiëne, prijzen, komrakten.
geluidshinder en zo meer. Heldl De Clcrcq;
"waar de bank eerder de nadruk legde op
de Indchüng en de dekoratie van de kamers,
benadrukten wij het veêlgheldsaspekt."

Het lijkt Zeer lovenswaardig om toe-
kornsuge studenten IC laten kennismaken

mei alle bedten van het korteven. zoals
het zoeken naar en het inrichten van een
km of hel samenleven mei anderen, maar
dal het de Kredietbank daar niet alleen om
te doen was, Slaal als een paal boven water.
En dat steken zo: niet onder steejen of ban-
ken. Annemie De Clercq: -aer was Irtder-
daad ook de bedoeling om een toekomstige
doelgroep hier binnen te halen. Hel bezoek
startie en eindigde in ons kernoor. "

Plastiek
Toch had de wedstrijd blijkbaar niet

het verhoopte sukses. Het projekt werd
breed uitgesmeerd in de pers maar de rL"S'
pons was eerder povertjes. camare. -acm
veel volk hebben we niet gezien. Pers met
hopen. maar volk. nee. In totaal maar een
tiental Jongeren. - Henelfde verhaal bij Flint

38. Anemie De Clcrq: "Heel veel bezoekers
hebben nler de volledige roete gedaan maar
haakten halverwege al. Ook bleven ze een
vaak een babbeltje slaan met de bewoners
waardoor ze nooit tijdig de volledig roete
konden afwerken."

Bij de Cantate zien ze het zo: "Naar het
schijnt heeft men zelfs bezoekers geronseld.
Zo van: *Hey, wil je geen koten bezoeken?
Wel. hier is een kaan en een plastieken
zakske met vanalles in. Have Funt" De
Clercq: "Het was niet echt ronselen. Toen
we om half vier merkien dal hel aan het
stilvallen was, is een medewerker uit Brus-
sel de boer opgegaan om inderdaad een
aantal mensen warm Ie maken voor een

(fo~ jan-Frans ILmmms)

korbezoek. Maar ronselen zou ik hel nlet
noemen. Verged niet dal dit een lest is. Het
was de eerste keer dal we zoiets organiseer-
den."

Parkstraat
De bezoekers konden de inrichting van

de koten en de brandveiligheid beoordelen
op een schaal van een rot tien. Maar is me!
een gering aantal bezoekers de uitslag wel
geldig? De ctercq. "Een kot dat veel tezcë-
kers heeft gehad, krijgt automatisch meer
punten dan een kot dat maar twee beaoe-
kers heeft gehad. Daar hebben we bij de
puntentelling rekening mee gehouden. We
gebruikten dan nok gemiddelden zodat
iedereen evenveel kans had op die twinti6"
duizend frank."

Het Is natuurlijk ahljd verdacht als een
bank ZOmaar een prijs weggeeft. Waar zit
hel addertje onder hel gras? Een verplichte
rekening biJ KB, een KB·liliaal openen op
het kol, KB·J'It'ljt"Sdragen? IX' ereree.
-Niets van dat. Deze wedstrijd is volkomen
vrljblijvend." BIJ de Cantate lachen ze: -or
we door dal geld aan iets gebonden. zijn?
Gegarandeerd een fikse ruzie hier om te
bepalen wie de som kriJgl als we winnen."

Parkstraat 197 mocht zich uiteindelijk
dl! gelukkige winnaar noemen. MeI Ieliel-
talies van de jury en het maximum van de
plinten, sleepten zJj twintig zakken binnen
om hun km eens grondig te herdekoreren.
Lief SI met KlJ-bol in de gang. En urn alle
mtsversranden te vermijden: dolle koelen
hebben hier nu eens niets mee te maken.

Yves Van Seters

I:(~~c(èj~"r
Tiensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.
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~ zoel(erljes
-v Do: ~1Y)()11 dit' ons al weken, neen maan-
den. ontbijt op bed belooft. mag zijn belofte
wet eens nakomen. ab hij nkt wil dal enkele
bezwarende feiten aan hel hcht komen. N. en
F.
,j Irissen zijn uit de mode. vtemamese rozen
coen het ook niet meer. Misschien eens En-
gelse kaktussen proberen?
,J Hoe erg: tweede kan. vierentwintigste lief en
dan nog zó iemand. Hoe wanhopig iemand
kan worden.
-.J êveune. hel ZOu natuurlijk wel rem aan Je
dod.:IiJke sjannc kunnen üggen. '\ Is in elk
geval nlet omdat Je g.'lèd kan kaarren .•
,j Als ge mij VI noerm. kunt ge loch niet un-
ders dan verwachten dat Ik mij met uw seks-
leven bemoei: dal behoon immen lot mijn
sektor.
,j Maal ben je wel zeker dat ik dal zoeken]e
geschreven heb.

