
Leuvense politie wil meer kontroles uitoefenen op fietsers i

"Kontroles OP lietsdielstal zijn een idiotie" ~
0"het kader van de bijsturinq

van liet fietsaktieplan (tie el-
ders in deze Veto), zal de politie

liet aantal kontrales op fietsdiefstal
opdrijven, In de perstekst formuleert
men hel als volgt: "De politie zalge-
ricme toetictusdiensten uitvoeren en
daarbij nagaan of fietser tn fiets op
een normale wijze samenhoren. We
tuilen dus aall de fietser \Irt/geil aan
Ie tonen of hij de rechtmatige eiqe-
IIaar van de fiets is. '" Dat het doel,
namelijk het drastisch inperken vat!
het aantal [ietsdieîstallen, nastrevens-
waardig is, kali men moeilijk ontken-
lIell. Over de U votqen strategie zijn
de meningen op zijn minst verdeeld.

He! begin van hel akademiejaar is traditio-
neel een piekmoment voor üetsdretstat. In
oktober werden er bijna driehonderd fiets-
die!s,allen gemeld en op jaarbasis zijn er dal
z.o'n \ 500. Leuven is de enige stad waar. op
het vlak van onveiligheid, Hetsdtelsrat .11s
één van de mees! storende fenomenen er-
varen IVOrol, VolJ:ells de 'v!.'lIIJ!hddsrll'"

gevoel van de Algemene Politiesteundienst
APSD, nvdr] komt het stelen van tweewie-
Iers op de tweede plaats wat dOl(betreft 11,1
verkeerscnvctllghetd, Om deze plaaµ tegen
Ie gaan lijn de prcvennedlenst VOlIl(11;' Leu-
vense politie, VZW Velo en het Sic (Sensibi-
usertngs- en Informatiecentrum van de KU
Leuven) hel aantal graveerakrtes gaan op-
drijven. Verder nacht men de aangiftebe-
reidheid van de studenten Ie bevorderen.
Hel aantal aangiftes blijkt echter Ie stagne-

ITlliliBlilli1
Petrella
'K Kreeg een Krop in de Keel. De !lik senreeuw-
de Ge gaal mij met ver1ellen dal die zes
ml!]oen netsen eerewenen zonder een seeer
eenter Ie leien. Els sloeg Wit oil en stutteroe je
moet de serdwüntnq ttncsen aan ere
gebeurlenissen In hel Ooste. Het lleKend model
van een beruchllel1erwoord is gedeloKaiisee,d
dOOIde KonKurrenlle

Negationisme
Ik zeg dal het allemaal etet gebeurd is. Die
lachligjarlge viering is een opgenl spel. Die
zoganaamde rllvolutia is niet gestart OPde
KemmunlsUsche uetsersnen tentnaraë maar
npgezlll door de Mossad. onder tie Kodenaam
IllIoUl. TroisKI, een van hen, werd vermoord
door een zekere Rabln. vader van ieman~
wiens dood men ook deze week herdacht.
Toevóll?

Maraton 12
De maraton is geschrapl. De elandenlest slond
niet in hel slarlplan van saernaau Nikes van
het model K vloog uil de bochl. overKop. ëuscn
nret velantlVOOI~, Hij slond op 11 Km van de
Iinish 11 minuten voor 00 herll/aar oude re-
kord van O. Pel. Een ueuse acteneuwer rernet
prompllndonesii: en Ilok naar China. Da Rosse
van luumburg Irok haar Airs aan en slample
ze terug üuüën. "E land ut geen land. steekt uw
x-meuet in uw -enr schreeu\'ltie ze nog na.
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ren, Dil kan er op wijzen dat er minder
üetsdietsranen zijn en dat procentueel ge-
zien hel aantal aangifles gestegen is. Een
andere mogelijkheid is dat het aantal fiets-
diefsI ..Hen gelijk gebleven is - of misschien
zelfs geslegen is - maar dat de studenten
nog steeds nalaten hiervan aangifte te doen,

Uit een onderzoek, dal gerealiseerd
werd in 1994, bleek dal slechts zevenen-
twintig precent van de gedupeerden ook
ef'lcktie! een Hetsdlclstalaangihc deed. De
mobilitcfrscnquêtc vour srudemcn, die dil
jaar lal uitgevoerd worden. zou ons in de
mogelijkheid moete-n stellen om (·C'U('('rSI('
belaugrijke evaluath- van deze suukrurctc
preventiemaatregelen door Ie voeren on-
dertussen z<l1de pohue ook dit jaar weer op
regelmatige basis koutteles unvoeren op
fietsers. Hierbij zal men meer aandacht
gOlan besteden aan het aspekt fietsdiefstal.

Bewijslast

4

Toch kunnen er heel wat vragen ge·
steto worden bij de kontroles op hel fiets-
hezit. Zo Ijjkr de s'ellill~ dOlteen fietser
Hl""1 aanrollen dal hij wel lkgdijk "Le' ~_jJ"
eigen Itets op weg is, op he\ eerSïëiichÎ'ln--
strijd met de wet. De door ons gekcruak-
teerde advokaat Johan vcrsrreetcn srch dal
in hel geval van diefstal de bewijslast steed~
tuj dl' aanklager ligt. "Onder artikel 2279
van het Burgerlijk wetbock kan men im-
me" le-ze-n dat met betrekking ltrt mpr~'Il(II'
goederen hét bezit als TiTeIIWlrl1.In het
geval van fietsers berekern dit dat -1(11 hel
tegengestelde bewezen is. - men er vanuit
gaat dat de fiets waarmee iemand zich ver-
plaatst diens eigendom is. Het is dus uhge-
sinten dat men van iemand g,la! eisen dat
hij bewijst dat de fiets die hij bij zich heeft
ook werkelijk van hem is. Indien men dat
wel zou doen, is er sprake van een omke-
ren van de bewijslast. wat in snijd is mei de
wetgeving ter zake. Ik vrees dan ook dal
men er bij de politie te veel op rekent dat
de fietsers hun rechten niet kennen. Hel is
immers voldoende om bij een kontrole te
STellen dal vermus je de fiets in hel bezit
hebt, die bijgevolg ook van jou is. En als de
fiets dan niet opgegeven is als gesrelen zal
het onderzoek vlug afgerond zijn", zo ver-
klaart verstraeren.

Eenzelfde bedenking kwam er ook van
advokaat Bruno Herbots. "Bij roerende goe-
deren, zoals bijvoorbeeld een fiets, heeft hel
bezü hiervan een eigendornsverknjgende.
als ook een politionele Iunkue. De feitelijke
bezttstoestand - regelmatig of niet-
wordt door hel recht beschermd. Tot ie-
mand anders bewijst dat hij rechthebbende
is en de feitelijke toestand in strijd is met de
rechtstoestand . .De politie moet dat vermoe-
den eveneens respekteren; zij kunnen ech-
ter de bestolen eigenaar van de (iets helpen
zijn eigendom terug te vinden. Bij dief stal
heeft de eigenaar drie jaar de tijd Om zijn
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Hoe K is de KUL? Extra dossier, 's7[or11.

fiets terug te vorderen." Herbots ziet dan
ook niet het nut in van konrroles op fiets-
bezit: "Het systematisch invullen van een
inlichtingsfiche met de naam van de bezit-
ter van de uers die niet kan aantonen eige-
naar Ie zijn, als ook van de beschrijving van
de flets lijkl onrealistisch, Ik twijfel er niet
aan dat dit met de beste bedoelingen ge-
beurt, doch deze akttes zijn enkel goed om
de papierwinkel nog wat aan te vullen. Als
men dat niet inziet, gaat hel om niet meer
dan een stunt, een idiotie, Hoc kan men nu
twee fietsen van elkaar onderscheiden, ten-

zij deze gegraveerd zijn. Dat men komroles
doet blj gemerkte fietsen, vind ik een prima
Idee. Iemand die zijn fiets niet wenst te la-
ten merken, kiest er dan voor om aan dit
systeem niet deel te nemen."

In een reaktie stelt de houîdkornmis-
SOlris van Leuven, Hugo Michiels, dat zij bij
iemand die geen gegraveerde fiets heen.
een ander politioneel middel moeten ge-
bruiken om het fietsbezit te kunnen na-
gaan. "Wr:: kunnen altijd tOt identifikatie
overgaan vanaf het moment dat er enige
aanduiding besraai. met andere woorden,
we moeten onze kontrole kunnen motive-
ren. Die motivering dient nooit te gebeuren
tegenover de persoon zeil. Je moet altijd
vertrekken van hel idee dal de politie er is
om je te beschermen. We hebben de wette-
lijke basis voor zo'n konuoles en In Leuven
is er ook duidelijk een aanleiding - de
massale fietsdiefstallen. Als wc niet kunnen

vervolg op p. ]
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• lezersbrieven
Alle lezersreeknes kunnen bezorgd worden up hl'! redaktlesekretanaar in de 's M~krs-

straat 5,3000 Leuven en moelen vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen lijn. IIdst op
diskcue of vta e-maü vetcevero.studenr.kuleuven .•ac.be.
Dv brtev cn moelen betrekking hebben op in Velo behandelde onderwerpen of op

Leuvense rstudenten-jaktualitch. Anonieme brieven komen nooit In aanmerking: de
schrijver moel steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Siechl$ uitzonderlijk. en
na uitdrukkelijk en gemotiveerd vcrzoek. kunnen ze weggelaten worden in Veto.
nrteven die langer 7jjn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen. wat overeen komt mei :i:

LS getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe invkon. De redaktie
behoudt zich hel recht voor brieven ntet Ie plaatsen.

KvanKUL
Studenten vinden öndèrwijskwallteit be-
langrijker dan Ideologie, Wanneer een keu-
ze moet gemaakt worden tussen ideologie
en kwaliteit dan primeert logischerwijze de
kwaliteit, aldûs Kringraad. Ik begrijp niet
dat universiteitstudenten die allemaal in
hun eerste kandidatuur één of meerdere
vakken filosofie te verwerken hadden, :zo-
iets durven stellen. Werd Jullie nooit verteld
dat volstrekte objektiviteit en waardenvrij
onderzoek niet bestaan? Wij worden in ons
denken en handelen Immers altijd gedeelte-
lijk gekonditioneerd door onze firsf pritlciplts,

Binnen de KU Leuven leven en wer-
ken wij binnen de knsreüjke bakens en dat
heeft geweldige voordelen. Uiteraard heelt
dit ook al voor vertragingen gezorgd. Ook
wij kristenen moeten af en toe met onze
neus op de feiten gedrukt worden, wanneer
we vastgeroejt zijn in ouderwetse denk-
beelden. Toch werkt dit kristelijk kader van
de KU Leuven niet zo kornraproduktlef als
men denkt. Vaak merken studenten pas na

jaren dat een zekere hartelijkheid. een
waardenkader. en een rotsvast vertrouwen
en gelool in God en mensen ook hun car-
rière en onderzoek ten goede is gekomen.
Wij hoeven ons geen illusies te maken. Vele
studenten en professoren zijn de facto plu-
rahsusch geworden en toch worden 1;ij
steeds weer opgeroepen in dialoog met het
kristelijk kader hun plaats te zoeken. Op
die manier zijn, vaak onbewust, alle leden
van de KU Leuven toch betrokken bij die
zogenaamde 'ideologie.

