
Een kwestie van konsekwent zijn

Ingenieurseksamen. hoelt
niet meer
Oen verplichte, niet-bindende

oriëntatieproef is wenselijk
voor alle studenten, ook voor de

burgerlijke ingetJieurs in spe." Deze
uitspraak van rektor Oosterlinck op
het oriinteringsdebat van afgelopen
dinsdag (zie artikel p. J) behoeft toch
enige toelichting. Waarom zou het toe-
latingseksamen burgerlijk ingenieur.
dat in 1933 werd ingevoerd, nu plots
moeten verdwijnen? De betrokken
studenten hebben er immers niet echt
problemen mee. Een verplichte, niet-
bindende proef werkt wel drempelver-
lagend, en misschien is het de rektor
daar om te doen. Zelf opgeleid als
ingenieur, heeft de rektor de banden
met de bedrijfswereld reeds geaksen-
tueera. Het bidrijfsleven smiikr om
meer burgerlijk ingenieurs, men kan
nauwelijks aan de vraag voldoen.

De suggesne, dar de afschaffing van het
bindende toelarlngseksamen er komt op
vraag van de bedrijfswereld, wordt door de
rektor mei klem van de hand gewezen.
"Natuurlijk hopen wij dal et dan meer stu-
dromen de ingronleursludies aanvallen, maar
dit is zeker niet onze hootdbekomrnemis."
aldus de rektor, "Ik wil konsekwent zijn
tegenover alle nudenrcn. TWee jaar geleden
al wou Ik een systeem van betere informa-
tieverstrekking invoeren. Het huidige de-

kreet laat de beslissing. om de toelaûngs-
proef niet bindend te maken, nier toe: wél
is er mogelijkheid tor verbreding van de
proef -waarbij ook andere keenrsdomet-
nen dan de louter wiskundige getest wor-
den, Hiervoor is overleg nodig tussen de
drie betrokken universiteiten, de KU tee-
veil, de Universiteit Gem en de Vrije Uni-
versiteit Brus.tel.· GenT ligt hierin blijkbaar
nogal dwars: "Gènt is niel konsekwent, die
universiteit wil geen Onënteringsproevt'n
voor de richtingen naruurkunde en wis-
kunde Invoeren, alhoewel er dezelfde wis-
kundige achtergrond vereist is als voor-ee
studie burgerlijk Ingenleur,"

Tussentitel

Met betrekking tot de verbreding van
de prae! stelt de rektor duidelijk dat het
hier niet gaal om 'versoepeling', de proef
mag niet gemakkelijker worden, Hij pleit
voor hel Invoeren van aoder~ v~kken i&l.dL -al
proef, zoals bijvoorbeeld schelkunde en
natuurkunde. Een derde element is 'he! na-
gaan van annudes'. wal ook reeds biJ hel
toelatingseksamen geneeskunde is inge-
voerd. "Dat wil zeggen dat de nieuwe proef
je iets moet bijbrengen over het beröcp In-
genieur. een leemte die dringend ingevuld
moet worden. Fabrimetal en het Verbond
van Belgische OndernemIngen (VBO) zijn
reeds met een senstblhscrtngskampagne in
middelbare scholen gestart, omdat jongeren
blijkbaar nog een verkeerd idee hebben
over het tngenfeursberoep. De tendens die
wegleidt van de 'harde' wetenschappen, zei
zich ook bij ons door, en daar willen we tets
aan doen", merkt oosrerunck op, ·PMS-
cemra en leerkrachten in het middelbaar
onderwijs hebben te weinig ervaring mei
het bedrijfsleven om ingenieurs in spe vol-
doende Ie motiveren en in te lichten over
hun studiekeuze. Het is dus op dal nivo dal
we meer moeten tnïormeren."

Drempel
Wal vinden de burgjes daar nu seu

van? Zij hebben alleszins oog voor de posi·
ueve effekten van een toelatingseksamen.
en wijzen hierbij op de slaagsijfers van hel
eerste jaar, 'tweederde van de eerstejaars
slaagt, Dat positieve elfekt Is in h~t tweede
jaar echter volledig verdwenen, de slaagsij-
Iers zijn er niet hoger dan in andere fakul-
lellen, OnderwijsverantwoordelIjke KIlll
'rheuntsscn van de Vlaams Technische
Kring heelt hel debat en de gebeurtenissen
van de afgelopen week niet gevolgd, maar
was persoonlijk wel te vinden voor een
niet-bindende proef. "Ook een inhoudelijke
hervormfng van de roelatlngsproeven zou
zeer positief zijn", aldus Kim. "want nu
kunnen - in pnnope - ook mensen die
n'S uur wiskunde volgden. slagen in het
eksamen. Weinig mensen durven dal echter
aan. de drempel is voor hen zeer hoog."
Ook Kim Theunissen wijst op hel veneken-
de beeld dat leerlingen in hel midddbaar
onderwijs hebben van de studie burgerlijk
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lngentecr. "Dal beeld verklaart ook hel be-
perkt aantal mdsjes bij ons, zo'n vijltkn
procent. Ik vraag naar burgerlijk Ingerueurs
is veel groter dan het eenbod zodat een
senslblllsertng in het middelbaar 'onderwijs
een goede zaak zou lijn,"

Steunkleur

Eenparigheid van sierrunen alom dus,
en dit ook voor een algemene, met-binden-
de oriëmeringsproel, waar de studentenbe-
weging achter slaat. Deze rnaarregel moel
voor hen echter kaderen in een bredere
aanpak van het erlërueringsbeleid. Een
algemeen oriérnercnde proef in het begin
van hel zesde jaar sekundair onderwijs en
een richtinggevende proef - op het einde
van het zesde jaar _ moel volgens de werk-
groep Oriënteringsbeleid van t.cko, de Leu-
vense overkoepelende Kringorganisatie. ge-
organiseerd worden. zodat aspirant-studen-
ten een beter gemotiveerde studjekeuze
kunnen maken.

Ann Bries
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• lezersbrieven
Alle Iezersreaknee kunnen bezorgd worden uil hel recakuesekretertaet in de

's Mt:icrsslfdal 'j, 3000 tenven en moeten vóür \'rljdagnilmlddag !{>.oo u binnenlijn,
Hdsl op diskette of via e-mail \'clO@hagar,arl!i.kull'uven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in veto behandelde onderwerpen of IJl)

Leuvense (slud{'men.)aI..W,lhtt'Jt. Anonieme brteven komen nOOiI In aanmerklllJl: de
loChrij\'èr moel slecd~ naam, studiejaar en adn."~ bekendmaken slechts uitzonderbjk.
en na uitdrukkelijk IW gemotiveerd verzoek, kunnen te weggelaten worden in Veto,
Brieven die langer 1iJo dan 2400 tekens (spaties inbegrepen. Wdl overeen komt 1111;'1

± L5 genktë bladzijde' mei dubbele interlinie) werden In principe ingekort. De redak-
tie behoudt zich hel recht voor brteven niet te plaatsen.

Juan Carlos
lk heb zo mijn bedenkingen bij sommige
loch alle tendentieuze passages (In YdO

18) over het eredoktorant van konrog Juan
Carlos van Spanje. ·Als opperbevelhebber
van hel leger en vertcgenwoordtger van
zijn land, kan de verst niet los gezien wor-
den van de situatie in Spanje, waar de men-
senrechten nog steeds nlet korrekt nage-
teetd worden." Je kunt loch moeilijk mu-
tatis mutandis vethouden dat koning Alben
J1 iets Ie maken heef met het lalen van
onze politiediensten In de zaak Durroux.

Ook de kordate reaktie van de koning
op de couppoging van lcuenant-kotonel
Tejero wordt afgedaan met "Maar welke
VOTS! zou dil niet doen wanneer de monar-
chie bedreigd wordt?· De waarheid wordt
hier geweld aangedaan en een korte recht-

zetting 15 hier op zijn plaats. Oe coup had
geen republikeinse doelsrelllngen. Inlegen-
dcel zcus: Tejcro hocpre dat de konIng zljn
kant Wil kiezen (dat was hel doel van de
cuup) en de demokratie (die voor de mlil-
tairen gelijk: stond met instabiliteit] te ver-
vangen door een aurckraüsche monarchie,
zoals het granco voorzag- Hel ren dal de
militaIren In Spanje erg kontngsgeztnd zijn,
maakte m~lijk dal de koning in nog geen
twee jaar tijd de demokratie kon berstenen.
zonder dat de militairen zich opwierpen als
bewakers van FranCQ'S erfenis. maar tnte-
gendeel altijd loyaal zouden blijven aan de
koning, zelfs in de nacht van de coup.
Tweemaal stond de kenrog voor een volle-
dig vrije keuze: na Franco's overlijden In
1975 en in de oectn van de coup In 1980
en tweemaal heeft hij gekozen voor de de-
mökratie, daar waar een voortzetting van
Francu's regime gemakkelijk zou geweest
zijn. De Spaanse monarchie is niet "de uit-
loper van een diktatoriaal regime- maar de

breuk ermee.
TOl slcr: ik beweer niet dat dit eredok-

toraal niet op àndcre gronden betwistbaar
is, en nog minder dal een monarchie een
zegen is voor de demokratie, maar hel is

niet de eerste keer dal Veto zich vergalop-
peen en haar berichtgeving een loopje
neemt met de waarheid.

Steven Verbanek,
Ie He. rechten

• berichten
inislok
Atlisjok zoekt mensen die willen meewet-
ken aan een tijdschrilt dat zidl openstelt
voor de negen kunsten. Iedereen die hier
zijn idee of ei kwijl wil is van harte uftge-
nodigd op de open vergadering op woens-
dag 12 februari om 20.00 u, in de lokalen
van Artforum. Dkst'I.CVCSI 19. Ervaring is
niet vcretst. Hei vera op 22.82.31 of Koen
op 23.75.19.

iMakaiûii
Op 6 maan vindt de Vijfde editie van Ithaka
plaats. Tegen de gewoonte In slaat dit jaar-
lijks terugkerende xuucurraadevenement
rond hedendaagse kunst dit keer zijn ams-
nek verantwoorde tenten op aan de Leu-
vense vaankom. hel Soho aan de DijIe. Als
aperitiefje is er - even t radnlegerrouw als
hel eendaagse kunst parcours zelf - de
spetterende luif vooraf. DInsdag I1 februari
zullen DJ's êfectrlque en DavId in het huis
zljn, don zich voor de gelegenheid bevindt
in de stuczaat. 'rechnoheads. drummers en

.J),lssers en andere sympathieke Peren zoals
u bijvoorbeeld kunnen er vanaf 22.00 u
een danspasje wagen. De t~angsprijs
bedraagt een kultuurdemokr ..ni5che vijftig
frank, behalve i!IJ u de teb, ven 'Bern

Slippy' van ach Ier naar voor kunt opzeg-
gen, terwijl IJ endertussen in handenstand
met uw voeten hel ritme van de extended
remix aangeeft. Dan mag IJ er gratis in.

Rondooms voor de mensen
Valentijn is niet alleen een heilige, maar
tegenwoordig ook het vehikel waar kon-
doomkampagnes aan opgehangen worden.
Op vrij~ag kan u kwissen op p. 12 en on-
dertusseÎI naar radio Scorpio en Centraal
lutsteren, die de hele dag aangepaste pro-
gramh's de eter ingooien onder de noe-
mer 'Cdhdoms for!he Pcoplc". Samen met
üraüru Jeugd.Y(erking organiseren deze
twee lokale radlQ."'5een kampagne waarin
kreatief kondoomgebruik cernraat Slaat.
Wie daarbij denkt aan bedmutsen. jerry-
eaus. pistoolhoezen (:l':Ieook de landing In
Normandtê]. drugsmokkel. wercrbeüonncn.
portable wc's. ijslollies en droge worstjes
wordt doorverwezen naar Safe Sex FM, een
radloprograrnmoi van 25 minuten. of naar
de Aldstclcfoon 1078/15.15.15). Vrij-kaart-
jL'S liggen ter beschikking in de Jacs (Jeugd
Advies Cemra), Dil projekt wordt gesteund
door de 'P1ay Safe in Europe' kampagne. en
ruim vijfhonderd Europese radio's zenden
op Valelllijll safe Sex boodschappen uil. Zeg
dus nk! dal u hel mei geweten b~bt.,
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Over zogenaamd vrouwonvriendelijke beeldvorming
MeI belangstelling las ik vcnge week het artikel
'Meer dan supervrouw of dotljl". Volgens de au-
teurs worden vrouwen benadeeld door het beeld
dat de media van deze laatstee schetst: ~ zouden
worden voorgesteld als' , ..een mooi lichaam zon-
der hersenen dat de man wil behagen en verlei-
den: Ol erger nog: • ... een supervrouw manager
en moeder, pc:rfekte huisvrouwen verleidelijke
echtgenote'. Nog volgens de auteurs hebben we
- ... door gewenning stilzwijgend geleerd om de be-
schikbaarheid van vrouwenlichamen varnellspre-
kend Ie vinden." Mannen (zoals mezelO zouden
daaremegen geportreueerd worden als zijnde ' ...
hard, slim, sterk. doonamnd, aktief bijdehand,
snel, de briljante leider, ambitieus, logisch denkend'
enzovoort ... Omdat dil artikel een mooi voorbeeld
is van dl' eenzijdige en stoganeske manier waarop
dil onderwerp vaak wordt behandeld. had ik er
hieronder graag enkele kanuekerängen bij gemaakt

In ren artikel over 'male-bashing' haalt Fre-
deric H.:tyward de resultaten aan van een Ameri-
kaans onderzoek dal een representatief staal van
duizend rdlaml'kampanjes onderzocht, kampagnes
waarin een man-vrouwverhouding uugebceld
werd, In honderd procent van di' gevallen was het
de men, en niet de vrouw, die eruit kwam als 'jerk',
Er II.'art'n g«n uittondm'n!1ffl op á('[l (egtl

Honderd precent van de dommeriken waren
mannen. Honderd procent van de Inkompetenten
ol onhandigen waren mannen, Honderd procent
van degenen met een slechte Iijlgeur ol cnwetne-
kende adem waren mannen. Honderd procent van
degenen die beledigd werden zonder wraak te kun-
nen nemen waren mannen [soms beledigde' een
man l'en vrouw. maar nooitwnder ervoor gC$1r.tlt
te worden). Honderd procent van dl'gl'nen die be·
drogen wrrdl'n, waren mannen. Hondl'rd procent
van degenen die a'geweten werden WJren m.ln-
nen. Jiunderd procent van degenen die uItgeschol·

den, belachelijk gemaakt. geslagen werden ol vet-
ongelukten. waren mannen.