"Welk sehleven?
.J Sociologie, psydloJogk, lnförmatlca .. _Wal

maakt hel uit? Als je maar de Illusie van een
persoonljjke harem niet verliest, terwl]l ~
eenzaam op je kOl zit IC bkikken.
.J lJe5bclh en Grt'Ct. Ik ben jullie niel verge-
len. Vergeten Jullie miJ niet. Altijd de jouwe.
x.
.J Klio. volgend jaar op Kliords naar de baai
van Napels of Malta?
" Meer nog dan voor de stral van de alziende
Jupiter zoudt ge u meeten hoeden voor de
loom van de wolkenverzamelende bliksem-
slingerende zeus.
" Zoek surderuen mei eksoüsche ol vreemde
huisdieren vour interview. Interesse? Bel Tine:
Hens: 016120.12.25.
..; Bent u homo. migrant. vluchteling. anti-
Iadst. danser ol een betogende student. kom
dan op woensdag 24 april om 20.00 u naar de

LIDO
HEROPENT IN SEPTEMBER

IN GANS VERNIEUWDEZAAL
NIEUWE UITBATING!

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF
TEL. 016/22.67.1 5 or 46.33.30
GSM 075n7.39.69 or 45.09.30

FAX: 016/23.16.41

1-1'_~-!,:~: Het "groene" copy-center van Leuven_
-l...~ G6recycleerd en 1000/0chloorvrij papier

Thesissen ....Cursussen ....Folders

Cr-. ."""\.' Formaat AS tot A2
~ ... ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

Snel ....verzorgd ....volledig afgewerkt

antl-Tobback-beeoglng op hel Ladeuzepletn .
.J Computer te: koop vanwege verhuis naar
buttentand. Geschikt voor lekstverwerking
WP.5.1. 8000 fr. Tel. 01'6/22.08.6101 werk-
uren 02/37].06.46.
.J Sam gevraagd voor kultureel borstonder-
zoek van die-met-haar-zwart-haar. In ruil
daarvoor mag V1 zijn witte benen bekijken .
.J Pieter Ballon. vete wacht wanhopig lip uw
kandidatuur. Red om van de oneergang.
.J Help, Ik ben vcrheld. Hel genie.
.J Sam. misschien is hel oppcnuun om hter-
over een tesis Ie schriJven: hel setzoen van de
zwalpende tenen is immers aangebroken .
.J Massimo. die Manara beval! je prt.-de~ wel
zeer. Ik slei loch voor dal je me die serugbe-
zurgt en eens '01' schakelaar probeert. Er njn
drie dden van dus daar ben je wel een IiJdJe
1.OC:Imee. K. (h dat een ander woord V(IO[
vibralOr?)
" tore en Koen, jullie vcrjaardagskadn ligt
hier. onderrussen al bedekt met <:ell dikke l,lag
stol, nog steeds I... wachten. Spring eens lnn-
nen of I.NeI 10<:. Karen.
"Tobllad<. Karel Dillen. zoek de tien verschillen.
"Greel, bij çlc!"Zc- nodig ik je uil de 1010'5 van je
optreden up 24 februari eens re komeo be-
zjchngcn. Karen.

.J rom ...go begroer zljn buurvrouw JuliRa, ver-
wacht u dus aan batkonscènes. Our place. de-

ze woensdag. Romere L I. Be thcre, juliRa
mensjes .
.J Stem erapulest Aren'l you homy vel park-
keeper? Too bu~y sludying the Kamasutra on
cd-rom? En voor u een cëcëmeleke. zeker?
"Petile baraklte. quel est Ie gamson qui ra
rasé Ie poil?
.,J Het Goede Spoor is de homojongerengroc:p
van De Jtole Drempel. Wij doen leuke aktivi-
reuen voor jongeren tot 26 jaar die zich vra-
gen stellen bij hun eigen seksueje voorkeur.
Meer inlo knjg Je Ol een neutrale, gesloten
omslag VUl PB JIJ, ]OQO teevee-a.