Wanneer wij nu deze tak waarop wij
amen. afzagen. gaat niet alleen wal folklore
en htsrensene bagage verloren, maar het
fundament. de mogeljjkhetdsvoorwaarde
voor de zo geprezen Leuvense kwaliteit.
Hiermee wil ik niet beweren dat geen enkel
ander tekensysteem kwaliteit kan genere-
ren. Ik wil alleen maar waarschuwen voor
een al te vlak pluralisme. Tevens wil ik toch
ook even de schijnwerpers richten op die
ongelooflijk knappe en boeiende boodschap
die een mens als Jezus ons als Krisrus. Zoon
van God. is komen brengen. WIJ, Vlaming-
en, maken daar een ideologie van terwijl

hel een boodschap van leven en kwaliteit
zou moeten zijn.

Tom Schellekens,
licentiaat godsdienstwetenschappen

Creditsysteem
Ik hoop dat de diskussie over creditsyste-
men niet wals vaak uitloopt op een polari-
sering tussen voor- en regenstanders. Laat
ons om beter afvragen hoc een goede mid-
denweg er uit 1;OUkunnen zien. Een aantal
bedenkingen. Men moet studenten leren
zellstandlg te zijn en zell een richting IC

geven aan hun studies. Het Is essentieel dat
men deze zelfstandigheid aanleert en pas
dan vrijheid kreêert. Onk teveel vrijheid
kan schaden, want snel duiken gevaren op:
studenten weken de kortste weg naar het
diploma. voorkennisverschillen van de stu-
denten voor een vak werken remmend.

Welke keuzevrijheid moet men kreë-
ren? Naast dl" keuze tussen vakgebieden is
er de keuze tussen onderwijsvormen (me-
moriseren, begrijpen. nadenken, laterak-
tie ... ). Dikwijls krijgt de laatste keuze IC
welnlg aandacht. Leren leren Is belangrijker
dan wal we leren. Grote Ilcksiullltcit \'ereist
een sterke reduktie van kontakturen. Wie
iets mag volgen. moer aanwezig kunnen
zijn en met individuele programma's en het
huidige hoge aantal kontakturen is dit on-
mogelijk. Begeleide zelfstudie is een nodige
voorwaarde vooraleer men hieraan kan

,.. beginnen werken. Studieduurverlenging is
geen denkbeeldig gevaar. Een opgelegde
maximale studieduur is niet gewenst: wie
nog net kans maakt. staat onder immense
druk. Koppeling met studiefinanciering is
ondemokratisch. Een zinvoller beperking-

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op hel redakuesekrerartaat in de 's Meiersstraal 5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag

t6.00 u binnen zijn, ucïst op diskette of e-mail veto@ve!O.student.kuleuvcn.acbe.
De vrije tribune staat open voor iedere persoon of crgamsaüe die met redelijke argurnemen een standpunt verdedigt of een ge-

fundeerde menmg formuleert. Hel standpunt kan vrij aangebracht worden, Dl' Persoon of organisatie is velledig verantwoordelijk en
aansµrakêlljk_ voor-ae'\Q\_lOud~!l een slt:9l~_één mailt per jaar een vrili tribune kc~-",,=n.Ik vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam. SlUdiejaar en volJedil-' adres. en h onder geen beding anoniem.

Eventuele reaktics np een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via lezersbrieven.
De vrije tribune wordt ofwel Integraal ofwel met gepubllceerd en Is niet langer dan 7.000 tekens (spaties Inbegrepen, wal overeen-

komt mer e vier gelikte bladzijden met dubbele lntcrlinle). De redaktie behoud! zich het recht voor de vrije tribune niet te plaatsen als
aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn ntet strikt voldaan wordt.

homohuwelijk of het ekses van egalitarisme
Niet alleen Idealen zoalsbloed en bodem, maar
ook gelijklÎeiden tolerantie kunnen leiden tot
eksessen. Men kan natuurlijk altijd denken dei
enkel de eerste het patrimonium hebben van ge-
weld en moord. Trouwens, eksessen hebben niet
altijd met f}'5iekeaggresste te maken. Demokratie
is iets Omte kultiveren, maar het hrefl doorheen
de geschiedenis ook haar fouten gekend. Belijden
zo sommigen onder ons nirt ren te atmressiefega-
litarisme, hetzij uit arrivisme hetzij uit ideologie,
met alle absurditeiten vandien? Waar komt dit
ureven vandaan? laten we aannemen dat het
sodalismc. als ideologie en aktieplan. zich sinds de
jaren zt'5llg op nieuwe emanslparie-objekren heeft
gefikseerd. '1.0 kregen we kleine alsplltsingen zoals
homorechten feminisme en multikuhuralisme. die
maatschappelijke gelijkheid als hoogste goed ervoe-
ren. Een spelletje dat nier altijd zo demokratisch is,
want als verdraagzaamheid een ultieme norm
wordt. moel iedereen zwijgen voor elkaar en moel
uiteindelijk alles maar geaksepteerd worden

Er zijn twee domeinen waar dil puriteinse
streven zich het duidelijkst mantteneen, zoals
reeds vernoemd, homerechten en muhikulruralis-
me. Wegens plaatsgebrek houd ik me bij hel eer·
ne. vooral in verband met de recente plannen tot
hel wettigen van een soon 'homohuwelijk'. Jam-
mer voor hoogleraar seneeve en zijn opdracbrge-
vers, maar seksuete geaardheld is niet iets neutraal
en de wel hoeft deze fiktie dan ook niet te weer-
spiegelen. Homofiliewordt wel door een meerder-
heid, inkluis mezelf, heel tolerant en mi begrip
benaderd maar zal desalniettemin steeds als abnor-
maal worden aangevoeld. Een viscerale walging
als het ware, want zo voelen de meesrc marmen
(vrouwen) zich wel wanneer ze dil gedrag in ega-
ltserende rechtsregels gaan gleren.fk ben geen
moralist, en weet dat men niet alles kan moralise-
ren. maar er zijn nu eenmaal normen. Dalwllnfet
zeggen dat men ze moet volgen maar dis het niet

gebeurt, moet men beseffen dm men voor zichzelf
een uitzondrring maakt, en deze niet km gaan
universaliseren. vooral niel \1a rechtsregels. Na-
tuurlijk heelt een rechter het recht om op video
op te nemen hoc hij de schaamlippen van lijn
vrnuw dldunaalr, vooral als ze er zdf om vraagt
nietwaar, maar achteraf moet hij niet komen kla-
gen dat men hem zijn job afneemt waarvoor Jan-
zien en waardigheid nood•akelijk zijn. Ten derde
wil ik opmerken dat men 4et beoogde doel, de
felbegeerde maatSChappelijkegelijkheid. eigenlijk
niet heeft bereikt. Ook j)olygamistcn kunnen in
Belgie niet trouwen. ook een moslim kan niet met
een Djin trouwen tzoals onlangs in Egypte is ge-
beurd), en kan bij ons zijn dochter nlet wenelfjk
uithuwelijken. Dit egalitarisme heeft blijkhaar lijn
favorieten. Men hteft de definitie van het huwe-
lijk willekeurig in één aspekt veranderd en ik zie
niet !TI waarom men dat dan ook niit ten gunste
van anderen kan doen, of nog beier, helemaal
niet. Waarom nu dit korte pleidooi legen het
'homohuwelijk'? Er zijn de dag van vandaag wel
belangrijker problemen wals de mom!iali,ering
van de ekonomie. werkloosheid, de verloedering
van de ueden milieuzorg enzovoort. Ik heb vier
algemene redenen, de eerste drie zijn rationeel en
vindt men reeds hierboven ges<:hc15t,de vierde is
l'en louter pragmauschc. Hiervoor vcrwils ik naar
het Franse stadje vitrolles waar het FN van Le Pen
de verkrczingen, jammer genOtg. met 52% ge-
wonnen heelt. Daarvoor heen immers ecu 'links'
stadsbestuur jarenlang progressievereudenzen en
aanpalende fama,ietjes (zoals het omtoveren van
de hoofdstraat' in een NelsonMandela-plein) de
vrije loop gelaten. Men dreef de intolerantie zelfs
zover dat men uitgeverijen van de plaarselfjke
boekentoor velWljderdedie boeken van 'rechtse'
denkers zoals een Alam de aeoom wilden verco-
pen. Door al. enige legen zulke Iamasleqes te rca-
geren heef! het FNontegen~prekelijk veel stern-

men gewonnen. Ik geef een voorbeeld in verband
met ons onderwerp. in Engeland is vorig jaar een
eenvoudige domineesvrouw op een bepaald mo-
ment de vierde populairste persoon van het land
geworden (bron: The Observer 15/12/96). Waar-
om? Ze had het lef om in een veelbekeken rele.
visieprogramma duidelijk te stellen dat ze homo-
filie een afwijking vond. Een figuur als Alexandra
Celen, mei lets minder goede bedoelingen. zou
wel eens dezeüce meevaller kunnen hebben. Het
lijn demagogen. zoab zij, die zullen profneren van
mensen die hel beu lijn om voor ractsr te worden
uitgemaakt omdat ze opkomen voor hun eigen
zeden en gewoonten, voor hun eigen beperkt fat-
soen. Zoook heelt bij ons een cordon sanitaire hel
VlaamsBlok steeds weer opnieuw tot enige oPPO-
sitiepartf gemaakt. Bepaalde progressieve lobby-s ,
die nu meer den vroeger vrij spel hebben, doen zo
meer kwaad dan goed. Ze geven een overgevoelige
en overdreven benadrukking van bepaalde stek-
paardjes die bij de bevolking uiteindelijk het om-
gekeerde effekt verkrijgen. Volgendeopmerking
uil een recent mikel van R. vlsker over de trans-
kulturele problematirk kan men naar mijn me-
ning ook roepassen op dl' kwestie van homohuwe-
lijken: -e hel niet een nieuwe vorm van dtsslpllne-
ring die zich hier aandient? liet soort [lnterjakti-
visrne waarmee men op bepaalde frestjrs lastigge-
vallen wordt: iedereen moel meedansen. iedereen
moet mrt ledereen praten, zodat dl' grote Ont-
moeting pas echt kali slagen? 'Good vlbrations'."
Vanuit de geest van dit silaal zou ik durven beslui-
ten dar men moet oppassen met een zekere vorm
van gclorseerdc etiek. Is hel volstrekt denkbeeldig
te stellen dat op ons egalitarlsnsch feestje - mede
onder invloed van bepaalde drukkingsgroepen (rf
Vilrollcs)- sommigen wel eens mei de tafels zou'
dm gaan smijten?