Wil' in een openbare biblioIrek op zoek gaal
naar botken over man-vrouwverhoudingen vindt
er titels als 'Ik oorlog legen vrouwen'. 'Vrouwen
die teveel lid hebben'. 'liefde is geen marmen-
werk', 'Een schrale troost: ervaringen van vrouwen
mei mannen', 'Vrijen met mannen, kan dat?',
'Mannen ... hopeloos', 'En nu is het uit: over echt-
scheiding en vrocwenonderdrukklng', ... en zo kan
ik nog weleen tijdje doorgaan. Het beeld dat deze
bestsellers oproepen is dal van domme, cnbeuouw-
bare, harteloze, ijdele en gewelddadige mannen
legenover inlelligcme, empalisdle. gevoeHge vrou-
wen met maar één slechte eigenschap, namelijk dal
ze veetre goed' lijn, Boeken over problemen van
mannen, met zichzelf. mer vrouwen ol met andere
mannen, vormen hier meestal de spreekwoordelij.
ke speld in een hooiberg,

Ook op hel scherm zijn manonvriendelijke
uitlatingen njet bepaald zeldzaam. Een serie als
'Golden Gir!s' beval gemiddeld vijfendertig beledi-
gingen aan het adres van mannen tegenover vijl
aan het adres van vrouwen. 10 lamHiescries als
'Family TIes' of "rbe Cosby Show' is er een onge-
schreven regel dal er naar belteven kan geladten
worden mei de ndtkule eigenschappen van de va-
der, maar nooit mei dic van de moeder. De Ameri-
kaanse firma 3M lanseerde begin jaren negentig
een serie Post-il's met opschriften als 1'11e more I
know about men, fhe mof'( [ like:my dog. en
"rhere are only IWOthinp wrong with men: every-
thing tht'y do end everything Ihe:y $ily". De firma
gal tee dal het ctlJimkJNuJr rou zijn om iets derge-
lijb met vrouwen te probcrrn. Deze en soortgelijke
fenomenen schitteren door afwezigheid in bet
reeds vl'nnelde artikel.

Nu is hel niN abnormaal fin de bclek~nis van
'uil1.ond~rlijk') dat een anikeI over man-vrouwver-

houdingen geen enkele aandacht besteedt aan
mannen. Het gros van de mensen die pretenderen
zich op een ernsilge manier mei genderkwesties be-
zig Ie houden wetl evenveel over de meunentewe-
ging als een koe over akkordeon spelen. Maar ik
vraag me wel al waarover men dan in rene gaal dis·
twsiirtn dinsdagavond.

Een ander punt is hel vrouwbeeld dal de au-
reurs zelf kreeren in dit artikel. Zijn vrouwen wer-
kelijk zulke naïeve WI"ZCllSdal hun zcllwaardqe·
voel afhangt van rtkLlmebedden? Staan ze ro
zwak in hun schoenen dat men ben meet waar-
schuwen tegen (wat een uitdrukking) 'de mhe van
de zelfstandigheid'? Als dal werkelijk ro is. wordt
bet hoog tijd dal we series als 'Wonderwoman' van
de buis bannen: sommige vrouwen zouden wel
eens verkeerdelijk kunneu denken dat ze met hun
blote handen kogels kunnen 0llvang-cn, als ze maar
een blauw sponzen broekje en een gouden diadeem
dragen.

Wat ik in hel artikel gelukkig niellmlgvond
is de tendens van bepaalde feministes om, met een
ergerlijke minachting voor he:I redn op vrije me-
ningsuiting. te:pleiten voor sensuur. Ik denk hier
bijvoorbttld aan fisuren als Eatharine MacKinnon
en - ëkhter bij huis - de 0011('01 waannee de
Europese vrouwenlobby Perriet bedreigde als het
zijn 'wonderbubbles' affiches niet uit hel straat-
beeld verwijderde. En als alsluuende bedenking:
een vrouw die wordt voorxnltld als 'bqc:erlijk' is
daarom nog niet a priori 'onderdrukt' of 'machte-
loos', integended. vrouwelijke 'Iuslobjekten' waar-
voor mannen zich Iysiek uitsloven. zieb ICpletter
werken, hun zuurverdiende cr:nlen uilgf'Ve:oen
zich laten vemt'deren. om leoslotte met een k1uilje
in hl'l ritt gt:S1uurd e:nlol bedrogtn ICworden,
moeten we daar mtdtlijdnt mee hr:bben? Ik dachl
het niet,

2

Alexander Wltpa.s
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Naar zevenhonderd artsen in 2004

Kontingentering voor
artsen en tandartsen
0'12004 worden er nog maar

zevenhonderd artsen toegela-
ten lot het beroep "all genees-

hut; in 2005 zij" er dat nog zesnon-
derdvijftig en n09 een jaar later slechts
zeshonderd. Het aan lal tandartsen
dal dit beroep zal mogen uitoefenen
za1 ;11 2002 en 2003 bel/uk' worden
tot honderdveertig per jaar. De fede-
rale mtntsterroaa keurde vorige week
vrijdag de kOl'ti"gellteri"gspfallnen
lIan minister van Volksgezondheid
Col/a (SP) goed. Minister Valt onder-
wijs Van den Bossche (SP) is "iet ge-
Ilikkig met deze beslissing en ook de
Ullvtnse geneeskundestudenten lieten
samen meI de Leuvense Overkoepelen-
de Kri"gorgan;satie 111111 ongenoegen
blijken in een persbericht.

De kosten van dl' gezondheidszorg in dil
land swingen de pan uit. En, 70 luidde de
konklusie van CoUa In oktober 1995, ecrîtc
groot aantal genlocsheren is hlerv ...n de oor-
zaak. Om begrijpelijke redenen rred de Or-
de van geneesheren deze analyse emoestast
bij. Vonge week werden de konttngeutc-
nngsplannen van colfa goedgekeurd. Dolt
betekent konkreet dat een VÛOTilf vastge-
steld 'kontingent' van artsen en randartsen
toegelaten zal worden tUi het beroep. Zij
krijgen een Rjzfvnummer waardoor aHeen
hun behandelingen In aanmerking komen
voor terugbetaling door de aiektcverzckc-
ring_

Om Ie vermijden dat de studenten ge-
neeskunde en randheelkunde na zeven of
vijf [aar studie hun beroep niet kunnen uit-
oefenen werd de minister van onderwijs
verplicht om op Vlaams nivo een ortente-
ringsproef te organlwrcn. Vanaf volgend

akademiejaar moeten kandtdaarsurdernen
arts en tandarts dus een ingangseksamen
afleggen, Op die manier wordt de Instroom
van de studenten beperkt, en dus ook de
uitstroom. Echter, het probleem Is dal deze
toegang~pmd de eerste drie jaar proeûcopt.
tedereen die slailg1. mag de studie aanvat-
ten. Pas daarna zal er een numerus fixus-
een voor ...f vastgesteld aantal studenten dal
de studie mag aanvanen - bepaald w or-
den. Het is dus best mogelijk dat er in 2004
meer dan de vooropgestelde zevenhonderd
artsen abtudcren. ondanks het tngengsek-
samen. Pech voor hen? Misschien nlct. Als
er in 2004 bijvoorbeeld zcvcnhonderdvljf- ,
ent winlig artsen roegelaten worden tOl hel
beroep, dan moel dit surplus in dl' volgen-
de vijf jilar gekompenseerd worden.

Massaal

van den Bossche is echter niet revre-
den. Op de mintsterraad werd Immers beo
slist dat er in Vlaanderen zestig en in wat-
lonte veenjg procent van dn konungem mag
afstuderen. Volgens Van den Bossche LSdil

niet korrekt. WalioLlti: kampt unnu-rs met
een groter artsenoverschot dan vlaenderen.

Ondertussen wordt er ook in Walloniè
druk nagedacht over het organfseren van
een orienteringsproel. Waarschijnlijk lill die
ingericht worden na de kandldaturen. De

Debat van Psychologische Kring rond oriënteringsbeleid
•

Studenten en rektor op één lijn
Gorige week dinsdag organiseer-

de de Psychologische Kring een
- schaars bijgewoond - debat

rond oriënteringslHleid. Daar kwamen
de voorstellen aan bod aie de studen-
fen enkele weken geleden äeden voor
('en algemene, verpliciJte, maar niet-
bindende oriënterinqsproei. Aan de
tafel zalen rektor Andr; Oosterlinck,
IJllden"ij'sp!>ydrofoog Piet Jenssen.
professor An Hermans, voorziner van
de koepel VOII vrije PMS-uil tra, elf
Ludwig Deweqhe, studentenvertegen-
woordiger. Minister Val! den Bossche
stuurde zijn adjunkt-kabinetsjet. Dirk
Van Damme. Een geanimeerd debat
\lias liet niet echt: daarvoor was de
eettsgezjnd/leid te groot. Atteen de
minister ziet de noodzaak van een
nieuw oriënteringsbetetä niet in.

Moderiltor Guy Tegenbos. journalist bij De
grandaard. opende het debat met de stelling
dat een oriêmeriegsproef uler langer objekt
is van diskussie. wel de invulling van die
proef. In het verleden nam de overheid Ini-
tiatieven om iets te doen aan het groot aan-
tdl mislukkingen in het hoger onderwijs,
Met nauwelijks merkbaar resultaat. Het de-
OOI ging uit van de hypotese, dat een betere
ortëutertng vóór het hoger onderwijs het
probleem grotendeels oplost.

Rektor oosternnck beet de spits ar. HIJ
wil kandtdaarsrudemen beter inlichten over
hun mogelijkheden, en hen meer bewUSt
rnaken van hun keuze door middel van een
'keuzedosster. Een üriëntertngsproef selek-
teert de tien tot vijhlen procent studenten
die geen kans hebben tot slagen. Volgens de
rektor mail kl het voor de instroom en de
slailgsijfers geen verschil of zo'n proef nu

Velo-evalualie
Wegens een wat lage opkomst werd de
evaluatlëvergadering van dit blad enkele
weken geleden uitgesteld. Deze week Is
er «hier geen ontkomen meer aan. Ais u
inhoudelijke op- of aanmerkingen heeft,
vindT dat ons Ienerrlpe wel eens anders
zou mogen, of gewoon dat veto een mle-
fen weekblad is, bent u welkom om ons
dat te venenen. Dilt kan nu woensdag 12
februari om vijf uur stipt, In de 's MeIers-
snaai 5. Zorg dolt u erbij bent. ol we doen
gewoon verder zoals we ~lig zijn.

bindend is of niet. Als hel aan hem IJgt. is
hef roegangseksamen voor burgerlijk rnge-
meur voorlaan ook 'niet-bindend.

Alle kenmerken van ons onderwijssys-
teem in ilcht genomen, vindt VolnDamme

een slaagpercentage van 45 procem in eer-
ste kan hoog genoeg om er geen probleem
ven te maken. De oriëntering kan mder-
daad beter, maar hij ziet geen heit In de
voorstellen van de studenten. De sekundal-
re scholen lullen een lest meteen begraven,
ets ze een vergelijking tussen de scholen
vrezen.

Ondenvijspsychol<Xlg Piet Jenssen test
momenteel een Chrysostomosproel uh In
26 scholen, en krijgt veel positieve reaktles.
.ranssen ziel lijn proef - -een ekskurste
door het terrein van de latere studie" - in
kombinatie met de resultaten van de kerst-
eksamens. Uil de resultaten van deze twee
samen leert de student ziJn Imeresses. zijn
sterke en zijn zwakke punten kennen,

Sludentenvertegenw<Xlrdiger Ludwfg
Deweghe beklemtoom dal de studiekeuze
geen beslissing van een mement 15, maar
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een proces waarin de student zichzelf in
vraag moet stellen. Hel studentenstandpuru
sluit sterk aan bij de teerteen van professor
Pi~Janssen: twee proeven in de loop van
het zesde jaar, een algemene en een rich-

ttngsgeortémccrdc. belde verplicht maar
niet-bindend, De oriëntering moet drempel-
verlagend ....erken, en de studenten blijven
dus gekant tegen toetatmgsproeven: een
perfekt sluitende test bestaat niet, en de
STudenten willen niet dat iemand ten on-
reebie van hel hoger onderwijs uitgesloten
wordt.

Lief

"Het panel Is zo lie!." aldus Guy Tegen-
bos, "maar Wilt het eigenlijk willen zeBBen
is dat het PMS slecht werk levert." An Her-
mans, vcorauer van de koepel van vrije
PMS-centra, riposteerde dat de studenten
steeds zeil de verantwoordelijkheld nemen
voor hun studlekeuze, en dat 15nel Wilt het
PMS wil bereiken, Daarom Is hel heel moei-
lijk om sljfers te geven over juistheid van

beslissing hierover Is nog niet helemaal
rond,

De geneeskundestudenten zijn aller-
minst gelukkig mei de beslissing van de
ministerraad. Zij verzenen zfch nier tegen
een beperking van de Instroom van het
aantal studenten geneeskunde. Mililr sru-
denten zeven jaar lilten studeren en hen
dan een beroepserkenning weigeren is bij·
zonder onrechtvaardig. Verder wijzen zij er
In hun persbericht - dat lij samen mei
Lok" verstuurden - andermaal op dat er
van verdere maatregelen om de kosten ven
de gezondheidszorg binnen de perken te
houden, geen sprake Is. Bovendien -blijft
het een vreemde vilststdling" zo vinden de
studenten, "dat de CVP-ministers dit besrun
mee goedkeurden, boewel hun partij zich
bij herhaling o(ficidl heeft uitgesproken•tegen elke vorm van konuugcnterlng."

Ondertussen blijft natuurlijk de vraag
Wilt er gaat gebelfCen met de Nederlandse
etudemen die mil~ill In Vlaanderen ge-
neeskunde studeren. Ook ziJ moeten na-
tuurlijk een ingilngseksiltnsnJlneggen.
Milar worden ze opgenomen'In het konnn-
gent dat in 2004 roelatlug krijglom het oe-
mep van arts un te oefenen? In de praktijk
blijkt immers dat ze meestal terugkeren
naar Nederland na het behafen van hun
diploma en hel afleggen van hun stege.

Annemle D~kx

de PMS-adviezen.
Volgens de rektor werkt een ortërue-

rtngsproe! normerend naar de kwalhelt van
het sekundalr onderwijs. Wc kennen de
diktatuur van de acht-uur-wiskunde. die
het gevolg Is van de toetauugsproet Burger- "-
lijk Ingenieur, Ook voor het Hobu heeft een
onëmertngstest een kwalhensverhogend ef-
Ickt. omdat de Invoering ervan het kaskade-
systeem doorbreekt,

Volgens rektor Oostcrlinck Is onënre-

Ol ,

rint; meer nodig voor de minder goede stu-
denten. 'De goede studenten kunnen toch
elke richting aan." Het publiek was her op •
dal punt niet mei hem eens: ook intelligen-
te studenten mislukken, predes omdal 'Ze
slecht georlêmeerd zijn.

