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Silo toch niet failliet, maar Corsoen Lido in de problemen

Leuvense luilzalen OP zwart zaad
Oet bericht in Het Niblwsblad

van vrijdag 8 novem~r over
het famissemmt van dancing

Silo aan de Vaart, zorgde voor de no-
dige beroering in stwkntenmiddens.
Alweer zagen een aantal kringen en
organisaties hun fuifvoorbereidingen
in het water belanden, Ten onrechte.
zo blijkt inmidikls. Immers nid de
fuifz4aJ Silo - tegenwoordig in han-
den van de BVBA VKBL van Luk
Barsens - is fa,1Uet. maar wel de
vorige uitbaters ervan. tk BVBA SiJo.
Dit neemt niet weg dat tk toestand er
voor en~Je Leuvense fuifz4aluitbaters
niet rooskleuriger op wordt. gezien
enkele recente ontwik~tingen.

Een belangrijke kwesue is eliesains de In-
voering van een nieuw ncrekareglemeru
voor de stad Leuven, Op dit moment llgt
dat ter goedkeuring voor bij de provincie,
maar verwacht mag worden dat het vel-
gende maand al in werking treedt. Hel
res/emem omvat verschûjende bestaande
fl'geb--roalsnet 'inmiddels welt,.;_kênde
vlarem u-dekreet en het pclhlereglement
- die betrekking hebben op de Leuvense
hcreka. Elke horekazaak moet uiteraard in
orde zijn met dat reglement om een ver-
gunning te kriJgen. Even vanzelfsprekend is
dal zo'n nieuwe reglementering een aantal
kosten met zich meebrengt. Immers niet
alleen fultzakn. maar ook kefees, restau-
rants. en dus ook de lakhars moeten vol-
doen aan de regels voor bijvoorbeeld brand-
veiligheid of geluidsbeperking,

Minder duidelijk is wie dal allemaal
moet betalen, Naast de uhbaters - bijvoor-
beeld de lak-VZW's _ ziln ook nog de elge-
naars In het geding. Meestal gaat het hier
om de grote Leuvense drankdlstributeurs,
zoals de brouwcrij Interbrew of tercnvers.
Die eigenaars staan natuurlijk niet te sprin-
gen om de Investeringen te betalen. want
dat zou betekenen dat zij voor de kosten
aan zowat elke Leuvense horekazaak mo-
gen opdraaien. VOlgens Danny resten van
de overkoepelende 'VZW Horeca' Is het nog
niet dUidelijk wie waar zijn verantwoorde-
lijkheId moet opnemen: "voor nieuwe za-
ken is er geen probleem, Eigenaars die hun
pand als kafce. verhuren, moeten zelf In-
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,
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zin is, Voor het grootste stuk gaat het hler
trouwens om een bijeenvoegen van be-
staande reglementen, en het Is in ieders
voordeet dat daar wal duidelijkheId in
kcmr." "En; zo voegt. hiJ er nog aan tot,
"er mag wel wat gesaneerd worden In het
horekabestand. ne hele sektor mag niet
langer lijden onder de slechte naam van
enkele probleemgevaljen." Ook kondigt hij
een opvolgingskommissie aan, waarin ook
de horeka een plaatsje krijgt, om de zaken
IC evalueren. o'Wlj gaan proberen daar ook
voor de fakbars een plaats te reserveren",
belooft hij nog.

Eén zo'n 'probleemgeval' Is alleszins de
fullzaal Corso. Volgens onze informatie is
de uitbater van de zaal in een proces ge·
wikkeld met de zaa1eigenaar, de drank vcr-
deler 'rerdavers. Hel zou hier net gaan om

~ Morgen bertchtte IIfsdopeo week dat
het toe te keocen be4rllg VOQl' studIebeur.
'ZC1Iln 1997 zou vereucderec met 51.4
mUjoen, öpber kabinet van minister van
Onderwijs Van den Bossche werd ditont-
kend, Het begrote bedrag van '97 zou SlJJ~
,eD met 70 mDjoen te-Doprichte van hel.
bearote bc:dr.J.g van "96. De-indeRJ1ng van
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staan voor de aanpasstngswerken. Wanneer
echter van een bestaand pand een kafee is
gemaakt zonder dat dat gespedfittrd wordt
In de huurovereenkomst, moeren belde
partijen zelf uitmaken wie de Investering
betaalt. Het spreekt vanzelf dal daar nog
een hanig woordje over gepraat moet wor-
den."

Probleemgeval

Justers laat nochtans nauwelijks een
kwaad woord horen over het nieuwe hore-
kareglement. ·We hebben zelf onze zeg se-
bad over dat nieuwe reglement, De stad
heeft bed bereidwillig geluisterd naar onze
grieven en zelfs een aantal belangrijke toe-
gevingen gedaan, Wc kunnen dan ook nu
moeilijk gaan zeggen dat het niet naar onze

<ie .studiebelln:en tau zeker niet in het ge-
drang JWrMn.. Meer Uitleg wenste men
J"ûer<JYetniet te geven, Tijdens de boOn.iI·
tinS reed stud~finanderin8 (zie Veto 6
van l8 okIober) In bet Vlailll"lSParlement
op 171)ktobcr jonpdedtn werd nogmaalS
op h~ bdang van studletodagen gcwnell,
en op bet leit dat deze memeeteet ruim

onroereikend zijn. De studenten, di~ook
geboord werden. ~ er samen mer an-
deren met kkm op dat_.1Okhµjdjge mlnt-
mUI)l- en maximumlnkoO'.lltisgrenzeo
voor het cekcmec van een studfebeurs
iangep;tn moeten worden, 'teveel jonge-
ren vallen immeIs nog steeds uit de boot.

(or)
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zo'n ultbater-eigenaarkonflikt, waarvan
hierboven sprake. Indien de uitbater tetter-
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Jn Velo 6 werd het debat, dat het VRG op
2) oktober organiseerde C"tem:htt" repliek"
op de strubbelingen In en rond het ge-
recht), verslagen In een paginagmOi artikel.
Hel VRG kan er dus zeker okt over klagen
dal er aan het 1t'1ni niet genoeg aandachr
wordt geschonken. Toch twee bemerkin-
gen.

Etn: het debat zou te wetenschappelijk
geweest zijn. Ha is inderdaad waar dat ons
panel bestond uit alt.J~mid, man dal was
ook de bedoeling. Bij een politiek debet was
de kans te groot dal de politici de maat-
schappeliJke beweging zouden rekupereren.
acvendsen was onze hoofdbo!docling infor-
meren en nkl pelartseren. Dat het debat te
technisch was. 15misschien waar, maar het
recht Ïs ook soms technisch en men moet
(zeker als unlversiteltstudënt] de moeite
doen om zich daar een beetje In te verdie-
pen. 1.0 moeilijk is dat ook niet. De laatste:
liJd staan er in aUe informatieve tijdschrif-
ten dossiers over 'de justitie'. Het recht is
trouwens ook niet moeilijker dan een an-
dere wetenschap. _

'twee: In de laatste alinea van het ar-
tikel WOrdl een alAemene beschouwing ge-
geven. lk sneer even: 'Met hautaine woor-
den vullen de geleerden en poIitki de holle
bep\ppm 01) wu.nncc v:: hun 'nteu_ po-
lltleke koen" wlDen rechMiardl~. (... ) Op
au ogenblik Is de wijngfng van art. I SI van
de grondwel de eniBt Itonkme doelstelling
van hun 'hervormde' bdeid. Een flauwe
boodschap voor de 'gewone' en nkt akade-
misch geschoolde mensen. die enkd een
'rechtvaardig' geredlt venangen, d,lIl reke-
ning houdt met hun behoeften en dat reen-
ters aanstelt die niet alleen 'vonnissen' uit-
spreken In het voordeer van een rijke top-
laag: Ten eerste was ons debal bedoeld
voor studenten, dus minstens voor 'akade-
misch geschoold wordende' mensen, En ten
tweede: als Veto beween de studenten te
vertegenwoordigen moet het zich af en toe
ook wel eens kritisch bevragen ol het dil
wel doet. Blijkbaar spreekt het gerecht nu
alleen vonnissen uit in het voordeel van
een rijke toplaag. Dit is een lompe veralge-
mening en een klap In het gelaat V~ al
diegenen binnen ce jusuue die dagelljks
met de 'gewone- en nld akad('misch ge-
schoolde mensen begaan zijn. En ik denk
peBOOnlijk niet dat 'de student' hkr funda-
menreet anders over datkt.

Dat Vao moet Informeren, Slaat buiten
kijf (maar dan moet het wel de juiste jnlor-, Glannl Loosveldt,
mane geven). Dat het ~t opiniëren. is 3de Uc. rechten
minder evident Aezien de vertegenwoordl-

gende funkue van vee. Dil cptnïêren moet
volgens miJ in dk geval eerder op een be- A I'. h id
vragende dan op een ste111ngnemende ma- JSC el
nter gebeuren.

VRG-debat (1)

Bruno Lambrecbt. preses VRG.

Nvrir: Veroralk dwilhlijkhn'd: dt 1crititk van Vtto
sl(1('!Jnin op dl ttrtcht suksawlk tJT!JanisatU
l'an het debat ulf. 1PUUIr_I op dl inhoud tTWIn.
Dtlt hel dtb!ll te ttchnisch was, il nin all«rl tm
kritiek Vlm Vtlo, 1I'UJar wrrd door vrrschi//nuU
nwdmtmpit, ook op dt,4.V Vlm Kn'n!Jraad.
For what it's worth ..HiuUW'l door om ond"-
Vfaagd Dnnlk JM BoUWTOIlX(dt 1fI()deralorVIIn
dimst) in met O"lt kritiek. Hij spr!!k van tm
'kritisch, pd vmlag': '$tudmtm mot'~ zich
kritisch opfkllm, m um tm oprÎdlk van hun
cip a/ctivÎkitrn. '

VRG-debat (2)
De preses van het Vlaams Rechts Genoot-
schap is een goed man. Mei 'een bepaald
promille' wil hij wel -ëéo en ander" kwijt
rond de veroverslaggevlng over het juris-
tendebat van 23 oktober In de Minibalans.
nr. 6.

De preses wil "een Kat een kat" noe-
men: het -verucme- Veto was weer eens
niet "neutraal". foei, stoute Veto en dat
met de céntjes van onze Alma Mater. Parels
voor de zwijnen, klinkt het bijna; Van een
begiftigde mag toch wel enige loyauteit ver-
wacht worden, nietwaar? Een 'bevoegd
persoon' kan het weten. Veto, blijf bij je
trog; Pe:rsvrljhdd. redakuonele liJn: laat
maar. De preses stelt: -Naar mijn mening h
men gewoon nog onwennig tegenover de
'mond:lgt! buflcr'-. IIIh("l 0011anden ge-
weest en wie Is meQ?

·Sommigen willen ons zien mee beto-
gen in optochten tegen het 'systeem' en het
'estabûshmenr". schrijft hij, er aan toevoe-
gend dat het zo 'simpel' nl('t Is. Er moet
"genuanceerd en geargumenteerd" worden.
Pro domo? Door een probleem te fragmen-
teren, wordt het opgelost. in zijn oorzake-
lijke faktor, namelijk het spaarbekken (sys-
teem, zo u wil). Wanneer men abstraktie
maakt van de machinerie, dan Is het moge-
Ujk een goede bout te vinden. Kan van hel
pars pro toto verwacht worden dal het niet
in katzwijm vall biJ het bekermende ge-
bruik van w"tilmte begrippen (klassejustide,
establlshment, systeem, ... )? Ut beken: lie-
ver manifest panijdig. dan lunest atzfjdlg,
Pania1ity must nor only be done, it must
also be seen to be done. Liever tendentieus
en demagogisch genoemd, dan geroemd om
én gedoemd 101beargumenteerde stilte. En
verder, beste, veetluodnen en blijf van de

Als jullie stellen dal Vt:lo ruime aandacht
besreedt aan sociale problematieken vanuit
hel perspektlef van demokratlserlng van
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zowel onderwijS als de maatschappij, en de-
tt maatschappelijk!': problemen op een ori-
ginele manier benadert. moet ik vaststellen
dat jullie in deze periode met belangrijke
gebcunenlssen opvallend stil blijven en
geen g.;mdpunt durven Innemen In een
zaak die de hele wereld scbo1ct en met af-
grijttn vervult.

Moet ik daaruit konkluderen. zom Ju1-
Ue In Veto scbrüven. dat Ik Leuvense sru-
denten niet wtüen ~~vigd worden
met de emotionele reeknes van Ik gewone
man? Ol misschien vooral niet met de af-

beiders. zoals in mei '681
De nieuwe generaties van unlversual-

ren paraderen liever met hun cabnolets en
GSM's door de straten van Leuven, dan op
te komen voor een betere dernokratte. Hct
zal hun een zorg wezen. de fils à papa.

Daarom wil Ik als kunstenaar en vooral
als arbeider op mijn beun niet meer met
deze generade van studenten vereenzelvigd
woreen en zal ik mijn abonnement op Veto
nla meer vernieuwen.

J, Weypcrt.
Zaventem

Stadswacht
Als trouw Vetolezer kan ik het nlet nalaten
te reageren op jullie anikei over de tee-
vense stadswacht. Ik had een degelijk krt-
usch stuk verwacht dat de lezer wat meer
achtergrundinformat1e bood bij dit relatld
nieuw fenomeen. Er is hierop ook best wat
gefundeerd!': kritiek te leveren. In plaats
daarvan kreeg ik wat oppervlakkige en
denigrerende beschouwingen van een
schrijver, die duidelijk niet de moeite heeft
genomen om zich degelijk te informeren.

De weinig!" lelten die aangehaald
worden, zijn dan nog flagrant fout. ZO zijn
er op dit moment nOR helemaal geen 102
stadswachters aan het werk, hoewel dn op
terrnjjn wel de bedoeling is. Dat het hier
allemaal gaat om langdUrig werkiceen. die
oneerrussen ook on~nlng IcrtJIJ'Cfl In
de zoektocht naar vast werk is blijkbaar het
vermelden niet waard. Men suggereert wel
dat ht:l voomamdijk laaggeschoolden zijn
mér strafblad, Dil Is je reinste
deslnfonnade.

De stadswacht voorstellen al5 een ver-
lengstuk van bet poIitie- (lees: repressje-]
apparaat is op zijn minst eenzijdig. Door de
stadswacht zijn de mogeUjkheden Juist grc-
ter om mogelijke problemen op een lnlcr-
mele manier op te lossen, zonder de dreig-
Ing van hoge boetes. govendien Is een be-
langrijke opdracht ook de kommunibtJe
tussen stadsdiensten (mei steeds Ingewik-
kelder regelgevingen) en Inwoners. ook
studenten, te bevorderen.

Voor wie toch nog last heeft van Big
grother-nachtmerries: Leuven ügureert
tegenwoordig bovenaan de hitlijst van ge-
meenten met de meest gerapportëerdë mjs-

drijven per inwoner. De ocrzaak Is niet ver
te zoeken: het grote aantal fietsen dat _ge_
leend" wordt zonder medeweten van de
eigenaar. Als iedereen meer respekt zou be-
tonen voor andermans eigendom en bewe-
gingsvrijheid zou er noot de vraag gerezen
zijn naar meer regelgeving en bijhortndt:
kontrole.

Gert V.n Essche.
Ucentiaat en 5tadswachter.

I1Vdr.:Wij kU"M" om "kt \IIIndi! iruJFlI.k onr-
d«7I dat u dit dmigrtrende brschollwingm m
drri"formatft I(tsl waar di( niet stilan of btdotld
tij". TOi!gi!!Jt!l't!I'f.in het ti"nrtjt "Daamailft
mott jt Nedrrlilrl(u sprektn en laaggt!fChoold
zijn. - ontbrtkLn w:lCr ïail5jtSChODld' dt krWCÎak
wooraen "bij lWfkrur-. Niet äat _ O"lt! straf
willen anttöpen. maar gdoof Ont dat hitrvoor de
jarrn-nege"n9·~rrit! \IIln di! n'uJui~1 ~rant-
woorddijk is. Vrrdtr willm _ trop wjjzm dat
aan di! upJriding i!" ondtrneuning V!ll'f Ik lans-
duri!! W'l!TkJuustildswilchtm i"dudllad njtt Hn
zj", maar _I tm htle paragraaf issMjd, m
dat ook hn takntpakkLt l''''' de ftadswtJcht m th
SilmDIwtrkinS mrt de politit OTU inziLm vol·

Stadsoverleg
ln bet redakücneel van VetO 4 wordt er
mnk uitgehaald naar het stMIsoverieg. Het
Is. zoals het woord zcU zegt een ove:rlèg. en
er kan dan ook geen sprake zijn van bin-
dende bc:s1isslngen en afspraken. We mogen
ons als studenten gelukkig pr1jze:n zo'n
overleg te hebben. Onder de vorige koalitie
konden we: daar alleen maar van dromen.
Het is dan ook evident dat het wederzijds
venrouwen niet van vandaag op morgen
bewerkstdllgd is. Tht onze grote spijt moe-
ten we vaststellen dat Veto, als blad van de
Leuvense studenten, daar alles behalve toe
bijdraagt!

Naar,aanleidlng van enkele artikels in
veec 4 en 5 zouden we dan ook graag een
aantal zaken recnuenen: In het artikel
-ëen c1ance-hall zonder muziek" (Veto 5)
schrijft Veto slat de 24-urenloop en Bloed-
serieus evenereenten zijn dit: sinds mei' 96
op een uitzondleringsiijst van akuvtteïten
zouden Slaan. Die zogenaamde unzonde-
rinpJijst bestaat helemaal niet. In mei '96
hebben we op het stadsoverieg voor het
eerst een lijst met akuvnetren, waarvoor we
geug een ultzendering inzake geluldsover·
last hadden gcklqe:n. overhandigd. Die lijst
zou dan worden besproken op hef schepen-
roU"",.