Remi Hauman
tweede lic. Islamologie KU Leuven

die meteen reële slijtage van kennis pro-
beert weer te geven - vloeit voort uit
'verouderende' (na verloop van tijd minder
waard wordende) credits. De indruk kan
omstaan dat opleiding meetbaar is in cred-
its. Opleiding is de som van onderwijs en
vormende nevenaktivltelten die zowel het
beleven van de 'K' van de 'UL', stedemen-
vertegenwoordiging als eender welk ander
engagement kunnen inhouden. In de eerste
jaren is grote keuzevrijheid minder wense-
lijk. 'Hel Jaar' als vriendengroep valt immers
gedeeltelijk weg als men in elke les met een
andere groep gekonfronteerd wordt.

Ten stcne: overheden winen vaak de
struktuur veranderen. mermee bereikt men
niet de onderwijskwaliteit die de studenten
verlangen. Goed onderwijs krijgt men pas
als mcJ.l docenten tijd en geld laat investe-
ren in ttCt volgen van opleiding en het de-
gelijk uitwerken van hun onderwijs. Dit en
niet eender welke strukturele maatregel of
sek~dairt! vraag is prlorltair.

Jan Ramen,
doktoraatSludent

... cnmpurerwetenscbeppen

Che
Het Is niet mijn bedoeling de che-polemlek
eindeloos te rekken maar ik wil graag nog
reageren op de Vrijt' Tnbune van Ben eer-
nillie (Veto 6), Allereerst ben ik het met de
auteur eens wanneer hij stelt dat Che illu-
sies heeft gehad over China en de USSR.
HIJ is hier echter van terug gekomen na een
tweede Ruslandrels en eeu paar hoogst on-
aangename ervaringen met de govjerburo-
kratie. che hekel! bijvoorbeeld Il~t'Goelag-
kommumsme' van de Russen. Zijn beroem-
de toespraak in Algiers, waarin hij fel uit-
haal! naar de Russen en hun metoden. is
hiervan het beste voorbeeld, Het is ook de-
7.e toespraak die cne's poslüe (voor de Rus-
sen) onhoudbaar maakt op Cuba. M~aJ dat
cbe hierover enkele jaren vroeger veet
minder heldere ideeën had. i, waar. Ik hd:l
zeker niet de bedoeling gehad dat 'weg te
moncfcn'.

Verder gaat de auteur ervan uit dat
cue vandaag geen betekenis meer hcch en
dat revolutionaire. marxistische opvatting-
en totaal voorbijgestreefd zijn. Behalve dan
voor een gmepje 'verbitterde' achterblij-
vers. behept met een armzalige 'ron.kendc'
retoriek en een beklagenswaardige 'ver-
blindheid'. Maar los van de lachwekkende
tipering van de zogenaamde 'guerillero-
marxisten' ben ik het niet eens met de idee
dal Mare en elke revulurlonalre aktie 'pas-
sé' Is. In deze wereld die bol staat van on-
recht, scheve machtsverhoudingen, egoïs-
me en diepe miserie, moeten we ophouden
mer ons neer te leggen bij het 'mogelijke'.
Het wordt tijd dal we Integendeel weer het
noodzakcltjke eisen; kleding, voeding en
hutsvesrtng voor iedereen - behoeften die
het kapitalisme in de derde wereld onmo-
gelijk kan bevredigen. Maar ook menselijke
samenwerking en solidariteit, echte demo-
kratie waarin ieder zijn zeg heeft. gelijke
rechten en kansen op maximale individuele
ontplooiing, een andere produktiewijze die
het beperkte draagvlak van het ekosysreem
respekt eert. Waarom zou de mens enkel
kunnen leven in een systeem dal een aan-
Huiting is van alle kreaueve mogelijkheden
die hij/Zij in Zich herbergt? Ik blijf dus kop-
pig - niet verblind noch verblnerd, daar-
voor is het leven te mooi - denken dat het
leven dat wij leiden niet het enige mogelij-
ke is, Ook al omdat de dromen over een
andere en betere wereld niet uitte roeien
zijn zolang 'Babylon svsrem' er niet in slaagt
zijn eigen tegenstellingen op te lossen.

Voor SJW.
Even. Peeters.
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Visitatiekommissie licht Vlaamse rechtsfakulteiten door

"Het rapport van de visitatiekommissie
is geen biibeltekst"
OIf 11t!1onderwijs word, alles

prompt gesignaleerd, wam
geen milieu feil meer verklik-

kers of grotere ietkers", liet de Anl-
werpse romanschrijver Hllg" Roes
zich in één van zijn onbesuisde mo-
menten ontvalten. Toch is het niet al
kommer en kwel met dat .ç;g'Jalcrcn
in het onderwijs. visitatiekommissies
(zie kader elders op deze pagi"a) pro-
beren een objektief beeld te sclurlsell
vall verschillende onderwijsinsteülnq-
en, meI als uiteindeliJk doel proble-
men te s;gllaferen met kwaliteitsver-
betering als doel voor ogel!. Zo een
visitatiekommissie aan de Vlaamse
reäitsfokuueiten bracht lil haar eind-
verslag ondermeer een oud zeer van
de recl,tsopleidillg naar vore,,: stu-
denten moeten er te veel luisteren en
reproduceren, Maar de kommissie
hestuit toe" dar "de opleidingen aan
de vtaamse redusfokutteiten globaal
genome" aktueel en van een goed
nivo zijn. ~

Zt~ Befgtsclu- ~11Nederlandse prufcvsnren
hebbeu dl' kwahtclt van de opleidingen
reemen rHltariaat en kerkelijk recht in
vlaandoren gcc valuccrd lij hebben rninl-
mum vndst~n opgesteld waaraan volgens
hen deze vmdk-rlchungen moeten voldoen.
AI~algemene dot'l~tell\ng stelde de kom-
II1h~ie voorop van dele oplcidrngcn te
verwauucn: "vakbekwame en maatschap-
pelijk bekwauu- jurhten 111:1vermen. met
er" kri"" h,' fI.·.·". dk 7"''',,)/J(!ijo: pro'
bl~,,\\u',\t\o!..Io.unl\"" 1~'lf':tlo:'l ~'ii'"i"\,", een
oplm~ing brengen. en daarom olnalyti<oeh
maar ook svntetlsch moereu kunnen den-
ken' In hel ollgt'II1(""11~Idgt:n Ut: vcrschil-
lende folkuh,'itl'n dolM heel bc:lwor)rjk 111.

Tlx-h wijren 71' ook ojl een aanral tekort-
k<lmmgen dil' 'pecifiek ziJI1voor een 1)(.'-
paalde- Iakultcit In een aantal gn'all~n zijn
de 7\\'<1kl.epunten ldh wij algemeen ver-
spreld lil hl;'t onlkrwij'i aan (I" vtaamsc
rectustakuhchen.

"én van dl' problemen w.Jar4d11 dl'
UIll"'l'rsitaire In~ll'l1in" Ant'\l'rrl'n (UlAf en

de Vrije Unfversuclt Brussel (VUB) bjjvoor-
beeld dringend het hoold moel bieden. h
het budget voor hun bibllotekcn. Hel IIJd-
schonen- en bockenaanbod heet er -cntoc-
reikend" Ie 7.ijn. De studiebegeleiding aan
de untversuett Gent (RUG) is niet alrijd
voldoende, terwijl die aan de andere unl-
versnetren "goed" is. Een tekortkoming die
dan weer specifiek v,111toepassing is op de
KU Leuven is het gebrek aan "maatschap-
pelijke betrokkenheid" van sommige hoor-
colleges.

Draad
Hét grole pijnpunt echter, dal bijna als

een rode draad door het rappon loopt. is dl'
te grote nadruk op de hoorcolleges - voor-
al aan de KU Leuven en de RUG - en de
reproduktievragen bij de eksamens. Omdat
de hoorcolleges de overwegende ,\ erkvorm
uitrnaken vreest de kommissie een gebrek
aan inzichtelijk werken en kriTisch denken
bij de rectnsrudemeu. Op dit' manier wordt
bovendien van de studemen 1lI~1steeds een
voldoende aktieve inbreng in hel jccrprores
verwacht. Vooral bij een grote rechtslakul-
telt zoals dil: van de KU Leuven wordt er
gewezen op het belang vnn Jlr~klijkcolleges
en werk("ol1eges: 7.ij7ijn nog ondervene-
genwoordigd In h'cl leveenpakket. De7" ("01-
leges zijn belangrijk orn 'I' komen tot ren
diskussie over een bepaald onderwerp in
ren \dei ne groep, Ook dl' mondelinge vaar-
digheid wordt verbeterd d(l(Ir het aanbie-
den van deze diskussrecnlleges. VJI1\""ge
haar bekommerrus om het lnzrchtclijk \\U-

deren en het kritisch deuken Iermuleert de
kommtssic ook ha.Jr bt'denkingen bij (~e·'."'___
deel v.lilde) ck~me~{jlc neg Ie wi:igt'.
richt 7ijn op de loutere reproduktie van de
leerstof. Het gebruik \'.:111 meerkeuzevragen-
eksamens i~daar \'ol,!:en) de l(llnmi~~le nh-t
geheel vreemd ,1.111.

Stof

Onderwijsvenegenwoordlgcr ward
Callens en Iakuhatr Stijn V,lrIOjlpen 'dil hel
VRG vinden her rapport ~'.111dl' ~'i'tlalil'-
kornrmssic "leuk geschreven el) moor upgt··
~Idd, maar te Oppl'rvInLkig' Zt' wrlll'lIgen

Fietsaktieplan bijgesteld

Politie deelt lichtjes uit
0"lIet kadu vtlll de bijlturillg

va" lIet [letsaktieplan staall er
eell aalltol opmerkelijke initia-

tievef! op sttlpel, Zo zal de politie m/!er
kontroles 9aall uitoefemm op het fiets-
bezit (~ie VoorptlgÎtla) en zullen fiel-
sers, waarvan de t'erliclltill9 /liet ilJ
orde is, eell verva"glichrje meekrijgen.