Voor het Leuvense studeruenstandpum
- gesteund door VVS - zicl het er goed
uit, De rektor Is het met de Leuvense stu-
denten eens. Hel PMS ziet het wei zitten
dat de universiteiten nieuwe renen giloln
ontwikkelen, Die hebben er hel geld en de
ekspentse voor. Uit een - weliswaar be-
perkte -e-srudte van hel PMS bleek.polt zo-
wel biJ ouders als scholleren een grote
vraag benaar naar een vernieuwd ortëme-
rtngsbeleld. Nu ontbreekt nog de steun van
de andere rektoren en nodige poluteke wil.

Wendy Danko
Frank Rlb~ns
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De nieuwe politieke kultuur (4): Triangel

"Wij zijn de Testaankoop
van de politiek"
Garige week werd er weerom een

"ieuwe beweging gdallseerd
die 'Zichwil inretten voor een

nieuwe politiek. Ze krug de klinken-
de naam valt "et kleinste instrument
VQn eelt orkest: de triangel. Twee ini-
tiatiefnemers leggel! ui, wa' Triangel
mi eigenlijk is. Triangel wil de kiezer
wijzen DIJ zijn verantwoordelijkheid
in het politieke leven, want anders
komt er van die nieuwe politieke kul-
tuur helemaal niks in 1/11k "Pas
wanneer politici zie" dil' de kiezer
ac/Iter de hervormtneen staat, do"
zullen ze die doorvoeren. "

tuatistlsch en tt til/air htbbtrr srnotmd. In ",tikt
malt htbbtn ju/lit kmltakl mi' hl'':'
Van Qui(kenborne: .Wij hebben versetijl-
lende organtsaues gekontaktecrd. waaron-
dër de Coudenberggroep. Wij hebben de
R<lad van Beheer van deze groep nooit
ontmoet. Onze programmapunten stroken
trouwens niet altijd met W,1tzij zeggen. Wij
hebben wel goede komakten mei een .1.111-
lal personen. wad ronde!" Jean Plcrrc De
Bandt. Hij heeft ons in koutakt gebracht
mei een aantal promlnenten. met geld-

"Een politicus is geen ma-
sochist Hij zal pas hervor-
mingen doorvoeren als de
kiezer daarom vraagt"

vtnceru Van Quickenbome: «Triangel is
een groejl Vlilam<;ejongeren die een maat-
~hilPJ>Clijke bl'\\'C"ging willen opstarten.
geen nieuwe poluiëke partij. We werken,
denken en 'doen' rond drie thema's. van-
daar de naam Triangel. Een nieuwe maal,
~h<lpJ>Clijke kulluur - wat verder gaat dan
een nieuwe polhleke kultuur -, een ent-
ctcm .. overheid C!1 een echt federalisme. senterers en sponsors. En daar ziJn wc
Wij willen ons profileren als onafhankelijk dankbaar voor, Maar De Bandt heeft noch
forum, dal zich richt tot mensen die zich een lener gewijZigd aan om programma.
mieresseren In de pollriek. We willen daar- Dat wordt autonoom bepaald.»
naast een soort van konsumemenorganisa- VNO: Jlillit nemen gcm idr,'/ofJisehruondpun-
tic zjju voor de politiek, een won van 'Test- /m in, daarvoor IJ I1c/wMrscliij/lfijk. I/O!JIe
aankoop', die woorden en daden van de vrorg. MMr toch is hrl opwIlfrna dat jrtl/i~ al
politici tO('ISI. De polltlci worden op dil mo- wd een üandpnnt hebten owr I/tl f..dul//iJmt.
ment om de vier ol vijl jaar gekontroïeerd. Op die manier s/ui/tII jullie drfilljtieJ dt denk-
Volg('n~ ons moe! d,lt vaker gebeuren. We pislt naar hel separatisme af Is dat niet onder
willen ook een soort van Greenpeace :zijn impuls VU/I de COlldmbrr!l:Jr<Np?
van de politiek, wij voeren aktie ouders- Van Quickenborne: _Dal kan je net 70
teund door Mudie__ goed zeggen van de andere rwee
veto: HOf wrllm}ullit dal punten dre wc aanhangen. W~t
praktisrh aanpakknl1 het f('(j(-rat~ uieme beITelt, Sfd~n
Van QuickenbOrllC: WIJ vast dat er-n groOt deel van de
.KOllkrl·l·' ei\l'n wij bij- bevolking nug wil gl'lIllormeerd
veerbeeld d.,1 de Jlolitici worden over 1'11 wil sameuwerken
jaarlijks een maatschappe- meI waücme. \Vij hebben
lijk ejarter voor dl' toe-
kornet opstellen. Dat sjaner
moel [anrhjks door her park-ment
getoetst worden op zijn uitvoI:ring en :r.ijn
gebreken, zodanig dat de burgers ingelicht
worden over dt: richting waarin de politiek
evolueert. Precies dat gebrek aan intormatie
Sluit vele mensen regen de borst. Wij
proberen om daar l'en klein antwoord up te
Iorrnufcreu.»

Elitair

Veto: Zeil hel in aat aptichtniet beter <ijl!een
poliritkt panij op Ie ririllen? Op dit manier kan
jr je tisell merr kracht bij<:tttm ril hebbm de
politici misschitrl mur uhrik van juUit initiatief.
Johan Hansscns: .We denken niet dat er
op dit moment nog behoefte is aan nieuwe
partijen. We hebben al meer dan tien par-
tijen en die moeten allemaal hun kiezers-
corps overtulgen. Dat tenn lot profilering en
schaadt dikwijls hel algemeen belang. De
pollnek vandaag heeü meer nood'aan on-
afhankelijke, eksrerne konrrofe.»
Veto: Ju/lit profiltrm jr als onap/Qnktlijkr
btwr!Jing. HOi worden jullie grfi/l(mderd? '
Van Qulckenborne: "Hel financieren van
panljen vandaag gebeurt door belasringgeld
en sponsoring. Wij zijn een vrijwilligersor-
ganisatie, Wc krijgen sponsoring in natura,
en verder zijn er sympathiserende bedrijven
dtc ons financieel ondersteunen. Maar wij
hebben een erekode voor tueeenaren. Wij
eisen uitdrukkelijk onze onafhankelijkheid
op, Bij inmenging zetten wij de sponsoring
onmlddëlljjk SlOP en geven we het geld
terug .•
Hanssens~ ..Als we ons zouden laten mani-
puleren vanuit één of andere hoek, dan
zouden wij ons eigen projekt ondergraven.s
vete: lVe vragtn ens dal af omdal Jullie ulf dt
Coudmber;jgrotp - een !Jrotp van groolindlls-
tnëlen, en Ibl van ju/Ut sponIoN - tr intellek-
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male autonomie toebedeeld worden aan de
laagste ntvo's.»
Veto: Wal is dt mttn\'aurJt l'UII dt Br~qis(lrr
natie aan 110;} in teil ftdtr,1U1b(sld?
Van Quickenborne: "Dat twee verschu-
lende kulturen elkaar ontmoeten in een-
zelfde rechtsbesrel. is op zich zeer bevruch-
tend. Moest je werkelijk metrwce sraten
altten. dan had je waarschijnlijk geen kon-
t<lkt meer met Wallonië. Ten tweede is er
hel sodo-ekcnomlscbe element, waardoor
het handelsverkeer vergemekêeltjkt wordt.
Ten derde ligl de meerwaarde duidelijk in
het Iederaltsme. Als we kiezen voor een
splitsing dan gaan we de weg op van een
ceotreususch georganiseerde Slaat. ..

Diktatuur
Hans.sens: • De klenuocn die wij leggen in
het federalisme is die van de bonom-up
benadering. Als je kijkt naar de verschmen-
de processen van staatshervorming, dan zie
je dal men altijd venrokken is van een top-
down benadering. Maar we moeten dit
omgooien. Eerst moeten wc OIIS afvragen
welke de taken zijn van de overheid, om
vervolgens te bepalen welk bestuurlijk nivo
he! meest effidém is. Maximale dcceruran.
saue is hierin een belangrijk lacet. We wil-
len vertrekken van de gcmeenten. Al wat
lij niet optimaal kunnen oplossen. gaat
naar hogere mvo's zoals dl' provincies,
Vlaanderen, België en verder. Elke over'
heidst\ak hedt haar ideale nrvo.»
Veto: Ern allder thema is Uil tffidtnu
overheid. Hct zirn jullit dal konkreel?
Van Qulckenborne: -Bcn eerste konkreet
idee is om een soon van testpanel voor
overheidsdiensten upstellen. In een aanlal
grote gemcenten gaan we een procedure
opstarten voor de aanvraag van een bouw-

vergunning. Dan zullen we kijken hoe die
wordt afgehandeld: het vergelijken van de
tijdschema's, hel aanlal papieren dat we
moelen invullen, is er mugclijkheid tot

Iraede. is er uniformiteit?
Hanssens: «Op dit moment zwichten de
ambtenaren onder de diklatuur van de ka-
binenen. Er wordt te weinig beroep gedaan
op de kreativiteit van de ambtenaar. Panij-
politieke inmenging legt ook een hypoteek
op de erädënte werking van de overheid.
Een ander belangrijk punt is de staatschuld.
De regering Dehaene geeft ongeveer 1,700
miljard frank uit, maar daarvan gaat onge-
veer 660 miljard frank naar de banken om
de leningen af te lossen. Daardoor zijn er 1('

weinig werkingsmiddelen om de diensten
aan de burgers Ie garanderen. We zien bij-

'"

zlch gesterkt weten .•
Hanssens: ..Eén van de essenuere spel-
rcgelv in een demokratie is dat politici pas
reageren wanneer ook kiezers reageren. En
dus moeten die kiezers bewust gemaakt
worden van het feit dat het zn niet verder
kan. Zij moeten aan de politici l'en aantal
hervormingen opdringen, Een politicus is
geen masochist. Hij zal pas hervurmtngen
doorvoeren als de kiezer daarom vraagt .•
Veto: Hot wrtt dt klQtr nu wie veranderineen
"!til doorvotrrn en ldt n/et1
Hanssens: _D<lt is een kernprobleem van
de demokratie, Het is voor een kiezer bijna
niet meer mogelijk om de 'goeden" van de
'51«:h1('n' te onderscheiden, Men scheert
iedereen over delelfde kam. En daar ligt de
funktie van Triangel. We willen dl! mensen

voorbeeld dat er de laatste jaren voorat
bespaard geweest is in övurheldsinvcstcrln-
gen. Nochlans hebben alle burgers baat bij
overheidsinvesrertngcn. maar predes tn dil
dometn bevinden zich de zwakste druk-
kingsgroepen.»
Veto: Jullie hebben hel nu vooral gehad over dt
administratie en dr diensten. Maar ligt dl' oor-
zaak: van hrt s1rfhl funkrionrrrn vall het systeem
niet in dl' politiek ulP
Van Qulckenborne: •Wij hebben onze
analyse nog niet vulledig gemaakt. Maar als
we spreken over de administratie, dan moet
je dat niet volledig los zien van de nieuwe
maatschappelijke kultuur, Een efficiënte
overheid is volgens ons precies een oplos-
sing voor de partijpolitieke spelletjes, voor
de prioriteit van het individueel belang op
het algemeen belang. Maar uiteraard moel
er gewerkt worden rond de herwaardering
van het parlement. de ecrnrntstreue.»
veto: I)e lIoodzak.rlijkt poliliekt ~'tfimderin!Jm
komen er blijkbaar niet. flel illiriallef van
LAI/gelldria - een rOlldelaftlgesprek.meI alle
panijvoorzitters over pofilltk.t vernieuwing-
draait vierkant. Ntgell jonge evp'parfemellrslt,
den zijn ~"On"ge"Itlf(kdoor hun panlj Itnljgt-
floten. De panijrn hebbrn It'tl dtgtfijk 1'Oldorllde
maclrt om lIituwe initianeven te fnuiktIl
Hanssens: ..Ik ga niet helemaal akkoord,
Wanneer de bevolking deze parlemerusle-
den massaal zou steunen dan zouden ze

I

up een co objektleve rnanier informatie
verstrekken over wat een politicus bijvoor-
beeld zegt en wat hij doet. Wij willen de
doorzichtigheid van hel politieke bcdrijl
naar de burger opdrijven. Zo kan de kiezer
zijn steun verlenen aan de hervormers.s
Velo: Juttie noemen jarlf een 'doebf'lA.'tging·.
Welke aktits plannen jllllit IIU konkreet?
Van Qukkenborne: ..Volgende week heb-
ben we een aktie gepland rond het ruimte-
lijk struktuurplan Vlaanderen. We willen
op die manier IOnen dat de Inspraak die zo
gepromoot is door de vlaarnse rnütcumtnfs-
ter een valse Inspraak is. Hij heeft er tien-
lallen miljoenen promotiegeld regenaange-
gooid. Dat is borstklopperij. Wij eisen een
werkelijke mspmak.e

«Op langere termijn lOU er bijvoor-
beeld een onnnoetlngsplaats moeten ko-
men voor allerlei politieke organisaties die
een analyse maken en oplossingen voor-
stellen. We denken bijvoorbeeld aan hel
organiseren van een polinek katee waar
gedebancerd kan worden. ~

Raf ee-ns
Annemie peckx

Op 16 febnlari is er Uil infuwrfJadtring l'an
Tnangel in kaftt Notre lklm .. m Leuven om
20.JO 11.
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Geen privacy op het Internet (2)

The Systeembeheerder
always rings twice
Oinds enkele jaren vloeien er

duizenden elektronische be-
riemen over de netwerken van

deze universiteit, Uit onderzoek blijkt
dat e-maiien de populairste toepas-
sin9 VOII 11(:1tnternet is. De e-mail
kali voor verschiliende doeleinde"
gehmikl worden, van lie/desbrievetJ
lot geheime wetenschappelijke gege-
vens. Maar is deze 5nt/groeiende vonn
mil kommunikatie wel veilig? Zonder
dat we een e-ma'jlfobie willen ontkete-
nen, zijn er toch enkele hedenkingen
te formuleren omtrent de privacy IJij
e-mail.