.
T E KST V. E R W E R KIN G
VERTALING
A4 - K l E~ REN S C A NNI N G
MET TEKSTHERKENNING
LASER- 0'( _ KlEURENPRINTER

Tel. 016 1 2~" 06 58

~
Tienses1raat "8
3000 Leuven

tet.: 016 23.70.30
fax: 016 23.34.31

CANON Kleurkopie 50 Fr_en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend_

zal. 10 u. tot 17 u.

• agenda & ~ ad valvas [)OORI<,,,,mNM'CH'EL'

MAANDAG
~ u TEATER '01' Boe van de venederde ver-

nedering', au leur: Karlijn Silcghem. regie' C.
Van der S.nck. in S~h<.lUwbul"lt- org.
Theater Rater.

20.00 u FILM 11Ie U5t Temptation ol ChrisI'.
Manln secoese. ÎIl SIU~.loeg. 1001iSO. org.
Stu~.

20.l0 u DANS 'Di5I1gur~ Slud)" van M~Stuan.
In VlamlngenSltaal 8), tOCJ. 200/100, org.
Stuc.

DINSDAG
20.00 u MUZIEKTEATER Herwig Do: W~erdl en

Rud.i Oenbrugge. Pantagruel/Gargantua. Een
bewerking vall de leks[ van Fmnc;ois Rabe_
lals. met muzlek van Rudi Genbrugge. d.it
aues m~, de bedoeling de rebelse: gCCS[ van
Rabclais te doen herleven, in de Stadschouw-
burg. \Oeg. ]50/400, org. KC Leuven.

20.00 u FILM ·Goodlellas·. premature 'Ca$ino'
Vin sccrsese. in stuc. roeg. 100/150, org.

Slu'-
20.)0 u KONSERT Orgdkonscn KU Leuven.

Peter Pielen (orgd) en Rik Ghc:squii:re

(trompetl. inlonnatle: 016/124140, In Sint·
Jan-de-Doperkerk. Groot Ikgijnhol, tOCl.
1001150/200. erg. Kuhuurkommissie
KU Leuven.

20.}(l u DANS 'Disfigure Study' herneming Vin
het suksc:sstuk Vin Mes Stuan. in vlamln-

genSlr.lal 8), tOl:1l.200/)00, org. SIU'-
22,)0 u FILM 1"axi Driver', vroeg mee!;tenverk

van Mamn Scursesc:. in Stuc. toeg. 100/150.
org. SIUC.

WOENSDAG
14.00 U FILM 'In love w1th ëead', een film van

G. Nij$ uil 1970. In vlaams IiImmuseum en .
archief. org. Vlaams filmmu$Cunt en ·ajèhiel.

20.00 u KONSERT Bovenbouwers Middelbare
SleÎnerKhool Vlaanderen. olv C. Van Geel:
Requiemkonsen met op het programme o.a.
J. RUIher, W.A. Mozan. G.F. Holendel en F.
Schuilen. in St.-Kwimcnskerk. N.....ms.eslraat,
tOl:g.1001l50/2oo.

20.00 u FILM 'Raging 8ull', van M. sccrsese. en
Ilenk ~t dal hel juist is. In SIUC. tneg.
100/1 SO, org. Stuc.

20.00 u TEATER Compagnie Oe Koe $pC"e1t '10
de Gloria', mei Fraoek Fuckctyn.. Peter V,In

d!,o Eede en Hilde Van MieJl}lcm ltic anikd
p.8). in Stadschouwbul"lt- loeg. 400, org. KC
Leuven.

20.00 u FILM 'ln luw wilh dead·. een film van
G. Nijs uil 1970. in vuems IIImmuscum en -
archiel. org. Vlaams IiImmuseum en -arctttel.

20_l0 u DANS Dito'Dito, 'Konvenuekomtort' en
hel Is Ban zijn jdee om dal met k's te Khrij-
ven, in vlamingenstr. 83. lOeg. 200/300, org.
Stuc.

22.)0 u FILM "The Color ol Money'. van M.
Srof$c:S<:.in Stuc. [0C"g, 100/150. org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u TEATER 'MacBeth', Shakespc:are geïo-

terpreteerd voor jongeren door ...d Hoc. in
OLV·Prcdikhcrenkcrk, otg. KC Lc:u~~n (zie
Veto 27).