Ook de vergelijking tussen de ze-uren-
loop en Marktrock enerzijds en bierleesten
anderzijds gaat niet op. Het zijn namelijk
geen akrivtteiten die een ganse nacht du-
ren. Voor buurtbewoners is bet versdtil
lussen zes uur slapen en géén uur slapen
namelijk enorm groot. als ze -s anderen-
daags moelen gaan werken. Zinnen als •...
midden In een restdenüële wijk van zo'n
twintig miljoen grassprietjes" in het artikel
-över sportschoenen en bier", makên het
er voor ons niet gemakkelijker op. Met zul-
ke bijzinnen worden wij gekonlromeerd in
diskussies op het stadsoverleg. H('t is voor
dl": studenten al moeilijk genoeg om op het
stadhuis teu te teretsen.

Wat het pro1dn van KuJtuumsad in de
PhUlipsgebouwen betreft, kunnen we alleen
maar dankbaar zijn dat de Stad ook effektief
de belofte Is nagekomen, die ze in mei '96
gedaan heeft. Indien het projekt met kon
doorgaan, zou er samen naar een alterna-
tieve opl0S5lng woreen gezochL Dat mo-
ment kwam er na het negatlef advies van
de Leuvense politie en de technische dienst.
maar al snel werden de nodige maatregelen
getroffen om aan de gestelde etsen te vol-
doen, en hel projekt alsnog In de Philllps·
gebouwen te laten doorgaan.

Ook met betrekking tot Medica Is.de
stad meer dan behulpzaam geweest. De
bewuste aanvraag werd, onder druk van
Kringraad en Medica, zelfs driemaal aan het
schepencollege ter goedkeuring voorgelegd.
Dit hebben we uitsluitend te danken aan
een aantal onmiddeUijke komak:ten - met
de burgemeester zelf en enkele schepenen
- die we dilnkzlj het stadsove:rleg hebben
kunnen bewerkstdligen.

wendy Danko en Piekr Tratsaert,.
namens Krin&J'aad KrinXt:nkoardinalle

nvdr.: Hd liiJt !IWf twiffel tLtt dt studentm jJlI-
fit dankbaar zij" to'OOf de mat!ier _art1p jwllk
dt stilndpunrm ""n th nild IlQnhm ITo'I!1'lTrm-
JDI. Wat aruierJ Ie dOi/wl t1Wf thwip WfUlrop
jullie de argummrm VIInhrt st4dsbntllllr 1To'I!1'-

l1n1m j"Mu th dlZ11a-haIlop de 24-urml«Jp
m hm m passant Jovm w:lCr hun 'opWssingm'
voor het MediC.:l·en hn Philliptprajt/a? Wt kun-
nen om lIV!Jissm maar volgtils onu j"formatie
WQf htt "et het stadsbatllwr dat - op bam va"
een njtt al tr slt!vi~ arsummtatle - het maan-
dtnlal'f~ labeur van ta/nJlce shtdmlrn j" deu
projtklm drtjgdt lrnin lt! dom. [)Ql hn stads·
owrlt!! tm nuttig instnlmmt is, Dlft lol OJUtvm-

_I 7IOCitheml tmtknf7IDI, maar het blijft_I
zo dat dit instnlmml "iet i!nu """'9 zou zijn ah
dt officiik kommuniklltie tMSSOI stad m studmt
wat vlctttr zow WTlopm. Ofzoau jlillie lul ~If
zo treffmJI ~!J9m: ·Hd is \oWr dt Jtudmlnl al
m«ilijk gtnDtS om op het stadhuis iat Ie beui-
hn.•
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Onderzoek participatiegraad Nederlanders in Vlaams onderwijs

Nederlandse studenten wegen zwaar
door in Vlaams onderwiisbudget
(l)d Vlaamse onderwijs valt in de

smaak bij onze Noorderburen.
. Dat blijkt uit un onderzoek

uitgevoerd in opdracht van Vlaams
minister van Onderwijs Van dm Bos-
sche. Jaarlijks trekken 16.853 Neder-
landse studenten en leerlingen de
grens ever om hier les te volgen. Om-
gekeerd volgen slechts 4.032 Vlamin-
gen les in Nederltmd. Een mooi bewijs
dot het Vlaamse onderwijs kwalitatief
hOO!JSÛUlndis, zal u misschien oppe-
Tm. Minder positief is het prijskaart-
je: de globale kostprijs VQn de partici-
patie van Nederlandse studenten en
leerlingen aan het Vlaamse onderwijs
loopt op tot bijna drie miljard frank.

Jaarlijks vinden vele Nederlandse studenten
- bijna tweeduizend - de weg naar dl:'
vlaamse universneuen. Een aantal van hen
woont In Bdgii!, maar loch nog de helh
St«k1 spedaal de grens ovèr hïer om te
kunnen studeren. Opvalh:nd Is dat precies
de duurdere opleidingen - geneeskunde,
diergeneeskunde en farmaceutische weten-
schappen - de voorkeur van de Nederlan-
ders wegdragen. Tweederde van de Neder-
landers aan onze universttenen schrijft Zich
jaarllJks In voor één van deze opleidingen.
Dat heeft te maken met de numerus fixus
die door de Nederlandse overheid voor deze
opletdingen elk jaar Ingesteld wordt. Slechts
een vooraf bepaald aantal studenten kan
deze studies aanvatten. Hierdoor trekt een
deel van hen naar Vlaanderen om de oplei-
ding hier te volgen.

Ik universiteiten met het hoogste aan-
tal Nederlanden zIJn de KU Leuven met

618 studenten, de Universiteit Gent met
4)3 en het umversnan Centrum Antwer-
pen met 417 studenten.

Schoolopleiding
Hoewel men in Vlaanderen van me-

ning.ls dat vooral de Vlaamse untversnenen
een grote aantrekkingskracht uitoefenen op
onze Noorderburen, wordt dit door het on-
denoek enlgzlns genuanceerd. De helft van
het aantal Nederlanders dat aan het Vlaam-
se onderwijs participeert, volgt een oplei-
ding in het basis- en sekundalr underwijs.
Voor de Vlaamse overheid be-tekent dit dat
zij jaarlijks anderhalf miljard frank besteed!
aan de schoolopleiding van Nederlanders.
VOOrde universitaire opleiding draagr de
overheidjaarUJks 850,5 miljoen bij.

neze sljfers hoeven uiteraard geen pro-
bleem te 'lijn. Toch kan men zich rustig In-
beelden dat minister Van den Bossche hier-
mee niet gelukkig is. De drie miljard frank
die hij jaarlijks besteedt aan de opleiding
van Nederlandse studenten en leerlingen
aan Vlaamse onderwijsinstellingen, wordt
niet gekompenseerd door een gelijkaardige
inspanning van de Nederlandse overheid
voor de opleiding van Vlaamse studenten,
Het rappen ziet de oorzaak van deze
scheeftrekking vooral In het Nederlandse
systeem van belasting en studicflnandering.
Die bevatten een aantal mechanismen die
het voor de Nederlanders interessant ma-
ken om in het buitenland te studeren. Zo
wordt een studielening In Nederland om-
gezet in een beurs, wanneer de student de
opleiding In het buitenland volgt. In Neder-
land krüaen alle studenten van het hoger

beurs. Bij studenten die er

Fuifzalen
vervol, van p. 1
lijk het kind van de rekenlng wordt, zou dit
wel eens het einde van de Corso kunnen
betekenen. Alvast een streep door de reke-
ning van de LandbouwkrIng. die daar In
februari haar Interfakultair Songfestival
plant. •Als de Corso sluit In januarl, zitten
wij met een serieus probleem", klinkt het
lakoniek In het boerenkor. Vanwege zaal

Corso was er niemand beschikbaar voor
kommentaar.

Ook de soapserie rond de Udo Is nog
altijd niet aan zijn stotaûevering toe. Het
buunkommitee Ketberg. dat eigenlijk ge-
woon een rustige buurt zonder een dandng
wil. vindt Steeds weer een gaatje In de wet
om de zaak te laten aanslepen. Het enige
wat het kommnee daar voorlopig mee be-
reikt, is dat de uitbaters hun investering
niet kunnen terugverdienen in de mate dat
ze dal voorzien hadden. Studentenkringen
'lijn er, gezien de slechte publldteh, niet op

niet in slagen om hun opleiding binnen de
vijl jaar mei sukses af te ronden, wordt de
beurs In prindpe omgezet in een studiele-"
ning. Deze moet terugbetaald worden aan
de Nederlandse overheid. BIJ buitenlandse
studenten is dit niet het geval. Zij krijgen
een beurs, ongeacht hun studieduur.

Het rappon maakt ook melding van de
voordelige Hnandële rëgeling die er tor
voor kon bestond voor Nederlandse stu-
denten, die wegens de numerus fixus niet
In eigen land een universitaire opleldtng
konden volgen. Wanneer 'lij die opleiding
in het buitenland volgden, voorzag de Ne-
derlandse wetgever in de mogelijkhêid om
de buitenlandse studiekost af te trekken
van het belastbare inkomen van de ouders.
Studeren In het buitenland werd op die
manier finandeel een stuk Interessanter,
vooral dan voor kinderen van welstellende
ouders.

Terughoudendheid

Hct rapport besjun dan ook dat er in
Nederland dringend werk moet gemaakt
worden van een hervorming van hel Neder-
landse systeem van studiefinanciering zodat
de 'vloedgolf' van Nederlandse studenten
naar Vlaanderen algeremd wordt. Het rap-
port vcrwijst bovendiep naar de hervor-
mingsplannen van de Nederlandse minister
van Onderwijs Rhzen waarin deze de Ne-
derlandse instellingen oproept een absolute
terughoudendheid in acht te nemen tegen-
over een te grote instroom van buitenland-
se studenten in Nederland. Reden: een te
hoge financiële druk op de Nederlandse on-
derwij5begroting.

Ann~mie rrecex

gebrand om hun fuif te orgarnseren In deze
zaal en de belangstelling om de zaal te hu-
ren is navenant. Daarnaast willen ook de
teveransters .naar verluidt, hoe langer hoe
sneller boter bij de vis. "Nochtans zou het
kornmhee moeten bestffen dat, wanneer.
de lido de boeken sluit, er snel een nieuwe
Investeerder, zal klaarstaan om de zaak
voor een prikje over te kopen, en dan beo
glnt de carroussel weer van voorafaan.".
aldus een betrokkene.

Bart E!e('khout

Ka/« lOndn bj~ en bim.mlwrt DOkzondu terras (FOfOKris Van lAnwr)
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l/Jicolumn
Gebeurtenissen mlar aanln'din!}

van Inge's Ebola-eksplosie, deel 1
van J.

Fe bol niet zo'n z«hond. Pas op, de
1.leuu 'Terug naar de Natuur' laai

mij niel volledig koud, maar wanneer ik
moet kiezen uit het rijtje 'Te land, Ttr Za
en In eH Lucht', dan gaat mb'n voorkeur
ionder twijfel uit naar het laatstel. SartJl
en ik hadden echter afgetproken op de
pier van Oostende, alwaar zij zou gaan
vissen. bij wijze van 'mediterend verlof',
zoau ze dat zo mopi tijdens het telefoonge-
sprek van 'het"spijt.mij.echt-met-uw-
dochter-mevrouw/"had omschreven. 'Het
is dan juist auo-'._zein me is, als4Jfik kon
klappen, door mrjq lijf. enfin, door de re-
sonantiepossibiliteit er\r,!n... "Zo de kip,
zo het kuiken', dacht ik..wlmt het was
wel duidelijk dat het mens Îeveel foute
bladen konsumeertÛ!, waar ik niets op
tegen heb, maar wanneer ZO 'n ~ensen
dergelijke kwakzalf dingen dan gaan ver-
kondigen, haak ik af En wel om volgen-
de reden: 'AI is 't zingen best welfijn,
do1ftr hoedt u voor het zangzaad, denkt
Ioc.haan uw [jjn ... '. Enfin, ieder zingt
zoau gebekt en ieder vist op zijn getij ...

ur ik dus naar Oostmde met de
D trein. Ik kan u owrigem melden

dat mijn stemming tijdens de rit behoor-
lijk opgewekt was, omwille van het sim-
pele feit dat de nakende ontmoeting met
Sara mij min afmeer verplichtte de ui-
tent aangename nacht voor de geest te
halen welke aan het drama voorafging.
Ofschoon Inge's welwillendheid mij tij-
dnl5 de feiten verbaasde, vervulde het ge-
voel van macht op dat bijzonder harmö-
nieus gevormd lijf me ma vlagen van
uitgesteld genot. In het lnïzonder herin-
nerde ik me ha (kwa grandeur) krizerlij-
leeDjenblik waarop ik Mar borsten d«d
trillen onder de stroomimpulsen die ik
haar door middel van een speciaal daar-
toe gebroken zestig Wan lampje toe-
brachr, er uiteraard voor zorgend kwel-
ling met tederheid af te wisselen om aldus
een soort van zieuinleerving te bekamen.
Als U dit behavioristisch vindt, kan ik
enkel stellen dat liet voor beide partijen
een uiterst aan9ename bezJ'gheid kon
zijn. Enfin, met al dat gedagdroom fwnd
ik, voor ik het goed en wel in de gaten
had, te konveneren met de moeder. En
toen kwam deJ1ater. Juist omdat ik niet
van de wereld was, zei ik een zin van vol-
gende strekking: 'Heeft ze dal van Uge-
leerd, dat met die cloaca?' En omdat de
term cloaca in het vliegwezen zowel au in
het viswezen doelt op de dierlijkheid van
de aars, be9reep Sara dat er epreekwoor-
delijke stront aan de knikker was en be-
gon ze me daar te schelden dat het geen
naam meer had. Hierover en wat het veT-
volg aangaat, wil ik U onderhouden in
een volgende aflevering van een gebeurte-
nis die me hoogstwaarschijnlijk nog lange
tijd zal achtervolgen.

,

•

Frans Mallemans.

I lj~: Mall~mans Frans 14 juni /994, "over
luchr en water, vrijheid en klau$lr%bk bIJ de
modemt mens". In Duivtnkotranl, kritisch dUI-
vmfujC(m.jr,9. J6. nr. 2. p. /8·/9.:5.
1 Htl be/refl hier Sara Dandois, moeder van Jn,9'
Dandois. hel mruje ma htl gûkspJorurde rn
rvtl'llttr gttksplodttrdt lijf, wimt cloaca zjch v0-
rige wetk nog Z'D bereidwillig ~tDOnd had. lle
O\Tn~ns VtlO 7 VOOfUI'I VUl/a!! ter lake.
J lXr!lelij~ lechnjtknl worden \lOok I~!lepast
tijdens htt africhtm van rU jenSt d,áf en dit ur-
wijl de melw volgende ril'l skandeert: 'Herin-
ntrl U van WÎt!Jt zijt! Wij!ltwn U dit teJentop-
dal sr alhjd 1n1l!lll1udr wtn naar Hnn die u
baj,' . Bij dm is htl srkuter ovtr Irn lb!Jt-
naamdt d!.lfvtnjnstinkl dan ook wrn de Wf!(eJd
wil srhoJpm.
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vonden hebben, een stuk karton en wat
touw ol zo .:

De Roevers werken als een kollektief,
dat wil zeggen dat zij vanaf het allereerste
moment van het produktjeproces tot de
allerlaatste speeldag werken met de volle-
dige pleeg. Alle spelers hebben hun zegje
bij het tot stand komen van de voorstelling
en er wordt bewust gewerkt zonder regis-
seur. Deze manier van werken maakt het
Zttr moeilijk om te venrekken van proza
en om dal dan om te zenen In teater. Het
zou onbegonnen werk Zijn om bet dan,
zonder regisseur, eens te worden over de
vorm dil!' het stuk zou moeten krijgen. Van-
daar dat de groep bij voorkeur uitgaat van
C'C'nteatertekst. Door te werken ah een kol-
lektief krijgen 'ZIJbovendien de kans hun
eigen verbearae vertellen in plaats van mee
te spelen In ~t verbaal van een ander.

De Roovers spelen Demonen III

Roovers sporen geheim agent OP
Ga Alben Comus rt» Recht-

vaardigm' en 'De Bnetenm')
vonden De Roowrs het tijd

voor em nieuwe uitdaging. Voor hun
nieuwe voorstelling lieten zij zich in-
spireren door het werk van Josqh
Conrad. Deze week gaat 'Demonm
111'in prnnière in het Stuc. Robby
~inm m Luc Nuyens storukn wel-
witlend een halfuurtje van hun tijd
af· ..We hebben nog vul werk voor de
boeg", zuchten zij.

ren op een onkolonlaJe manier beschreef.
Alle kulturen waren voor hem evenwaar-
dig.·

Materiaal

Sten. In Frankrijk, Duitsland en Engeland
zijn wel zeer goede toneelschrijvers en dat
hangt samen met een andere schrijf- en
teaterkultuur die daar br$taaL Ik heb wel
de indruk dat die kultuur ook langzaamaan
bij ons op gang begint te komen." Bij het
werken met klassieke teksten vinden De
Roovers het heel belangrijk zich af te vra-
gen wat die teksten voor ons nog te beteke-
nen hebben. -Je moetje afvragen hoe de
literaire en maatschappelijke kontekst er-
uitzag waarin deze teksten geschreven wer-
den en vooral wat het belang Is van die za-
ken vandaag."

Het gezelschap werkte voor Zijn voer-
stellingen al met teksten van Hendrik rbsen.
Fjodor Dcstojewski en A1bert Camus. De
besUssing om voor de volgende voorstelling
met Joseph Conrad te gaan werken, Is ei-
genliJk zeer toevallig gekomen. "De ene
tekst brengt Je eigenlijk bij de andere. Zo
hebben we vorlgjaar met DoslOjewsk.l en
Camus gewerkt voor 'De Bezetenen', We
zijn dan bij Conrad verzeild geraakt. omdat
hij in 'The secrer Agent' werkt met person-
ages, die.gebase-erd zijn op 'DC' Idioot' van
Dostojewski. Conrad en Dostojewskl heb-
ben bovendien een vergeUjkbare biografi-
sche achtergrond: hun families hebben zich
allebei verzet tegen het regime en raakten
daardoor in moeilijkheden waardoor ze
moesten emigreren." De beslissing om met
de ene of de" andere auteur te gaan werken.
komt zo bijna automatisch. De gcovers le-
zen heel veel en regdmatlg geven ze tek-
sten die lJ! interessant vinden aan elkaar
door. Zo verzamelen ze materiaal, waarmee
ze graag verder zouden werken.