Binnen herzelfde netwerk is hel mogelijk
om elke gegevenstraflek u,' onderscheppen.
Er bestaan computerprogramma's die deze
gegevens kunnen ontleden en alelubaar
maken. Mils de nodige toegang 101 hel
nClwt'rk kilO je de c-maûs van e('nd{_'[wie
op je scherm laren verschijnen. ZOzou bij·
voerbeetd de verantwoordelijke van het
universitaire netwerk de ganse informatie-
stroom op zijn scherm kunnen laten ver-
schijnen. Niet enkel het gebruik van e-mail,
maar alle funkties op het netwerk. Dit kan
een manier zijn om mensen uit de PC-klas-
sen te verwijderen, die porno en aanver-
wante Vim het Internet halen. Buiten het
universitaire netwerk kan hel best dat deze
vcrtu van Inbreuk op je privacy ook ge-
beurt. Daarurn is het af te raden om je vtsa-
kaartnummer door te mailen. êkspertmen-
ten om het zogenaamde lnte rnershöppen
veilig te laten verlopen zijn wel volop aan
de gang.

Enkryptie

Heden ten dage is er in deze problema-
tiek een nieuwe evolutie Ie bemerken. De
enkryptie of kodering van je informatie
wordt vergeleken met de kodet aal uil de
militaire geschiedenis. Het bericht wordt
dan met behulp van een speciale sleutel
gekodeerd. Een voorbeeld van zo'n sleutel
is het programma 'Prel1y Good PriVilcy'
(PGP). Zoals in de militaire geheimtaal
moel de ontvanger beschikken over dezelf-
de sleutel om het bericht terug om te vor-
men in mensentaal. Als er nu kapers - de
zogenaamde 'hackers' - op de kust je in-
formatie onderscheppen, zuilen ze slechts
een warboel van tekens op het scherm krij-
gen.

Kan dit nu de oplosstug bieden voor
het veilig versluren van e-meusz In de
Verenigde Staten woedt er rond enkrvpne
een hevige diskussie. De legenstanders van
de kodering - voornamelijk hel reder .. 1

Bureau or tnvesngctrons (FBI) - schennen
met het argument dal op deze manier kri-
minelen het Internet zullen gebrulken als
voornaamste komrnunrkauemrodet. Dit is
niet echt een steekhoudend argument. om-
dal de kode toch steeds te achterhalen is en
het praktisch onmogelijk blijft om alle e-
mailuaflek Ie kontroleren. Deze diskussie is
echter nog volop aan de gang.

Naasl hel onderscheppen van e-mails
tijdens hel trampon van zender naar ont-
vanger, bestaat er een andere manier om e-
mail të lezen. Je e-maü kan namelijk ook
gelezen worden door mensen, die ruime
roegang hebben tot hel systeem waar je e-
mail aankomt en opgeslagen wordt. In het
geval van een suidcmaccoum wordt Je mail
opgeslagen op één van de computers of
mailservers van de KV Leuven. Wanneer je
gebruik maakt van je srudeumccount maak
je eigenlijk vanuil de PC-klas een verbin-
ding rnet deze machine. Deze verbinding
koml sleelus tot stand wanneer je je naam

(stamnummer) en paswoord hebt ingege-
ven. Ditlaatste is echter te acmernaten of
te kraken met behulp van de nodige son-
ware. Deze programma's doen niets anders
dan een woordenlijst van kodenamen af-
gaan en ze proberen. Om zulke pregram-
ma's geen kans te geven, is hel aangewezen
om steeds een sijfer tegebruikeu inje pas-
woord. Er is echter één persoon, die geen
paswoord nodig heef! om Je persoonlijke
berichten Ie lezen en dat is de systeembe-
heerder. llij heef! volledige toegang lot alles
wat er op zijn machroe staat, dus ook je
persoonLijke e-mail,

Zoals gezegd moet diskussie rond in-
breuk op privacy niet leiden tot 'big

Ot'U' week gaan we de meer kulturele toer
<)11me een bezoekje dan hel Henamuseurn
in Hrus~(."1.vktor Hens, hel gezilht van
menig bankbiljet, let zijn eerste 5f<lPIX'n
(11' he;-tuuemer Het vmuele Honamu'i('um
thtlp:JJwww.cbrgrou!,.(omlhon.l) i~ een
Iraai \Iaaltje van Ik mogelijkheden dIe het
Internet kan aanbieden op het gebeed van
muccumbczockeu. wanneer je de cite hebt
bereikt. klik je op 'vmuat visi!" en kan je
hinncnstappcn in de eigen wcrnng van oe
.:sr,-hltekt. Je kan krez ...n russen 'explore'
en 'façade' 'Fxplure' laat tee de binnen-
kant \'an het gebouw Ie ontdekken. til lil

.-1],,("" kamer mnd Ie snuffelen. Mei -taçad ...'
knjl( je sled-.s de voorgevel van het ge-
bouw te lit:n en de mogelijkheden znu
hier ook beperkt.

Fr is met alleen een Interessante op-
~ldl"K:lmbVJn mooie plaatjes. Je kan ook
wat men achtcrgrcndintonnatfe op dc-c
site !CrUK\iIH.kn. tn de reemerkolom vlnt.!

brorhervangstvlsioenen. De tradttionele
briefwisseling is immers minder veilig dan
zijn moderne tegenhanger. Het blijft mak-
kelijker om een enveloppe te onderschep-
pen en open te maken dan een e-mail te
kraken. Onthou ook dal er slechts een vrij
beperkte groep van mensen zijn, die eüek-
tle.f e-maüs van andere mensen onder-
scheppen.

Paranoïde

Maar er bestaat nog geen echt specifie-
ke wetgeving rond deze problematiek. Men
mag echter niet nagaan met wie je mailt,
noch wal de inhoud is van je bericht. Het

nemen deze kamera's om de minuut een
roro. Als je pech hebt sta je dus met je
broek rond je enkels gedurende één minuut
te kijk voor heel de wereld. Indien de ma-
ers van deze site nog het onratsoen heb-
n om de beste toto's te bewaren, ben je

elemaal gezien.

Verdekt

Toch een mooi voorbeeld van het
uitsmeren venje privacy op hel Internet.
Dl! kan mensen echt wel op verkeerde
ideeën brengen. De sites van de kategorie
'toüer cnms' blijken in de meeste geveuen
gewoon een rruuk te zijn om surfers naar
run homepage te lokken. De rotteteams
Fijn dan nOj-lvrij onschuldig, wanneer je
bedenkt dm men ze ook in bijvoorbee-Id
hotelkamers zou kunnen opstellen.

NIet ene kamera's Slaan eetnee verdekt
opgesteld. Er zijn op de pagina van YahOOI
veel bravere sites te vinden. Zo staat er 00"-

Jt' een .1,1111.11tkoonrjev. Alqt' hljvncrbecld
de beencuts van VlClo,- Ilonol aanklikt.
knjg Jt' een kt>rlt' bloKrafie van d('ll' inter-
nattonaal gereputeerde architekt. waarvan
l'ind ''I{, nog een grote retrospekueve ten-
100m~teiUllt-:llcp lil "t·t Brusselse ralei~
voor Schone Kumten: Verdere Informaue
ov..r de wnueuwende prinf'ipe\ van de
anncuvcau-archuektuur wtlfd~ngcgroe-
peerd in u.. Index. naar vlnd je onderwer-
pen terug in verband met ijTer ol belicht-
ing. maar (luk endere artnouve-au-archi-
lekten .:sh Henry Van de Velde en Paul
Harnesse. Abjt' de deurklink aanklikt. kan
Je j.' bezoek aan hd museum voertzenen.

Kortorn. dit is een \ crrassende en
gevarieerde stte. Er h wel één beperking:
je mll,,:t Oc'>l:lul.l.en over Ik- 3.0 versie ven
Netscape. Indien je na dil bezoek het huis
In levende lijve wil gaan bejjjken ken je
tere-cht in tk I\nwril.llal\~Clotr,lat 25,1060
I3russd (St. Gilli~). Het museum is open
van din~dol!! lilt en II1tl zondag. Info
02/517.16.92.

(pvh)

•

eerste deel Is opgenomen in de zogenaamde
Befgacnmwet, die dil al komroleerde voor
gewone telefoonverbindingen. Op deze wet
bestaan er wel uitzonderingen, voor wie
wettebjke toestemming heeft. De inhoud
van je boodschap wordt beschermd door de
wet van 1994. Ook in deze wet bestaar er
een achterdeurtje, als hel gaoll om krimi-
nere snuarles ol het in stand houden van de
telekommuntkaue. Dit berekent dat de sys-
teembeheerders e-mail mogen lezen, als dal
noodzakelijk mocht blijken voor het in
stand houden van het netwerk.

Voyeurisme op het Net

Jan ccveeru

Met je blote billen OP het Internet
Goorje het weet, kan iedereen

ter wereld je edele delen op I.et
Internet terugvinde". Enkele

sites op het Net laten je toe om via
speciaal oPgestelde kamera's even
binnen Ie glure" in bepaalde kamers
of plaatsen.

Je vindt deze pagina's terug onder rubriek
'spycamcra's' op hel zeeksysteem Yahool
jwww.yahoo.rom). Eens op de zoekpaglna
van Yahoo likje eenvoudigweg "camera"
in, en je bereikt een verzameling mei
verwijzingen naar dil soort kamera's.
Meestal gaat het hier om een fotokamera.
die om de minuut een foto neemt. Deze
staan meestal opgesteld in de buro's van
een Internetbedrijf of op een studentenkor.
Het gaat dan ook om plaatsen waar de
mensen z:ich bewust zijn van de karnera.
Edoch, sommige mensen stellen een kame-
ra op in een plaan waar je dat niel zou
verwachten. zoals een toilet. Zoals gezegd

onto JaargOflg 2J "r. 16 dd. IQ februari 1997

een kamera opgesteld in de studio van
Adam Curry, de blonde' Nederlandse macho
en natie droom van elk tienermeisje In de
lage landen. Als Adam-wakker is kan je er
ook chauen met Adam of andere bezoekers
van de site. Het probleem bij dit SOOrt van
kamera's is dat de beelden slechts om de
minuut binnenkomen. Men moel steeds de
ganse pagina helemaal opnieuw binnenha-
len om een nieuw beeld te verkrijgen. De
f1sheam van Netscape slaag! er echter toch
in om het Interval tussen de nieuwe bed-
den klein te maken en kwasi bewegende
beelden door te sturen. Je waant je in een
levenseem aquarium: de "Contlnuöusly
Refreshing Fish Carn". De goed c kwaliteit
van de beelden Is voornamelijk te danken
aan de uitstekende verbinding. Spijtig
genoeg zijn er bij Yahoo! verschillende links
naar sites terug te vinden. die niet blijken
te werken.

Jan Govaerts
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Avonden van de architektuur

De grens tussen de
~ el onderscheid tussen kunst en
..,. kunde is soms moetutte te ma-

ken. Dat geldt zeker voor de
architektuur. In tegenslellin.9 tot het
werk \!on de schilder of de danser, zou
dat van de architekt namelijk tegelijk
mooi én funktioneel moeten zijn. Een
goed voorbeeld van iemand die erin
sTaagtde balans lussen die twee in
evunllicht te houden, is de Gemse
architekt Paui Robbrecht. ttunktiona-
liIeit ziet hij als veel komplexer dan
'nut', Hij kwam vorige week donder-
dag spreke" op de derde 'A vond van
de architektuur',

Oe 'Avonden van de architektuur' worden
georganiseerd door een stedenrenwerk-
groep van de afdeling architektuur, samen
mei Roger de Marrelacre. proleseer aan die
afdeling. Ljesbeth Storkcnhaum, één van de
studenten van de werkgroep, geeft wat uit-
leg bij hel idee achter de avonden. MWeno-
digen een aantal Vlaamse en Nederlandse
archnekren uit. die hun werk en hun
tdeeen komen voorstellen. Er zijn enerzijds
relatld bekende namen bij. zoals Paul Rob-
brectu. ceorges Balnes. Kees Christiaanse
en Koen Van Synghd, Dil" inviteren we
vooral om de mensen uit de kandidatuurs-
jaren naar de avonden IC latert komen.
Andenljds vragen wc ook een paar jongere,
meer vernieuwende archttekten. Dal zijn
dil jaar Kris Van zeebeoeek en Jan Maen-
hout. M

Biënnale

0111 Paul Robbrecht één van BdgiC:'s
groten is, valt duidelijk af te lezen van zijn

palmares. In de rulm twintig jaar dat hij al
akuel is als architekt - hij studeerde in
1974 al aan het Suu-Lucaslnstltuut in
Genl- won hij ondermeer de 'Prijs van
Rome voor archttekruur' (1979), de
'Gode<harlewedstnjd voor architektuur'
(1980) en de

.-:;;

prijs voor het beste
bedrijfsgebouw van het
jaar 1996. In 1985 werd hij gese-
lekreerd voor de presngieuze
Biennale van Venetië. De opdrach-

ten die hiJ in de loop der jaren heeft gekre-
gen ll~en cr ook niet om. Zo mocht hiJ
1992 de n-moonsrelhngsgebouwen van
Dokumenta XI in Kassei bouwen. en maak-
te hij vorigjaareen voorstudie voorde
nieuwbouwplannen van hel Nederlandse
museum Boijmans Van Beuningen. Volgens
de direkteur van BoiJmans omdat Rob·
bredu "één van de vier beste architekten is
als het aankomt op het ontwerpen van

'adwrtmtit,
centrum

Leuven

Theater
DE BEZOEKER
MALPERTUIS

God bij Freud op de Sofa?

Op 22 april 1938, de vooravond va" de Tweede Wereldoorlog. wadi' Frud op
toestemflil/,Il0/1/her land te verlaten om zo aalt deportatie naar e~Jl

concentratiekdmp te ontkomen. Die avond krijgt Freud bezoek. öe bezoettr weet
meer dan Fmld wil til kan geJovm, Dl' grote wetenschapper wordt gecorkromeerd

met de 'Almaduiqe', Of is het een patiënt?
- -Tekst: Eric-Emmanuel Schmlu - Regie: Tanya M. Zurda

Spel: Sam Bogaerts, Robby Cleiren. Arnaud Jacobs en Rilde Wils

Auditorturn Minepoort
Donderdag 13 februari om 20:00 u

Toegangsprijs: 400/360 fr.
Reservatie: 016/222 113

Lo-fi noisepop met de Beatnik Filmstars

De rijke armoede van de
stolzuiger

musea". Maar ook de kantoren en de wo-
ningen die hij heef gebouwd 7.ijn zonder-
meer indrukwekkend.

Hutje

Donderdagavond sprak Robbrccht
vooral Over Zijn archückturatc opvattingen
en zijn manier van werken. De teorie werd

geûlustrccrd aan de hand van dia's
van enkele recente gebouwen.

Hij had het uügcbrcid
~~t'r de paviljoe-

•

krijgen is. Kunst beantwoordt blijkbaar aan
een behoefte."