Bij het begin van het vorige akademiejaar
paktc d[_'pulitie uit mer een fiet~aktit-plan.
Dit plan moc~t de krachtlijnen van het poli-
tionec1 heleid t,'gt'l1o\'er fietsers vasileggen.
Door hel ...ijfhoeksoverlt:jo;, 1,','1\ uverl~g tus·
sen onderml;'t.'r stild en ordediensten, is het
!Hogelijk om hel beleId van de ...erséhiJlen-
de oc ...ocgdc inst,111ties 0IJ dlaar at tl' st~m-
ITI~n. Het plan bcva1le hoofdUlkeliJk e':n
aantal rCllfe~sieve Illaatregdt'n, met hier el!
daar enige tolerolntÎl'. Men ging fietsers
masS-aal kontroleren Aan de hand vao de
resultalt'n van de7e kont lolt"">werd h~t plan
onlangs lHjge~tuurd.

Het plan beY~t gl"('n ~truklurelt' maal·
regden. mililr nt'emt Wcll'('n a,lIllal punten
OVt'r uit het l'i~enpakket van Sociale Raad
l·1I \'~n dl' fil'lsershllTld, Zllzal men een
gt-tloogbelcid gailn V{I('ren teil ol~zidlle viln

fietsers dit· mei aangepasle snelheid door
winkelwandelstraten fietsen. Dat Ilecmt
niet weg dat men n~ slrt'ds zal adnge-
maand worden om ...an de !iels Ie ~tappcn,
zelfs na slullingstijd van de winkel~, Ook bij
verkeerd gC51alde fiel~en 7al m('n In een
begiTlfaze enige wlcrantie inbouwen. De
regetluldl .lIs ...olgt: "Bij een trottoir m(',
l-en breedte van mimmum l,S meter, mOCI
cr Sleeds I m~tcr vrij blijven. Is het trottoir
minder br~cd, dan mag er enkel een fiets
tegen de muur ~taan als er op minder dan
dertig meier geen fietsslallin~ is. 111"1aantal
degelijke fietsst,ll!ingen ligt echter nog
~lceds wet Ie lailg el1 het aantal trolloirs ill
Leuven tlnl meer dn 11I.S meIer brel'd lIjn,
kan men op zijn vingers t(.'llel1,

Repressie
Op aansturen V,l11de Leuvense Ficl·

sersbond. 7ullen fietsers die geel] ,('rlichting
bijhebben een \'CrvJnglichtje in bruikleen
krijgen van de politie. Als je de hentt'lling'
en vervolgens laai kontrolt-ren, bIl j{' de
hehtjl"> mo-elen lrnlg ge\"('n. DJt wil Zel<\gen
dal men na een negaTte1e: lVllIrnlc: g,'wOtJn
vcrder !.:olnfietsen. Dat 5}'~tt't'm ,'all gclo.un-
troll'C."rde waarsch\twingcn zal skdll~ H,lge:-

zich - net als professor Herbots (dekaan
van de rechtsfakuheh] - vooral over hel
kit dat volgens hen de KU Leuven er ei-
genlijk als beste rechtslakultelt in Vlaande-
ren uitkomt. Veel van de kritieken over de
Leuvense rechtsfakuheh die in het rappon
naar voren worden geschoven zjjn ~I in be-
handeling in werkgroepen. Sommige zljn
zctrs al opgelost. wals de ...erschuiving van
enkele werkcolleges van eerste llceutle naar
tweede kandidatuur, melden zowel de de-
kaan als de studenten. Verder wijlelI dl'
student~I1Yl·rlegenwoordig~rs erop dal
'hoorcolleges toch geen vies woord zijn",
Volgens hen ligt het ve~leer aan de docen-
ten en niet aan hel systeem. ~Ah een aantal
hoorcolleges beter gedoceerd ZOu worden Is
al veel opgelost. ~ Toch erkennen ze de
nood aan meer werkcolleges en praktijkcol-
leges. waar ze ook voor ijveren.

De dekaan vindt hoorcolleges de beste
manier om informatie over Ie brengen en
om de marene Ie situeren. Molar ook hij
zegt dat ll't-t er op dil moment teveel zljn.
Maar "voor ongeveer drieduizend srudcn-
ten Is dal niet gemakkelijk. wie gaat die
omkadering betalen?" - een opmerking
die nuk de vishadckurnrnissie als vcrzach-
tende omstandigheid hcdt aangehaald.
Vum professor Herbuts i~het venral belang-
rijk dal de vrudcruen beter leren ...clmjvcn,
dn moet gebeuren in seminaries.

De VRG-vertegeowuordlg~n. legg~n

vcrder dJI de meeste meerkeuzevrageuek-
samcns aan de rednstakuncn dan de '>"er-
elsten van 'inliChtl'lijke en faire eksamens"
voldoen. Mondelurge eksamens zijn voor
hen niet per definitie beter, omdat ze WIIlS
ook Ie veel op loutere reproduktie gericht
7.Ijn. Tcnsloue erkent Stijn dal rechtstuden-
ten "voor l'en behoorlijk deel van de vak-
ken nog teveel de stol erin moeren stampen
op een korte tcrmljn, om hel daarna weer
uit I[_' spuien. Maar hel is moeilijk om dal Ie
veranderen, "

Korreltje

De dekaan van zIjn kant geeft ruiterlijk
roe dal nOK te veel eksamens op reproduk-
lie gerichtzijn. ~Oaarom Is de jaarlijkse
denkdag van f~k~lcil dit jaar gewijd aan
'eksamcnvorrncn". nc andere Items wor-
den cpgcvolgd jn het POK. "maar de lekst
van de ...isitali~~opllnlssle Is geen bijbel-
tekst, Je rnoet het soms met een korreltje
ZOut nemen. Soms vclgên ze gewoon wat.-
één onder vraagde geleding-opwierp. dat is
niet altijd helemaal gerechrvaardigd." Hij
heeft nrer echr een eksamenvorm die zijn
voorkeur wegdraagt. Maar voor zijn (alge.
meen) val Bijzondere Overeenkomsten in
eerste licentie, kiest hij voor een kombina-
tie van reprodukttevragen en tnzichtsvra-
gen. Voor meer spedfieke vakken in de
laatste twee jaren, gebruikt hij zelf een
openboekeksamen. rensicne merkt de de-
kaan op dat er In hel rappon niets slaat
o ver de door het plan Dillemans voorge-
stelde vvrkornug van ondermeer de rech-
renstudles met een [aar. Ilij7.elf is daar nCI
ab dl;' andere dekenen V,111 de vlaarnsc
recht~f,lkulteile{l regen gekant. -op die
rnanlcr vallen de algemene vakken weg en
komt er vcct minder ruimte voor hel eras-
musprogramma."

Raf Gertts

n-, een \',ht ,tr,llllit-ti. lt' voeren <lIJdt·mrt·t·r
~\I~tcntl'J\ en a!j<:\·,Wd,'cH.kn. DoldrnJa~1 IJj)"t JI;'

vVisilaliekommissie gevisiteerd
it ",\\ot"! \'1,1<I11I](-rI"11dl, !\,·der!.mû

I UniV.'hilairl' nplt ,d10gel1 onderzoekt. 1It:1llli!iatid komt
1Mti wr (ik'''"\1.Yîil~ ·"ii(:rruiF~r<iî.lire-Ra-.w) \'our.lI:

il' reu rd"f'l,ntid"ld,·r \'.1~1.e..n eautal
m.n.mumvcrc+su-n waaraan elk .. 'plo:iJinK binnen het ..."kgtt"lit'd moe-t voldoen. De
nh <.""'"~·:Il·1I van hun kam 'lellen ,'en ll·lhlUJk up, Dil i~een ~lu\lll' waarin de doel-
n-llngcn {'Tl emdrermen van hun "pld<li"Jo: loc~l"II'n li)-:)ll'lI:l(,l.,<lllli lol <,t<lI1,1J..ur een
diskm~!t' ~1I~'it"1Iproffen ril sruaemen. Uil ltrtb, h ,dlonüt'17'It'k lerdr er "lm, roe dat

n ...."'>1 d,' I.I)mIlH~~i.. !lp \l5ite kerm

\"i'.I1.l!kk(,mmi~,ic ~tudlema(t'rl,'al, h,md[><>{·kl'u en ~l-.rtl'tr('~ in. Tt'I1,I"lIe bezoeken 11,'\H,,~
Ik ~nllkn\lt~ruill1h'!l, «uupun-r lil' ilildH'n vu l'il.liold,e:!I. V,In dil anc-, lIlolkl'Jl d\" 'j)\·li,d·

u-u ecu dnd\"l'r~lolg UJl. waann 7l' nil~,l<ln in welke m,lte: <k Iakuln-ueu \",1.1,,<,11aan de
H"'I'O]l.o.:c,tt:lU\·uivcn. Du r-imiv ...,,1.11:>70(\ dan een l('iJr""d 111.'.-It'l1 7iJn voor tI.> 0I1.-1l'r-
W!Î'ÎI1\ldlmgcll utll d,' "H'm'wk tI"L<IIrlnmmj«'fI .l.m 11'p,lkkl'll

h'u kcmrnivcn-lu-rm-k \'<'rl""]'1 n.
~ol'reU.,'n OW! h"" filkul!l;'l\)oc>lUur,

•

(rg)

Ituuden wordell tot eind deC"emhcr. Hoofd-
k{)lIl1lJh~ri~ Miehids bdnolde ollva~1dat de
,11o.tÎl'\upnieu\, lull~n geëvalut-crd word,'n
in januari. Vraag blijh dll~ of dC7.t' goede
Intenties ook omgezel zullen worden ln
strukttlrde m.loltregelen.