20.00 u KONSERT Schola Cantorum 'Cantale

Domino' en Collegium Musirum rappen
W.A. Mozan en J. Haydn. tn Sint-Jan-de-
Doperkerk. Groot Begijnhof. roeg. lOOI"OO,
org. K.,rist"n van Keizersbcrg. ism ünlversl-
Uli"" Parochtc Leuven.

20.00 u FILM -rne Agè of tenecence-, van M.
seoesese (zie Veto 271. in Stuc. locg.
1001150, org. Stuc,

20.]0 u DANS uno-nnc. ·Koovemic:.komlon·. in
vlamlngenstr. 8J. loeg. 200/]00. org SlIK,

21.00 u TEATER Literair Welkom: uitreiking van
prijzen. voorlezen van bekreende verhaten.
en receptie {!I aangeboden door hel StadS'
beçlUur. Presentatie: Marken peroosr, in

Sladhui~ Leuven.
22.l0 u FILM 'Çape FcaT·. vall M. scoesese (zie

veto 27). in Su,c, u:>cg. 10011 SO. erg. Stuc.

VRIJDAG

EOUS U 00.42.

·23'04 om 22.00 1.1; e.blultingsfeestje. In
P""".

Katecbelllla
• 24j()4.QnlI9.l0 u: VertiaingsdclJat.1n
MandtL:alokaaJ .• 25/04 om 09.00 u: Stern·
tnmlag. U>I 17.COn, in lokaal A. • 25104 am
19_]0 u: VmkzinpuJtslag. (lj) blnnenpk-fn..

KUo
• 22104 LaaI$I<:' KUt)-tapavond. In de fak.
·24104 om 16.00 1.1; KOlflchn afgeven . Is-
nmbuke~Îit"~ brengen hun fCldlllu's binnen
voor \""en stkktie en $IIllletUtelling voor het
Istanbul-foto-ajbum, lot 17:00, in Kafetarla

Er4smushuli.

LBK
.23104 om 20.00 u: voodkhtingsavond oVV"

studeren en werken In ontwiklcelin8slanden.
in U 00.42 .• 21/04 om 20.00 u: Naar aankI-
ding van de ecue t.oeIenweek: Infu·avond
O'Yerde dolle kocimtiekle, in MTC .• 2"'04
zcnekceseeïeeue. ÎIl AlbaU05.• 29/04 om
20.00 u: Tweede voot"lk:htlng$avogd over au-
deren en werken In ontWIkkelingslanden.. in

Pollllka
• 23/04 om 22.00 u: Politika-fuif. in sarnam-
ba.1a, toeg. 60/80 .• 24/04 om 20.00 u: Bvëlu-
atlc:krlngvergadering. in lokaalOO~ Polhl·
ka-Kafee.

PSyChOlOgISChe KrlBg
• 22/04 Kriogvelide7.1.ngm. in Psychologisch
Instituut.. nIlK Krtngvc:rkM-z:inBClL io l'$y.
dloJvgfsclJ lllStituut. • 13/04 om 20.00 u; Of·
Jkiëlc II-=-rki<-tlngsulobg. in 00.')8 .• 24/04
om 20.00 u: Klingvetpdcring. in 00.1",

Romanla
• 23j04 om 11.00 u: Krlngverkkzingcn voor
'96-'97.lm I?oou. Kom u stem uitbrengenJ,
InRa! M.S.I.

UIYSSIS
• 24104 om 19.30 u; Jnremec Imredukûe-
kSsk: (voor.alle k.ring(;n).

Wlna
• 23/04 om 20.00 u: lGesdeba.t. • 24/()'I om
20.00 u; Vcrldetingen.
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10.]0 u AKTIE Leuven ëasdsme Vrij roeplop ,
om lanwe~g lç lijn up h<:I proces van MOus-
tala Jamij .., in gerechlshol van Leuven. erg-

Leuven FaKlsme Vrij.
20.00 u TEATER ·MK6C"lh·. Shakespeate gem-

terpteteerd voor jongere:n dour Ad Hoc, in
OLV-Predikherenkc:.rk. otg_ KC Leuven (lÎe
VetO 27).

20.00 u fiLM 'New Vork. New Yort·. van M.
seorsese. in SIUC. toc:g 1001150. nrg ..StuC
(tic Veto 27).

20.00 u TEATER Leuven~ amaleunoneèl: K.T.
Oe Dljlezonen ~pelen ghakespeares 'Drie-
koningenav"nd·. In Stad$Chouwbutg, org.
K.T. Ik l)ijletnn~n. info: 016/224733.