Dat kun~1 en praktisch nut inderdaad
best hand in hand kunnen gaan. wordt bij
uitstek getoond In de paviljoenen die
gobbrechr. Dacm en een reeks medewer-
kers tekenden voor de Dokumentatentoon-
st('lJln~ van 1992. Midden In het stadspark
van het Duitse.' kasset zetten ze een vlllt;)1
langwerpige gebouwen neer. waar schilder-
kunsl in werd geëksposcerd. Hel tijdelijke
museum - hel gemeentebestuur van Kas-
sei besliste dat het bouwwerk na honderd
dagen algebroken moest worden - doel
denken aan treinen of woonwagens. Dal is
volgens aobbrecht niet toevallig. Hij legt uit
dal het de bedoeling was dat de gebouwen
na de teruqonsrelltog een eerste en laatste
reis zoudeÀ maken, en dan ergens pcrma-
nent necrgh('t zouden worden. Dat is ill-

tussen gebeurd: ze Slaan in

hiJ voor Jan
noet bouwde in

KasseI. en over zijn renovatie
van het gebouw van de Katoennatie

in de Antwerpse haven. Daar vormde hij-
samen met zijn vrouw Hilde Daem - een
oude opslagplaats om tot kantoorruimte. In
belde gebouwen. net als in de rest van zijn
werk trouwens. valt op hoe Robbre<:hl
knappe archttekrurale vondsten koppelt aan
een grote funktionaliteit. De opvallende
transparante koepels bovenop het gebouw
van de Katoennatie bljvoorbctld. ziJn prak-
tisch omdat ze zorgen voor lichtinval in de
ruimte waar nu baro's staan, maar tegelijk
valt ook de vorm' ervan op. Voor het ont-
werIf"tJan ee klfpèlMYerktè''Robbrechr
samen met Chrlstlna Igleslas. een Spaanse
kunstenares.

Paalwoning

In een interview met Knack zet hÜ zijn
mening hieromtrent uit: MAlskunst niet
funktioneel was dan zou ze allang niet
meer bestaan, denk ik. Zij vervuil ook een
funktie, zij vult ook iets in dat nieJ dood te

~ ristot. 1997. Wanneer je van
~ een plaatselijk groepje een

nieuwe plaat hoort. is - sinds
wat er allemaal met rorusnead.
Tricky en Massivt Attac.k is gebeurd
- de kans hul groot dat je met een
lome triphopbeat en een (mgelenstem-
melje opgescheept zit. Zo niet op
'Phase J', de nieuwe plaat van Beat-
"ik Filmstars, die ouder ee" hoop ruis
verstopte popliedjes spelen. 'Scraping
noiseoop genius' heet dat, nu donder-
dag te beluisteren in de kelder van
jeugdhuis Clockwork.

het Nederlandse plaatsje Almelo, waar 7.1"
dienst doen als muscum.

Adem

Na zijn soms grappige. soms verw"ardc
ulteenzettlng besloot Rcbbrecht dat hij
ejgenlljk geen konklusie had voorheretd.
Zijn werk zelf vat het echter mooi samen:
het fragmentarische, het modernisme in de
architektuur wordt door Paul aocbrecnt cp
HUdc Daem nieuw leven ingeblazen. ZÜ
geloven In een eenheid van stedenbouw en
architektuur, waarin een arcnuekr zich aan-
paSt aan de bestaande kontekst. Hel werken
in een pure. zuivere vormentaal geeft hun
werk :zelfs een klassiek karakter. een ver-
ademing van eenvoud In deze postmoderne
tijden.

Martljn Graumans

Dondtrdagavond is Gtorgrs Bajn~ tt.l/lUI op dt
'Avondtn van tÜ ardrilddllur·. Op 27 ftbruari
komt Kl~Chrisliaanst. en op 6 maart Jan
Matnhoul. 'à sttllen hun werk tt/ktnl voor om
20.00 u in dt Grott Au/a van hIt Maria·Thtrt-
iiainuituut.

de mensen. Daarom rieturen ze 'Atomie
Recordings' op. een label waarmee ze - als
de gelegenheid zich voordoet - optredens
willen organiseren, en af en toe ook een
plaatje uitbrengen.

Cool

Tot nog toe verscheen er bij Atomie
Rccordlngs één sinsIe, van het Antwerpse
indiepOI)grocpje Orangc Black, van wiè het
label dit najaar ook een rutl-ed zal uhhren-
gen. Het is dus geen toeval dat Orangc
Blaek in oktober hel voorprogramma ver-
zorgde van Girls Agatnst Boys. toen Atomie
hen naar Leuven hol'-:erder zorgde het
Jj-ream ook al voor
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Amerikaan Michae] Bensou. Een Itlm die in
freementen hel verhaal van de 'Neue Slo-
wenlscnc WeIIe' vertelt: het verhaal van
een jo!Toep kunstenaars die zich vooral in de
jaren lachti!! op een ononodoxe wijze af-
zeilen teaen het Joeeostavtschc rcatmc. Ze
esteuseeroen fascistische en stalinistische
ruueten om het Iasctsme van hel alledaaase
Joeeostavtë Ie bekritiseren. Ze drijven de
dlktamrlale trekken van de leiders 20 lot in
hel ekstremc door. dal hel subvcrslet

OX-JDe90SlaViii fikt zijn wonden. :March Feld' en 'March Rilt', en stelden zijn. De beelden brengen ze tol leven. Na wordt. Dl! bcwl'ging loklc uiteraard grote
Levens et! huiren worden rod~ vast dal J'ij aan hel vernoemd euvet onr- dl' titel 'Geen treinen terug' sten we weer komrovcrses uit. Ze waren zo overtuigend
weer opgebouwd. Het zou tlOOH snappen: de vorm van de video's is als het bomen aan ons voorbijschieten, bomen dat velen hun bedoelingen niet door had-

meer gebeuren, had melJ ons verte- ware een metafoor voor de zwaarwichtig- badend in zwarthem deze keer. Weer gaan den en de kunsicnaars zelf beschuldigde
kerd. De heulen van de Balkan zij" held van de thema's die ze behandelen. Zo de beelden zo snel dal de bomen vervagen van lasclsrne. De lnverulviteh van de
gaan rentenieren, het westen hield vertellen ze geen rechtlijnig verhaal. er en zwarte schimmen worden, inktvlekken, kunstenaars bestond er dus in hun werk
ûch bezig met de MaastricIJtnorm en wordt zelf~ lIiet in gesproken, In -March de adem van de moloch, de rookpluimen zodanig te maatpuleren. dat het systeem
koeien. wie is scIJuld(g, wie is mede- Rltr"komen niet een, personen voor, van de kcucerurauekampen. zichzelf in zijtl.hellld zet. Uileindelijk wordt
pliclJlig, had de oorlog vermeden 'Match Rilt' i~ et'n rdwe ....lag in zestien In totaal wunlcn vijf dergelijke video's hier ge~l)ct:ld met de begrippen 'ironie' en

kmH1e11 worden? Ook _.' ...
kunstenaars weken zich
een houdi"g. In Stuc
zijn een aantal films en
video's Ie bekijken die
ilIgaan op de relatie Ilis-
sen kunst en oorlog en
de duistere kanten van
het bestaan in net a/ge-
meen. Het Nederlandse
duo Sluik & tcurpers-
hoek maakt vooral korte
video's, reisveruoeen
waarin ze de in nevelen
geiuIlde gnlwzame
sporen van voorbije
oorlogen opspeuren en
konfronteren met de
kontemporaine politiek.

Video's van Sluik en Kurpershoek in Stuc

De voorbijglijdende landschappen van
de Balkan

Ron Sluik en Reln Kürpershoek hebben
elkaar ontmoet op de kunstakademie en
werken sindsdien met elkaar samen. Sluik
en Kutpershoek willen verhalen vertellen.
eerder dan de geschiedenis aangrijpen om
mooie bedden te maken. Film is hun
vehikel om een verhaal te venellen. hun
boodschap mee Ie geven, video's maken die
ets-een-sreen op het 8(':'W~en liggen.

VehikEl

Hel gevaar van kunst met een bood-
schap In hel algemeen is dat ze even cnort-
glneel en gemakkelijk wordt als een door-
snee gedicht van Phil Bosmans. Het feit dat
men de goede zaak dIenI, wordt als eks-
kuus gebruikt om er zich op vormelijk vlak
gemakkelijk vanaf te maken. Wij bekeken
twee van de vijf video's van Sluik en Kur-
pershock die in Stuc vertoont worden,

haalt haar lnvpiratle zowel uit de jaren
tachtig als negentig. Op hel eerste gehoor
gewoon cool. met een ckkaslcncle vcrwij-
zing naar The Fall en hier en daar zelfs Joy
Dlvtston, maar toch gekruld met de nodige
nonchalante slackerDair. en de obligate stof-
zuigersound en rammelende drums. Ken-
merken van die stroming die de laatste je-
ren vooral in het Amerikaanse indiecircuit
school heelt gemaakt, de lu-fi. De belang-
riJkste venegenwoordfgers ervan, zoals
Guided by vcrces en de vroege Pavemcm,
zijn dan ook nooit veraf.

Everest

Eerder was dat al te horen op hun
goed onthaalde plaat 'Laidback and
English', en op de nieuwe 'Phase 3' is dat
ntct anders. De slechte opnamekwaliteit
werkt als prikkeldraad, dië mooie liedjes als
'Milk' moel beschermen tegen mensen met
een slechte muzikale smaak. Oasisfans zijn
dus gewaarschuwd: het zijn de

die de aeeues weer
Al deze verwijzingen

jIImstars soms I

minuten, Meestal moet de kijker het
gezichtspunt innemen van iemand die in
een trein zil. In een razende vaan passeren
aan onze ogen beelden van landschappen.
De video Is onderverdeeld in twintig delen.
Elk deel begint met een titel waarop een
associatieve reeks beelden voiKt. De thds
creëren een kontekst, waarin dan met
beelden een-vernaai '\I'eneld Wontt.r~dltt
van het eerste hoofdstukje is bijvoorbeeld
'Weg van het vuur', we zien geelachtige
bedden van steeds sneller aan ons voorbij
trekkende boomstammen. De beelden gaan
uiteindelijk ao snel dat de komoeren van de
bomen vervagen en we alleen relgele stre-
pen zien die doen denken aan vlammen.
Het vuur als een metafoor voor oorlog,
geweld, wereldbrand. Andere tnets zijn
'Naar de grens', 'De ijzeren slagboom',
'Door schuldig landschap' en 'wener wel-
Ier'. TItels die op ztch al duidelijk genoeg

'sérieux' die zo dicht bij elkaar worden
gelegd dat ze lijken samen te vallen, waar-
door verwarring ontstaat.

vertoond, waarvan de recentste, van 1996,
gemaakt is na een reis door ex-Joegoslavië.
Sluik en Kurpershöek zullen trouwens zelf
aanwezig zijn bij de vertoning. op maandag
24 Iebruart. Benny Debruyne

Video's \'011 Sluik d KIl'FnihNk in Stuc op
mtJaHda!J 14 februari om 10.00 u. Op WfHtUdag
11 en dOHderdtJj IJ februari om 20.00 u.brengt
-MitIt"ellknson zijn film 'Pr?didio1Uof Fire'
m« IItJa, Stut.

Subversief

Deze' week nog kun je kijken naa
'Prcdi(1ions of Hre'. een film uit '95 van de

•
......

G' B'
Uiteindelijk slagen de Beatnik FIlmstars

er toch wel in om deze bezwaren IC ..over-
winnen, en om hun nummers voor zich te
laten spreken. Op 'Phase 3' staan Immers
genoeg 'hooks' om de Moum Everest mee
Ie beklimmen. De arnse radioprcscmator
John Peel is over de Filmstars alleszins te
spreken; -axccucnu Excellentl Excellent!"
In hun eigen woorden klinkt dal; -t'm en-
terraintng and l'm ntce.'

Joris Jenssens

Btamik Fi/mntJrs, Dp donderdag 1J f~bnllJrj
1997 om 10.00 u in d~ kelder van JH C/ockwork,
ugmaw:r hel poliliekantoor. tn het ~wrprogram·
ma spl!f'lIBtauntck. ern BelgischgrNPJr. Je kan
erin voor 100/250 fratlk (jt uilkled~11en insme-
UIl met boter helpt ook). O'jonisalit: Awmic
Recordin!}&.Vvk: JJ Records, in de Pa"jss/raal.
Info: 23.40.27.
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Tentoonstelling 'Vrouwen kiesrecht 1789-1948'

Over fruitbomen en vlaggenzwaaisters
0",998 zal hel vijftig jaar ge-

lede" zij" dat het algemeen
stemrecht werd ingevoerd:

IIl?genetttw;,ltig jaar na tiet algemeen
ellkelvoudig stemreent voor mamlet/.
konden ook de vrouwen IIaar "el
stemhokje. Aan liet simpelweg bolletje
kleuren 9;"9 een woelige strijd vooraf.
De tentoonstelling begbtt meI liet re-
volutionaire jaar 1789, toen bleek dal
'gelijkheid. vrijheid en broederlijkheid'
helemaal niet als 'gelijk, vrij en zus-
terlijk' geï"terpreleerd kon worden,
Voor het 0"Iall9s opgerichte Archief-
centrum voor Vrouwengeschiedenis
genoeg redenen om een tentoonstelling
te orqaniseren.

Langsheen denig panelen met kankaruren.
cartoons, parnfleuen. aUiches, vol onbeken-
de namen met sterke verhalen en vooral
veel overtulging worden honderdvijftig jaar
srrategjeèn en mondigheid van vrouwen
visueel uitgebeeld. De Slrljd voor vrouwen-
kiesrecht leven soms hilarische taferelen op.

De tentoonstelling en de strijd beginnen
in 1789. Door de straten lopen vlaggen.
zwaarsters die waardering kregen in oproer-
teksten. -veneerd door hetzelfde vuur als
hun echtgenoten en broers hebben ze mee
trouw gezworen aan de revolutie ... Bij het
naderen van de ....ijand lullen de vrljheids-
en vaderlandsttcfdc de natuurlijke zwakte
van hun sekse overstijgen.' Maar er gaan
ook teksten In politieke rlchtlng: ·We vra-
gen dat de Nationale Vergadering zou sreu-
nen op vijftig procent vrouwelijke stemge-
rechtigden. om de zachtheld en bcrmuuc-
lijkhcld te bewaren, die zo belangrijk zijn in
tijden van revolutie."