Ondenu~sen bltJf! men 7.eer rt"prl"Ssit'l
ofllTeden tl·gen fielser> die in tegengl"Slelde
ridlling Ikt!ti:n ol d~ vO(Jrran~rege:1 (bij.
voorbedd bij rood Iichtl niCI respekleren.
In heide: ~evallen is men al gauw mt-er dan
5600 frank kWijt. Sociale Raad plen ...uor
slruklurele maatrl'gclen die hel helsgebrmk
stimuleren, H~I !ktsaktkplan heelt te \'eel
weg "all een politionele npknapocurl. die
hel gebrek aoln beldd moet kolmocfler~n.
Stl'eds meer Slud~nten klolgt:n over het re'
pre~sie ...c fklsbcleid van de stad. De st\ld~n·
lell vind~n bovcndien dat de boetes voor
lw"r~ Ilyertrt:dingen. volledig in w~nver·
houding ~laal1 met het misdrijf_

(thl)

5111dmlen dil' kll/riJ/w Jubbl'll owr JiN Lelu't',ue
lI1obilileilsbell'id klfl1l1l'11 sludf Inl'Chf bij 50';;1//1'
R,wd AIoIII IIft1Ism die em bOfte kregel! wordt
9l!\1r"a"gd un l"f'/e hien'l/" bÜlIIell 11' bUl/fJnI.
Op die manin kan me" dl' .qegn'l'IIs ;'welll.m·
urm (Ier l'lIdeN/tUnlllfJ \'.:111 hn prNtst) en 111

dIm nr.'!J.'lijl kan er wk mij Juridis.-h <ldn'n
-,/('11'1-">?/I 11".".1<"11. 5."iale HatlJ ~11IJ_il' ;1/ dt 's
Mium/rt/at ') (ellt wrrkdllg I'all 14}!./lIh)_ Tt/.
2l.9SA'
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Fiets
vervolg van p. I

bewijzen dat het om een gestolen fiels gdat.
IS Ik kous ook af', aldus kommis~ris
\~Ichiels.

Niemand kan dus verplicht worden om
Ie hc:wîj1en dal de fiets die hij bt-zit, ook ef-
fektief die ,'an hem i~. Juridisch is eell fiels
van d~ hc:li,wr, tenlij men het tegendeel
kan hewij7.en. Fietsers dIe mei dergelijke
knntrole-aktie:s g('konfron,eerd worden,
dl('lIen het be7it ol de herkomst van hun
fie:ISdus niel Ie verantwoorden. De politie
heeft wel het rreht, om bij een v('rmoede!l
van dit'lstal. ('('11idemiteitskomrole uit te
voeren en evemueel een onderzOt'k in Ie
stdlen. Dat wiJ leggen dat men el;'n inlich-
tingsliche lal Invullen. met de gegevens van
de YermOt'<]clijke eigell,lar en vall de helS.
Vervolgen~ 7..11men nagaan of de fiels niel
.li~ ge~lIllcn is opgt'g,·vell. Het blijft du~ nog
~tet'ds aant-:eraden om je hets te laten gra-
H'ft'n en dke dicl~t.llie meldt'n. Indien
men 7t:gt de fjel~ van iemand geleend te
hehben. 7.11men ook dele bew('ring na-
gaan. V('rgl'el bovendien niel d,11hel ']e.
nen' van ~en fiets - 70llder tOt'~temming
\'.111de ei):enliJke bezil{er - e\'eneen5 diet-
~t.ll is.

•

Thier1')' Laenen
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Ricardo Petrella bezingt het lof der solidariteit

rnerstaüsaue -Is het niet van belang te
winnen maar deel te nemen. De clekrorele
kompetitie Is goed, H~ zouden we anders
onze venegenwoordigers kiezen?_
Veto: Mtlar ~t mlt ik tkbnmnisdu kam~fifiû
PetreUa: _In principe is die goed. Alleen is
ze slecht geworden op het ogenbllk dat u
omgevormd is 101een rivaliteit om te over-
leven. Als Je niet beter bent dan de andere,
word Je geëltmlnccrd. 'J want 10 kil! my
competaor- heeü niets te maken met vroe-
gere vOtm van kompetitie. ik pleit voor een
win-wir: situatie. Kijk naar hel opzei van
de Verdragen VJn Ouandé en Lomé die Eu-
ropalekende mei de AKP·landen (Afrika.
KaraIben en Pacific, nvdr). Die akkoorden
garanderen de Impon van goederen uil die
landen tegen tton-zcken: prijs. ongeacht de
wereldprijs. Onder druk van de liberalise-
ring been men hel verdrag van Lomé uitge-
hold. Men heelt het principe van 'win-win'
vervangen door de slogan 'Ti-ade not aid'.
'Wees kompetitief en het zal beter gaan'.»

"De baas van General otors denkt: 'Leve China'"
Gicardo Petrella, professor poli-

tieke en sociale wetenschappen
in Lauvain-Ia-Neuve, hekelt

het huidige konkurrentiedenken.
Onder zijn voorzitterschap sd,reef een
groep wetenschappers, de groep van
Lissabon, hel boek 'Grenzen aan de
konkurrentie'. In zijn nieuw boek 'U
bien commun' houdt hij een pleidooi
voor het algemeen belang. Het uit-
gangspunt blijft hetzelfde: de konkur-
rentie mag en kan de wereld niet
organiseren. Gewapend met de tegen-
argumenten vat! professor De Grallwe
(lees de pagina hiernaast), konfron-
teerde Veto hem met zijn eigen ideeën.

Een systeem waar elk zijn deel van de
markt moet veroveren, waar staten tegen
elkaar worden opgezet, kan de rijkdom van
de wereld niet eerlijk verspretden onder de
mensen, stelt r'etreua. Sociale vcrworven-
heden worden weggesneden want de staat
moet investeringen aantrekken. Oe natie-
nate staten en hun overheden kunnen
tegen mulunaucnals niets beginnen maar
ook het multilateralisme van de verenigde
N'-lIies heeft gefaald. Oe Verenigde Staten
beheersen als enig overgebleven groot-
m...cht de nieuwe wereldorde. Europa moel
nog altijd haar plaats zoeken in de globale
ekonomie. En in Azit' komt de nieuwe
1)001, en dus konkurrent. China up. Met de
opkomst van de Islam ill Azië urnstaar er
een bron voor destabilisatie en konflikten,
voorwaar een weinig opbeurende analyse,
maar meerde Perrclla maakt zich sterk een
alternatlef achter de hand IC hebben.
RÎCilrdo Pctrella: .Gelet op die veelheid
van dimensies en het gebrek aan duidelijke
politieke verhoudingen geloof ik niet in een
wereldregering in de vorm VaL\de verenig-
dr- N,ltie~, Ik pleil 'om nwncli,lk lw~IIIt'l'n
UI dl' vorm \,,)1] een ,1!-:l·LII~dl.:ap ,'our hel
water. ['{'Il ekonouusch-Huanctclc veilig.
hcldsraad en pen encrgtcraod. Die vorm is
meer in overeenstemming met de wcrke-
lijkbeid. Voor de huidit-;l' problemen van
wau-rvoorrlenmg, hlli\\e~tm~ en dergelijke
zijn er ~I"-'Irc~l'l~ n()di~ om re zorgen dal de
Itwnanw 1,111 produkn ....ill"il gt-bruikr wordt
voor waterkranen. huizen ('11dergelijke.
korturn nM.)T het ,ll~ellleen wclzfjn .•
Veto: 1J de::1.' "I'l,'ssm.</ '1,'<'11III,'pit"'
Petre+la: ölk npl(l~sing hUL een duurzame
untwlkkchng bcpcrkt virh niet tot ecu
merualltcitsvc randr-tlng in'(k kunsumptlc.
respekt V!HlT d.· planten, 1)f hervorming van
dl' landbouw. Om te komen tot een duur-
zaurc omwikkeling moet men de interna-
nonale rcguls van de ....konomlc veranderen.
Er been sociale ~trijd nodig Er komt geen
mondtaal bestuur - zclts likt onder de
vorm die ik beschrijf - zonder ~odale
strijd. Daarom vecht men vuur het rcctn op
arbeid. de erkenning van een rcchevaardlge
handel. Men wordt bcw usr van hel pro-
bleem en de manier run het op te 1(15$('11.
Ikzelf voer de sociale strijd met woorden. Ik
staak !liet want ik ben geen arbeider. Er is
evenwel geen reden om pessimistisch te
worden. Als je de zaken op hUIf beloop
laat, dan mOCIje pesstmlsüsch zijn. Maar
dat is dan Iaralisme e

Havelaar

veto: 111 IlIVbl1('k fprrrkli/ \',m Uil verande-
rill!}over dertig ei \'t'rrllH jaar: tntnnen blijwIl dl'
ugl'ls V,1Il dl' konkurrenur grltlm ell moelen \11<'

äar r~gelswl!}en om tr overteven.
serreua: _ Het is moeilijk om op vijl of
tien jaar hel svsteern IC veranderen. Ik weet
niet hoc lang het gilat duren. liet is een
Illusie te denken dat ...Is we vechten om Ie
overleven we ook effektief zulten uverle-
ven. De logika van het overleven zal blijven
bestaan. Maar hel blijfl een illusie want van
de honderd die vechten, zullen er tien
overblijven. Niet iedereen zal het halen.
gewoun door de logika van het systeem.

,.

Sommigen zullen niet kompetitief genoeg
:ziJn en dus worden geëlirmneerd. Maar he!
vctsraat ook nlet om te denken dat het
systeem zal breken omdat er meer armen
en dus minder konsumeruen zullen zijn.
Dit systeem kon zich steeds handhaven
doorbeen de geschiedenis. Het systeem 7.a1
niet meenstorten door een gebrek aan kon-
sumemen. Het zoekt steeds een nieuwe
markt. China zal met zljn enorme markt
het kapitalistisch systeem redden. In Ame-
rika en Europa is de automarkt In 2010
oververzadigd. In China denkt men in 2015
honderd miljoen nieuwe wagens nodig te
hebben. Als je baas bent van General Mo-
tOTS denk je dan: 'Leve China!'. MOIarde
nieuwe opkomende markten zullen proble-
men kreêren voor de verliezers. en dus een
strijd .•
Veto: En \VÎt zal dit slTijd moeten voeren?
Petrella: _De· huidige aktics komen van al
die groeperingen uit de 'Civil Society' die
begrepen hebben dat men moet verande-
ren. Zij die streven voor de alschalflng van
de doodstraf. voor etisch bankieren, Deze
organtsaues vragen en maken nieuwe
regels. Neem de 'Max Havelaar'-koffle' of
die 'Made in Dlgnirv'-kampanje .•
Veto: Di~ verenderen 'lW1stecnts tnktle rtgl.'ll
van het systeem.