Plezant
~

Het toneelspelerskotlekûef De Reevers werd
opgericht In 1994 door stedemen. die toen
afstudeerden aan hel conservatorium van
Antwerpen. Het gezelschap wil teater ma-
ken in een wisselend samenwerkmgsver-
band met verwante zielen. Voor 'Demonen
Hl' werd gewerkt met Robby Clelren, tres-
bet Jannes. cümner tesage, Dimitrl Leue,
Katrien Ml!'g3nck en Luc Nuyens. Samen
stortten zij zich op het oeuvre van de BrIlS-
Poolse auteur Joseph Conrad. In hun zoek-
tocht stuitten zij uiteindelijk op "rhe secrei
Agen!', een vrij onbekende tekst die Con-
rad in 1923 tevens bewerkte voor teater.
Deze tekst werd het uitgangspunt voor
'Demonen tn'.

Spullenhulp
'Demonen m' is ook opgenomen In het

programma van BrWlks, jeugdteater. De
voorziene leeftiJdsgroeQ'ls zestien jaar maar
De acevers zien dat wel Zinen. -WI!' zijn
vorig jaar ook biJ Bmnks geweest met 'De
Bezetenen' en dat was echt een zware"
voorstelling. We hebben het in dat stuk
over nihilisme en zelfmoord en zo. Bronks
organiseen dal altijd wel goed. Zo is er
eerst een voorgesprek waarin hel nuk een
beetje wordt gesitueerd. Na de voorstelling
Is er dan een nagesprek. Je voelt dan dat
die jongeren veel never zoiets zien dan het
klassleke betuttelende jeugdteater waarmee
ze meestal worden gekonfronleerd. Die ge-
sprekken zijn altijd heel goed omdat de kin-
deren echt heel eerlijk zeggen wat ze vin-,.

De voorberdding van een voorstelling
Is voor De ncovers een lttr bodend en in-
tens proces, dat eigenlijk nooit zijn ejnde
vindt. Hun manier van werken doet hen
steeds verder graven in tekstmateriaal en
sekundatre literatuur waardoor steeds an-
dere benaderingen en invalshoeken zich
aandienen. -ock tijdens het spelen zeH blij·
ven we werken aan het stuk. Na elke voor-
steUing Is er een evaluatie, waarin we din-
gen aanpassen of zelfs radikaal wijzigen.
Het p~uktieproc:n is nooit ten einde."

Het gezelschap kI1jgt sinds twee jaar
een subsidie en dat zet hen wel wat onder
druk. "Als je geld krijgt dan verwacht de
'goegemeente' daar ook wat voor terug. Je
moet echt tegen een behoorlijk tempo voor-
stellingen afleveren en zeker met onze ma-
nier van werken valt dat soms wel moeilijk
te rijmen. Je moetje daar wel niet te veel
biJ voorstellen hoor, het geld dat we krijgen
volstaat niet om één voorstelling te maken
en dan moeten we nog heel erg opletten
met wat we uitgeven. De kostuums waartn
we spelen komen nog 'altijd van Spullen-
hulp of het Leger des HeUs en het decor
bestaat grotendeels uît'dln~ die we ge-

Onhoudbaar VandJlag

Verloc Is een geheim agent die in op'
dracht van de ambassade in Londen lnfil-
treert In een groepje anarchisten. Op een
dag krijgt hij van de ambassade de opdracht
een bomaanslag te plegen op de sterren-
wacht van creenwrch. om zo een angstpsy-
chose te veroorzaken onder de bevolking.
De ambassade hoopt op deze manier de
mensen warm Ie krijgen voor een unrver-
sete repressieve wetgeving. Voor Verloc be-
gl.nt ma die opdracht een konfrontatie-ma
zichzelf. waardoor venwijfdins en onzeker-
heid toeslaan. Dit wordt hel begin van een
manellng we uiteindelijk fataal zal aflopen.
Oe acevers. "Het stuk gaat over heel veel
dingen. Er speelt zich een familieuagedle
af, maar tl!'gelljkenljd worden heel wat
maatschappelijke strukturen blootgelegd.
Conrad stelt daarbij twee groepen tegen-
over elkaar: mensen die de maatschappelij-
ke orde in stand willen houden tegenover
mensen die deze wülen veranderen. Hij laat
'ZIen dat die twee groepen eigenlijk in het-
zelfde bedje :tiek lijn, dat belden gekenmerkt
worden door eigenbelang en korruptie.·

Dat laatste element, de fundamentele
slechtheid en ,het egoïsme van de mens dat
onder 'de beschaving- schuilt, Is een kon-
stant terugkerend thema In het werk van
Conrad. 'Conrad loont aan hoc dun het
vernislaagje Is dat ervoor zorgt dat de maat-
schappij een maatschappij is, hoe snel dat je
I!'igenlijk door dat laagje heen bent. In veel.
van zijn werken verandert het denken van
het hoofdpersonage door de konfrontatie
met het vreemde, bijvoorbeekl van C'C'nan-
dere kultuur. In "rbe secrer Agent' gaal het
meer om het onhoudbare van de snuaue
van het hoofdpersonage. Verloc raakt zo
verstrikt In Zijn dubbelleven dat hiJ geen
uitweg meer ziet."

den en dat Is heel plezant."Opvallend is dat De Roevers hoofdza-
kelijk met klassieke auteurs werken. vtn-
den zij de hedendaagse schrijvers dan niet
interessant? •Auteurs van vandaag schrij-
ven in wezen predes dezelfde dingen als de
auteurs van vroeger, alteen is de vonn
waarin dal ~ebeun veel moderner, en wor-
den een aantal oude konventies vcrvangen
door nieuwe. Een vnschilis wel dat er
vandaag. en dan vooral tn Vlaanderen, een
scnnjnend tl!'kort II aan boeiende teatertek-

KrIstIen Mlchlels
Wanne Van Hemelrljck

'lkmonen 1f1' van lk Roown !Jaat in prOl1Îh"t
op WMflSda.1I/1 okuJber om 20.30 u in dt Vla-
mÎn!JmStTuat tlf is daar veraer nog ti tien bIJ
dOl'ldtrdu!J /4 VI vrijda!J 150/dobtr. KIla"m
kosftn 2()()JJOO frank m kan je kolK" in het
SII1C.

Europakring organiseert debat ove;' vrouwen, politiek en macht

Gelijke kansen voor vrouwen
Oe grote aula van het Maria-

Theresia College was afgelopen
woenstkJg nauwelijks voor een

derde bezet. wat wellicht te wijten
was aan de overdosis debatten van de
laatste weken. Moderator van dienst
was professor Katdijne Malfliet, die
PasC41 Deboosere op flamboyante wij-
ze verving. Zij prQ(ltte zes vrouwelijke
gasten aan elkaar. die het plan van
minister Anne Van Asbroeck (SP) met
betrekking tot het geJijkehmsenbdeid.
mochten bekritiseren m evalueren.
Dat plan bepaalt dat maximum IWU-
duik van de leden van aRe adviesor-
ganen van hetzelfde ges"'ch' (Jees:
man) mogen zijn. wat impliceert dat
minstens eetukrde vrouw moet zijn.
Het gaat dus om vastgestelde quota,
positieve diskriminatie dus. Verder
ging het gesprek over emansipatie en
de toekomst en zin van de vrouwenbe-
weging. Ondanks Malfliet's pogingf!n
om tot alternatieven te komen, bleef
het debat steken in generaliseringen,
al warm er hier en daar wel spitante
uitspraken aan de linker- en rechter-
zijde van de taf et.

Positieve dtskrtminaûe was voor haar dan
ook perfekt verdedigbaar. omdat je mensen,
die In een verschillende situatie zitten, ook
verschillend moet behandelen: :Niemand
staat immers spontaan macht af, dat ge-
beurt alleen onder druk of dwang."

werd besteed aan een Individuele bespre-
king van het plan, opgesteld door minister
van Gelijke Kansen Van Asbroeck. MaLfliet
merkte hierbij op dat het plan het heelt
over 'dé gelijkheid van alle burgers', wat zij
een "tnkcrrekr uitgangspunt vond daar man-
nen en vrouwen helemaal niet herzelfde
zijn.· Ik toon van het gesprek was gezet,
en Parricia ceyssens mocht de spits afbijten.

cevssenss grootste bezwaar tegen het
plan van Van Asbroeck was wat zij noemde
·'het kestesysteem' om de maatschappij In
groepen als homo's, migranten, vrouwen,
lesbtënnes en zo· op te delen. ZIJ pleitte
voor een -harmcntemodel' in plaats van
een -konûtktmodel'. "Positieve diskrimIna-
ue helpt vrouwen, en zeker dl!' meest kapa-
bele, niet vooruit", zo luidde het. -van As·
broeck kan je de minister van de homo's
noemen. want dat is de enige mlnderheids-
groep waar u werkelijk tets voor gedaan
heeft."

Solidariteit
-Mijn oren tuiten bij de uitspraken van

de VLD: dat is immers de partij bij unstek
dil!' uitgaat van konkurrentie, kompetitie en
die het konlliktmodel gebruikt en die nu
spreekt over C'C'nharmoniemodel alsof de
realiteit daaraan beantwoordt', aldus Mag-
da Aelvoet. -Men moet erkennen dat som-
mlge groepen hun voordeel halen uit de
bestaande ongdijkheld. De Groenen heb-
ben altijd het stempel 'naïef' gekregen,
maar dat de VlD niet wil zien dat sommige
groepen onderdrukt worden; dat is pas
naïef.· Na deze scherpe repliek op de VLD
besprak Aelvoee het plan van de minister
van Gelijke Kansen. Het idee om met quota
te werken. zodat er minstens eenderde
vrouwen in adviesorganen zmen. vond zij
-een beetje kunstmatig. maar dat Is n001g
om In het begin de verschillen zoveel
mogelijk weg Ie werken."

ceyssens's antwoord op de kritiek van
Aelvoet was kon en niet echt ter zake: "Po-
snteve dlskrirnlnatie is ook diskriminatie,
vergelijkbaar met het beeld dat men in twee
vijvers vist; één voor vrouwen en één voor
mannen. en Is dus weer een uiting van se-
paratistisch denken.· A1exandra Colen gaf
tenslotte nog wat merkwaardige kommen-
taar op denlg jaar feminisme en emanslpa-
tie: -vrouwen Zijn het slachtoffer van de

vervu" op p. S

Klassiek Druk
De roman 'The secret Agent' en de

oorspronkelijke teaterbewerking zijn al
behoorlijk oud. De acevers dlsrllleerden
uit deze teksten een eigen bewerking, die
veel meer geaktuauseerd Is. Ook werd af-
stand gedaan van heel wat toneelkenven-
ties uit die tijd, dle In hel stuk van Conrad
nog aanwezig Zijn. Toch willen ze Conrad
geen klassiek auteur noemen: ·Hij heeft
een heleboel literaire konventies doorbro-
ken en was daardoor zeer vernieuwend
voor zijn tijd. Conrad schreef heel veel reis-
verhalen. waarvan 'Hean of Darkness' waar-
schijnlijk het bekendste Is. Wal zeker nieuw
was, is dat Conrad de met- westerse kultu-

Malfliet gaf dan het woord aan de
spreekster -unerst links van mir, een uit-
spraak die enig gegniffel in de zaallosmaak-
te. A1exandra Colen sloot Zich grotendeels
bij ceyssens aan, en lanseerde het Idee van
de 'spontane soudarnen' in het gezin, dil!'
moest doorgetrokken worden naar de maat-
schappij. Zij was niet te spreken over Van
Asbrceck's opsplitsing in vrouwenrechten.
homorechten enzovoort. maar had het lie-
ver over mensenrechten en noemde Van
Asbroeck's plan "een ideologie, die stelt dat
er In plaats van mensen, mannen en vrcu-
wen zijn.· Spontane solidariteit, daar ge-
loofde Marianne 'rbyssen helemaal niet In.

Het was een bont gezelschap vrouwen. af-
komstig uit eüe Vlaamse politieke partijen:
Magda Aelvoet (Agalev), Anne Van Lancker
(SP) en Marianne Thyssen (CVP) vestegen-
woordigden het Europees nivo. A1exandra
celen (Vlaams Blok) en Patrtda cevssens
(VLD) zetelen In het Vlaams parlement en
Annemle Van de Casteele (VU) werkt op fe-
deraal nivo. Het grootste deel van de avond
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Modern rechtsonderwijs aan de KU Leuven

"We lullen maar wal en
gulle blokt uilen brol"
eedUrende de afgelopen tien jaar

wnd de rrchtsopleiding lIan-
zünlijk ge:modemis«rd en ge-

internationaliseerä. Dat! wrnieuwing
bluf eve7I14ff!llfUUJtschappelij'k tmVcht-
m,ar, OtPtd4t de juristen. die md dezL
nieuwe programlfUl's afge.:stud«rd
zijn. nog nauwdijks poIitiela of ge-
uchterlijke wr"ntwoord/ijkheid dra-
gm. ,.Zo khmk het in Ik opnt brief
ruuJr aan1dding van de mMUI-lUIn-
Jacht lIOOr Vrouwe Justitia Ol hlUlT
Wt'rking, ondukknul door «1f aan-
zienlijk aantAl pro[es:sorur.. Dat deze
zinsnede op mig wmkbrauwgefrrms
werd onthaald. behoef' geen bdoog.
Ret:Im gntDeg WJOr ha VRG om «ti
guprr1wnvmd op te zetten rond het
'ModIm rechtsonderwijs'.

Het wekte wd wal ver:wondcring cUt de
rechtstudem zich n)et meteen geroepen
vcejëe om -en masse- naar de KidDe: Aula
van het Maria·ThtteSia CoUqe af te uk-'
ken. Een opkomst van een kleine vijftig
studenten is nJct echt spcktaJrulair te noe-
men. als je weet dat er zo'n 2500 rednsru-
denren in Leuven studeren. Kwatongen be-
weren dat de meeste studenten grwoon Ie

moedeloos ziJ n en allang niet meer gelo-
ven In diepg.undc bnvormlnge:n van her
universitair onderwijs. Wel bleek dilt de
kritische reëunuëent paraat WH. En zoal5
wel eens meer pleegt te gebeuren, hadden
de ..fwezl.gcn ook nu ongelijk...

Blanpain

vertegen zit om een boude uitspra.a.k. werd
maandagavond eens te meer bewezen:
"Ons univershalr onderwijs kent CCD kon-
unue achteruitgang. Wc bevtnden ons van-
doIag op het nivo 'minimum mtetmcnen".
Het probleem. volgens Blanpaln, bestaat
ertn dat de opleiding schromelijk te kon
schiet op het gebl~ Ya n tc.amwor1t, tech-
niek en interkulrurel~ werking. Oe univer-
siteit hedt voor deze punten nauwdijks
aandacht. omdat ze -burokrausch Is tot en

met en dat verergert alleen maa r,
Oplossing? Niets minder dan een kul-

turele revolutie en dit vanaf de kleuterklas.
Konkreet betekent dit de helft van de vak-
ken afschaffen (een maximum van negen
uur les per week). De rest van de tijd zou-
den de studenten moeten doorbrcngen in
de biblioteek. op het terretn. In groepswerk
en in oefeningen sessies, waarop de prof
aanwezig moet zijn. Toen Blanpain dekaan
was van de fakulteit geenten hedt hij dan
ook twee vakken In zijn vakgebled alge-
schab. Resultaat: woedende i1Ssistenten ·die
moord en brand schreeuwden", omdat u:
door het verminderen va.n het aantal vak-
ken, hun benoeming dachten mis Ie lopen.
"Dus htt"h men snd een aantal vakkl:'n biJ-
gemaakt in andere vakgd>icden. zodal die
assrsiemen niet voor hun hachje hoefden te
vrezen". De slechte ervaringen van dekaan
Bl.anpain houden daar echter niet op. HIJ
pielt voor een openbare evaluatie van de
proHen en hun enderwljsprestaëes. Het
gaat er vandaag anders aan toe: "zelfs als
deltaan, kon ik de cvilluatin van andere
prof~50n:n niet inldjken".

Aframmelen

De studenten moeten volgens hem
meer opties laijgen om hun vakken te be-
pa1en. Blanpain pleltle ook voor een dege-
lijk bkuheitsbudgct. ~et budget van de fa-
kulteit Is een ramp," zei Blanpaln. Daaren-
boven pleit hij voor de mondige student.
Volgens een eenvoudig rekensommetje Is
een student in vijf jaar tijd juist geteld één
uur aan het woord, en dan moet hij nog
het geluk hebben dat er iemand naar hem
Iuistërt. Op vijf ju r tijd zou een student
vljtbondefil1'ffir un-fiëi ",",uia moeten ko-
men .• Ja, maar brengt uw metode dl:' demo-
kntisering van hel onderwijs dan niet in
gC'Yaar?· wou een bezorgde student weten.
Bl.anpain:"JGJk naar de lijst met perseneets-
lede:n van onze fakultl:'lI: volk ge:noq; om in
kïerne groepjes les te geven. Het zou al een
revolutie zijn. mocht een prol zich tien uur
per week bezig houden met de vonning
van zijn studenten, een assistent twintig.
Dil systeem is natuurlijk het gemakkelijkst
voor de docenten. We komen binnen, we

lullen maar wat en jullie moelen uwen brol
voor het einde van het jaar kunnen aüam-
melen. Mocht.een docenr In kleine diskus-
stegroepjes les geven, dan zou hij njn ma-
terie echt moeten beheersen en dat Is een
stuk moelljker, 'Ex cathedra' les geven. ve:rgI
veruit het minste tijd voor de prof, en zo
houden ze bun handen vrij voor tal van
andere aktiviteiten. "

Kreativiteit
·Het huidige systeem kkh tot mensen.

dil:' op het einde van het jaar een eksamen
kunnen afleggen, maar enige kreativiû~Î1
op het eksamen wordt bestraft. omdat dat
niet kuerliJk in de kursus Staat. Het Is toch
schandallg," stelde Blanpaln, ·dat Je In dit
land op achuien jaar wettelijk kinderen kan
maken, terwijl je aan de unld als baby
wordt behandeld."