22.)0 u fiLM ·...her Hours', van M, Scunc:se. In

SIUC. w.:g. 10011 SO. org. StUC (lie,Vc:.w 27).

ZATERDAG
20.00 u TEATElt ·MacBeth·. snakespeare gein-

terpreteerd vn!;>rjongere" dCK>r...d Hoc (zie
anikd in VeH' 27). in OLV.Prt:dik.ht:rcnkcrk.
org, KC Leuven.

20.00 u KONSERT Bach door Miha Fogamik
(viool}, in Sinl-Kwinlènskèrk. teaamsesrraar.
toeg, 400, urg. weleda inn Middelb.ar" Slei-
nerscnoten Vlaanderen en De ZonnewIj1.C"r,
Leuvense Steinerschccl. Id.: 0 t6/401818.

20.00 u TEATER Leuvens ,Ul,,'eunoneel: K.T.
De Dijkzonen spelen Shilkespc:ares 'Drie-

koningenavond·. in Stad~~houwburg. otg.
K.T. De nmezcnec, lnfu; 016/2247H.

ZONDAG
20.)0 U KONSERT Koorkvnsen door het kon-

servatnriumkoor olv Herman Engeb. in Sint·
Jan-de-Doperkerk. toeg. 150/graliii. org. Ste·
delijk Konservalorium.

MAANDAG
20.00 U fiLM 'Rhyrne 'ëm 10 Oealh' (gdlènper-

speklidl. -whne Homeland Commando'
(fl1k.k~npc:fSpektld), 'Strangc Sp,ace' (Aids-
póllienlpenpektid) en 'Flanbert Dreams ol
'rrevet But the lIlm:ss ol His Mo[her Prc:.vems
I" (lijkenper~l'eklld): video's van The wees-
Ier Group, in SIUC. toeg. 1001150. org. stuc.

20.00 U TEATER De Stichting spedt ·Hun!'. met
Peter De Grut Kaldijne Verbcke en Koen
Van hnp<:: een rake scbcu van een moeizame
driehoeksverhouding. in Stadschouwburg.
reeg. 400. erg. KC Leuven.
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harde werkelijkheid volgens Buchi Emecheta

"Zonder internationale belangstelling
Ken Saro-Wiwa nog in leven"

.•

•

r bestaat een verband,
een wereldverband tus-
sen alle mensen wereld-
wijd. De rijd dat men-
sen nog dachten dat ze

in lJfzondering konden
is tlllang voorbij: ·Wij zij" ("'S

van elkaar bewust. ~ Zo klonk I.et
begin va" de toespraak van Buchi
Emecheta op de politieke IIop,,0.'1J;'19
\'Qn 'Vierkant voor Afrika', De Nige-
riaanse sclrrijfster, die al df.'rligjaar
in Landen woont, wordt tot de groten
,.'011 de Engelstalige Afrikaanse lisera-
Irmr geri'kend. Een gesprek over
Nigeria, de mite va" Ken Saro- WiwQ,

Europese ;mmigratiepoliriek, ont-
vreemding en olJderdrllkkill9'

Zo! h vrouw én zwart, twee laktoren die
jX'rs(!('r'!lijkc ontplooiing rtle-t bepaald

vergcmakkclfjken. Buchi Erncrheta staagde
er ondanks alles toch in haar nederige at-
kl/om gldn~rijk ICoverwinnen en geniet
van een steeds grolere mlCrn,l1h,lIlalt' (w.
lanl'!~lellin~. Ah vrouw S(hrijh zij over vrou-
wen In Afrika, uver onderdrukking en uit-
buiting ('Ik' ~lavln' en 'De zegerungen van
hel rnoederechap'}. Ak Afrikaanse die in
Lortden woont. !>Chrtjflzij over racisme in
Eeropa rAls een tweederangsburger' en
'Kehtnde en de geest van Taiwc'] en als so-
dolug(' b zIJ ufrvekend geplaatst om vanuit
haar mulukunurele achtergrond de Noord-
Zuidrelaties onder de loep te nt'm(,ll,
Buchi Emecheta: .E('njournalist vt:ndde
me dat het leit d;,!1er in Bdgi~ zoveel ill1e·
fesse is V('(lr AfrIka te maken hèeh nlt~t dl:
vweR\'re kolonlalist'ring van Zal te, en het
schuJdgevoèl dat dat tl'weeg heeft gehrachl
bij et'n ht:k gt'nt'fiIlk. Dal laatst(' klunk mij
vr('t:md In de oren, wam 8e1g1€ heeft in
mijn 08('n Immers nkt dezelfde '~l'huld'
lq.:enuwr Alrikol ,lis biJvoorht'eld Nt'dt:rland
1'1 C,r<>nt·Brillanit'. Je kan nitt dt' went'n
hlijven <>pll'):gen~an dit: SOt:vt:leine ~1.a\en
dit: je: jan.·1! gdéden hebl verlaten. Tnch
\ind Ik dal de e)l:-kolonls~torcm deels ....er·
all1WClOrddijk lijn voor de huidige chaos,