Fruitboom
Ondl'r Frans bewind (l79S-J814)

wordt dat vrouwelijk poliliek vuurwerk
vakkundig In de kiem gesmoord. In zijn
Burgerlijk Wetboek legt Napoleon de fun-
damenten van de uaditionele gezinstruk-
tuur vast, die tot op hel einde van de negen-
tiende eeuw de vrouw aan de haard zal
kluuteren. onvoorwaardelijk gehoorzamend
aan de macht van de man. "De vrouw is
onze eigendom. wij niet de hare: want zij
schenkt ons kinderen en de man schenkt er

,h rUIt,'l!T$lti.lt
tIIh.n l,ftIlMERO.
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geen. 7x is daarom zijn eigendom zo-
als de fruitboom behoort aan de tuinder."

De vraag naar vrouwenkiesrecht wordt
zelfs in 1830 niet gesteld. Hel sünskresrechr
wordt ingesteld, en het zwakke geslacht
wordt nog maar eens otücteet onbekwaam
verklaard. vanat dan zijn er enkele lITOU-

wen, die het voortouw nemen en hun stem
verheffen. Ze luisterden naar welluldunde
namen als zee Gatü de Gamond en werden

Duizendste PC verhuurd
Vorige donderdag werd aan de KU Leuven
de duizendste PC verhuurd, wat gevierd
werd met de plechtige ondcrtckenmg van
het huurkcmrakt. Eigenlijk zil de untverst-
teil op dit ogenbllk al aan nummer 1140
(verhuur en verkoop samen), maar dat
slJfer bekt natuurlijk niet zo lekker. Er zijn
bovendien - op vraag van de studenten
- zo'n vijftig stuks bijbesteld, omdat te
verwachten valt dal menig tesisstudent op
het laatste nippenje nog een re zal nodig
hebben.

Het systeem verhuurrverkoop is hter-
mee een gewddig sukses geworden, maar
zoals bij elke medallle is er ook hier een
keerziJde, met name de PC-verslaving waar
sommige studenten blijken aan te lijden.
Uit sljfers van vorig akademiejaar blijkt im-
mers dil! sommige studenten, gerekend
over lIJle dagen van het akadenuëjaar. ge-
middeld vier uur per dag alleen al op het
Internet zalen. Dat is entzenend veel, en

vermoedelijk liggen de stausueken dil jaar
niet anders. René stonzoone van het un!-
versirair rekencentrum heef! dit akademie-
jaar echter niet meer de kans om hel ge-
bruik Ie meten. 'Op vraag van de steden-
ten zijn het algemeen gebruIk en hel rruer-
nelgebruik sinds dil jaar gekoppeld, omdat
studenten vroeger problemen hadden met
het overbrengen van Internetgegevens naar
hun persooulljke Illcs", aldus storteoone.
Nu is het dus niet meer mogelijk het ge-
bruik statistisch te vcrwerken.

Een ander probleem 7J;n de hackers.
ëtonaoone licht toe: -vonge week werd er
weer een eerstejaarstudent betrapt die pro-
beerde paswoord files uit andere landen op
te halen en te kraken met speciale kraak-
programma's. Er zijn ongetwijfeld nog an-
deren aktief, maar het Internet is nu een-
maat een open systeem waarop beveiliging
amper mogelijk is."

(ab)

Ttensestraat

9 -19 u.
9-19u

Maandag Urn Donderdag
Vrijdag

Ttcnscstraat

Ivan
Franse utopisch socialisme van satnt-sfmon
en later dat ....an Fourier.

De Europese revolutiegolf van 1848
heeh voor de vrouwenbeweging weinig zo-
den aan de dijk gezet. De rolverdeling tus-
sen man en vrouw is blijkbaar Ie vamelt-
sprekend om in vraag gesteld te worden.
De krachten worden nugerrclu op het on-
derwijs. Zo moeder, zo dochter en Isabclle
Gatti de camend en Léoruc de Waha zullen
het meisjesonderwijs aanzienlijk unbretden.

voor verruiming, en zoeken aansluiting bij
de tmcmauonale beweging. DIe biedt hen
de steun. dk ze in elgcn land vaak ontbe-
ren. TIjdens de eerste wereldoorlog worden
de feministische idealen in de praktijk ge-
bracht: vrouwen zijn vanaf dal ogenblik
meer dan ooit aktief in hospitalen, liefdadi·
ge organisaties, de oorlogsindustrie en het
vcrzet. Na de oorlog duiken de oude tegen-
stellingen rond het vrouwenstemrecht weer
op en wordt er tussen de zuilen een tak-
ûsch spelletje gespeeld. De katolieken gun-
nen de socialisten en liberalen hel algemeen
enkelvoudig mannenstemrecht. op voor-
waarde dat zijzelf in ruil het stemrecht voor
de - overwegend katoliek-denkende-
vrouw verkrijgen. Het compromis wordt
gesloten in 19~'9. Mannen krijgen het alge-
meen enkelvoddig stemrecht, vrouwen mo-
gen enkel aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen deelnemen maar zijn wel verkiesbaar
op alle nivo'~ De propagandamachine schiet,
in gang. en vrouwen worden bewerkt met
parnfleuen als 'vrouw als huisvrouw, als
moeder. als panijgenote':helpt mede voor
den triomf der lijsten van .. : Daarmee is de
toon geut, vrouwen worden niet als indi·
vidu naar de stembus geroepen maar als
huishoudsters en opvoedsters. Vooral de
keroueke pani; blinkt uh in hel publiceren
van Idyllische hulshoudtafereeltjes.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
1921 worden 196 vrouwen verkozen -
één percent van alle gemeenteraadsleden
- en krijgcn een 'vrouwelijk' werkterrein
toegewezen: sociale zaken, onderwijs of
gellll!.belcid. In hel Parlement. waar vrou-
wen wel verkiesbaar zijn, blijft het aaQtal
vrouwelijke parlementsleden gedurende "-
het Interbellum bijzonder laag. TIjdens de
krhis t:11de daaropvolgende moeilijke jaren
wordt de strijd voor politieke emansfpane
aan die voor eknnomtsche gelijkheid gekop-
peld en staan vrouwen herhaaldelijk op de'
bres voor het provindaal stemrecht, de her-
ziening van het burgerlijk wetboek. het recht
op arbeid ... Het is echter pas in 1948 dat
vrouwen vollt:dig stemgerechtigd worden.

Rut aevnaerts
'Ent ~ ...,_Slt'",' is te vt'n În de unÎwnÎ-
ttÎtsbibliofnk WIn 15 februari tot 15 maart 1997.
Opm van maandag 101vrijdag \lQn8.45 u lOt
19.00 u. Op tal"dolJ lOl 12_JO u,

Rol/en

Pas met de eeuwwtsseltng komt er ver-
andertng. Allerlei feministische organisaties
zien het daglicht, die het voorwerp vormen
van de in de tentoonstelling te bewonderen
kollektie sekstsusene cartoons. Maar de bal
is aan het rollen gebracht, en vrouwen be-
ginnen het rollenpatroon en hun olfidele
minderwaardigheid en onbekwaamheid te
bevragen. Liberale. socialistische en karo-
lteke vrouwen. die binnen hun eigen zuil
voor hun rechten opkomen, verenigen zich
in 1912 onder hel banier van de Fidiration
bûgt pour It tuffra!Jt dts Femmet, Ze ijveren

Voordeliger reizen kan écht niet.
Promotionele reisformules heel het jaar door.

Exclusieve 'luchtvaart'vtreirr-'bus' tarteven voor studenten en jongeren.
Dé laagste Iuchtvaartprtjzen wereldwijd voor iedereen.

An-pessen en around-the-world tickets.
Last minute aanbtedtngen.

Dé voordeligste cltytrips en vereujven 'à, la. carte'.
Rondreizen met Internattenaal karakter.
AantrekkeJ.tjke huurwa.genformules.
Studenten- en jongerenkaarten.
ings- en relSbUstand-verzekeringen.

,. ....... .....: .... ~ t

8
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Geschiedenis vanuit vrouwelijk perspektief

Vrouw stoot door het glazen plafond ...
ee emansipaüestrijd I/uft heel

wat reenten voor de vrouw af-
gedwollgen, ell vele ven....orven-

heden zijn zeer jOlig. Vanaf 1948 is er
het algemeen stemrecht, maar tol I/et
eind vall de jaren vijftig konden vroll-
wen bijvoorbeeld helemaal niet ZOmak-
kelijk een echtscheiding aanvragelI.
Voor een mali volstond het dat zijl!
vrOllW eenmalig overspel pleegde. Uil
vrouw kon pas sc/reiden wanneer zij
kon bewijzen dar haar mali zij" kon-
kubine in huis haalde ell [innncieei
onderhield.

Alleenstaande vrouwen hadden hl'I - wet-
lehJI.. gezrcn - zelfs Il't5 beier dan gehuwde
vrouwen. Al~ vrouw werd jl' meerderjarIg
en dus handelingsbck ..waam op 25 jaar,
maar hel huwelijk gooide deze verworven-
heden v3kkuildig iu dl' prullenmand. Een
gehuwde vrouw was ter 1958 "handellugs-
onbekwaam' en stond onder voogdij van
haar ~dll~wn",)I, Zij mocht mCI andere
woorden geen eigendommen verkepen of
een kontrakt tekenen zonder de handtckc-
ning - en dm de goedkcuriug - van m...n-
lid, Het beperkte erffl'<.:lu werd zelfs 1),1~In
1981 g~wijzj~d, zodat een weduwe. samen
met de andere erfgenamen. vrijelijk uver de
ertems kan beschikken, Ook de recerue ge·
Khiedsdmjving wijslop hel belang van Je
vrouwenbeweging. Leen Van Mulle, prufes-
sor Sociale Geschiedenis met een voorhelde
voor vrouwenstudies en ko-voorrnsrer van
hel Archiefcentrum voor vröuwengeschie-
denls. blikt terug.

Instantie

Leen Van Molle: «Vrouwengeschiedenis is
f'igenlijk n~ kl' IJl'cl n-ceuts. eind jaren
ze\enlil;:, begtn jaren l<lthtig IJl AlIIt·nl..J
cmstnen. en heel vlug overgewaaid naar
het kontinent. In Vlaanderen werden cnke-
lcn gebeten dom de ruikrobe. mnar een
echt clan was er nlet tot de jaren negenlig.
In Leuven ben l], erin terecht gekomen
naar aanldding van een debar rond vrou-
wen in ..Je geschio:deni~. Ik was reen do: eer-
ste en enige vastbenoemde vWlI\\elijl..l·
prof binnen het depa m-mcnt. Toen bleek
dar er in 1990 nog rnaar twee vrouwen ge-
dokrorccrd hadden. ben Ik beginnen vcrder
lezen en doorgegaan in vrouwenstudles.
Het is niet dat de universheit vrouwon-
vriendelijk is, er rijn gewoon weinig vrou-
wen die doktereren en dal doktoraar af'rna-

keil, De openheid en de nueresse van stu-
denten is groot. Het besef dal er een vruu-
welijke kant aan de gesduedents is, begun
nog maar langzaam door Ie dringen, Hel is
heel belangrijk dat wc leren over hoe vrou-
wen de maatschappdijke gebeunenissen
beleefd hebben. De organisatie van het hui-
selijk leven, het doorgeven van waarden,
hoe ging dat rn zijn werk? Direkte bronnen
om het aandeel van vrouwen in de gesch!e-
dents op het spoor te komen lijn er nfct en
ze hebben voorei een rol gespeeld in tor
nog IOCsterk verwaarloosde Ht:oiedell. Wc
moeu-n de geschiedeuts helemaal opnieuw
bevragen vanuit het geudcrperspekr!ef
(gcndcr b ~O:IJ term die gebruikt wörth om
een onderscheid Ie maken ruwen hel btolo-
gisch geslacht, sekse genoemd. en de ldcn-
IHeil cn rnaarschappclijke poeitle die dit
blologisrh gl;'~lal'hl in een bepaalde kultuur
ml>1 !ieh meebrengt, Il\'dr~ .•

Stimulans

Veto: IV!/arom is er 111/ pas :O\'t'û l'tliJlI!lll~llm!:l
\\1Or \·r<1uI1't'II!:ll'S.h;tdmis. jaren 1/,/ at gn'/( f~-
mimsrisclrl' l1o!w/f!
Van Molle: -vtaandcrcn loopt wal achter
in vergèlijking met bijvoorbeeld Nederland
en Frankrijk. LaM om stellen dar de tweede
feministische golf eindigde eind jaren rach-
lig, of zelfs vroeger, maar de mogelijkheden
voer onderzoek dolleren van Iarer. Vanuit
de Europese Gemeenscholp werden bij ons
op nationaal vlak emanstpatlcradeu cpgc-
richt ('11 ambtenaren benoemd. Het staat-
sekreiartaar voor Maatscholilpelijke Eman-
slpatie dateert van 1985 en de benoeming
van Miet Smet als minister van Tewerkstel-
ling. Arbeid en Gelijke Kansen komt nog
later. Daarvóór was er gewoon geen ;1.1n-
dacht bij de beslissende instanties, Nu be-
gmt men een beroep te doen Op de welen-
Sdl<11len worden er hn.lndck luidd..:lcu.
vrijgemaakt. net is wet zo dat de weten-
schap gemakkelijker ontwikkeld was als er
eerder aandacht was geweest van de be-
voegde instanties .•

Subtieler

Ve1.O:Mat'f tC'1'! olfd~nOf'k dal'! wachten op Uil

uimutans vall het bdt'id?
van Molle: .Nee, wetenschap is geen be-
leidsinstrument, het onderzoek moel zijn
onafhankcüjkhctd bewaren. Wal wij binnen
vrouwengeschiedenis gerealiseerd hebben,
bewijst dal een autonome invulling moge-
lijk is, Bovendien ging het in de jaren '70

v.z.w.
overkoepeleed orgaan van WATER~ E~ERGI.E&MILlEU, \'LARIO en TECUWARE·Vlaandtrt'n

WAT~:R
ENERGIE

LEEFMILIEU

Marktplein 16

2110 Wijnegem

tel. : 03/353.72.53

fax: 03/353.89.91

organiseert 4 studieprijzen voor een waarde van 200.000 BEF

Dil is Jallt Br(qodr (/670-1951), akl/tf;1I dr 'Ugl/C&/9' dil drait dts !mln/is'

en '80 om een heel strijdend Iemlntsmc
rond abonus. gelijk loon, kmdcrkreches ....
Het W.1$een agitatiegolf op straat, die sterk
gepelanseerdc standpurnen met zich mee-
bractn: je was voor ol tegen. Als je dan aan
geschiedschrijving beKinl ICdoen, kan je
eigenlijk nkt waardenvrij zijn. Het huidige
feminisme is misschien minder gei'ngagef'rd
en veel kalmer, maar maakt ook minder
rouren. Het eksncrmsmc van toen is ver-
dwenen. Nu wordt er meer gemikt op be-
snssrngsorgauen. probeert men langs poli-
tieke weg resuharen te bereiken. En vol-
gens mij met meer sukses. De nieuwe over-
legorganen krijgen meer erkenning en gaan
niet langer uit van een apart. elitair dubje.
De vrouwen aan de basis worden erbij be-
trokken en het gaat om een volgehouden
kampagne,.

mei de medewerking van hel Gemeentekrediet en de financieel Economische Tijd

WATER
ingesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij

ENERGIE
ingesteld door de n.v. GEA Happel België

AFVAL
ingesteld door de n.v. INDAVER

LEEFMILIEU
ingesteld door de n.v. WATCO

Inlichtingen, reglem~nJ en insclvijvingsfQrmuJur tijn te Inkomen op

het secretariaat VUilWEL te Wijneg~m.