Professor tmernanonaaï privaatrecht
Van Houtte was van mening dat· Het pro-
gramma al zo op protessjcnalisme gcrkht Is,
dat er geen plaats meer is voor zdfstudl~ en
eigen Initiatief.· Prolessor Focqué kon dit
alleen maar beamen: ·Het onderwijs teert
de mensen gewoon af om malid te zijn.·
Van Houne:"1k ben voorstaneer van het
Amerikaans of Duits systeem, waar niet
iedereen alle vakken volgt, maar waar ie-
dereen 'tich wei veel meer vragen stelt bij
een bepaejd onderwerp." Rechtsfilosoof
Focqué vond veroer dal we ons niet mogen
bUndStareg op het -meer-mlddelen'-argu-
ment. volgens hem moeten ëe rtdltstudies
zich openstellen voor een grote ïnterdtsst-
pllnariteit mei ekonomie, sodologie en psy.
chologie. ·En dat betekent niet nog een
ekstra kursus,· voegde Focqu~ er aan 101:',

·I:'r moet eerder een merede worden aan-
geleerd."

Taal

Professor Van IstendaeL ondertekenaar
van dl:' beruchte protesserenbnel, meent
echter dat er de laatste jaren al een grote
verbetering Is opgetTl:'den in ons onderwijS
en Is het op dal punt duidelijk oneens met
Zijn koUega Blanpain. Volgens Van lstendael
is de fakulteit de laatste uen jaar ·grondlg
geïntl:'matlonallseerd en geprcfesstonall-
seerd". A1s bewijs van de mentalitdtswijzi-
ging van de proflcn in de laatste tien jaar
haalde hij het volgende voorbeeld aan:
-vroeger kwamen de proffen niet opdagen
zonder te verwittigen, dat gebeurt nu veel
minder." Een student merkte op dat de rn-
ternatlonallsering van het onderwijs aan dl:'
takuheïr roch niet zo verregaand kan :djn,
aangezien de talen aan het eind van de

kandidaturen totaal worden verwaarloosd.
-Dal Is dan weer een vlaamse kwesue," re-
pnceeree de: prof. "want er mag geen ver-
plichting zijn om een eksamen van een ma-
terie in een vreemde taal af Ie leggen." Ie-
mand stelde vervolgens dat de rechtenstu-
dies net w.ls in geneeskunde aangepast
moeten worden, zodat de helft van de tijd
lenen ex cathedra gegeven worden en dl:'
andere heil! praktisch, bijvoorbeeld op ad-
vokatenburo's en in Justitiepaleizen.

Paus

·Moet de universiteit waarden bijbren-
gen in l.ijn onderwijs?" was een andere veel
gedebaueerde vraag. Volgens Blanpain moet
de mens en dan ~ooral de menselijke waar-
den centraal Staaft In hel onderwijs. Daar-
toe geniet ene professor van de akademl-
sche vrijheid. Blanpáln haalde het voor-
beeld aan dat !Mj zo boos was geworden.
nadat de paus ha6 bepadrukt dal vrouwen
nooit priester konden worden. dal hij po-
neerde dat "de paus SIJ'afblar is naar Bel-
gtsch rechr' voor ziJn ongrolijke man/vrouw
behandeling. 011 leverde Blanpain een ge-
agiteerd tekfoont}e op van de toenmalige
rekter Dillemam die dur ajjesbebalve ge-
lukkig mee was: "Ik kreeg Ie horen: 'Ol ik
daar nog iets aan toe te voegen had?", Vol-
gens Van lstendael profileren sommigen
van het huidige Justitieprobleem "om de
waardenklok vijftig jaar terug te draaien,
terwijl anderen dan weer te veel willen
hervormen." Dit was dan weer niet naar de
zin van een andere student die opperde dat
er helemaal geen waarden meer moeten
worden onderwezen aan dl:' universiteit,
omdat men deze al met dl:' moedermelk
krijgt ingelepeld.

Pad
Het UJkt wel of alle aanwezige proles-

soren het fundamenteel eens :dJn over de
door te voeren hervormingen in het rechts-
onderwijs aan de KV Leuven, en dat deze
Ideeën niet erg verschillen van wat de stu-
denten vertangen. Men kan zich maar dl:'
vraag sreüen waarom dit dan niet gebeurt.
De VRG-onderwijsverantwoordelijkl:'n gaan
de Ideëen van dl:' gespreksavond volgende
week naar voor brengen op de permanente
onderwijskommIssic: voor de neecues. op
het buro en de Fakulleitsraad van de rech-
ten. Het pad voor diepgaande veranderin-
gen. in samenspraak met de studenten is
geëffend, nu maar hopen dat deze kon-
struktieve voorstellen niet In dovemans-
oren vallen.

•,
•

Lorin Parys

Emansipalie
vervol, van p ...

emansfpatfe, die ervoor zorgt dat solidariteit
ondermIjnd wordt. vrouwen lijden onder
toenemende scheldlngen en het uiteenval-
len van gezinnen."

Toekomst

ondertussen was het reeds hall nen en
bleef er weinig tijd over om eûe onderwer-
pen op Malfliet's lijstjl:' te behandelen. De
tweede en tevens laat!tl:' vraag van dl:' mo-
derator hield dan ook een vraag naar de
toekomst In: ·We willen meer vrouwen in
de politiek. maar om wat te doen? Is er nog
nood aan een georganlseerd Iemïntsme zo-
als het Vrouwen Overlegkcmmltee (VOK)?
Kortom. kunnen vrouwen een nieuwe poli-
tieke kultuur teweeg brengen?" Op deze
laatste twee vragen werd bijna unaniem
positief geantwoord - alleen voor Colen
mochten fl:'minlstJsche groeperingen afge-
schaft worden - maar de bijdragl:' van
vrouwen aan de politiek werd zeer ver-
scheiden Ingevuld. Aelvoet pleitte ervoor
om de verschillen tussen mannen en vrou-
wen in de politiek beter tot uiting te laten
komen. "Vrouwen denken anders over oor-
}ogsthema's, over de herverdeling van ar-
bek! I:'DIDVOOn,en komen bondiger tUS5C'D
in disk unies. Ze leggen ook meer bereid-
beid aan de dag om over de panljgrenzen

heen samen te werken." De Skandinavische
landen werden aangehaald als modefvoor-
beeld. -Oaar skoon de vrouwelijke vene-
genwoordiging In regering en parlement
het best." cevssens was het beu "cm steeds
maar de Skandinavlschl:' landen als model
voorgeschoteld te krijgen·, maar legdl:' dat
niet verder uit. Van Lancker, Ceys5C'DSen
Van de casteele stelden nieuwe Injuatteven
voor: de vrouwenkommissies zouden als
een soort denktank kunnen fungeren om
zich te bennnen over vrouwen in de poli-
tiek. Van de castede zag heU in een 'vrou-
weneffektenrappcrt', nl'gdijkbaar met het
'milieu-effektenrappon', om het effekt van
vrouwen in de politiek te evalueren.

Diskriminatie

In de loop van het gesprek werden
mannen door verschillende politld nogal
stereotiep emscbreven als "minder vlijtig
dan vrouwen" (cevssensj. -ee doen niet
aan demystifikatie zoals vrouwen dat wél
doen" (Cl:'yssens), -ze hebben een sterke
neiging tot breedsprakerigheid" (Van Lan-
ckl:'r). Deze opmerkingen ontlokte Colen de
repliek don, "mochten mannen zo over
vrouwen spreken als Jullie hier doen. men
onmiddellijk van diskrimlnatle zou spre-
ken: Positieve diskriminatle van vrouwen
werd door haar geïnterpreteerd als indirekr
negatief voor vrouwen: "Mijn man was an-
derhalf jaar werkloos en sollidteerde bij de
Europese Gemeenschap voor een baan. HJj
viel un de boot omdat de voorkeur moest

NA S"CC.ESR~"E
HET c:.OWc.€PT VAIoJ
1:16 pRoaI.EMA-(,eK

~~.,.o..~
gegeven worden aan een vrouw. Daardoor
werd ik gedisk.rimlneerd, want ik was huls-
vrouw, met een k.ind.· Aelvoer had hierop
een klaar en duidelijk antwoord: -AIs je dat
zo ziet, veronderstel je natuurlijk dat de
man. de kostwinner in het gezin is, maar
dat Is de regel niet meer. Dat sociale pro-
bleem kan zich trouwens voor élke kandi-
daat stellen, het is onmogelijk om met die
laktoren rekening te houden."

Moeite

De aanwezige vrouwen kwamen niet
echt tot een eenvormig besluit, maar buiten
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wat been en weer gebakkelei was men het
er dan toch vrijwel unaniem over eens dat
de veranderde tijdsgeest ruimte bood voor
nieuwe - vrouwelijke -Initiatieven,
waarbiJ, zeker in het begin, de stimulans en
druk nodig was van een posnreve dlskriml-
natie zoals In het plan van minister Van
Asbroeck. Het werd. g.Iobaal gezien. ont-
haald als een posnlef initiatief, al had men
hler en daar wei moeite met het.systeem
van positieve diskriminatie. Hoe het met de
vrouwenbeweging verder moet. is een an-
der paar mouwen.

Aun Bries



American Election Niqht in Alma

Leuven kiest voor Clinton
Obtmaand voor Sinterklaas.

tijdens de nacht van vijf op zes
nowmber; werden in Amen'ka

pruidentswrl<iezingen gehorukn. Het
is bij de ~chtstudenten van het VRG
een traditie gtwordm om kreatief om
te spn'''gt:n met de 'Bteaion Day'. En
OrrtlÛJt thze kans zich slechts eens om
t:h vier jaar aanbiedt, is de opkomst
bij dl!U gelegenheid massaal. In de
tweede zaal van Alma 2, waar het
VRG de tenten had opgeswgen, werd
een debat gevoerd over de Buropese
Monetaire Unie en de vergelijking tus-
sen Europa en de Verenigde Staten.
Een 9~ellige brassband en andere
muzikale attraiates. vele pintjes en de
popcorn 10r free' verrijkten de avond.

Een dergelljke aktiviteit kost handenvol
geld. Maar hel VRG realiseerde een nulope-
ratie - daar wnt 4 jaar geleden een fikse
winst werd gemaakt - dankzij de inbreng
van liefst 600.000 frank sponsorgeld. Zo
kon men de prijzen demokraüsch houden.
Op een liter helium kwam het ook niet
aan. Oe honderden rood-wit-blauwe bal-
tonnerjes dompelden de zaal onder in de
VOOf Europeanen vaak onbegrijpelijk gro-
teske 'American lifestyle'. Maar voor één
avond kan dal natuurlijk wel. En men was
gewaarschuwd door de presidentlële limou-
sines die de organisatoren 'S middags door
Leuven hadden laten toeren.

Popcorn
Een beeld van Marllyn Monroe pronk-

Ie Sierlijk naast een hlgh-tech videowall
waarop een CNN-llnk rechrsrreeks de uit-
slagen. kommentaren en grappige anekdo-
tes weergaf. Met medewerking ven de Ame-
rikaanse ambassade werd Informatie ter be-
schikking gesldd om hel programma en het
proneJ van beldc presidentskandidaten te
vergelljken. Een klesburo gal de 1.500 sru-
denten in hel nokvolle studemenrestauram
de kans om te stemmen op hun favoriete
president. Ook hier werd Blll Climon ver-
kozen. De student werd daarenboven toe-
beduid met een supplementair demokra-
usch recht: hij mocht, naar analogie van
Kanaal 2, de film kiezen die hij die avond
wilde bekijken. Het werd 'Nixon'.

Een keurig uitgedoste brassband bracht
zoveel sfeer dat de DiJle zich even de Mis-
sisslppl waande. Het hotdogkraampje had
minder sukses dan de twee leuke melden
die naar hanelust de mensen konden ple-
zieren met massa's (Ietwat zoutige] pop-
corn. De engeltjes met biersproeiers op de
rug huppelden de zaal rond en laafden de
dcrsugen. In zaal I praatte Ingr1d De Putter
(vrM.nleuws) het geheel aan elkaar. Onze
burgervader Louis Tobbadc. die beloofd had
het openingswoordje te verzorgen. stuurde
zijn minder welbespraakte kat.

Sabena

Omdat de verldenngstriJd op voorhand
al beslist was, beslooc het VRG het ludieke
aspekt te laten nrtmeren. Toch was er een
debat met Mark Eyskens, Paul Van Doeren.
Roger Blanpaln, Luc ccene en treven Van
Noppe. gemodereerd door Ivan De Vadder
van 'De Zevende Dag'. Helaas werd het de-
bat verstoord door het kabaal van de festi-
viteiten in de andere zaal. Daardoor ebde
de aandacht van het publiek snel weg en
diende dl! nochtans tmeressame Europa-
debat voonijdig beëindigd te worden.

De moderator peilde allereerst naar de
meningen van de spreken omtrent de slag-
kracht van Europa in vergelijking met de
vs. Professor erberdsrechr Blanpeln. heel
sodeelvcelend deze avond. stelde duidelijk
dat er nog een lange weg ;11t~ leggen is.
-vccreersr slagen we er niet In een kohe-
rent buttenlands beldd naar veren te bren-
gen. maar ook kwa sociaal beleid faalt Eu-

rapa. Sommige lidstaten doen hul bewust
aan sociale dumping om investeringen aan
te trekken. Sabena bljvoörbeejd moet lonen
uitbetalen die tot veerug procent hoger lig-
gen dan wat In andere EU-lidstaten het ge-
val ts. - Luc Coene (VLD-senator) W;lS toen
andere mening toegedaan: -Het beeld van
een sodaal Europa Is vals. In de VS zijn ook
dergelijke ongelijkheden en daar leven dat
geen probleem op. Daarbij komt nog dat als
wij de konkurrentie In Europa laten bestaan.
het beleid in de verschillende lidstaten elfi-
oêm moet bhjven." Van Noppe (mekro-cko-
noom bij de Kredietbankl bracht de polen
biJ elkaar: "Een sociaal Europa moet er ko-
men maar het mag de realiteit niet ontken-
nen. De lonen kunnen maar gelijk zijn
waar de produkuvtten gelijk Is.-

De volgende vraag peilde naar de wen-
selijkheid van protektionlsme tegen de Azi-

atische tijgers. Nlke betaalt evenveel aan
haar paradepaardje MichaeI Jordan als aan
al haar werknemers In het lageloonland
lndones-iè samen. zo is inmiddels genoeg-
zaam bekend. Blanpain stelde dat men het
kapitallstiscfr systeem niet blindelings mag
doortrekken. Maar liberaal coene reageer-
de: -Sociaal prciekucmsme had Europa er
na de tweede wereldoorlog niet bovenop
geholpen. Onze werklocshejd ligt tevens te
hoog voor sodaal protektionisme. Dit ieidt
tot een duale maatschappij.- Van Ncppe
verzachtte: "Er moet een zekere harmontsa-
tie komen. maar deze moet de ekonomische
verschillen kwa loonkost erkennen. - Deze
stelling was echter nog niet zacht genoeg
voor professor Blanpain. die pleitte om die
produktivlteitsverschillen met een korrel
zout te nemen: "Denk toch niet dat de ar-
beiden In Duitsland viermaal produktiever
zijn dan deze in Portugal." Hij voegde daar-
aan toe dat een kennisekonomie geen vak-
bonden meer zal hebben en dat we niet
mogen evolueren naar een duale Ameri-
kaanse samenleving, waarbij sommigen
geen grote bijdrage kunnen leveren aan de
ekonomie en bijgevolg te karig beloond

worden. De idee van een duale maatschap-
pij was dus alomtegenwoordig maar de me.
ningen over hoe die kan afgewend worden,
lagen ver uiteen.

Ook het belang en de haalbaarheid van
de Euro bleef niet onbesproken. Blanpain is
ervan ovenulgd dat de Euro een must Is.
maar bespeun veel te weinig ponueke wIJ
betreffende de maatschappij die men daar-
rond moer kreëren. Van Dooren (zelf werk-
zaam geweest voorde Europese kommis.sle)
Stelde nuchter dat men niet alle heil van
het grote Burcpa moet verwachten. Ook op
lokaal vlak moet veel gebeuren. Eyskens is
er rotsvast van overtuigd dat de Euro er
komt: "De Euro Is zo een must. dat de tech-
nlsche aspekten bijkomstig zijn. De murnu-
nte mag er wel niet onder zwakke voor-
waarden kpmen, want dan ontploft ze.
Men moeeook maar eens ophouden te stel-
len dat de ëuro een taktisch spelletje van
de DuttsersIs. Zij geven Immers het meeste
toe en ~t dankzij hun moedig leider xobt.'
Als er nog een eredoktoraat gelegitimeerd
moest worden; is dat bij deze gebeurd.

~_ _ Bart De Schrijver
Hans nectercq

Thr« Kltts lor Mr. fJtjle Irom tht Siffy Party (Foto Dirk &mard)

Een studentenkrant in de Filippijnen

"We know so
Gorige wet'k kneg Veto A.nthony

lan M, Cruz over de vloer.
A.ndtony is de 'Q$$ÏStlln'via-

president of ,ht' Co&gt! Editors Gui1d
of me Philippines', un organisatie
die een vijfhonderdtlll studentenbla-
dm overkoepdt. wie zich in het vei-
ligt' land Belgii tUIn een studentnr-
blad WtUlgt trapt wd eens op een ure
tUIt en mag zich dan ook aan een
fo~ tegenwind verwachten. Maar
hoe zit dat mt't studentenbladen in
een land, dat na de jart'nlanJlt' dikta-
tuur van Marcos nu hd moeilijkt' pad
van de demokratie tracht te bewande-
1Ln?

Uit ons gesprek met Anlhony werd al snel
duidelijk dat hij zichzelf niet zomaar als
student ziet. Studenten hebben steeds een
belangrijke rol gespeeld In de geschiedenis
van de Filippijnen. als aanklagen van aller-
lei misreestanden onder andere. Die voor-
beeldfunktie heeft tot gevolg gehad dat de
huidige studenten zich als de erfgenamen
van die vroegere studentenaktivisten be-

they believe us"
schouwen. Ze zijn daarbij niet alleen de
spreekbuis van de studenten. maar ook van
de andere groepen in de samenJeving. "We
vechten voor onze toekomst. maar ook
voor het volkl~, aldus Anthony. "Daarom
worden we door de overheid als l1nks aan-
zien, omdat we voor verandering opkomen.
Het aanreiken van alternatieven is daarbij
wel belangrijk, maar geen prioriteit. Het Is
absurd te stellen dat je eerst een andere
mogelijkheid moet geven vooraleer Je kri-
tiek mag uhen."