de anilk1i:1e sirukluren dil' 2ij aanIAfrikaan:.!' rt'tdu's ht:bben (Jpge:léHd.~
«Zo was- bijvootUeeld Nigeria nooit cen
en ken Ik zelfs mijn eigt-n volkslied

ni(:t. dal belekeni Immen n!elS voor un~,

Afrikaanse stemmengemeenschappen wer-
den samengeveegd tot een Slaa!, waarvoor
men 1;ell~geen naam vond, Dil' werd dan
'Niger· Area' genoemd. Nigeria dus. Buveu-
dien wordt hel volksUed door dke nieuwe
machthebber veranderd. Stel jt: vow dat er
~êfmÎ'i'ibiJrg.Se firem~"('r1..Oz;:,:nworat:-M(:
dan naar believen het BeI~IJCh volkclled ZlJU
kunnen veranderen. Her lijkt Ie Rek voor
woorden, maar dal gebeurt in NiKerja.~
Veto: Trapt dt kampagnt 'Wak"nt l'rur Aln'ka
da" "itt in dtztlfdt val door A.frika Ills ~htfl tr
willttl vrw'strl/pt hl dUl In uklrt zi" "" rl!(hl
tt prt5tnlt'rm?
zmecnera: «Ja. hel IS ge;-vaarUjkom het
AfrikaaMe kontine-nt als één land lt: Ivillen
behandelen. en ik ga dan (}Oknler vc,lJtodlg
akkoord met hr-t hele projekt, wal ntet wil
zeggen dar Ik de e-isen niet cmderS<'hrIJf, De
diversiteit van Alrlka word echter maar al
Ie vaak IIWf_ht:1 hoofd 8t'zlen. ouk door
Europa maar zeker in Amerika. waar men
mij VWt1! nilk ldl Amln kende, alleen maar
omdat ik Afrikaanse ben.s

Identiteit

Veto: U koml uil deylfdr "!JIOalt dr O!}Dm,
mtf Ken Soro-WiwQ 01$bot!Jb«fd van hel l'trn'l
rl!]nl Shll/. Kunnen .....ijali Furo~ontn dr gtu·
_fen dil' deer tijn fJtbturd rn dt uirrindehJkt
tbLkUlit \'on saro- Wiwa wrl «hl bt!JriJpen?
ëmecheta: «Die terecfustelltng is volgens
mij een uit de hand gelopen alrekening rus-
sen vrienden. l'en konflikt dat 'ltepulitiseerd'
werd. Solfo·W[wa Wil~(>ok maar rt'n soldaat
in 'dt:lllokrJthch unitnrm', llij hedt et:'n
massale Internationale mediil·aandacht (lP
het Nigeriaanse;- konflikl Wt'!~n te vestigen:
maar het is ook dil' aal/dacht die waar·
schijnlijk 101 dl' snelle eksek\ltk heelt gc'
leid, Misschien Zlll! ~llj \'andaag nOK In kven
7:ijn als de v(K)ral WeSlel"Se Imemallonal('
gemeenS(hap zJch nkt up Ni};eria had g("
Slort met cl!n memalll('lt van he! lK'ICf IC
weten_ !>:lro·Wiwa Z"" ]jch, m,)cht hij nos
!even. ongetwijleld kilndidaal hebb\:n ge-
sleld als noIJlieus \lom de Ogonl, en hij ;wu
zijn JX>sltk als Wtl(lrdvl/erdcr lt'gt'n Shell
gebruikt hd.tx:n om Lijn doe! te bt:rtlken
en op te klimmen op de I)Olitkkc laddt:r .•

_Ik denk dal Nigeria, met de overhail!.·
te lerechmdling van Silw·\Vlwa, dl' Inlt:r-
natÎonilJe opinie wou teSlen Het eniSt: on·
r(."<:hlvilardlge in zi)n prtK't'~ was