Zwangerschap

Velo: Loopt dit IIrOUWaan de basis'nos wel
warm voor dt vrouwe,/lNwtging en (11ulIISipalit?
Van Molle: MJa, dat Is lets"anders. De
grootste ëisen zijn vervuld: er Is Stemrecht,
er is degelijk onderwijs, arbeid is bereikbaar
maar zo eenvoudig is het niet. De kansen-
ongellJkhdd is veel subtieler nu. Binnen de
wetenschap spreekt men van een 'glazen
plafond'. Alles lijkt bereikbaar. maar vrou-
wen kunnen maar 101een bepaald nivo en
blijven dan steken, In verband met pen-
sioen, loopbaanonderbreking en zwanger-
schap Is de vrouw nog vaak hel slachtoffer
van de wetgevtng.»
Velo: Waarom wordlop de lenloollIulfillg OWf

dr IIrDUU'r"9l'Schitdl'tfis \IOOraldt probltnlalirk
van htl kietrecht VODT vrouwen btlicht, ten poli·
tlek:thema bij ui/Slik?
Van Molle: _De lentoonstelling zelf Is be-
doeld als bekendmaking van de oprichtIng
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van hel archlctcerururn en 11111dan Ie tonen
dal er pk-zicrige dingen 111,'1' t.' doen 7ijn.
Met klesrcdn denken wc een breed I'lIhliel..
te kunnen bereiken. Ho:t is 001.. belangrijk
de voorgeschiedenis van de 1I(!)(lW 111de
polltlck IC kennen. Hoc is de huidige ~IIU-
aue. mei nogal dirigistische korreknes om
het aantal vrouwen in d~ politiek op tc
trekken, ontstaan? Wio: ",._.t:1er nog hoe
lang de weg is geweest, en hoc mcelaaarn.
Er wordt altijd gezegd 'Hoc schandalig dm
we in Delgie pas in 1948 algemeen stern-
recht hadden. De Belgische mannen heb-
ben het OIISgewoon niet gegund.' M.1ar dat
is dus niet zo, het zijn niet zozeer princt-
ptêle bezwaren geweest, de planru-n voor
vrouwenkiesrecht waren er al in 1894. Het
ging eerder om een elektoraal-politiek spel-
letje. het is de spanning tussen de socialis-
tische en de keioheke zuil die de vrouw
zolang van het algemeen stemrecht heeft
afgehouden. De tentoonstelling geelt per-
spektieven om na IC denken over de arge-
legde weg. het leert relenveren en zien dat
dezelfde problemen zich herhalen."

Rut ,ReynaerlS

Sitaat van de week:

'Let's do 68. You do me,
and I owe you 1.' (Martin
Amis, 1995)-'------
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Veto's huwelijkskantoor

Op nogal aI9~mlmf! aanvraag gaat Veto deze week van start met Lel/ven's eerste
multimediale huwedikskantoor. /11 deze emansipatorische lijden is net I/og
moeitijk eUI vrouw te vinden, die aan het etiket vall de echte Vlaamse vrouw
voldoe'.

Een echie vtaamse vrouw spreekt de vfaarnse 101<11in .1111'openbare gebouwen. l)uk in de
neucnale hoofdstad. Haar kennis van de Nederlandse letterkunde reikt verder dan <Ik van
de Franse of de Duitse. Zij laat haar naamkaartjes in hel Nederlands drukken. want de Wa-
len drukken hun naamkaanjes ook in hun moedertaal.

We zijn opgetogen Om deze week van start te kunnen gaan 'met dil prachteksemplaar.
Nildia eedeekere. Ze Is jong. knap, en radikaal vlaarnsgezjnd.

Denkt IJ dal IJ ook aan de juiste kwallfikanes voldoet. of Wil ti grililg ook eens een
edue Vlaamse vrouw entmoeten. dan komt u gewoon naar de Veto headquaners in de
'S Meien.straat nr. 5 te 3000 Leuven. In afwachting kan u misschien l'en artikeltje çchrijven
[over vtaemse kultuur, of over Vlaams ondcrwjjs), een tekemngeije maken, een foto'tje
trekken of een paglna·ljI.: dtp'en. We zullen er u eeuwig dankbaar VOOTzijn.

De redaktte

• I(ruiswoord
2 3 6 7 8 9 JO4 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizonlaai - 1 Grote veer - Alblnovonn van de bunzing 1Muzieknoot - Meisjes-
naam 3 Rein - Toestel dil! soms lawaai maakt 4 Gemiddelde weersgesteldheid-
Griekse lener 5 Zedelijke fout - Pers. vnw. 6 Pers. vnw. - Gerulema n 7 Kluitenbreker
- Geurige, eetbare paddestoel 8 staanster - Sprookjeswezen 9 Lid "",m t't'1l opstandig
bergvolk - Pers. vnw. 10 Oorlogsgod - Bljcenkomst met een groep deskundigen.

Venlkaal- I Lichaamsdeel- Helhge srad 1 Sprockjcsweaen - Onzindelijk, groezelig
} Uiteindelijk - Drank 4 Balk - Fijn, heerlijk 5 Langgestrekte grondophoping - Verlos
uil de nood 6 Bijbelse vrouw - Nederige woonst 7 Denkbeeldig - Griekse godin
8 Turntoestel - Hond als drukremaker 9 Wiskundige term - Zoogdier 10 Achteruit-
Klei-achtige grondsoort.

Door Filip De Keukeleere

,..

(advertentie)

LIDO FUIFZAAL
geeft aan iedere kandidaat van de praesesverkiezingen

x gratis vaten bij het boeken van een verkiezingsfuif

,
LIDO CAFE

geeft tot 15 april aan iedere student 1gratis drankje of koffie bij een pasta

•

LIDO SNACK

10

open van maandag tot vrijdag van 10.30 u. tot 24 u.
Bij fuiven gans de nacht. Tijdens verkiezingsfuiven

broodjes in promotie

LIDO - BOGAARDENSTRAAT 29 - TEL. 016/23.23.83
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ti zoel(erljes
zoekenjes zonder kommersteel oogmerk (gezocht gevonden. vederen t' d.) 'I'IJn !lri.,i~.
Voor de andere (te 1.0(1), te huur. tikwerk) wordt 100 frank per week aangcrek('nd. 0('
redaktie behoudt zich hel recht voor een zoekertje nlet te pldóllSCIl Zenden aan of
afgeven op's MeierssIraai 5. Via e-mail kanookopvt.lof!.hag.lr.aru.kuleu\.en.ac.be.

V Dil was beier dan literaire luinavollturenl
Maïs vous êres rous. oh oui!
v Ma('aT(na triomphera-t-elle de P. Andel"'!On7
vero. ga mee op seraweekend.
;J Geachte heren enzovoort eezcvcrdcr blabla-
bi .. " Is maar om te 7tggen Ken Uw Wereld
kwestie: van 0J' de reilen Ie wfjzen. Zie ook
VClojg.j) rth. 20, 2L 22. 2) en 25 en ik
ver~dlcr nog een paar. Uw leer toegenegen
n.A. voor hel A-Team. Onlangs nog In de Ar-
deururen. binnenkon op uw Itcc;r;icht?
.,J Ben JIJ ook een sans-cuïoue Ann?
.., Weten jullie het al van Martijn en Chloé7
.., eertcru aan de 001.e wou: Roodkopje is
gonna get vou!
.,J Ikn 'bad wave'? Eccn ~I><:daliste zal je er
gauw vanaf hefpen (surfp.ak niet Inbegrepen).
" Binnenin. poelie waar je bet schuim van op
je bek krijgt. Jack T.!Ilking.
" Konsekwentie is een vorm van geestelijke
konstipatie. (Filip dcc Pillecyn).

" Benny D. heelt altijd een stuk koord. een
zakmes. lucifers en een kondoom bij. Ik A-
meisjes.
.., Benn lOeripper? A&A.
"Venez terrouver flin sur alamak (Francel.
.., Imerallis: multidissipllnair. wetenschappelijk
en leesbaar tijdschrift op het www.Gc.rucrcs-
seerd om mee te schrijvccn? Vergadering boven
Pulitlka Karrecc up 10 en 17/020111 21.00 u.
(vooral mensen uit de eksakte hoek gezocht).
"wie kan dat brandje b~ Ann P.blussen? Le

sansculotte JfSUJ.
v Wulpse vetemedewerkers. zet hem op ..
vatennno.
v woensdag 12lebruari: VAlENTIJNSFUIF in
de Samambala .
.J Aandaehtl Dil is een oproep rot samen-
komst. Zondag 30 maan. Crete de Chabrieres.
11.00 u. xtlcmêtrc Iaucec. The A-Team rules.
B.A_.

V Meisjes haast jullie. de 2 weken ziJn bijna
om. JOOSt wacht in spanning.
,J Dikke wenen aan ons voomuenje van 011S

hartje en nu echt .

" Be. be my Valentinel
..j Darkman en Fa •. ik legen u in de naam van
X.P. Moge het heilige licht der Insllir.nie van
uw nederige doch geweldige drumster nog
lang op nederschijnen. Verder nog veel renen-
genot en een huggie van SinuxX
v Aan Manhieu: de Fak van thw is uitge-
brand. Het heeft dus geen zin meer uw dj-
kunsten Ie gaan aanbieden. stnptease daar-
enregen mag wel. maar dan zonder eerst mei
<k plalO rond Ie gaan. laai dal aan mensen

over dil' boven de toog uukomen.

" Harass waarom heb ik je mailadres nlet in
mijn dekuonisch boekje genoieerdj Duislcr-

nu.
" AI l'en tijdje kwijt. maar nog sreecs even
gemist: hel plaalJe 'WiPC'OUI 2097' In een
doosje van Underworld. KWijtgeraakl op dl'
premissen van de -s Meiersstraat 5. en aldaar
terug Ie leveren bij Velo. voor Joris. Hartelijk
dank.
v Nogmaals hartelijk dank.
v Trip van de week: 'Brighten the Corners'
van revemem .
.., Het Almamelsje lIlag n\el zo nieuwsgierig
Zijn want nu Slaal u_ ook 111 de Veto bij de

zoekertjes. Krisma.
.,J Liefste valentjjn, Afspraak om 16.0011. biJ
Mynhe en September {Naamse 118 I?)) voor
de attemoon leao Je kabouter.
.J cezodu: Ban VD om strips af te halen bij de
lusjes .
.,J Woensdag 12 februari: DEAD-fuif in de
Rlimba. mei 1»)'s Swocka. Dysfunkshunal.
Lew, Freak en Katrijn .
..J Aan Bart VD: ik was in de les. jij toch ook!

ueve .
..J crra-crra, arre-arre (I' amour dans un aéro-

pon) .
..,A é. woei woei. weîfinen weilinen.

.., Recht stinkt.

,J Toksikel weest.
V Tom B. uit G.: lees Veto tedjul
,J 'rtene. I need you. J want you bUI moslof all
I love you; geef me asjeblief een kans. Frede-

rtquc B
..j Gevonden: lief voor Joost. Is bereid zich IC

laten vernederen voor zolang het duurt,
V Een vingerknip voor de Willem.
v All. gelieve voor 18 leb. naar die beautyfarm

te

TEKSTVERWERKING- VERT ALIN G
Gespecialiseerd In formules
Tel. 0 1 6 I 2 6 . 0 6 . 5 8

i[ 016/201.301

JO MEUWISSEN bvba

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal.

Videoschermen tot 4 m .
DISCOBAR EN CD's

.... met of zonder D.J .
KARAOKE (1.500 titels)

22.21.11. slUckntenl..(Ittln8_ 20. I5 u TEATER Amu)CmcnblealeT Leuven
20.00 u KONSER.T lIannonlcorköl Lermuens speelt "Twc:c vrouwen'. in AR Vaan 25. inlo

oJ_v_ Jan Van ~t ROOSIen Johan Oe Mey. in en reservatie 2). I 5.98.
Lemlllf"nsinSlltuul. org. Lemmc:nsinstÎluul. 21.30 u PERFORMANCE Prcsenutie workshop
:H.-j\l..1_ = _ 1iellflJrocP.~!Iw!i''''''I-A~ • ...,.AlIUUt.

Dilnsstudlo. 10Cg. gratis. org. Stuc.

• agenda & ~ ad valvas [)OnHANNBIlEEZE

VRIJDAG
19.00 u KONSERTValenlijnkonsen door LIK

gombocts op de bc~rd. in Centrille Biblio-
teek, I~ 50. reservalÎC 3246.60.

ZATERDAG
20.00 u KONSERT Malleuspa»ic dom vobill

en instrumentaal ensemble o.tv, Sigiswald

Kuijken. in Predlkherenkers, OLV·stTiJaI.
'1K'8. 250. inlo n.84.37. reservanc 22.2t Il.

20.)0 11KONSERT Muzik.ale avond meI 'Kau-
~Iruol·. In sladsdtouwburg. toeg. 3501200.

U'lI. \k~ der JNI1<JUen.

DINSDAG
14.00 U. 20.00 u FILM -Pinkehjc' (1978). mei

A.a" SIUrûes en Wleleke Van Don. in

"""
ZONDAG
14.00 u KONSERT O'lldinil;atie o.l.v. Mant;lI

De C:ttt. in SL Jan de Doperkert.. G~
lJq:ijnhof. org. Jeugd en Muzkk.

Alfa Kultuutvergadering, in KringIokaaL 22.00 u:
Kringvcrgadering. in Cudi.

• 10/02 om 1400 u: KindernamiddaK- in Folk.
21.00 u: Kwis. inschrijven per vijl. In Tocwlp.
• 11/02 om 21.00 u: SdIOh(' avond, eange-
paste kledij gewenst, ln Pak thW. tweede
verdiep .• 12102om 21 ,00 \1: jeanrus. bU dt-
Stella. ·1310201\120.00 u: l..e".o:ingov('r mid-
deleeuwse: jIH:hcoJvgie. in MSJ 00.20.· IJ/02
om 22.00 u: Free Podurm, tweede verdiep Fal
thW_· 14/02 om 08.00 u: Ontbijt. in Fak lhW.