Toch is het niet zo eenvoudig om en-
omwonden voor Je mening uit te komen.
In de Filippijnen bestaan er een vierentwin-
tigtal nationale nieuwsbladen. maar afte-
maal zijn ze in het bezit van steehts enkele
famUles, die vaak alleen hun eigen opinie
tolereren. Ze laten geen ruimte voor de me-
ning van de arbeiders. boeren en vrouwen.
Studentenbladen willen dit tekort opvan-
gen. Vaak worden nationale roples verbon-
den met zaken die vooral studenten aanbe-
langen. ~We maken duidelijk aan de nu-
denten dat de vermfndertng van het aantal
colleges samenhangt met het feit dat de
overheid in het onderwIjsbudget snoeit.

Onderwijs en opvoeding is dan ook slechts
de derde prioriteit van de Filippijnse over-
heid. Eerst is er de afbetaling van de bul-
tenlandse schuld, dan de millt.alre uitgaven
en ten slotte het onderwijs."

Inschrijvingsgeld
'The College Editon cuüë ol the Phl-

lippines' (CEGP) overkoepelt toen aantal
studentenbladen. Zij funktioneen daarbij
als een soort overlegorgaan en zorgt ook
voor de nodige infrastrukuur (zoals bijvoor·
beeld computers) wanneer studenten er-
gens In het land een krant willen organise-
ren. Elke krant bestaat uit een aantal sek-
ties. met aan het hoofd een redakteur. De
belangrijkste is de 'Feature Seoion' die die-
per op de aktualiteit ingaat. Aan het hoofd
van de krant staan de hoofdredakteur en de
vlce-hocldredakteur, die hoofdzakelijk ver-
antwoordelijk zijn voor de uitgave en het
management van de krant. Zij worden ver-
kozen en stellen dan de verschillende te-
dakteurs per sektie aan. De koen en de
houding. die door het blad worden Ingeno-

v~IOPp·7
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'Spin' en 'Bob Roberts' in Stuc

De televisie de zweep en u de ·slaal
eevierjQQrlij'kse A.mnikaanse

wrkiezin9sWrm is WUT ge-
luwd. De stemmen zijn getLlJ,

de emoties opgebruikt en de schan-
IÛUllrjes opgeborgen. Tijd om dL zakLn
eens vanop een afstand te bekijkLn,
dachten u in " Stuc, en ze swftLn
drie films af. die gemaakt zijn na de
vangt: p~s;dentswrkie:zingen en die
nog niets aan akiualiteitswaarde heb-
ben ingeboet. Veto liet zijn oog vallen
op de dokufilm 'Spin' van Brian
Springer en op '&Jb Roberls', ge-
maakt door Tim Robbin$. Wij ZAten
"hij, keken er verwonderd naar en
zagen dat kritische geesten toch nog
bestaan, zelfs in de VS.

8rian Springer is een Amerikaan, die: in
1992 een schotelantenne en een videore-
corder op de kop wist te likken. In legen-
stelling 101 vele andere eigenaars van een
dergelijke satejüetverbindlng (in het ncor-
den van de VS Zijn er zo'n drie-eneenhalf
miljoen). zocht hij wel uit W,1I zo'n ding
allemaal kan. MeI een beetje handigheid
kun je nlet alleen de programma's oppik-
ken zoals ze worden doorgestraald door de
verschillende zenders, maar kun je ook blij-
ven doorkljken naar wal er in dl!' srudto ge-
beun, wanneer de uitzending even onder-
broken wordt en de gewone kijker weef
een rekterneblok moet ondergaan. Het is op
dergelijke ogenblikken dat presldentskandj-
daten en lntervtcwers, vaak niet eens we·
rend dat schotelamenne-elgenaars hun
doen en laten volgen. hun masker afleggen
en soms bruusk uh hun rol vallen. Uit de
meer dan honderd uur beeldmateriaal die
Springer zo verkreeg. heeft hij de meest
halludnante, onverwachte en grappige
fragmentjes geselekreerd én vooraren van
kommentaar en duldlng.

De man dIe de show steelt, is ongetwij-
feld de nu al beruchte CNN-ankerman met
zijn onabcheidelijke bretellen, Larry King.
Als het weer eens tijd Is voor reklame. zien
wij hoe, in de studio, Larry Klng Bill Clin-
ton opvrijt en over CNN·baas Ted Turner
zegt: "Te<! Turner changed the world. He
would - uh - J~ you, you know'. Na
een Interview met clrmon's toenmalige ri-
vaal. George Bush, üuraen King Bush toe:
-I dld what you asked me !OW.

Het is naïef om te ontkennen dat de
media een vierde macht geworden Is, en
een nog altijd schromelijk onderschatte in-
vloed uitoefent op bi,l.voorbecld het pouue-

Krant
VHYol1 van p. 6
men, worden bepaald door de volledige
su1. die bijna veerug personen UIl tellen.
De krant wordt gdinanderd door de stu-
denren zelf. In het Inschrijvingsgeld zit een
klein bedrag voor het studemenblad. Ze
verschijnt tweewekelijks en heeft een opla-
ge van vijfdulund eksemplaren. Ik ver-
schillende studemenbladen bestaan wel on-
afhankelijk. In die zin dat u door studen-
ten uil geschreven en beheerd worden.
Vandaar dat men op elke krant de vermet-
ding 'Offldal Student Publlcatlon' kan lezen.
Toch ligt de realiteit wel wat moeilijker.

Het 15vrijwel onmogelijk de school of
de autoriteiten tegen te houden in hun
drang om een studeruenblad te stenen. Tot
nu toe ZIJn er op naüonael nivo bijna tach-
tig kranten (ongeveer tien procent) omwille
van konrukten tussen de schoolautoriteiten
en de studentenredakteurs opgedoekt. De
autoriteiten hebben niet zozeer het recht,
dan wel de macht om dit te doen. -me
tachtig kranten waren 'moedige' studenten-
bladen. Ze dienden de studenten in hun
protest, en dat was de reden waarom men

ke leven. De politid zelf hebben dil!' rol al
ten volle onderkend en manipuleren de
media vaak op meesterljjke wijze. Een kru-
daal begrip hierbij Is de 'satellhc tour'. In
het begin van deze eeuw stelden presldents-
kandidaten zich voor door middel Vim het
ges-chreven en het gesproken woord. Tru-
man verkondigde zijn leer per trein, en nu
is er dus de sareüne tour. Als presfdenrskan-
didaat zorg Je dat Je een eigen zender en
studio ter beschikking hebt. Je verbindt die
zender met een lokaal 'rv-staucn. doet een
interview van vijf minuien. schakelt weer
los, waarna je naer een volgend 'rv-naucn
gaat, enzovoort. Systematisch kan het ene
na het andere station afgegaan worden.
Sommige kandidaten doen er soms veerug
per dag. Het bereik en het gemak Zijn enorm:
vanuit je luie stoel reis Je In een mum van
tijd het hele land rond. Een aardige bijkom-
stigheid voor de prestdemskandjdaten is dat
ze op dil!' manier de hardere tmerviewers
van de nationale televisiestations uit de weg
kunnen gaan. Voor een lokale journalist Is
zo'n interview vaak een hoogtepunt In zijn
loopbaan en vermijdt hij hete hangijzers.
Hel gaat zover dat de reklamefilmpjes die
deze lekale zenders opgestuurd krijgen van

ze opdoekte." Maar niet alleen de studen-
tenbladen worden aangepakt. ZO ziln er een
aantal gevallen bekend, waarbij redaknele-
den werden. opgesloten In kampen om4,at
ze een studentenprotest. hadden geleid. ën-
thony: "Het Is volkomen legaal om een der-
gelijke manifestatie te crganlseren, maar
toch worden ze vaak geboyCOt of worden
de leiders gearresteerd. De laatste keer dat
dit gebeurde, was tijdens de diktatuur, mailT
het gebeun opnieuw onder een zogenaamd
demokratisch reglme." (van Ramos, nwtr.)

Het studentenleven in de Filippijnen
verschüt niet erg veel van hler. Ook bij hen
wordt er gegeten. gedronken, gefulft en ge-
slapen. De verschillende organisaties ver-
zorgen ook vaak aktivitciten voor hun le-
den, waaronder kenserten. De universiteit
is op een Amerikaanse leest geschoeid. Al·
II!"!'iis gesitueerd op één plaats, een kampus
waar ook de studemenslaapptaatsen gele.
gen zijn. Als een filippijnse student een
stapje in de wereld wil zetten, gebeurt dat
meestal niet op de kampus, maar trekt hij
naar een nabijgelegen stad. Het akademle-
jaar zelf strekt zich uit van JuH tOt maart.
De reden hiervoor is het slechte weer tij-
dens de maanden april. me! en junl.

Pieter Van HC'Ck

de kandidaten, in de hellt van de gevallen
vertoond worden zonder bronvermelding
en zo voorgesteld worden als objektleve in-
formatie.

Rebel
Het geval Larry Abrams is een voor-

beeld van een nog ekseemere vorm van
manlpulatje-een soort van samenzwering
in de media om de man In kwesue gewoon
dood te zwijgen en zo zijn kampagne te
smoren In onbekendheid. Abrams is een
demokraat die in 1992 een gooi deed naar
de nominatie voor de uemokrausche Partij.
HIJwerd weggeknipt op foto's en net op het
moment dat hij de vijfde plaats bezette in
de peilingen besloot een nationale zender,
die altijd een cverzrcnr gaf van de eerste vijl
mensen in de strijd, om de vijfde plaalS in
hun overzichtje maar Ie schrappen. Een
van de weinige keren dat hij dan wel op tv
mocht. werd hij op een kinderachtige ma-
nier gepest en toen hij de media later hun
pa nijdigheid verweet, werd gereageerd met
de boutade dal -he had net earned IVexpo-
sure because he had nor recetved enough tv
exposure".

In de film 'Bob Robens' Is henelfde te-
ma van medlamantpulaûe In een film gego-
ten die ons als een dokumentaire gepresen-
teerd wordt. Een kameraman volgt de kan-
didaatgoeverneur Bob Roberu op zijn kam-
pagne. Bob Roberu wordt aan ons vccrge-
steld als een folkzanger die het ook in de
politiek wil maken. Door die associatie doet
Robblns twee dingen, Ten eerste stelt hij de
verkiezingen, toch een seneuze materie, ge-
Ujk met de glamour van de showbtzzwe-
reld: alleen de vorm telt, de inhoud Is van
geen belang. Deze verhaallijn bereikt een
hoogrepurn In het livedebat lussen de twee
kandidaten: elke keer als zijn tegenstander
een Inhoudelijke diskussie probeen aan te
gaan, begint Roberts te goochelen met holle
frazen over de Amerikaanse droom en an-
dere begrippen die het nivo van de mue
niet oversulgen.

Het Is een strijd tussen vonn en Inhoud,
leugen en waarheid, mite en reetueu. ma-
nipulatie en kommunikatie, en altijd 'kiest'
men uiteindelijk voor de eerste pool. Ten
tweede speelt Robblns met de begrippen
'progressief' en 'konservanet'. Een tolkzen-
ger is meestat een wal marginale figuur die
zich vaak opwerpt als spreekbuis van een
protestbeweging. Dat deze assoctaue te-
recht is, blijkt uit de verwijzingen naar Bob

,

Dylan, zo heet een van Bob aobens's CD's
'The tlmes are changin' back'. Naar de
vorm :rou Je dus denken dat Robem pro-
gressief Is, malT als je naar zijn teksten en
speeches luistert. heb je algauw door dat
hiJ ze reaktionair is als de pest. De jaren
zestig ziet hij als een Immorele, zwarte vlek
die zo snel mogelijk moet uitgewist wor-
den. Het is hel soort man die elke gelegen-
held te boIat neemt om drugs te hekelen.
maar die zelf wel graag drugs smokkelt om
met de opbrengst rechts Nicaragua te steu-
nen; het soort man die het om de vijf zln-
nen over immoraliteit heeft maar zelf als
een moderne Machiavelli alle middelen (en
geloof mij, ze passeren allemaal de revu)
mag aanwenden om zijn slag thuis te ha-
len. Hij wordt dan ook tereebt gekarakteri-
seerd als 'de rebelse konservatief'; de man
die zal rebeueen door elke mogelijkheid
tot rebetue UiMt! roeien.

Kérken
<

Dat de sitd~lie er niet op verbeten.
blijkt uh het volge"nde, In 'Spin' wordt de
TV-evangelist Pat RobetfSon, het prutotipe
van de moderne aflatenverkeper. opge-
vcerd. Robenson slaagde er in 1988 niet in
de Republikeinse nominatie voor de prest-
dentsverklezingen te veroveren en besloot
toen vla een meer ondoorgrondelijke weg
zijn doel te bereiken. Als leider van de
'cbnsuan Coalition' streefde hij ernaar om
tegen 1996 de praktische kontrole over de

•,
•

Republikeinse partij over te nemen en op
die manier een groot deel van de macht In
handen te krijgen. Het is hem nog niet ge-
lukt maar misschien is het alleen een kwes-
tie van tijd, wanr wal senreet De Standaard
op dfnsdag vijf november over de slinkende
voorsprong van Clinton? .... de voornaam-
ste oonaak lijkt dl!'jongste aanval van de
krtstelijke fundamentalisten in het zuiden
van de Verenigde Staten te zijn. De chrts-
tian Coalition, een vereniging van uiterst
konservaueve knstenen. deelde zondag
vijlenveertig miljoen pamjlenen uit in
125.000 kerken en belde drie tot vijf mil-
jcen mensen op. De Coalltfon was het ge-
helm achter het sukses van Pal Buchanan
(dt' meest rechtse Republtketn, nvdr) In de
Republikeinse voorverkiezingen.· Ja, waar-
om niet eens een 'rv-evangeust als presi-
dent, een akteur hebben we al gehad. God
biess America.

Benny Debruyne

'Spin' (n~l ondmiuld) is op IJ en 14 november
Ie bd:ijkm in Stuc. respektiewlijk om 20 u. en
22.10 u. 'Bob RDberts'wordt vertoond op IJ t1I

/5 n(1Vffllbn; resptkti~~lijk om U.JO u en 20 11.
Vtrdn-e informrln~: rit lI!Jtndll.
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SlUdenten rennen nr
Naast ee ze-uremoop, de.vicr.wlelen.wh~ly. de' Interfakultairc. bdu:-rlmmrrtltk.1k
Gasthulshcrgtwphy en her U~st behoort nok de studentenmnaion tot de JaarftJks w~r·
kerende ktassleJu'rJ van Sponraad. Dlt.liar vindt de meeder aUer loopwedsu1jlkn alweer
voor de neaenl!:ntwtntlgne keer plaus. en de formule Is ru-t"I' enverenderd jebJlL"Ven.
Je kan nog steeds kleren tussen drie .hu.nden, en ~ evenveel manieren om ee al It' kg •..,n.

Vvl~n$ de overlevering vindt dl': slUdeDlenmaraloo haar ooupron& in een ver
verleden, Et'R paar stademen liepen toen na een avondje uit in ~ de "'Itste
bus mis, en dan maar helenaal re voet terug naar Leuven. Dat vid blijkbaar 20 goed
mee, dal besloten werd dit de velgende jaren oog ~rn over te doen. Jalftl1.aog volgde
de maraton dan ook het trajekt Aruwcrpcn-Medl.élen-Leuven, 'twee Jaar grkden kwam
daar echter vt:randerlnfj: In. HCI uljekt werd vanaf dan ln CR rond Leuven afpqd.

Maar het bied niet biJ die ene vernIeuwing. S[nà:s vorig jaar kan de maraten name-
lijk ook per flensworden afgelegd. De nad_rukligt dan duidtJljk niet op de s.nelhcl4. w("1
op het rekreaueve aspekl. Hel Is de bedoeling op «0 sponleve manla bet Hagelend wal
beter te leren kennen.

Wie op :tUn weg alleen meer pech vindi, ~n gelukkig rekenen op de vakkllndl~
hulp van Velt), Zowel aan de aankotJUl als langs het. parmars Z(!U~ulk:n interventie-
teams &a11M:l1gxlJn urn de {ktK;r in nood bij te $(,MO,

Naast de Mie en de halve IDafilton kan dit jailr (;lUk. weer gdCll.rn worëee 'Il'OO{ de
tien kllometer. Dit onderdeel ~rd voOg jaar. op a1g~ alnvra.ilg weer Ingevoerd. De
uen kilometers moeten wel tegen een behOOrlijke_sndhdd worden afsdeld.: in lqt'n-
stdllng tot de andere rwec afstanden Is het niet toep .. n deze .&t&nd te wand<'kn.

Wie helc:maiiJ niet van pI.lIn is te lopen. te wandelen of te êecen, hoeft daarom 00(1
nkt thul$ te knlo,rn. Sl"tlnrud Is namdljk nog steerls op zoek nu, reensen die et' wat
voor voelen seingever Ie spelen, zender deze mensen ft de- ~ van de d«Inemers
onvoldoende gc::wUlborwJ.. De 5d1l8éveR W'OJ:(k.n dwr Spunnad a!VUl bdoond mes
Iekkt:r eten en een mooi t4hin.

Ikvoorradlng en een t-shlrt 'lijn er ook \'OOr aBe deelnemen. OK mceeeo daar tbn
M:l hondc:rdvijftig fr.llnk en een middag afzien V\XJrover hebben. Maal ~.fu:ijgcn er
~I wat vom in de plaa15; ~n warm ~YOd vanbinnen. een profa.»onde ~.Kh-
rtraf. en misschien wel een ~rmeldlng in tk ra!'lg$Chlkkln, en een ckd no het PJ1)uo"..,Id.