(foto Vi,.k /kmard)

ht:t feit dat hij niet in beroep kon gaan cm-
dal zljn advokaren nCI op de beslissende
dag niet aanwelig waren. Geen enkele be-
rrokkene in dit proces is onschuldjg, maar
zelfs ëaro-wtwa's zoon onlkenl nu hel feit
dat zijn vader daadwerkelijk Illi hel kf(cr
tc-Tloöite:1'~iiéi:n 'w'ftn-cm -alf'èèn maar-
zien als rnanelaar voor een gÖt"d~ zaak, Uit-
eindelijk is hel Shdl dal het milieu in de
regio zwaar aantast. Wal Ik tegen Europese
machthebbers wil zeggen, is dal predes tij
ervoor zorgen dat een bedrijf als ShelJ zulke
gruwelijke dtngen kàn docn.»
VelO: Voelru zich nu meer Afrikaans dan Eu·
ropees in heel atl<'problemariek?
ëmechete: ..Mijn tragedie Is dal ik mljn
identiteit ben kwijtgeraakt, Elk jaar ga ik
naar Nlgerla, behalve In 1995. toen raadde
miJn familie hel af om ie kernen omdat ht-'t
er Ie gevaartjjk was. Dit jaar ga Ik hoe dan
ook terug, want Jo:: hebt een beetje Afrika
nodig om terug met je beide benen op de
grond te kunnen staan Ik heb een 'Imerna-
uonaïe' identiteit, omdat mijn kinderen In
Engeland rijn geboren en Afrika vont hen
niet hetzelfde betekern als voor mij. Nigeria
lllijfl mijn 'thuis' omdat mijn ouders er ziJn
geboren, dat verenden Zt!1I~na een verblj]f
van dertig jaar in Londen nrer .•
Veto: Is uw situalÎe lll'ergtlJjkrn mlt dit von
bijwwrbuld ;WIlrit/« vluchltfm!Jen of minderhe·
dm in EUTOpll?

Emecheta: «Jazeker, mijn oordeel over bij·
voerbeeld de Joden is grondig veranderd, ik
kan me nu wel met hen tdenuftceren In he!
gevoel van nergens echt bij te horen, alsor
er et'n deel viln jezelf is geampuleerd. Wan·
nt:c:r ik op bezoek ga bij mijn f;'!milk In NI·
geria, 2it iedereen op de grond, Aiieen voor
mij wordt er dan een stoel t'lijgehaald t:n Is
ierlt!feen stiL Ik word er behandeld als èen
EUHlpeSt: vrouw. terwijl ik dat helemaal
nlel wiL_
Veto: WQnneer u in een inllndew mtl 'Wereld·
wijd' U,ljl dOl AJ'rikarum dit niel owr dt juiste
papitrm ~sdlikhn, blur În hun eigen land
blijven, koml dal dQ" IliJQrt uir dOl !JtvOtl,'a'l
\'efl'rumding?
Emecheta: ~J,:!,ik ug dal vanuit de erva-
ringen die ik achter dl' rug heb. Hel leven Is
Ie kon. zeker In Afrika. en de meest funda·
memele: problemen zoals proper water en
een goede watervoorzlening kunnen zeer
eenvoudig opgelost worden. Nigeria ligt or
dl" evenaar en heeft het m~le nC'erslag

Vrouwen

van alk Afnkaanse landen. Drie weken na
het einde van hel regensetzoen h de grond
echter weer kurkdroog, 1','':11vermeden kan
worden door een belere wateropvang om
de bevolkrog en het land hel hele jaar door
te voorsren van water. In plaats van naar
Europa re komen in een poging om het
daar waar Ie maken. moet men mensen ie-
ren hoe ze Ier plekke betere leefomstandig-
beden kunnen kreëren voor zichrdt. êuru-
pa wordl nog u' vaak voorgesteld als een El
DMado. waar alJts heter is dan in Afrtka .•
Veto: Dan heeft u hef/rip \'CCrhel {lil dat Euro-
pt:.e tanden 't;oalsBlI!JIt'dl l'Iu,hltlm,~m- en uno
m/!Jralinlrr;:omop bijna rilJrki1/1 wi;tt een hall
Ir>nl'<:p..n.>
zmcchete: ..Dal begrijp Ik wel. maar je
kan mensen nlel weghouden ui! Europa
/ondc~lcn op ren andere manier verder 1('