Petrella: _Het is één van de oplossingen.
Ik l'envijs naar de initialieven van orgarü-
saues die er nu al staan: de verlichte elite.
de nieuwe stedelijke leiders. of de svndtka-
ten die hun tweede adem gevonden heb-
ben. Het gaat om een verandering in het
bewustzijn Oe mensen merken dat hel
zonder vakbonden slecht gaal. zoals in
Nederland, Nu zijn ze nog allemaal blij.
ma ...r binnen een jaar of twee merken ze
wel dat 7.e gerold zljn .•
Veto: Dali sprektn wr loch niet vall SI1/idartteit?
petretla: _Men beschuldigt mij vaak van
naïvttett. Maar solidariteit kan ook voort-
komen uit een slechte er ....aring. uit het pak
slaag dat je gekregen hebt. Het is dan ge-
makkelijk um dan zcl! klappen uil te delen
ila11cic zwakkere die nog onder juu ~1ilal.
TOL je je realtseen dat het beter is elkaar Ie
helpen om er samen uit te geraken .•

Karaïben

Velo: Mt" bUlhllldigl 11 van kommulIisliJcht
idttin omdat J/ de maolJcllappij op Uil n"gidt
manier wil orgillliu,m Ac/IIIT\'olgl htl ipook
1'011 her kommunisme u 11/<"1:>
PeerelIa: ~Zij die het niet willen begrijpen.
hebben Ilel nict begrepen. Ze zeggen dilt ik

terug wil naar het kommunisme terwijt het
gefaald heeft. Die kritiek is louter een
kwestie van polemiek. Ik heb nooit positie-
ve kommentaar geschreven op het sovjet-
stalinisme, Integendeel. Het manifest van
de kommuutsûsche partlj van 1848 trekt
mij wel aan maar ik wil niet terug naar
naar het stalinisme. ik beweer wel dat we
het algemeen belang moeten heruitvinden,
dat we weer mlddelen moelen vinden om
een gemeenschappelijke rijkdom te kreë-
ren. De prioriteit in wetenschap en techno-
logie moet gegeven worden aan de kreatie
van gemeenschappelijke goederen als wa-
ter, energie en huisvesting. Als dat kommu-
nisme is, dan ben ik een kommunist. Maar
kom mij niet zeggen dat het water geen
gemeenschappelijk goed moet rijn 0115 er
anderhalf miljard mensen geen toegang
hebben tot water. Of als 2.2 miljard mensen
een dagtukomen hebben van minder dan
één dollar."

Rivaliteit

Velo: ln uw mrllllHdd ziet u dt melis als al·
truïuisch, als sociaal. Is hu macro·t/(onomisch

...plood dan gtm 'lWtnpitgtfillg van OllZtaangt·
berm inltrptroJfJnlijkt u/atits?
scrreua: _Er is geen genetische natuur voor

de sociale relaties van dl' mens. Genetisch
lijn de mensen niet goed of stechr. Wij zijn
het resultaat van een sociale konstrtlktie.~
veto: Bij dl.'mms bestaat rr toctr ern notuur- ...
Irjke vorm van wl'dljwr (11 .llrijd?
Pctrella: «De mem keilt in geval van ge-
vaar, in bepaalde mate. Je 'struggle for llle".
Maar we merken ook dat In geval van ge-
vaar maatschappijen zich erganlscren. In
geval van schaarste gaat men (Jok delen.
Dat de maalschappij gebaseerd is op het
principe van 'uw dood h mijn leven' is een
tdee dat cutstaan is in dl' zcvcmlcnde eeuw
met nobbes. Dat denken bestaal enkel in de
krlslelijke westerse wereld. In A7.ië beetaar
het konsept van koukurrcrute niet. Wij
debatteren over komperitic en soudnrneu
want wij deuken westers. ben Aziaat denkt
in termen van harmonie. Wij zijn het rcsul-
taat van een sociale konsuuktlc die ver-
schilt doorheen de tijd en plaats .•

-rs konkurrentie goed ol slecht? Kom-
petitie is positief. Kompetitie konu van hel
Latijnse rompetere wat 'samen zoeken'
betekent. Om te zien wie de snelste ls. lil'
pen we de honderd meter. Dat betekern
niet dat we de andere tnoeten uhschakclen.
[11de hele filosofie ....111\de ~pClrtk()mll<.!titie
- de olympische geddchte vvor de kom·

Piraterie

veto: U bmI nasa! JCtptiJdl 11.'11 opzichtt van
!tchllologiJcht innovatie. Geeft dtze lukt/ologi·
scllt imlO\'atit gun nieuwe mO!Jtlijkhrdm?
ecrrcua: «Ik ben sceptisch ten op:zlchle

t_ ..,.._~

~--a•..aa.
van hel huidige gebruik daarvan. Ik ben
ntet regen tnnovauc ab dusdanig. Dal
brengt nieuwe kennis aan. Ab de informa-
tika en de kommunlkaue ertoe lelden dat
men in A7.ii_'of Alrika hel onderwijssysteem
helpt ,1,lIlpa~~""Jlof de gezondheidzorg
wa.Hbij men hen de middelen geeft om zelf
de iuuovatte ICbcheersen. hoe kan men
daar wg ..n lijn? Maar op dit ogenblik doet
rncu d.ll nkt. I toerauseren. dat doel men,
Ik Afrikanen moeten hun markt openzet-
ten en het westen zorgt voor de uitrusting
v...n één hospitaal of één bedrijf. Maar wal
met de anderen? Wat doel het ziekenhuis
dilt niet rendabel is. of niet onder leiding
stam van her zoontje-van. ol geen kontakt
heeft met een 1Jlilli~ter?~

-u ben tegen het gebruik van de nteu-
WI' kenuts dnor de industrie die de nanone-
le staten in krutkurrentie brengen en de
staten sjarnercn. Laten we de technolegt-
sche innovatie gebtuiken voor sociale ver-
nieuwingen. Maar als men hiermee de ln-
dustrie tuel,lilt ztrh meester Ie maken van
de rijkdommen v...n de 3JTdc. Is d.n plane-
talrc puarcnc. en daar ben ik legen .•

Dert Comillie
Dietge, Geeracrt

Rut ReynacrU
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Professor de Grauwe staat voor welzijn mét konkurrentie

"Ik verkies iets meer ongelijkheid als
er daardoor meer iobs komen"
Qrofessoren VLD-politims paul

De Grauwe breekt al jaren een
lans voor een konsekwent libe-

ralisme. Als de Europese film "jet luw
konkurreren met de Amerikaanse
moel ze maar verdwijnen, is één van
die spitante uitspraken die men Irem
graag hl de mond leBt. Hoewel zijn
stelfi"getJ vaak protest uitlokken,
blijft /Jij een fervent verdediger van de
vrije markt. Zij" kritiek op Petrella's
publikaties 'Grenzen aan de konkur-
rentie' en 'Hel algemun welzijn- is
dan ook "jet mals. Paul De GrallUlt
ziet hierin tekenen vall teil voor hem
verderfelijk regime flit net "er/eden.
Hij wil wel eens welen boe Petrella de
konkiusies vall zij" boek zal uitvoe-
rI!II. Wij trachtten het hem LI;t te leg-
gen. Tevergeefs.

Pau! De Grauwe: .Als Petrella dl' konkur-
rt~ntll' wll uhschakelen, hoc gaat hij de
wurcldckunumle dan organberen? Kcnkur-

Het westen moet proberen met China tot
een akkoord te komen. Ekonornlsten stel-
len dat voor. We gaan ook betalen om daar
wal milieuvriendelijke technologteen te
introduceren. Investeerders moereu besef-
fen dat elke frank die wc besreden In China
aan belere mllteurechntckcn dgcnlljk ons
ten goede komt. Wal ik ~pijlig vind, is dat
de VSA zijn broek veegt aan de afspraak
om bepaalde normen te halen. Anderzijds
vind ik de verkoop van mûteuvcrgunnlng-
en een goed idee. Diegene die het meest
biedt, vindt de produktie uiteindelijk hel
uneressamst en wil voor de cksteme t'lfl'k·
ten Instaan .•
Veto: Het boek: van Pttrtlla !JttIlÎ!Jtvan hu p-
loof in dt solidaire mms. Hij sul, .. 'Om'trmljJt-
lijk zijn I~'tsamen. til Wt mMttn htt samrn
doen",
Oe Grauwe: .ik zou nergens liever leven
dan in een wereld waar de mensen zich
Inzetten voor de gemeenschap. Maar de
werkelijkheid i~ anders. De mens zit van
nature in een konkurrerulestrljd. Bij fami-
lie, vrienden, daar ben je solidair. Dat wil-
len uil breiden naar alll' maatschappelijke

ltrs tijn in hu marktsyttrem. Or sijftrs ill 'Hrl
algl!//lun belang' lonen dlfÎdfliJk aan dal dr
armen armer worden, dt riju" rijktr. lH Vfqa!}
is hot er meer winners kif/men zij". I" dt dtrde
Ilftrtld bljvoorbedd.
Oe Grauwe: ~Je moet opletten mei die
sijfers, Kijk bij ons. in Europa. vcrgeleken
met honderd jaar geleden. zijn cr geen ar-
men meer, dal is toch een ènorme vooruit-
gang, Een vrije beweging V;Jn goederen,
drensten en kapitaal zou voor het zulden
ook beter zfjn. Bij ons komt het omvattend
maar duur sociaalzekerheidstelsel onder
druk Ie Slaan. We staan voor een keuze,
Ga;Jn we dat behouden met het gevaar dat
wij dan te dure arbeid hebben en dat wij
niet kunnen konkurreren met de lageloon-
landen? Of gaan we dal sociaal zekerheid-
systeem Iers afzwakken? We kunnen be-
paalde rtstko's, door de mensen zelf laren
dragen. We moelen verzekenngsu-lsels
privatiseren. zonder dat de mensen hun
zekerheid verfteven. Meer respousablllsc-
ren. Uiteindelijk moeten grote rtslko's ge-
dekt woeëen. Zodilt je morgen niet arm
wordt omdat je ziek bent. Maar voor een

remre 1.31 er altijd zijn omdat de wereld vol
schaarste zn. We moeten de konkurrentie
op één ol andere manier kanaliseren en zo
een maatschappelijk doel realiseren. Ik wil
niet ontkennen dat er problemen zijn. Zo
worden eksteme elfekten - de milieupro-
blemen hijvoorbeeld - niet voldoende of
helemaal niet in rekening gebracht. Dat is
een Inherent probleem aan het marktmodel
waar iedereen bekommerd is om zijn eigen
welzijn. He! vraagt om een oplossing op po-
litiek vlak. De enige uitweg is om op inter-
nationaal nivo akkoorden te maken ...
Veto: Dus /(xh een mondiaal kOll/rakl à la
Pelrllla?
Oe Grauwe: ~ Wal betrel! milieu. natuur-
lijk.-

Solidair

Veto: Maar kommlrsiiHr btdrijvm !Jaan \Wg
als er g"n Sotptlt WllgMn!J is. 7.0 is hel voor
UH bedrtjf hul aanrrtkktlijk om naar Chma It
gaaH. waar lt masseal kunnen vervuilen. Ttp-
lijk gaal dt Clinton-aJmi"istralil gu" mtUtu·
I'riltldt/ijkt i"dl/slrt'el" sttuntn en ziet Irtl er
voor dt militulop va" Kyolo Hili rooskltllri!} Uil.
Oe Grauwe: «Dat is een grOOI probleem.