Dt Stl4lf1t~",arflt4n van Spm'tffllld Vlitdt f/4IJti qp ~ IJ~ op htt Uniwlti~lre
s,,114mtnll" (het tpm1kD1dJts) lH H(WTftt. Mar"fO,lJWlJItd(1un wnrtJtktn tUtIr 0ItI IS.JO 11',

"'4rQ~t (IM J 1.30 1/, Dt WanMlMtJ,." lupM van d, h41wIMraMl' lIU1[1m rrrpdtîevt/4IA
,., IB.W 1/nt cJIiII19.)O lil JUUl dm, ~ W'1f Me hij tjbi ldbmtter Ittnldt, wonli wn ...dd__
19..1' 11.. Dtm wrtTf}a.lndd~d.eul#pUtopmu.tt4rlpIM# uldtoppm. WIt.., _ ~

"",1'dGI om 2O.a 11. PÎtWn fllDlt'llirh ""u.m VMII/ 15.30.. hudrri;WII k4It "" ,lUIM,'" hJD
ISO {rnf1c VIW dudmtm. ". 250 jr.1'Ût ~ Ik mf VII.Il je ~.1kt wrmit mlJIInUm «11

Iylfllllrcp vtlfNhiml/ fl4nwWg" zijn. Ot pri~l/fMlrt.ut iMrrmI wtrr
b~~ls.

r-:=============:
[@dJ Universitair Rekencentrum
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Mededeling PC-SHOP
PC-VERHUUR

(uitsluitend studenten KU Leuven)

De.fktOp stanaoarä I Desktop muIl/-media

DtUÜJtiplexlPc:rtlOO'16MB1IGBHD'I5"CoI I frll~100f16MBlIGBHO'I5"CoI
CD-Rom 8x.S(lI.IndbIastc:r J 6bit, 2l.S

Huurimt per maand: 1.350,- I Huurlwst per maand: 1.620,-

PC-VERKOOP
(uitsluitend studenten, diensten en personeel KU Leuven)

De~ktop standaard DedJop mu/ti-media
(znntkr 'removable harddisll'

DtUOptiplcxlPcrtlm'16M8IIGBHO'I5"CoI I DtllOptiplexlPo1tlOOfI6MBlIGBHO'IS"CoI
CD-Rom 8x,soundbIa<iler 16bit,2 LS

Tel:2201 Fax:2999

48.000,-43.000,-

Voor meer informatie contacteer PC-shop

PI...... ' van ons wIedg ganma (PC'~__ &.!JpIes)
_ Uga>;'_"'_
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CITISTUDENTPAC~';:>'
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STUDENT, GUN JEZELF PE BESTE K '~T N
EN VOEL IE THUIS OVERAL TER W LD_

SPECIAALVOOR JOU HEEFTCIT~BANK DIT
ONWEERSTAANBAAR "RÁTlS AANBOD:

o je eigen Citbonk VlSA.«aort met een kredietopening ViIInlO.OOÓ Bf."o En met je eigen QrjSwdMI ~ ook je eigen Gbcdrd," r ~

• Daarmee hul je cash af bij elke 8ancontact I Mister CuhalltOfTWlt om de hoek.

• Maar ook in de rest Win de wrred bij de ftle ~re cel,uutOn'l.llten~5

MuterYrd I Cim.n (a. 150.000 automatische loketten in 61 landen),
Sernred (ca 4.000 autOr'l'later'l in ~) en NYCE (USA).

o Een ~ VUl ~r liefst 10.000 Bf (ol' meff mits bij~

VOOI"WUI"dM)."

o IS i1~ die je iedere maand wonIt u~"
..0 ~ ~ met: CiI'hone op het rurwner.

01/6165050
o ~ 8ankinr met je PC vanuit Ie luie utel.

Gun jezetf de beste kaarten en ... haal als de bliksem,je eigen
CltiStudent Pack In je dichtstbijzijnde Citib .....k-agents<::hap:

CitiStudent Pack
CITIBANK

Bondgenotenlaan 46/48
1000 Leuven •

cmBAN(O •TH[ C'TI Hln~ HHfS



Grote multinationals krijgen steeds meer kritiek

Oxfam voen
ei) uim een jlUJr geleden werd de

publieke opinie door de moord
op mensenrechtenaktivist Km

Saro· Wiwa hardhandig wakker De· .
schud. De wantoestanden in Nigeria
kregen hierdoor uiteindelijk toch de
nodigt! aandacht in Ik geschreven en
gesprokm pers. Intussen zijn zowel de
politieke wereld als de media opnieuw
ingedommLld, zodat etn. tUJnUJlorgo·
nisaties dL afgelopen week Ik alarm-
bel heeft geluid.

De verjaardag van de terechtstelling van de
schrijver was een louter symbolische da·
turn, om hel machtsmisbruik van de multi-
nationals wereldwijd aan de kaak Ie nellen
In plaats van een bits en militant protest,
had men vooraf bewust geopteerd voor een
senslblliseringskampagne. Een handvol ak-
tievoerders vatten afgelopen woensdag dan
ook op een serene manier post aan hel
Shellstation in Heverlee. Via borden en
vooral door de infonnatie die werd meege-
geven, werden de bestuurders op de hoogte
gebracht van de politiek, zoals die door
Shell en andere multJnationale ondeme-
mingen, In ontwikkelingslanden wordt be-
dreven.

Woensdagavond nog zou er, met een
Ingetogen fak.kelwake op het Ladeuzepletn,
een verlengstuk aan de herdenklngsaktle
worden gebreid. Door een 'nalatigheid' van
het stadsbestuur (volgens de organtsatoren
was er geen antwoord gekomen op de
schriftelijke vraag naar toelating) moest er
noodgedwongen uitgeweken worden naar
het nabijgelegen Herben Hooverplein. Daar
konden de fakkels alsnog worden ontsto-
ken en werden uit het dagboek van Ken
Saro-Wiwa fragmenten voorgelezen.

Veiligheid
Ondertussen blijft er meer en meer in-

Iormaue doorsijpelen over multinationals.
die evenzeer misbruik maken van hun
macht om hun ekonormsche posure te be-
stendigen. De laatste in de rij van multina-
tionale organisaties (MNO) die in opspraak
gekomen zijn, is sponschoenenlabnkant
Nike. Steun aan dikta turen, betrokkenheid
bij seksschandaaltjes in Vietnam, schending
van vakbcndsrechten en de miserabele Io-
nen en werkomstandigheden vormen ook
hier de hoofdbrok van de aanklacht. Markt-
studies tonen inmiddels aan dat het imago
van Nike sterk Ie lijden heeft onder de aan-
houdende pubhekskampagnes. Het verhaal
van Nlke venoom enonne gelijkenissen
met dat van Shell in Nigeria en doet de
vraag rijzen in hoeverre hieraan een halt
kan worden toegeroepen. Aan het woord is
Fanny Matheusen van Oxfam Wereldwin-
kels, die de aktie van woensdag in goede
banen leidde.
Mathrusen~ «Er zou in de eerste plaats
werk moeten worden gemaakt van een
internationale afdwingbare gedragskcde

Studentencafe

DE RECTOR

Oude Mor1ct 4

LEUVEN

op
voor MNO's. Er is nameJijk een huizenhoog
verschil tussen de manier waarop multina-
tionals hier en in de Derde Wereldlanden te
werk gaan. Hier houden zij zich duidelijk
aan een aantal wetgevingen inzake mHleu-
normen en arbeidsvoorwaarden. In de Der-
de Wereld respekteren ze die niet. In feite
willen wij dat er een kode tot stand komt
waarin bepaalde dingen zijn vastgelegd, zo-
als het recht op een vakbond, een mini-

Running uwa by Nil«7l'd rathtT tal« my bila

mumloon dat moet worden uitbetaald, be-
paalde lozingsnormen en nonnen inzake de
veiligheid van de werknemers.»
- -ee» belansnlke rol hierin speelt de
Internationale ArtH:idsorganisatie (JAO)
vooral voor wat betreft de arberdsrectnen.
Ze hebben eigenlijk al een soortgelijke ko-
de, maar kunnen die niet afdwingen, om-
dat de organisatie door de MNO'§ nlet wordt
gerespekteerd. ook de Wereld Handelsorga-
nisatie (WHO) zou daaraan kunnen mee-
werken en zou die internationale kode
moeten koppelen aan de handel. Een MNO
kan als ekonomisch orgaan, alleen maar
beperkt worden door te raken aan zijn eko-
nomlsche macht. Een politieke diskussie
alleen heeft weinig zin, omdat de ekonomie
over de grenzen van het politieke gaat. De
onderhandelingen zouden ook gevoerd
moeten worden in nauw overleg met de
volkeren, die er belang bij hebben. Veel te
weinig derde wereldvölkerèri zijn nu echter
vertegenwoordigd in intematlunale ergani-
saües en predes daarvoor moeten Wij plei-
ten. Shell moet bijvoorbeeld een gesprek
aangaan met de Mosop, de Movement for
the Survival of the Ogoni People. maar ze
weigeren .•
Veto: ln Zuid-Afn1cillridde de poHtiek van
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d
Apar1Mid (DI «1'1 aljrmt'rle inln71arionale boy-
CDI. ln Nigaia bluk de r«p daar1« «httT op-
vallmd ~'nig weerklank te vinaen.
Matheusen: _De situatie is enigzins an-
ders. Nigeria heeft grotere buitenlandse
schulden openstaan dan Zuid-Alrika. Toch
begrijp ik evenmin waarom er niet strenger
werd geageerd tegen het Nigeriaanse regi-
me. Een boycot is in dit geval wel Ie recht-
vaardigen, omdat de plaatselijke bevolking

(Foto Peltr CrttnlUt)

geen geld ontvang' voor de oäe-ekspjouaue
en dus niet te lijden zal hebben onder die
boycot. Dat is natuurlijk niet aan de orde In
bijvoorbeeld de Filippijnse kwestie, waar
kinderen in de tekstielsektor ats arbelds-
krachten worden ingezet en waar men ze-
ker niet happig is op een boycot. Een groot
aandeel van de olie van SheU komt inder-
daad uit Nigeria en men wil kost wat kost
een nieuwe oliekrisis vermijden.s

Schaduw

Veto: Shellllïkt aanstslagm te rijn door de ne-
9atl"tw publidleil t'rI slaal nu in hn. wilde om
'[içh hetn om de publieke opinie al5rw9 wor zich
Ie winnen. Er 'WOrdt!JtwtUtl op de scholen, rit-
knlhuiun die tr hl'bbnr gebouwd. ~u maand
wordt er ulfs een persreis i" Nigeria !]torgani-
seerd om de builenwerrld It overtuigtn van hu"
in$panningtn.
Matheusen: _Dit alles wljsl erop dat er
inderdaad enorme belangen op het spel
staan. Ik vrees, dat het gewoon een
schoonmaakoperatie naar buiten toe is,
waarbij er wezenlijk niets of weinig zaJ ver-
anderen. Het Iijkl me eenvoudig om in een
land zoals Nigeria, mensen op een bepaalde
manier rond te leiden. Ik weel niet in hoe-

verre de pers er vrij is. ik kan alleen maar
hopen dat de journalisten verder zullen
kijken dan hun neus lang is en dat men
nlet alleen de pers heen uitgenodigd, di~
pro Shell schriJft .•
Veto: [k ItrtdllSltlling van Km S4ro-Wiwa
mdr een rymbo/~ en konkrtlt aanlddillg om
de mensen ~t It maknl Win di macht van
MNO's. Toch kan de eenzijdige aandacht op dm
individuek zaak tufast zijn \.OOr a"derl' prfJ-
bltt1mifllatit$. in die zin dat a in de schaduw
komen te staan. Bovendien le9!Jtn mensen nia
alJijd het vtrband russen deze gtridJu akh'e tegen
Shell en de algehtle strijd kgm multinationals.
Matheusen: _Als Je een zaak aanhangig
wil maken bij het grote publiek, ben je mln
of meer gedwongen om met kcnkrete voor-
beelden te werken. De mechanismen in-
zake MNO's, zijp vaak zo groot en zo ab-
strakt, dat mensen snel het gevoel krijgen
van machteloosheid. Wanneer wij het ver-
haal venellen van Ken sero-wrwa vertel-
len wij ook h~t verhaal van de konsument
in het noorden/dlenlet protesteert of nie(
uit zijn IUÎe zetel komt. om Shell te venellen
dat hun politiek niet ~ukt. We moeten er-
voor zorgen dat mensen betrokken raken
bij de problematiek Inzake MNO -s en mis-
schien komen andere gevallen daardoor
wel in het gedrang. Maar het fs dan onze
taak om in dossiers en rapporten te verwij-
zen. naar predes die situaties waar andere
volkeren dezelfde problemen ervaren. ere-
baal gezien vertellen we iedere keer op-
nieuw heizelfde verhaal .•

Symbool

Veto: ~eds in /990 werden de banden tussen
Shell en her militaire regime aanjttDond. In dat
jaar riep het bedrijf de hulp in van militairen. ".
Dit leidde tot ernstigt :schendingen van de mm-
senrechten. Toch duurde het ,.,1 1995 vooraleer
men uvtr!1in9 tot ten alm:e tegen de politiek van
Shell in NifJtria. ODIc nu wter wordt het feil dal
Shell over een eisen gewaptn.u militie beschikt, ~
sn'l gth"udrn in de media.
Matheu§en: «Ken Saro-Wiwa heeft enorm
veel verwezenlijkt voor de buitenwereld,
Hij is ook voor een stukje de held V.lO het
Ogonivolk. De schrijver vormde de spreek-
buis met Amnesty lrnernatfonal, de Body
Shop. In Zuid-Afrika ging de aandacht ook
bijna uitsluitend naar Nelson Mandela. Er is
heel wat veromwaardlgfng geweest omdat
het zo schrijnend duidelijk was dal men
predes Saro-Wiwa moest hebben. Over de
tachtig doden die in 1990 vielen waren er
ook wel wat persberichten, Body Shop was
er onder andere mee bezig, maar toen wa-
ren heel wat organisaties er hier nog niet
van op de hoogte. Mosop zeil stond toen
nog In zijn kinderschoenen en hel Is pas
wanneer een volk zich verenigt in een be-
langenorganisatie en kontakt zoekt met de
buitenwereld, dat de situatie duidelijker
wordt. Daarom ook geven wij de Nigeriaan-
se bevolking nu de raad om zich te vereni-
gen in één grote organtseue. Er Zijn nu wel
verschillende kleinere groepen (Moreto.
Mostend. nvdr), maar hel lijkt me zinnig
dat deze zich zouden verenigen, omdat elke
etnische groep in de Nigerdelta te lijden
heef! onder het beleid van SheLl.•
Veto: Naar aanfeÎdms van Agenda 21, het ak-
tieprOflramma van de miHeulOp in Rio de Janei-
ro die fJtorganiSl'tTd werd dlHJrde Vermlgde Na-
ties, ZtJudenMNO's de strengste nationak mi-
lieunoTmrn toepassen i" hun IIWrtldw!jde opera-
ties. Mllar uit ten rapport van het Third World
Network bfij/a dat in de realiteit n0!1echte wan·
toenanden heersen. Zal dir rapport kankufe !1e-
volgen htbbt,,?
Matheusen: -Ik ben zelf benieuwd wat ze
zullen doen met die vaststelling. Third
World Netwerk wordt een steeds meer ge-
respekteerde organisatie en hun invloed zal
enkel maar toenemen. Er zijn enkele opvct-
gingsbijeenkomsten voomen in verband
met Agenda 21. Iemand die het gebeuren
van nabij volgt, verrelee mij dat die agen-
dapunten stuk voor stuk omgezet worden
in konkrete beleidsnormen. maar dat dit
een proces van zeer lange adem Is. Zolang
er geen konkrete beleidslijnen uitgetekend
zijn en sankties vastgesteld, Is het moellijk
om bedrijven te dwingen mIlIeunonnen na
te leven .•

Kurt Wouters
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Kringraad is het deel van de Leuvense
Overkoepelende- Kringorganisatie dal on-
derwiJs en kr1ngkoörd!natie onder zijn be-
voegdheld heelt. Kringraad venegenweer-
digt de Leuvense universiteitstudenten In
een aantal universitaire en andere organen.
Voor die vertegenwoordiging zoekt Kring-
raad nog een aantal geëngageerde studen-
ten, die op vrijdag 22 november verkozen
zullen worden:
- nog één vertegenwoordiger voor de Ver-
eniging van Vlaamse Studenten
- nog één kandidaat voor de funktJe van in-
ternationaal vertegenwoordiger, die Kring-
raad moet vertegenwoordigen in hel êras-
m~s Student Network en MQ5,iI,k, twee Eu-
ropese nudernenkoepels
- nog één vertegenwcordlger uil de groep
biomedische wetenschappen voor Akade-
mlsche Raad. hel hoogste belefdsorgaan
van de urüversnett
- nog twee vertegenwoerdlgers voor de on-
derwljsraad, adviesorgaan van AkademIsche
Raad In onderwljsungelegenheden: één uit
de groep biomedische en één uit de eksakre
wetenschappen
. drie venegenwoordlgers voor de sektie
aggregatie van het Akademisch vormlngs-
instituut voor Leraren, het beleidsorgaan
van de leranwopJeidJng: één uit de groep
eksakte wetenschappen, één uil de groep
humane wetenschappen en één uit de
groep biomedische wetenschappen.

Voor al deze funkties moeten kandida-
ten hun monvaue en CV binnenbrengen op
het kantoor van Kringraad voor woensdag
20 november om Ig u. De kandidaten wor-
den verwacht op de vergadering van vrijdag
22 november om 19 u In MTC 00.16. Je
kan Inhchungen krijgen op het kantoor van
Kringraad. 's Meiersstraat 5, tel. 22.31.09 ol
32.37.89, fax 22.01.03, of e-mail
krlngraad@hagar.ans.ku1euven.ac.be.

r'rasmus

-

Op donderdag 14 november 1996 vindt om
20.00 u In de crcre Aula in het Marla·The-
reslacoUege de jaarlijkse tntormaue-avond
voor toekomstige Brasmusstudenten plaats.
De Inkom is gratis.

Van 20.00 u tot 21.15 u geeft professor
C. Lefebvre. direkteur internationale rela-
ties van de KU Leuven, een algemene uit-
eenzetting. gevolgd door een gelegenheid
tot het stellen van vragen. Nadien is hel
woord aan de Iakultalre erasmuskoördlna-
toren en -veraruwoordelfjken die apane
sessies houden voor de studenten van hun
studierichting. Zullen zeker aanwezig rijn:
- Mw. B. Moullgneau (Rechten);
• Prof. E. Buyst (Ekonomie);
- Prof. J. t.eurus (Toegepaste Ekonomie);
- Mw. R. Menens (Sociale wetenschappen]
Voor verdere inlichtlngen kan u terecht op
het kantoor van Krlngraad, '5 MeieBstraat
5, tel. 22.31.09 of 32.37.89.