ht'lpct\."Wat er vandaag gebeurt. Is dolt Aln'
kaanse grondstoffen ulrgevoerd worden
naar{uwpa en daar veewerkt worden, De
clndprqdulm'n worden dan V(lom veel geld
terug verk(lthl aan de Alrikaanse efne. 011
i~eert ek()no~isdJ scheefgegroeide suuaue.
dit: dringend reefitgezet Z~IU moeten wor-
den door de Afrikanen zelf hun eindpro-
dukten te teren produceren. Er is immers
geen ,to:l"llrt"kaan en('fwe of menkractn in
Afr1ka. Ze wordt alleen op de verkeerde
mankr en plaats gebruikt. namelijk in Eu-
ropa. waar een Afrtkeanse techntscf lnge-
meur de job van lo,-:ldgielt'r uitoefent, of
een dokter de merru schoonmaakt .•Mensen
vluchten naar Europa In pl.1ats van hun job
In Afrika uit 1(' oerenen. Dat heelt alles IC
maken met hel politlek systeem, dar de
btnnentendse markt ontmoedigt.«

-,

Veto: U uhnjft in het En!}e/:s,Worden I(\\' roe-
tan !Je/run in N(qen'a?
Emechcta: _MIJn bocken zijn er heel duur
omdat ze Jn Europa uitgegeven worden.
Sommige rijke Afrikanen kopen mijn boe-
ken hier en nemen z~mce. Ik werd, ..
ook gelezen op school. maä?w'<n-d gt'Zien
als te radikaal. omdat ik schrijf over de buro
,iletOorlog in Blafra, slavernij, het systeem
van de bru-idsprijs en onderdrukking. ë.r
zijn zelh mensen die de gruwelen van Blaf·
ra - die duurden tot 1968 - ontkennen.
Mannelijkt schrijvers beginnen nu polSIe
erkennen dat vrouwen slecht behandeld
werden in het verleden .•
Veto: H()t_zit htt met de POSitjf van de W(lUWin
Nr9rria? Is tlï n0!Jnleds ei!Jtndam VIln dl!man?
Emecheta: ~Ja, een vrouw i~nog steeds
het tezn van de mail, maar de situatie 15
toch lichtjes verbeterd want men wordt
zich ervan bewust dal vrouwen (}Ukmen-
sen zijn. neze veranderentie houding wordt
beïnvloed door Ntgerianen die in hel huj-
lef/land hebhen verbleven. zij IOnen meer
reSpt:kt voor de vrouw. Hel is een zeer lang-
urne metllalileit~wijziging. en het zal nog
lang duren vooraleer Nlgcrtaanse vrouwen
van dt"'lelfdl' reetnon zullen kunnen genl-
eten als dl' Europese vrouwen. ZtJ kan een
vrouw nog Steeds niet erven van haar va-
der of familie. Om mijzelf biertegen te beo
schermen heb ik persoonlijke maarregelen
genomen voor mezell en mijn dochters op-
dJI. als er iets gebeurt, wij dezelfde reenren
hebben als mijn zoons en echtgenoor.s
veto. U schrijft hetl I'aak tJVtT "ndtrdruktt
\",ou",(n. HDt ka" dat ttrl poSItief bNJd van
Afn'ka gevm, dat wat u tr'jJmllj'k ,'OOt "'Cl hrbl?
Emecheta: -Ik schrijl niet ov('r ideale situ·
alles. ik beschrijf de werkelijkheid zoals ik
ze ken en ervaar, NtlU Ego. hel h~dJler.
sonage In 'Zegeningen van het moeder·
schap', Is gemodelleerd naar mijn schoon·
mOl-dt:r, die ,ien kinderen had en in nog
erbarmelijker omst;'!ndigheden leelde olls
Nnu Ego 111mijn boek. Voor Oghanje Obl'-
Jela, de slavin In het gelijknamige bot-k,
stond miJn moeder model. Ook Zlj werd
do"r haar brner vnor acht pund verkocht
aan verre verw;'!nlen om als slilvln Ie wer-
ken. Gc!:n enkel gt'SChiedO;"ni~boek;:al dit
soon !tebcurt('(/Isst:n vermelde'). dll~doe ik
hel. Wanneer ik po~ltie ...e ervaringen hcb
mei vrouwenrechten, zal ik f'r wel over
schrilven, maar dill Is 101 nog tOt' nog nkl
gebeurd._