problemen is eigenlijk de gevaarlijkste UIO-

pie. Dal is Ook de kommuotsüscne urople
geweest.»
Veto: lH slil/in!} 'U lal kCHkurrmtiul Zijn of u
zal niet zij'" bmadrnkt daarrnu!Jtn hll li!Jmbt-
lang rn nill htl btlaniJ van dt maatschappij.
Oe Grauwe: • Veel mensen willen graag
carrière maken en wat bcztntngcn hebben.
Dat is belangrijk voor veel mensen. Je kunt
ze proberen op Ie voeden dal ze dal niet
willen. maar tweedutzend jaar opvoeding
van het kristendom heeft tOt niet veel ge-
leid. Laten we erkennen dat het inherent is
aan de mens. Dal past in een marktsys-
teem. Een producent maakt winst omdat
hij produktcn maakt die de mensen willen
kopen.s
Veto: Of dil hIJ weet te wrkopm?
Oe Grauwe: ~Maar de konsumerucn zijn
niet allemaal onnozelaars. Laten we toch
iets optimistischer zijn over de mens. Hel
marktsysteem heelt toch een ongelooflijke
welvaan meegebracht. Hel moel wel wat
gekorrigeerd worden. Doch. eigenbelang en
konkurrentie proberen uil te schakelen
leidt ror utopieën. Ik daag Petrella uil om
war hij voorslelt operationeel Ie maken .•
Veto: Wt stellen vast dat er winnaars tri \!trUt-

snotvalling moet je loch geen beroep doen
op de gemeenschap. Dat is toch waanzin-
nig. De meeste mensen kunnen dal zelf wel
aan. Dan moeten ze maar een verzekering
arsluiten .•

Armoede

Veto: VO/!JetlSlViJliam Greider (ut! wottstrret-
joumalislllvdr) gaar het kaphathme rtdll op dl
afgrond til een (rash af De konkllrrmlit 20rgt
wcr htl a/s/oun van arbeid en de l'trminderill!J
van de lonen. Zo verminder! dr koopkracht, mn
UIl dalill!l vall de vraug als BrV(J~'1.Zcrgt op zijl!
belln vaor overproduktie. en zo komt ten nie//H,}t
reaktir.
Oe Grauwe: • Die man zou loch wat hls-
rortsch perspektief moeten hebben. Die
reoneën zijn 1,0 oud als hel kapitalisme. Dat
vinden we ook terug bij Rosa Luxemburg
(Duitse anarchiste uit de jaren na de eerste
wereldoorlog nvdr). Ondertussen leeft hel
kaphalisme nog altijd. Ik zeg niet dat er
geen problemen zijn. Gn:ider heeft het uver
ekonomlscne bewegingen die IC maken
hebben met het feit dat op een bepaald
moment ondernemingen allemaal gaan ln-
vesteren in een bepaalde sektor. in de aUIO-
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Industrie bijvoorbeeld. Men dacht dal daar
de ekspánsie hl"1:1amor ging 71Jn. .Plots
konstaleren ze dal ze een overkepacneu
hebben. Dus volgen er sluitingen. Als die
ondememtngen gesloten zijn, kan er een
nieuwe opwaartse beweging beginnen .•
Veto: Kan de markl banen krtlrm daar waar
u «hIllcdi!} tijn. Denk: aan dt socialr utaor: dr
mi!irustkIOr, llfkmhuizell. btjaardtnlthuizttl m
onderwijs. Kunnttl wr áat tamaar OVl'rlalm aan
dt vraa!J: •H(NVI'tlwillell lr"er ~oorlKtalmr
Oe Grauwe: «Je wIjst daar terecht op een
probleem. Het marktsysteem kan 'heel veel
Jobs kreêren [n de vorm van goederen en
diensten waar de mensen voor willen be-
talen. Maat hët moel opbrengen. [TI de
gczondheidzorg heb je eigèntijk een mror-
rnatieprobleem. Zulke besussrogen zijn in
een vrije markt ~cI ruocilljk. Doch het
eerste objektief "')11 de gezuudheldzorg is
niet jobs Ie kreêreu, maar goeie gezond-
heldzorg te maken. Als je dal doel, komen
er zeker jobs .•<
Velo: nn probl~t~, is ook dat men jobs kan
krti!rrn maar tt!Jtltjktrtijd ook arm kan blijven.
Hrl aantat job! sliig//trwlJl Jé armoede ver-
hoogl, loals jn dr VrrrnifJJt Slaltn til Groot-
8rilta1ll1/1.
De Grauwe: «naar beslaat een grotere on-
gelijkheid. maar dat betekent niet dat de
armoede is toegenemen. Los van de problc-
men. zijn ze crin geslaagd de werkgelegen-
held te bevorderen. Heil terechtwijzen is
gemakkelijk. Laten we proberen te leren
van die landen .•

Reaktionair

Veto: Vrt'eslll d(lafrllli!!!'I' l"!lOrde FrulIJt"lijfm-
Jerti.!]lIrtlm·(t'k ats 'wrk.'1degmltddsml1U1Tt".!]d?.....
Oe Grauwe:.Op lange termijn i~ dat een
een hel'! «upldc maatregel. Alsjl' daar een
beetje over nadenkt. .. Zoveel talent waar-
a,1I1je 7e8t -Je mag niet meer werken". Ten
eerste. als je een algemene ma.u Tl'gel
neemt. moel je le~en dill 7(' minder gaan .~
vcrdu-nen. Dl' Franse regering heeft d.n
niet !,WIl'gd, Ten tweede. hl't 1I.«){ll~te(kt'!
van dl" werklozen is ongeschoold. Wat gaat,
het dfl-kl daarvan zijn .115dal een algemene
1II.J.lIle)o:d\\"l<.h? Hl·"] grolc tekorten. Je
verkwanselt zo een groot deel van je pro-
dukrteve tllogl'lijklll·dcn. Het Lijn juist de
I/.l.... hooldl· arbeldcr~ •.hc jobs kreeren .•
Veto: 11<I<Ir I1tt kal/ t~YII<l<lIItrtkkdijkzijn I·oor
!}(;:illll<,l/. fk 111<111:<'1 een sla" /tril."" naar djl
.."Jem:J of dtr/i..!iuur. [)co 1''''1111' lI"<,rlaevenveel
z" wrl<ltm 1"(,'1111' .. 11 /11111 flw<"ltr,m:Jswrdie"frs-
,,'I "I' J~<lrb"lds/ll<lrkt.
Oe Grauwe; • Ja, rnaar Ik kUll~lilteer al-
leen d.u vrouwen wen ....·n parrürnc te wcr-
ken. 1...1.11 (l11~dat uiet outkennen omdat
een paar Ieminivtcn dat lIiel graag horen.
AI, 7(' d,lt llcvcr lu-bben zo. IIIOl·t.·I1we ze
roch ook nlcr uwiugcn om langer te wer-
ken. De he~Ii,~iIlR over de werktijd moet
vrij gcncuneu werden. Ab er mensen 111111-
der lang willen werken. geef ze dan de mo-
gclijkhcid.»

.Wit, vraagt cr arbcldsduurverkcrung
up dil ogenblik? Grote ondernemingen die
onder druk Staan en dl' werkgelegenheid
afbouwen. Dus de ~taat steunt nel die be-
drijven die geen arbeid kroeren. De bedrij-
ven die in ekspansic zijn, willen geen ar-
beidsduurverkoning. Zo krijg je een enorm
pervers systeem waar jobskreatie olfgeslrollt
wordt.»
veto: 11/ dr '!Jotdt maatschapp'J' is er 1"01!JtllS
Prtrdla Uil \'OlIrdl.!]ttnl'tfksle/lill.!l, Itdereen di..
wil werkrn mOtI dan IWIIIII'n werken. Is dm nog
mogelijk l"Olgtllsu?
De Grauwe: «Natuurbjk. de Verenigde
Stalen en het Verenigd Koninkrijk bewijzen
dar. Ze Staan dlchrcr bij een vrije markt dan
wij. Er is eelt grotere ongelijkheid, dat er-
ken ik. Maar ik verkies tets meer ongelijk-
heid als er meer jobs zijn. Meer jobs en
minder sociale zekerheid. Maar bon, je
wordt dan onmiddellijk afgeschilderd als
een negentiende-eeuwse reaktionair. De
politiek durft daar niet mee naar buiten
komen. z.,.. willen de harde keuzes niet
overbrengen aan de mensen. Zeggen dat je
meer Jobs kuilt kreëren zonder afslanken. is
larie en apekool .•

Ben ComHlIe
Oietger Geeraert
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'De verdwenen gaskamers': boek over holokaustdebat

atgurneruen nlct alleen weerlegd IC wor-
den. maar moel 00" aan de verspreiding
ervan een einde komen, vinden de auteurs.

Minder eensgezindheid is er OH'r hoc.'
dit moel gebeuren. Sinds 1995 is in Belgit-
de wel 'nn bestraffing van het outkennen.
minimaliseren, rcchwaardjgen ol goed-
keuren van de genocide die lijdens de
'rwcedc Wereldoorlog door het Duitse
narlonaalsodaltsusche regime werd
gerkegd' van kracht. De vraag dient echter
IC worden gesteld of een wel de juiste
manier1s om holokausromkenntng legen IC
gaan. zeker als deze wetgeving raakt aan <Ie
vrije meningsuiting. Johan Lcman (direk-
teur «an het centrum voor Gelijke Kansen
en Radfmebesuijding) vindt van wel. Hij
denkt dal opvoeding en onderwijs niet in
Slaal lijn om II'!'"\1JQrkomen dat neganonts-
nscbe opvattingen lich kunnen verspre-
iden, De potcnnële gevolgen van een
dergelijke verspreiding wegen naar hij
meent bovendien zwaarder door dan "de
toch geringe beknourog van het recht op
vrije meningsuiting dat het verbod op het
uiten van de holokaustonrkenmng is." tIIj
heeft welzijn bedenkingen bij het feit
eerder symbolisch is en in de praktijk niet
echt werkt. "Negauorusme wordt in hoofd-
1..1~k verspreid via geschriften. Hel ga,l' in
dat geval om een persmisdrf]f en die leiden
slechts heel uitzonderljjk 101 een verocrdel-
ing. Bovendien gebruikt de IW'I'aêer vage
norles als 'minimaliseren', Hel is m'öcilijk
iemand die zich historicus noemt daarop te
pakken." aldus Lernnn.

vcrbccck, De Wever en Abicht vinden
een wet alvast geen goede milnier cm
neganontsme Ie bestrijden. De Wever vindt
de vrijheid van rncningsuitlng daarvoor té

vitaal voor een demokratie, Abicht vreest
dan weer dal hel verbieden van de ontken-
ning bIJ veel mensen het vermoeden wekt
dat de ontkenners misschien loch wel ieH
IC zeggen hebben. zoiets als de bocken die
dÖlijds op de index stonden. verbeeck wijst
op andere bezwaren. Hij vreest voor de
medi,lbelang~lelling dat negaüoneteu dank-
zij die wet krijgen, Hij denkt daarenboven
dat de rechter niet tot taak heeft de beuoe-
der \",1Il dl' gcS\:hiedenis IC zijn Het Iunda.
memeetsre bezwaar dal geuit wordt, is dat
van de dtskrtmlnauc van de andere Interna-
rlonaolrcchu-rlnk omschreven genoeides.
die men wel nog mag omkenncn.