E40iaHa
Het vonnis dat de korrekuonete rechtbank

van Leuven velde over de zes studenten die
vervolgd worden naar aanleiding van de
uitloper van de Lckc-betoging van 14 no-
vember 1995, zorgt voor heel wat diskussie
binnen de Leuvense studentenorganisatie.

Op donderdag 14 november om 20 u.
In MSI 00.28 zal er een tnto-evond plaats-
vinden rond het gebruik en misbruik van
an. 406 uit het strafwetboek en de maat-
schappelijke gevolgen hiervan. De zes Stu-
denten zijn immers op basis hiervan ver-
volgd en werden schuldig bevonden (lees
hierover in Veto 7). Dh anikei handelt over
"het kwaadwillig belemmeren van de open-
bare weg.' Het E40-proces is geen alleen-
Slaand feit. Jn het recente verleden zijn nog
andere sociale bewegingen die via een ge-
IIJkaardige aktie bepaajde maatschappelijke
problemen wilden aankaarten. met dit aru-
keI gekonfronteerd, Zij zullen op deae avund
dan ook aan het woord komen, zodat vol-
gende organlsaues en personen alvast In
het panel zullen zitten:
- Greenpeace
- Vlakaf (milieu-aktlegroepJ
- Algemene Centrale Tessenderlo Chemie
- Een woordvoerder van de E40-vervolgden
- Solldantensgroep an. 406
- Meester Johan verstraeten. raadsman van
de E40-vervolgden.

Germanla's literaire Wedstrijd is dit jaar 21
jaar jong. Studenten van alle Vlaamse uni-
versiteiten kunnen deelnemen, en wel voor
de volgende kategorlèên: pcêzïe (drie ge-
dichten per deelnemer) en proza (korrver-
haal). Voor elke kategorie worden dde priJ-
zen uitgereikt: 20.000, 10.000 en 5000
Irank. Deze prijzen worden uitgereikt door
een professionele jury, bestaande uit twee
Vlaamse schrijvers, twee IIteratuurprofien
en twee studenten. 1)(" uitreiking vindt
plaats op 12 f!la,!n in de loke!tenhal van de
KredJetbank in Leuven. Reglementen kan
je verkrijgen op de permanentie van Ger-
manla te Leuven, in het Bancokantoor op
het Ladeuzepletn ol Je kan ze lezen op de
homepage van Banco (huP:llwww.banoo.be).
Voor meer inlo kan je terechr bij cree
Mennans en KristIen Hens van eermama
J.? Minckelerstr. lil, tel.: 20.74.51.

AI wie ouder dan vijftien is, wordt uitge-
daagd om deel te nemen aan .reycees Meer-
talige Taaltest. U kunt kiezen uh een diktee
met twee, drie ol vier talen en meedingen
naar een prijs uit de pot van 450.000 Irank.
In meer dan )5 vtaamse gemeenten wordt
op vrijdag 22 november vanill19 u. een
voorronde georganiseerd. Een week later
volgt de finale In Brussel. Inschrijven voor
één van de ketegcrteën van de Leuvense
voorronde kan je bij Frands Peene. Djest-
sesrwg. 79, 3010 xesser-to. teJ.:25.97.991
fax: 25.24.62

Ba
Op 5 maan vindt alweer de vijfde edl-

tie van Ithaka plaats, het jaarlijkse en een-
daagse projekt rond hedendaagse kunst van
de Kultuurraad der Leuvense Studenten.
Om die vijlde verjaardag een beetje luister
bij te zetten, beloven de Kurakkers een ver-
rassende en vernieuwende aanpak. Maar
één ding Is alvast hetzelfde gebleven: men-
heelt u nodig. KrIjgt u ook die onweer-
staanbare neiging om musea in brand te
steken als men het woordje 'kunst' uit-
spreekt of om middels een multjdlssîplinai-
re installatie de reflektie over de lichame-
lijkheid van de materie in gang Ie brengen,
dan kan de Jasper Johns In u de Francis
Bacon in u ontmoeten in uw zelf gekreëerd
studentenprojekt. Ook dil jaar vormen de
eigen projekten van studenten immers een
essentieel deel van de eksposme. Maar dan
moet Je er wel nu al bij zijn. Je hoon er al-
les over op de legendarische lthakavergade-
ringen, elke woensdagavond (21 u.) op de
eerste verdiepinging van het Stuc. Als je
net je twee polsen gebroken hebt en het
schilderen mei mond en timen nog niet
echt wil lukken, en je toch achter de scher-
men aan de organisatie van lthaka wil mee-
doen ben je daar trouwens ook welkom.
Vergeet je drankprobleem niet mee te bren-
gen. Meer info bij Katrin van Kura op het
Stuc, tel.: 23.67.7).

kulluuraag
Voor de tweede keer organiseert de Kul-
tUlVkommlMie van de KU Leuven een Kul-
luurdag met een aanbod aan workshops,
waarvan het resultaat op 4 december ge-
bracht :z.alworden. Een aantal workshops
zijn volzet, maar sommige kunnen nog een
duwtje in de rug gebruiken. Er Is nog volop
plaats voor de velgende akuvtreuen:
- 'Jurken en broekventen', lezing door de:
performance-kunstenaars Allan Lakke en
Onno Schilstra, op donderdag 28 november
om 14.00 u in het stuc. 150 frank, stuc-
kaan verplicht. Inschrijven op het Stuc,
erg. Kultuurraad.
• Voor aUe kiekjesnemers met ambitie Is er
de Iotowedstrtjd -student In close-up". Als
Je voor 15 november drie Iero's IndJent
rund het tema 'Leuvens studentenleven',
maak Je kans om een' computer of fotoroes-
lelie winnen. Op 4 december wordt hier-
mee een Iototentoonsrelllng in de centrale
biblioteek samengesteld. Mct':r info bij rse-
belle Van Geel op de dienst Studie-advies,
Naamsestraat 63, tel. 32.4).05.
- Een nieuwe workshop is 'Close Harmo-

Aantal levende
oudstrijders daalt

drastisch
1995 1996

ny', onder leiding van Carl Van Eyndhoven.
Zin om te zingen op nivo (vlot noten lezen
is een vereiste)? Inschrijven kan vanaf 4
november, van 18.00 u tot 20.00 u op tel.
23.72.74. peetname kost 750 frank.
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ti zeekerües

• agenda & ~ ad valvas Dt)()I<B\I<"""HOll

20.1' u LEZING 'l.îtcratun: aad lik Expelkntt'

door prof Muy Sirrid~ • in.hn HQRn Inui-
20.00 u LEZING '~nistisdlc lessenreeks': over tuut VOOTWlj~c. 0fJ.. HIW. 20.00 u FIlM nm Robbim: 'Bob Robcru', in

bn diakktisdl CDhkl:omrn Olalmalismc;..in 20,10' ...KONSEKT BrucloYr.~ mrt bet Stuc. loeg. 100/150. Ol'&- Stuc..
me 00.16. org, MLB. ARDbc[Jkoor (Leuvcn) & Cipcllill8ciotac lO.lO u TEATER. De ncovere 'Ikmooen )' ".LU

20.30 u DEBAT lhuiHlvood OWOfde Vlaamse Milria Ad Lorum ('Ikoc:ul. ondlCl'" lo:idiIlll van JOKph Com<KI. inVLuuiugr:n:5tfaa1 IU. ooeg._
BafqiD8 met als ga$l$pJd;a Uonel vanden- lmJ van Ckynenbreugd en Kun Blld:em- 200f}OO. Of'!- Stuc.
~lC. (inlo: Gft;n Vandewynckd.F60Krin bap.-in dc::·SiuI:...._-de-~-~-u-II'lI;M-ClriJ-HcJcd_-CD D..A.~neba'
m_ 107, 3000 Leuven). in COS-lokaal Begijnbot weg. )00/400. 0fX. Arrnbagkoor. ktt: 'JlHo War Room', in Stuc. Ioq.. 100/1 50.
PUSlUS Lipsiuutraat 10). org. COS. 20,30 u 'l1!ATER De Roovcn; 'DcmooaJ J' DUf CXJ- Stuc.

20.JO u KONSEJtT David Sbc:iI; 'drie kompos.i- .JosqKl Cnnrad. in \llamiogcruuaat 83, tocg..
tin voor so(ogmpl~ (f,. videor. in seuc, 200/300. org. Stuc..
tocg. 200/300, org.. Stuc. 22.10 u FILM Dna" Sprira&er: -Spin', in Stuc.

weg. 100J ISO. org.. Stuc.

.,J Piet VlJlkcn zoekt huismus om samen re \I().
gelen en nesqe te bouwen. SChrijf bureel blad.
.,J De antikontrarcvolutlonaire Ideologie van X
Is vanaj deze wttk te belumeren op 106 FM
en dit op maandagavond tussen 23 en 24 uur
.J DIrkje. met je l}skoude krullen en elke naçht
droom ik. Je moest eens weten en je niet
meer inhouden tussen ome komst. GSM .
.J Dirk (Ie kan.pol.5OC.) zcekt bescheiden
meisje om ~mg oud te worden. Adres te
verkrijgen bij redaktie .
.,J Gitaar· en keyboerdspèler met 7 jaar erva-
ring zoekt een rodJblutslambient groep.
rterre. Ladeuteplein 2. 20.00.8.& .
.,J Belgian Asodality rulest HSO f,- HSO.
.,J X organiseen op ) 3 november een barbecue
op ëe Kampus van Heverlee. Het revolutionai-
re menu bestaat uil 200 kilo polltievlees. af·
komslig van drie gevilde pelinemannen, die
verantwoordeüjk waren voor bel politiekan·
roer op de Kampus van Heverlee. Voor de ve-
getanërs hebben hebben we 50 heer politie-
roombloedsoep. '
..J Jo, (Ie kan. poL&soc), jongen of meisje, dat
is de vraag. fk vind je in ieder ~al onzijdig
mooi. Je vrkndje.
.J Gevraagd: nieuwe kotgenote om eens gron-
dig de afwas Ie doen. Blijde lnkcmststraar 74.
..J Onthouding BaD!i? Zonde.
..j Afspraak op 14 november in de sauna. E,
Kwesne van je warm te houden.
" De vrouwelijke HistorLaanst: schacht met
pradJtig krullend hMt. die op domk:rdag 7
november rond 19.00 u op de Oude Mam
gedoopt werd en toch kon blijven lachen,
wordt op 14 november om 01.15 u in de
Rumba verwacht voor de Hip-Hop Party, N,N .
.J PoIIe, beter een maagd op uwe boterham

DINSDAG

WOENSDAG
13.00 uKONSERT Uur Kultuur: kIassid: kon-

~ onet ADdri De Gro«e (j:Wno) en Vivlaoc:
S~ (cello): de Son.iIte nr. 1 V'ODI' pbO{)
en cello van Ludwlg vau BeedXlVCII en het
Opus 99 van Johannes Brahrns.. in de Kapef

van de Ierse FnllKUbncn. Dam.i.lanplcio 8.
org. Uur Kultuur.

14.00 u FU..M Animatie6Jnu; van afgeslU~
van de BrussclM: WmKbooI Riu.ln het
Vlaams FiJmmuseum (Vander KdeD$lr. )0),

org.. Vlaams FllmmuSC'um,
15.30 u SPORT Studeoto::DJllaJ<Jton. org. spce-

raad.
20.00 u FILM. Brian Springu: 'Spin'. in StUC,

l0I':'II. 100/1 50, org, Stuc.
20.00 u FILM Animatidibru; van algestudttrdcn

Vin de Bruoosc: filmKbool Rits. in bet
Vla:Ims FibnmU$Cum CVanda Kdensu·. }Ol,
olj.. VlaaDu Ptlmmuseum,

20.30 u 11:A11:R De Roove~: 'Demonen 3' DUr
Joseph COruad,. in VlamlngellSt.rUt 8), toq..
200/)00.011. Stuc.

22,30 u FILM Tiro Robbiru: 'Bob Roberu'. \.0
SIUc,.tDeg.. 1001150, org, Stuc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Ofielrc:dtal: Chris nuecu

speell Flor Peeters, in de KonsnnaaJ van het
Lcmmenmuiituul (Hernmlill 531, toeg.
200/250, olj.. Komenwrc:niging temmens-
Insliluut..

20.00 u DEBAT 'Protenrecln bedreigdl': een in-
IO-Ivond over de juridixbe rechren en pLicb·
ten van demorutranteo nav de receme recht-
loZIIaktegen zes nunifestanlen bij de E40·be·
tttting. Met sprekers van onder andere
Greenpeace, Vlakaf en Mr. Johan Vemrane.
In MSi 00.28, org. Steungroq, An. 406.

20.00 u fJLM Chris HtVdus en O.A. Pennc·
baker: 'Tbe War Room'. In Stuc, toeg.

1001150. org. Stuc.

dan sjoko In uw bed.
..J AristolMer, gij moogt uzelve biJ deze ook
gCJ!'OCtachten. IX Roze Pamper,
..j Onbelangrijke archeologJ.sche vondst te
HC'\Ierlce: een beeld van de holeunuch van
keizer Nero, 5<!-qfulus Beatulus, in aktie met
een geil. S.
.J Serge en 'Het goede spoor'. H~tpertejae
samenspel. ,
.J Hoi. ik ben Pictcr Crcvcls. Maar da's okt erg.
"Lasc van afpdknde huid '1 Gebruik Sergio
ueeunrs badschuim (al dan niet met
bad/douche/water)
.J Dringend gezocht: modellen en figuranten
voor moderejjame en film. Td. 011/24.29.92.
of elke dinsdag tussen 20.00 u en 21.00 u op
ManeLarcnplein 6, Leuven (kafee La Royale).
Alle leeftijden en maten welkom.
..J SB Preductinns crganïseert op 1 december
om 20,00 u In MSI 03.18 een unieke lezing:
gastspreker is de befaamde broeken- t:n/of
roltkmjager 5erglsslmus

JOMEUWISSEN ....
Alleverhuurvideo-, klank-en

lichtmatetiaal. ~
Videoschermen tot 4 m. !

DISCOBAR EN CD's met of •
zonderD.J.

Û 016/201 301

.J Naïeve Idealist gcsignalcwl op de 6de ver-
dieping ... help I
.,J ... en voor- dl:' rest is Ingrich linkervoel lan-
ger en breder dan haar rectnervcei. Wij dan-
ken u voor uw welwilkndhcld. Groet. Ban.
"oproep aan het litve mcisj~ ü sre kan logo-
pedle), dat ik donderdagnamiddag (31/10) heb
ononoet op het perron tI' Medl.elcn ~toen de
trein naar Antwerpen van 15.05 u, 17 min
vertraging had): Ne-em dringend kontakt met
me op. Ik zou je heel graag wiUen terugzkn .
Tom verneuen {Isre burgerlijk Comp. Wet·1
UzcrmoJcnnraat 118. Heverlee .

'TFt.f METHODE GARANDEERT:
• garicht afslanken bij taille, huik, heupen,
d~enen andere probleemplaatsen
bestrijding vance sir.aasappelhuid
geen gebruik van pillen, sP'Jiten of wik.kels
na de behandaHng een stevig weefsel en
een strakke huid
juiste en gezonde voeding

BEL ONS VANDAAG
NOG VOOR EEN GRATIS

EN VRUBU.lVENDE
FIGUURANAL YSE:
01111'Za 12-70

SPECIALE
STUDENTEN-
PRIJZEN

VRIJDAG

ZONDAG
10.00 u LEZING 'EçQ Oosterse [e~ '\IlX>I"

E~?' Spreken;:de pmfJcn Ulricb Ub-

oYtt jw;titii:. 'iu..MSJ 0),18. .. UIllom
20.)0 n: K.imtOs~m Amblortx..

• 12111 om 11.00 n.: ~ El:rsrkom-
_miu.,e- ... 12/11 om 11.00 u: lkW-fuiL in ft
Lido... ll/11 om 20.00 u: \Ikko ddM1 VRG
oeer lU:JlItk. kl Mil Ol.lS.

lil

.. 12111 12 n1U\-6lIrr. hl Doc'$1Ial: • UJtl
s-twfcnIetlIDiIraton. .. 1311 I ()m 20.00 ti; Kom-
lUS2dc Doc:.lnMuZA." 14/11 ~Pf'"
avond; de'Doc'J Bar wordtbendApen in ese-
U:oJ:ruli. b'll>óC's, • 11(11 «ti. 20.00 u: K;l.as-
sicU .l1'oJ'Id (md uappistt), InDc.(s DM.

.. 12/11~,

..ft(
• 1)111 omu.oo u.:-BtoodmaaItiJd,1n Bl'o'l
• 13fll ö(J\ 20.)(1 u: l(aJltus. roet Inkidifl&., In
Untvcrsum.1Peg. 2W)OO_ •• .141U om
22.00 te ~ vortbal op k.unscgras, in 't
sportt-ot. • 14/11 om. 22,00 D~FakJ».r.M;md
(tJmla: l3auddaire:). in lIarwy'i.

• HIli om 19.00 IS: Pllmsten voorddevan
de 5Jookn:b ~»>faJQlkk -rse ~
for-1be H.oIyOrak' (l9.oo W en 'Clockwot1!
OÁtl&è' (21.00 U), Ul De- valk 9L54. tGqf.-
6O/JQ().... 14111 WllJ.OO U: Bead)party:
kleed je m zomrrs rnogdlJkL in Kakc! Kaffw'.
• ~3Jl1Ottt21.00 U:~deril'l8. in

.J Lic. wiskunde geeh bijles wiskunde, fyslka
aan alle richtingen. univ~TSitdt en hogesch()Ol.
Td. 40.66.36 .
.,J Info-avond 'protestrecnt bedreIgdi' op 14
november In MSI 00.28 om 20,00 u, met spre-
kers van Greenpeace, steungreep an. 406 e.a.
.,J Homejongeren HcI Goède Spoor organiseert
een avond rond cormng-cut, het venellen aan
anderen dat je homo ollesblsch bent. Afspraak
maandag 18111 om 20.00 u, aan de slagboom
naast MSI. lnfo in neutrale, gesloten omslag
via PB lIJ, 30Q0 I..cuvl"n·3. Td. 20.06.06.
http://www.ping.be/drempeUspool.