Crimen
·12102 om 20.00 u: Fakb.ar:avoml ill de gec-
'Of .• nro2 om 20.00 u: Pllm °Chltrn X'. in
DY 91.').4." 17/02 om 15.00 u: a.w. ooder-
wijs. in Kafc:c Picasso.

E1cDnomlka
• 131tJ2 om 22.00 u: Puif III('t optreden "Ik
Mens', in üdo.

EODS

• 17/02 om 20.00 u: Film "Ik Wille ballon".
in MSI 00.28. lDI'g. gratis.

Gemanla
• 11102 om 20.00 u: Kernvcrgadertng, in
perma .• 17102 om 20.00 u: preadfumverga-
dering, aanslunend lnfo-avond over presidi-
um. in Perma.

Kilo
• 11102 om 20.00 u: I'rnidiumvergadering. in
's Meierntraat 5 .• 13102 om 22.00 u: F.IIk-AV.
in Fak L&W. '17/02 om 14.00 u: N.amidd.lg.
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lap. 111Fak thw.

KYHV
• 13/02 om 20.00 u: MotkU.antus met GUSI
Tt'ugels. in Univc~Ulll.

LBK
• 11102 om 20.00 u: Interfakultair Songfesll-
val gepresemeeni door .Johall TerriJII. in 7.8al
corso.

Medica
I 10102 om 21 u: 6elRebnavond.. in Ooc's
BM .• 11102 om 19.00 u; ~rtenverkoop.
wijnl~faV()nd en huchl'ijvillgcn wals-Id. in
Doc's Bar. 20.00 u: Tafehcnnis. in SjX)f1kOl.
20.30 u; Ccno-a1c raad. in Ccn. 21.00 u· ~r-
slekanavond. in Ooc's Bar ... 12/02 Kantll$
voor 2(' doe. in noe-s Ba(. 18.00 u: Flnak mi-
nivoetbal. in KB spcnbat, • 13/02 om 19.30
u: Valemijn~lc_alllus, in Doc's Bar ... 14/02 om
20.00 u: Auw zakken vieren Valenlljn. in
Dcc's .• 16/02 om 16,00 u: Het Mcdia-orkest
repeteert. in Zaal M()nr~·lla. 22.00 u: Klassieke
avond: êls Van de S.u:. in noc's.

HR
• IJ/02 om 13.00 u: Broodrnaaltjjd, In Stu-
dernensajon,

Pedagogische Krfng
·12/02 om 19.00 u: Film 'Toy Story', in MSI
03.13. teeg. 100/40,21.00 u: Film ·Heay._-nly
Cre.uura'. in MSI 03.18. totg. 100/40_·
U/02 om 21.00 u: Valcntijnsl\~dll mei Mes·
w.gepany. in KaffAer ... 17/02 om 2(1.00 u:

PDllllka
• !1/02 om 19.00 u: VerLiUuc:len illlerfal.-uJ-
tair Songfestival in Ladeuttplrin .• 12/02 om
.V.OO u; Kamus, in Patapoc{." 12/02,lnt
21.00 u: Dark Night • in Pl.Ililik.a kaff«.
.. 17/02 om 12.00 u: Jeugd en subkultuur:
N«Ihtw 's Grafinidag. JongcfCn maken
'MaSlerpiece' op de muur u~gcnover Stuc.
I 17/02 om 20.00 u: Neollrikil: vier dagen
;ong kultureel gcwcW. 8an Bostnal1'$ over
Grafilti. 1\1SW 0 1.65. OOVft1A1ma 2.

• IOro2 om 20.00 u; FdmaV'Oud. mC1 'Slfangc
Dar.;' en 'Sleep Wim M..", m Shrink. toeg.
60/100_" 10/02 om 20.00 u: Film 'SlC"cp wim
Me'. 111Auditorium Mi<ho(tc.-, I'SL • 10/02 om
21.)011: Pilm: 'SuoiIngc Days'. in Auditorium
Michalle. PSI .• 11102 om 20.30 u; Sent\JllCll·
tal Nlght: dé uns voor eenzame vrijgczelkn
IIrll YdlcllIijn mis.sclucn tod! niet alic:cn IC
IIlll('ttll VIeren, in Shrink. I 13/02 om 20.00
u: Karnaval, haal de jeesmeuzen maar boven.
Stdlapromolle ëp oneven uren. in Shrink.

m
• 11/02 om.20.30 u: Kanrus Haifti~. in den
Tocwip .• 12/02011118.00 u: fLttftime Barbe-
cue." 12/02 om 20.00 u: SollKitatkgesprck-
ken. In ., ElixlT.• 12102 om 20.)0 u: Halftime
Qul:z_ .. 1)/02 om 1.5.00 u: lUlftîme bedrijfs·
bezoek .... n de srena .• 13/02 om .2{J.30 u:
HAlftime fuif mc'C De Mc.-n, en een. surprise-
KI. in Udo.

11

50/20. 0f1!.. Vlaams Almuscum en -archief.
20_00 u TEAnR Uet 2uldelijk Toneel speelt

·Flin·. in Sladschouwburg. Ioq:. 500/200.
org. K C.lcuven.. inlo 22.21.13.

20.00 u DISKUSSIE-AVOND 6- VIDEO Super-
man or vrouw? 's Meiccutraat 5. orJl. Werft.:·
groep Vrouw-Man.Unl~rsheJI_samenleving.

20.)0 u KONSIlRT Beerhoven Akademie 0.1.'1_J_
Deyen. Inlo 0)/226.35.11.

WOENSDAG
13.00 u Uur KulTuur. Currcndc Coasort, muziek

van arussersc kapclm~'t'lilers uil de 18(' eeuw,
in prcdikherenkert.. lOCS.graus, info
32.40.09.

20.00 u FILM Europc betwc-en the Wan: "Pre-
dictions ol Pirc' (Michlild Bensonl. 1995. in
StuC.loeg. 1501100. org. srce.

20.00 u TEAnR ftel Zuidelijk 'ronect speelt
·Flin·. in SlMIscbouwburg. lOeg. 500/200.
0'11. x.c. Leuven, info 2.2.2I.U.

20.00 u KONSERT Orgdrerilal door Ewald

Kooiman. In Lemrnensirutlluut. 011.
Lemmensimlituut. illfo 21.19.67.

DONDERDAG
20.00 u DEBAT Op kOl in Leuven? Diskussie-

avond mee J.IIilk Brepoel5 (K'hepcn). Kalrien
Tr.nsaen (Hiv .. 0.'1.). Jos Ocwtnter (huisvnt-
Ingsdlcmt KU Leuven) en Olivier Remy
(studentenvcnCienwoordisrr toko). in
Auditorium 01.54 (De.- Vdk). t~. gratis. 0'11.
Jongsocia.liSlen Leuven.

20.00 u LIlZING 'Avonden van de architektuur'.
met ~ries BaJncs die aan de hand van
dia's z'n eigen werk voerstelt. In grote aula
MTC. toeg. gralls.

20.00 u TEAnR TUIer Malpenuls speelt 'De
.. bcl:oeker'. meI Sam Boga.eru. Robby Cjetren,

Amoud Jarob!; en !liJde Wils. In DI' Minne-
poon. 0f"J.. K.e. Leuven, Info 12.21.1 J.

20.00 u PILM êueope bclWffll the Wars: -ere-
dictionlol Arro (MkhKI Bemon). 1995, in
Slue.loeg. 150/100. org. SluC.

20.00 u KONSERT ·Rtc:tour lt Viennr' ...an lbe
BeUl' Epoque Orcbnlr.a. In StadM:houwburg.
lOCS-7501)50. 0f"J.. K..C. Leuvc.-n, Inlo
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Veto gaat Valentijn

Wij houden van u
e mens ;.5 op de keper beschouwd niet

meer dan een omhoogge-
vallen dier, Manr ~'er-
wacht \'an on...gten
eksposee over de zin
van de liefde. Laten we

een kat een kat noemen.
en wal Ma onder staat Uil valentijn-
kwis. Geef de juiste antwoorden bij de
passende vragen en ken uzelf, z()Q./)ze
indertijd in Ot/ph; al orakelden.

I. waar vin Ik valenujn.
a. Op Ut' _...,~.Lovefy V'lh'ntinl;',..an)" In
di~koll~{'1o..carré. ....,l~hit'n leer ik ,'1
we! k-marul kenn cn.

h. In 1l·~l.lurani Canuna del coronct.
ParijS\[rdaL Leuven. Ld..ker t'ten.
1<'1.Io;('fdrinken en Yftxlt naar bed

L A Ni,ght al thr- Opera. br kan een lui
en ('('/1 Ilr-s champagne df. M\JI'):t"tl eu'n
V.I' wel droog brood.

cl Thuis. Ik kook voor bern/haar teil
lu,oo,'dijk,'groeruetaart en \'e~e[dri'l(hl'
spaghetti.

2. w.u gt'd .k kado op V.lkntljn?
il. Er n horktlJC tulpe-n ren Kl)<_'dboek.
ne» hlmli(kt'l\.

I'l Et'11groot rood hort in \uiker en ('('11
:r.wartw'ltposter m ..1 ..en bmkrbunbo op
("'U 1110101en hum ro be wild' opgt'.
s...·IU .... ·TtI

( r.een kadn's. K{IIIltTl,·r;.i('d gedoe
d. Ben lW{'('pjt' ;:~'wi!.lt'ld rond Ut' '180
nachren van Sodum van dl' ~dJt'

\t~H E)"tClU\TjO~[(OX
ftA~!)!:Nzij H06 ~OOir 6~

dl~ dr n.1(hl in een Polrij~('voorsred. e-n
t'Vt'11 ' va rmblcedig .11,ren vi~~tkk
i\1a.u dol! Redt ntcr, in het donker bij
kaarshcht.

5. Wal Is mijn tcvonctc sport op H?
a. V,lt'II>.11De kof' van Gillc~.D(' (OUI'<:
";10 Patriek GO<.lI\. Dl' 1,11100v...n
Oilllll}' Butfin. De benen ven Per
Zcucrberg.

b 'Icnrus, ah er Bt'lKl'lI meedoen.
r. Kc>,'r,. Axrl Merckx rul(·\! Van al dJI
N<:dw!:rad mansvolk krlJ!! ik zelf ,in
om ('I een op te \Id,j'n.

d. Ik klik noon naar vpnn op tv,
6. Hoc verwen ik nujn partner hel liche'
a. Ml'\ een vl'rras~jng">l'lt'ntj(" op kut. een

cpelletje Trivldl Purçuir Gt-ldlll-( sarru-n
1111'1I'n tweetjes.

b. DIlIIr henyll.la/ I,· ontvoeren wanner-r
hij/zij staat te wachten hij her bessta-

~I
o~
•

3. Wal i~mijn favoriete muziek liJdem hl:'!
lidde5pt'l?
a 'All Day I Drcam A.boul Sex" van Kom
of Dr. Octagon.

b. Ik vlij zonder muuek
c, Lonl goc~ ctassc 11.Tlruumba geril h~1
ritme aan

d. Oe komplete kleinkunetkollektie e-,

althans de eerste twee nummers.
4, Wie Is mijn tavortere pclitlcusrpclitica?
a. Blanko of ongeldig
b. BiJl Clinton en la Clcdolina. samen.
Ol Joéllc Mllquet, 'madame canapé'
van de PSC. Niemand weet wal ze Ie
venellen heeft. maar iedereert wil haar
interviewen,

c. Bcrt Anciaux en Annc Van Asbroeck.
Ze komt alleen op tv om een zwanger-
schap aan Ie kondigen, maar ze ziet er
zo snoc7ig uit.

d Marc Van Peel en Mlt'ke Vogels. lelij!.

tion In Asse.
c. Met een deelname aan e('11trouwshow
ven Donaat.

d. Door hemfhaar mee Ie nemen naar
een vergddering van Triangel.

7. Wi'lar heb Ik mijn partner leren kennen?
a. In de set na een tegenbetuging np het
TIen An Ml.'n plein.

b. Bij Ingeborg's Blind nare.
c. In dl' Body Shop, toen Ik naar de julste
kleur henna zocht.

d. In de Alma.
8. Onze- tavorrere retsbestemmtng samen?
a. Mei dl' Bouworde naar Reemenié.
b. Mei de Club Med naar Palma de
Mallorca

c. Naar een knusse (hakt in de
Ardennen

cl MI.'l dl' moto naar Sjbc rlé.
9. Wal doen we op een doordeweekse dolf,:
samen?

a, TV
h. z.n 1ul-l['<;('U rnake-n
c. Naar 'Brea).jllg Thl waves' to:éI<l1l
klJk4'n

d. Rl'(l'p'il'S van Wl'mdu~lriden gaan
ail~hen.

JO. Mijn f.-. ...onete bcclkktuur?
d 'H<:t P.ufum' van Pantrk Süsskind.

Henn.m dl' Coninck. Kristien
!klJ1nl('rl'lht~,

b Ik gt'bnllk'iil.-.nwii/lllg van mijn
wekke-rradio

c. Tb,' wcrdswonh DI.-tiona'1 ot '>t'x.
d. 'MJu~' van Art Spiq::dman. Noam
Ch()m~J.y.

JJ
De SCHiLDf>AP81'

,
(I<-) iNkY

Tot 27 punten: U kunt al goed lezen. In de disko koopt u wat mooie- rode rozen van
die aardige Afghaan.

28·' I punten: U bem zo'n saere neohtppie-sufkuttdröogkloot met enkel politiek
korrekte standpumjes. U liep mee met de Wint' Mars en gelooft in de nieuwe politieke
kultuur. Mis~chiell geraakt u daarmee nog wel l'en keer aan zo'n overbeiaaide over,
gesubsidieerdë job In 1.'I.'nparlementaire werkgroep. Vier uw valenujn maar muts lussen de
Izdfgemaakle) kaarsen en reeltchtjes.

'2-73 punten: U beru een kind van uw tijd. Samen filmpje meepikken OJl
zaterdagavond, samen wakker worden op wndag met de Afrehning. BC!>I....k, maar een
beetje bmal. U vtert uw Valentijn in l'en Kczcl!ig (goedkoop) restaurant

74-99 punten: Ycp, rll("k -n rol! bebe (mi v ). Come and find U~dl Veto headquarterv, -s
Mcil'l">~traal 5. Wij houden van u.

100 punten: U hebt valv gespeeld. Olwc:J zit u al in de vetoredeene.

c
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