GEFLOPTE GADGETS..

brcdn tenenecs sinokJcie) co Herman De
Dijn (1iIow6e), in Rambcrg I~
601, org. VODllÎllla:nuum Dia1ooe- -~

11.00 u KONSEKT ZoodiIgmïdd;.gloosen.: Ptta \
HaIpc:m DUst jooo;be licóeren. in KC Ro-
maanse Poort. Brussdsesrr. 63. Ioq.
1801200. orJ. KC Leuven..

I~.oo uDANS 'Binkt: Paradtso' v;m o.OSdld
KHt: eenkJcutu~dJins. gebaseerd
op het wak ViID ~ ~..-iD$ky, in Audiw.
rium MÎDlIqIOOJt. K.AIbenIaan S2. 1Oe&-
1:;01200. (,JIJ- KC Leuven.
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.. 12/11 om 20.00 n:~avtlIld. in.

.Doc'sBw-~
.. 14111 om 21,00 u: ~5a\TODlL in de

"""
"'IUlil
• 18ft l_Sj:Jort1:at Q)o Danönc partTV.

• 1211tom 22.00'0: DoQpen l)Qop-TP, in
Rwnba. • 14111 om lQ.OO u; 1U:d.U;tieveq.a.
dertng LI.m:rwn. • 1111100'I2Ó.30 u: PKsl-
41W'OVet~ la de 's Mekcs.nraar 5
(lAto)- .. IN,U om.20.00 u:- Dan:std, .. Re.

• UIII om:18.-'JOtCS~r.lto1'I: bij-
unkDwt In ~ Jak vooraf. ln De .Reaot.
• I)flt OUl2:0.oo 1& l'akbuavoncf. in De Rec.
tnG-,: '''111 mn 'l1.'lO u: YoeJba1~ ~~~
ren vs..lkenilcs {YOOraf venamdmln -de faJI:
001 ~ \lUn, in.SpontQc (De Naftr) .• n/fl
OOi 00.00 u: 8rmck ebpo 'Van Ensm- __ Dd·
vanx" ft! Oo$lendt lvoom ~I) In $Ia·
UOQ ,l.euven).

UOll8llllka
.. 14111 0ll120.00 u: Jm & Blu('IioIvood, inw_""
Eoos
• 1211 1 om 2l)._QO u: Pre:!fdjumVerpd;crlns. In
dtpnma. .. UIlI (lUl 21.00 t.: L&W-fuU. in
de IJdo. • niH om 20,06 U! Video: d.:bat-
VltG tMtt'Jostifk. irtMSIO.ua.

• ruu oU'l2t.OO u: lbW.f\tIf, in de- Ud(J,
• IJ/U •Altanatil'C Natbt."·.vond, inF.
l,hW•• 1311) Qft) 20.00 u: Vldeo debat \'Ra,

K~.

• lUl 1 om 19.30 B:-~ in',
~." nlll {XI\ 13.00ti"! "X-fIües'rDilllDkl--
àsQXt~X·Fib-m~,
In 'tK.ffcc. -14/11 om,22.00 u:: 'Te Fuif' td-
:ten 1lT~~'~ in Ik.l.iao.

I'stcllllo.sCIloIlllll
• 1~/llNad'lt van de. o.rs. b'I DIe.sbdok.
..Wil QID 1'.00 u:__IIÜw;lYood Bi;acI nu::. 'I.e-
p:nds (I(!he fIa1f Cl 'Seve:o~_.Ul1I OJU
20,00 U;00dtrwijM:~

RI.'d.
.. 12I11lU$duijViU(la1 ~ (óo)k fd,t
v.an de- wukf), in de: penna.. • 12./11 om
22.00 u: .L6-W-Iuil. in '1Jê)o,. • OIJ I om
14.00 u:~1t~ olnPmna
(bowTl fM: L&W) ... 131n om lO..llthl: '&Ico
dibat VRC ivmju:stj1k.. inMSJ 0).1&

• 12r" (lJ1I 20.3Q (I: Ka,onu.

• U/).1 om 20.00 te lmcbrIjvinpn voor-
-dn.d!I..I'6-W IDOU)F (BurooVla) ... nill om.
:l0.00 u: '6ousc Pa;n_y,irl't Elixk. • Bil I om
20,00 lA; An:bJkanun.,in 4t;n DjL • lf/l1 (IJl)

20.JO-u: Kasmo--aVODd. in be11beokot.
• 15"1 om 10.00 u: 'C8neBtanme:, in
200M06 ... l~fll Oifi 1).3'0 Ir. 'Qmt.man.
che', In 2OOM06.

Wlna
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Bminence grise Van Den Berg: gastdocent aan de KU Leuven

"De universiteit is een elite-
anders wordt het een kleute

82~j4rige psycJdllln'
8astcolk~ gevm

lbij profesMW $kvm IN
_ier.je_,Mt
nWt elJu diIs te~.Ot

Nederlandse prof Ja"
Hendrik Van Den Berg verwierf inter-
"4tiOMII1 aa"tint mft rijn mdabliti·
$CM metode. Hiermee wil hij parallel·
len aç:ntonen in de bekmgrijksk w,.-
Iltuhrin90r van on~ guc"iedenis. Ze
heeft hij een gdijk/opcmk ~"tU
aangttoond bij de ontwikkling WIn

de dnrwkrllne, de r"jlede" en ik m0-
biliteit. Maar deze kras::n professer
vtrklmdJgt, naast vjn muliidissipli-
"ai~ lur, ook Z#" opmerlu!lijb op-
"',ttingen over aktum ontkrwerpm.

Naast een uiseenzeulng OVt'Thistorische pa-
rallellen. hadden wij bet met deze "ouder-
wetse man--zoals hlj lkhzeJf noemde-
over de unwersnen van de' Jaren dertig. de
huidige d~m(lknuJC'en het Zuid·Afrika ven
de dectru'lla deartussen.
Veto: U httft ktt n1ak awr 'dt 1tUdJ(mi~

"~/kI- rt>lqutlE dit be"rip in IIW uiltm-

I
Jan Hendrik Van Den Berg: ~He[mecba-
nblisch denken heeft vanal nescartes de
reflex blnne:nsebtatht in hèl!ich.aam, Het
JI<:haaruwerd voordten be!cl'touwd els een
tempel. D~:Zére~X'en. die huiten ons cm
werken en nim tIl(.~hrt lx>WIJsllijn!e ma-
ken bcbben, ....'aren In l~en$l'nak met be\
heersende mensbet'ld. Wal een reflex Is
wordt hiJvoorlX'eld duidelijk als we- aUlOrij-
den. Dit b een a\Jt(lI11~l(ism~ als we ons er-
op kencentreren loopt hel mis. Door hel

,Mk~w.M,
een reüexwezen geworden. Dez:co evolutie
uep paraUd met de omWikkeUJJg van de
dtmo}(r;:atie: .•
Veto: .00001ot dru b:mk.1usie tt kDm.m, !jC'bnlikt
u M1 VGIlk.btkritismJt metodt: u hthllt worb«1-
dm Ol fl~kilDltS alln DJ Ü!gl dllflm. "WTbIl1Ulm_
Van Den Bers: -Tja. de unrwlkkellngen in
de ~nnl«r,de demokraae en de mcblll-
telt Hepen ze frappant parallel. daar kan i,k:
ook nle1S aan doen. De data komen in deze
evoluue met elkaar overeen. Als Ik nu lel$
over een bepaalde periede wil weten. dan
doe ik dat door gebeurtenlssen en anekdo-
tes naast elkaar te leggen .•
Veto: Als het btstlliln em lamstan.1l ~,andt·
ring is, is er dan. Mg l'IlJCd alln poliritk mgllge·
mmt? Prosmsiefrijn iJ dlln a-.rtbodig want h~
gallt tod! VIln.U!f. 17I /amservatief rijn hetft dlln
hdmlilfJ1g«n zin mrtr.

Van Den Be ... : _De geschiedenis verandert
niet spontaan en automatisch. Het persoon-
liJk inidadef is a!liJd zeer belangrijk geweest,
voor zoverre het uitging van iemand die er-
gens verstand van had. Men moet dus ken-
nis en inzIchl hebben, mei tnruute of zo
heen hel nldS Ie maken. Maar veel men-
sen hebben geen verstand van veel belang-
riJke zaken en zijn er ook niet In geime-
resseere .•
Veto: Stdt u, door tIl'n docr~drnm knmis en
inzicht tt eism Ilm,rnu /fItn '"119mLqm:Jrtll. at
ae"'Ok1f:1tie lIi~t in IITIlIl9?
Van Den fkors: • Het klinkt grof en je meet
me een ook nergens van verdenken, maar
îk ben eigenlijk geen demokraat. Wal bete-
kenr dernokraue: eenmaal om de vier Jaar
gaan stemmen. Nu Ja, stemmen, een hokje
rtJ!KIkleuren, dat is toch wel heel primntel.
Ik word langs alle kanten voorgelicht over
dat gekakd in Den Haag. maar ik heb van
veel zaken die daar worden besproken geen
verstand. Ik heb zelfs geen behoefte om dal
te welen. ik ben met wetenschap bezig. Het
Is uîtstekend zoals hel nu loopt, behalve dal
Jan en alleman erover bakkeleit. Dat eeu-
wige gepraat, dur heb ik een hekel aan.
Iedereen in een demokratie laat zich uhein·
delijk lOch leiden door egoïsme .•

Veto: DIa ook ~ tik.bGhSIinam--
V"n Den lifts (g~r86d): _Neen, laten we-
hopen van metl Ondanks het gebakkde:i
kunnen wc ervan uitgaan dat ze het aäe-
muller harte nemen. We hebben in Ne-
derland een regenrenregering gehad, dat
was de beste die we ooit gehad hebeen. Die
Iunktionecrde net zoals de Leidse universi-
teit. Zij bestuurden, en als er een vakature
was namen ze de meest bekwame en beo
trouwbare persoen voor de- Job .•

verlies voor de wetenschap! Toen ik begon
te doceren, moest men C!'nkelees.menl .f·
nemen, voor de rest niets. Doceren deed Je
natuurlijk ook. maar al dat vergaderen van
nu was er toen niet bij. Iemand als Rênrgen
blJ'l/oorbedd kon zich dan volledig toeleg-
gen op zijn vak. HIJ bleef gewoon thuis zoe-
ken en ekspertmenteren en ze heeft hlj de
Röntgenstralen uitgevonden. Je kan toch
niet ontkennen dat dal enig nut heeft ge-
had, hé? Zulke dingen kunnen nu niet

Zuid-Afrika

'Van tm ttwdtnt wIWllchr,-1: eet hij multnt. en meb"mftr'

Veto: DDlklll dal dal dl bttu manwr is? In meer aan een uniVef$iteil .•
lklgÎi opprrde prohlrellr.gennaal Vilu 0fJk.dl: Veto: Mop __ dallruit afleidm dat u sturJm-
m~Jijkhdd dIlt lrtagistratetf riehzelf gaMlktm· k1fil'lS'fJTadk.!J"l7Ig«th Zilak. vind;?
troltrm. Daar zijn «hltr _i,IIS l'OOrJltlnMrs. Van De~ 8e1'J! «Korrekt. AJshoogleraar
veor u vindm. moet Jij het voor hel zeggen hebben In je
Van Den 8er.: .In Nedertand werkte dat eigen tnsunnn. jij bent Immers de deskun-
perfekt, er werd wel eens Iemand verkeerd dige. \froc'ger vergaderden we één .11 twee
gekozen, maar over het- algemeen was dat uur per maand met de fakulteit, Dat was
zeer efHdënt,. heel eenvoudig. Iedereen wist waarover het

ging en het glng snel vocruu, Laatst kwam
Ik een kollega tegen, en ik ui 'Man, wal
zie jij eruit." Het ancwoord luidde: ~a, het
Is zaterdag. ik heb er dus weer veertig urtn
vergaderen ()p ritten." Dat Is nalUurUJk al te
gek. al dat gepalaver is Improduktief .•

_Tegenwoordig moér je publiceren. an-
den luiig je mlnder toelage. Je moet je ge·
Uefd maken bij je srudemen of Je wordt af-
gekeurd, M,lar eigenlijk lOU je je moeten
kunnen afzonderen en werken. Een uni-
versneu is er immen voer de wetenschap,
niet om te palaveren. Dal is toch maar nor-
maal. als er bij mij thuts een urnmerman
komt, verwacht ik dat hiJ ummert. niets
meer en niets minder. Welnu. van een SIU'
dent verwacht Ik dat hij studeen en niets
meer, Dat heeft alles te maken met een ge-
zonde samenleving. waar er een hlêrarchle
Is en waarin Iedereen tiJn plaats kem.s
VeLO: Wordt de unÎ!'at!'Mllt) gem wtreld-
vrumd imritlill/?
Van Den Berg: ..Maar nalu(lrlijk, de uni-
versiteit is een wereldvreemd innh'uut ter
wille van de wereld. Ik heb de oude univer-
siteit altijd hevig bemind, maar ik zou niet
graag een universitair srudern in Nederland
Zijn op dlt moment.e
veto: ik owle univrrritrif wll4r u OYtr' sprtd:l,
wu een JJf$ftlling l'CIOr de tlite.
Van Den Peri: ..Ja.. de univenÎteit is elite·
ondeIWIls. anders wordt hel een kleuu:r·
school. Studeren Is geen kleinigheid .•
V~o: \im/t u dit" nitt dal s/ulklltrn vrij hun

SfIlIiinidtting 1ttOft11 kiam? Of J4Wt w alckccrd
rrtlt Ittt lrit tl#t stJUImk1f smmb1tdt bqerJa
~.Is"" tnwlar1Sm zijtf, In wüU WIJf.
~1riill1TJ?
Van Den Bc!rI= _"ija, dat ls een moeilijke
taa.k, Ik ken de situatie in Bdgiiè natuurlijk
niet. 10 Nederland hebeen is er dat enge-
loofliJke systeem van loting. Ik vind dat een
verschrillilijk~ metode, hierdoor kunnen
goede studenten afvallen en de stumperdjes
het halen. Maar h~verzet tegen de loting
komt van akademkä, de studenten zelf vin-
den het een uiting van demokratie .•

Veto: U WllS Vil.d in ZuiJJ·Afri/ul als jJlJSl+
Jo.cmt .•~.
Van Ót.n ktl: «Inderdaad, er is me zelfs
gevraagd er te ga.m wonen, maar dal heb

(Foto Frank Iof.mt)

lk geweigerd. Ik heb zcwet aan zwarte als
aan blanke unlverstrenen zoals Pretoria ge-
doceerd .•
Veto: &nl u deer ncoit l'OIlT bekritiseerd. om·
dilt .. blid-Afrik4 ba«}tt ten tijde vtm de apart-
hciJJ?
Van Den Be,,: -lJa. in de N;ederlandse: sa·
menlevtng legde men je een verbod op, dal
kan niet. Dat je het ergens niet mee eens
bent, daar heb ik geen moeite mee. Maar
een verbod opleggen, dat kan niet, dal
maakt je monddood .•
V~to: Ook. niet tlls th rwtl1U bt:vclking nnm
vraagt wn dr internJlritJ1Ullt ~4p om
uit protest het bid-AfrikJl van dt apllrthrid
links ft lilkn 1iS!Jm?
Van Oen BfioJ: «Neen, je moet langere lijd
In een land verblijven om het te kennen.
Denken juUle dat Je een land leen kennen
als toeriSt?
Veto: Ntm. /fIiU/' ock. niet doer te handtInt u.
gen de wij Y411dt rn«rdtrMid VGn dt ~JJd"6.
Van D~ B~rg: .Ach. ik heb gedoceerd aan
veel verschillende universneuen. ZOwel
blanke, gemengde als zwarte. Je moel je
niet monddood laten maken. Maar ja, nu
doceer ik er niet meer, al ontvang ik nog
steeds Zuid-Afrikaanse gasten in Nederland.
Ik reis niet meer, op een gegeven moment
houdt hel op. Ik kom nu wel nog naar Leu-
ven omdat prolessor De Batseller me dal
gevraagd heeft, maar België is natuurlijk
niel zo ver. We maken de rit altijd met de
wagen. mijn vrouw chauffeen dan .•

Raf Gt"rlts
Ann Bries

In hel kJldtr VIln dt Jtsstnr«ks 'Ml'7IS, Maat·
schappij enMllrginlllilllf' wn projnsor lJt Bilt·
uUtr guft ProltsSiTf Van lJtn EaJ nog gasr.ccJ-
Itsn in ~ Yillk.,. tlh WCICUIiag\.Gn 11.00 11UIl
13.00 u en 'l/tln 1'5.00 u lOt J7.()() 14, tn dit 101J1

"''''''''''.

Fantastisch

Op dat ogenblik komt professor De
Batselier, die het hele gesprek aandachtig
gevolgd heeft. tussenbeide. Met hese stem
houdt hlJ een emotioneel betoog: 'Ik heb
aan deze untvershen veel problemen gehad.
jullie welen dat mlsschien, wam met 'Pas-
sage 144' (zijn kleinschalige terapeuusche
opvanghuis dat In de akademlsche wereld
veel tegenkanting kreeg) heeh Veto me
beet goed gesteund. Nu ben Ik bezig aan
mijn laatste jaar als docent aan de fakullell
luim1nologie en Ik kan me geen mooier et-
scheldskado wensen dan de lessen van pro-
fessor Van Den Berg. Wat hij op weten-
schappeljjk gebied doel, vind ik prachtig,
Hij 15een fenomenoloog met godsdienstige
irulag en hij komt op tegen datgene, wat
het menselijke In de mens kapot maakt: de
industrialisering. Wat hij doet Iljdens mijn
colleges Is ongeloleljjk. jullie moeten zeker
nog eens komen en zeg het legen j~vrien-
den want hel loont de moenet- Na deze ge-
'roerde jmerpellane neemt her gesprek een
andere wending en gooien we bet over de
jaren-zestig-boeg.
Veto: Als twrt.tntilchtigjange h«ft u t>tJkin th-
umvtniUJire wtTtld tnt tnOrmt EVOflitW /fIujp-

/fIallkt. Hot evalutm u die w:randerinjm?
Van Den Bers; ..Negatief. wam vaflal de
ja'ren zes.tig Is de universiteil gdvolu~rd
naar een volks instltuul en dal Is een groot