, Hans Declcrcq
KriSlof Danicls

Het revisionisme heelt nooit plaatsgevonden
Ot/ ot/ze huurlanden zijn de

voorbije jaren insidenten ge~
weest meI mensen die beweren

d", er nooit gaskamers hebhen
bestaan of dar er tijdens de Tweede
Wereldoorlog helemaai geen zes mit-

joe" joden zijn vermoord. Die neqatio-
nisten spreken over een wereldwijd
joods komplot dm 01lS alle" iIJ de
holokall5t doel geloven, 1" België
wilde men de ver.çprelding van dat
ideeënooed, wat bijzonder "ijll/ijk is
lIoor de nabestaanden, vermijden, Zo
kwam er in 1995, net vlj{ligjaar na
de Tweede wereldoorlog, een wel -
unaniem goedgekeurd - die het
neqatiönisme verbiedt, O\'er de 11010-
kaustkwesue. over de zin of onzin \'a"
die U'el en over hoe je de verbreiding
van negationistisclle idioterieën kunt
stuiten, stelde Georg; verteeek (histo-
ricus aan de KU Leuven) een boek
same", Vorige week was er rond dat-
zelfde onderwerp een debat, waar
"aast de auteur ook Johan Leman,
Gil' van den Berghe, Bruno De We"er
i!IJ Ludo Abicllt in liet pallel zaleJl,

Volgens de auteurs is de holokausr een
gebeuren dat niet om ken ti 'kan' worden, Er
is een overvloed ,1,111 bronnen die dat aan-
tonen: utaturtêle 3anwijligingen, getuige- ,
nissen V31lstactuottcrs. bekentenissen van
daders. demografische gegevens, Alleen is
een volledige rekonstruktie onmogelijk, al,
dus vcrbccck. Omdat de holokaust zo een
kemplex en grootschalig gegeven is, za!
men bljvoorbeeld nooit het eksakt aantal
slachtoffer; kennen. Door tie overvloed aan
getuigenissen en aanwijzingen worden
ouderacekers onverrnjjdelljk gekonfrcn-
teerd met Iouten t:n onnaowkeurtgheden.
uu-r ).."nrr,ldi)..tl<" ,'/I oll'rdTlj\'ingell_

Getuigen

Er ts overigens nog wel diskussie bij
echte wetenschappers over war precies is
gebeurd. Zu lx-n-ikn- men nog geen kon-
sensus over de hypOt"Sl' of er een doel-
gericht plan w~~nm de joden massaal in
gaskanu-r-, CIm I.. IHt'n,t.:t·(l Sounnigen
menen imrn,'j"'; Cl,ll l1<'t(,<,n up hol gl")l~gel\
madliLle WJ\_ Hovendien i, er in de pubtie-
h.e 0IILllit· gl'en ,anwllh,lLlgl'IHI beeld van
dCh' dulvtcn- gl'\"hl('dl'I1I~. O<l~ lICk rune,
over de vervolging lijn u- 1,111)\ blijven
voonbcstaan. Inal, dit, van de mensenzeep.
Ander rulv kwaru r-r door dl' namaakgas-
kamen, die men houwd,' om re tonen wat
er In'dl pl,1.lt)gl,\·tJTlckn, I\1,Mt waarvan
111,'naauvankchjk nit,t wilde toegn en dat

hel replih.a's waren.
Van al die onnauwkeurigbeden rnaken

ontkenners van dl' holckausr dankbaar
gebruik. Zij mtsbrutken deze onvermljdc-
lijke fouten, ralloze onnauwkeurigheden en
blinde vlekken in het g\'~hied{'nisbccld UIII

de hele jodenvervolging Ie orukennen. Ze
l1t:>ctlll'nzichzelf daarom - onterecht -
rcvlstonisten. 111~olze enkel fouten ln de
gcschtedschrljving weerleggen. alsof men
hen wetenschappelijke ernst kan roedlch-
ten. Holokaustontkcnncrs lijn echter geen

eens op zoek gaan naar de bronnen die
hun tegenverhaal kunnen bewijzen, Want
wal is er nu logischer en eenvoudiger dan
steekproeven te trekken uil de lijsten mei
miljoenen verdwenen joden. hen opsporen
en onderbouwen wat er wel met hen
geschiedde? Zolang dat niet gebeurd i~, is
naar van den Bcrghe's menmg geen debat
mogelijk,

Volgens De wever, die werkt vjl het
departement Nieuwste cescbrcdcnts. is zulk
debat sowieso zinloos omdat de diskussie

revisierusten. Volgens Gic van den Beq.:he rond en niet öutkcuners niet geschiedkun-
is rcvistnnisme een plicht voor elke histori- dig, maar politick-idcologtsch verloopt, Ze
rus, lnvraagstelllng en revisie van hvoote- voelen zich nrer gebonden door ~eL1weten-
sen en teoneën is namelijk wat de weten- schappelijke mctcdologh-. J:.en diskussie
schap beweegt. Hcrnentngcu gebeuren dan met negatienisten aangaan is vergelijkbaar
in hel licht van nieuwe gebeurlenissen en met hetzelfde doen met Getuigen van
nieuwe bronnen, liet g,l11tom een kritische Jehova, Hel zijn fanatici die blijven herha-
houding ten aanzien van het verleden, len wat allang weerlegd is, Eveneens lijn
Revisionisme gaat na wat er ved:et'oi_i~ ;>,;l_p hel_~alisteo in hun 'vak'. Zij kunnen
het bel'ld dJt Illt:Il Iwdt over ~d'1.·urd(' l.i..-hberoepen op een negatioui)lhçhe
Icrn-n. Revisionistische historici verwerpen 'akadernlsche subkuhuur' die veel
een gevestigde historische vcrklarlng, geschriften voortbrengt. Om ncgarlunistlrhe
slellen een alternatieve interpretatie voor drogredenen Ie ontmaskeren is echter
en dragen daarvoor Hoede redenen aan, gespecialiseerde geschiedkundige kennis
aldus van den nergne. Daar en volgens nodig."
hem hel verschil met holokaustornkeuncrs.
Zij herzien of herinterpreteren de gcbeurtc-
nfvsen nlet maar ontkennen ze, Dat h geen
revisionisme maar ncgarlcmsmc.

ven den Berghe spreekt \'MI 'legen,
geschiedenis': het afbreken van dl'
geschiedenis zonder weer te f!e\'en Wat dan
wc! is gebeurd. Hij geeft d.1MOIll huiswerk
aan de ncgatiunfsten. NAI. lij outkennen
dat mtljoenen joden door de Duitsers zijn
omgebracht. I11Ot't,'l1H' m.1M eens laten
zh-n waar du- dan wel 1l.1JTlO<: 7iJn gegaan.'
In pl",us van htsrortsch ... bronnen verdacht
te runken. muelell lij \olgeos hem maar

Werk aan winkel op kultuurdag
Kultuurraad en ren aantal h.rinJ.:l'n "rg<lnh ..-rcn op de KllltUllrd,lf.( \\'ork,hop' Ol' \0111-
mif.(e moet J~V3n!{·voren mschnjven. De workshops ga-in over l~ll/qJVf(lj en ,<111115<'11terg.
LBK!; .t/murds,llIldirtll .),I.v, Germiline Langt'ndril,), in~hrijvinsen en mlo or 23.45.0<1
jvraag naaI na\'id). d('c1nanl('prij~ 100 frank; fi}'mfi-"'Is(h ork.:st (org_ VTK), l'leh.t nog )Inj-
kers, l,lgol, h"orn~, trompelll~ten en trombtmes. Illliçhttngen bij JOCI1 Wilm~, °11
29.1704; l'oC:/r-tIlW/J torg. Hi~t\Hja); Afrikaul1$("pukussiehf/fmbe (org, Crimen), inschrijven
hij Kultuurh.OÜrJilL.Jtk; lil.:mlUren m im,'nul, (01);. Kuhuurraad), iLl<;(hrljwl\ 0l' 2l,67 ,73
of e·mail op kUr<i("'sluc.kule\t\,ell.aebt'; Zui<l-AmaikadlUiI' d,/lUi (org. Romanî<l), inschr!j\ll'n
en Info perma Romania, Jt"eln"meprijs : 400 !r<lnk, fifmkollupt ({Irg. Medica); inschrij.
vingen en inlo Kultuufkoordin,ltit'; d/(/y.:rid,'o (org. Bios), inschrijveLl ~'Il Info op 32,99, 17,
dec:lllilmeprjJ~ 400/600 f[,lnk; Zui.l-Ami?ril.amlSt' d,11IS(org. VRG); inschl ijvlngl'n en info
VRG-sekretarillal, deelnameprijS 500/550 frank: aktief·p,mi,>n,·.·f /';('ke" (org. ,\kdlca), in·
schrijn'n 1'1\Info KuluILlI'k,lordimltie, dedllJLI1e]lrij~: enkel dl' kO~It:11VOOt'd(' IIiKredli.'n-
It'n; dill.<leriJro m~1pvr: (org, Pl'd,lgogischt' We[emchapJlCIl), imchrijvt'n t'n info op de kur-
susdienSI van Pedagogie, ut>elnameprijs 200 frank; I1)UU!llrojekt (nrg, Medica), inschrijven
en iofö Oj) Kultuu/koórdin3Lie; /JQdypuilltilJlilorg, Germ.1nid), inschrijvingen t'n inrI) op
perma GermJnia, deelnameprijs 100 frank; /c.lUrimprovisalie {('Tg. Klio): inschriJvlngl'n en
info op pel'ma Ktto; 'Sf''''UIf~ filml blmd ge/llld' mu:ukimprat'Î$alJl (I)[g. Kultuurr,lad); in-
schrijwn en Info op hel Slucnnthaal ol 23,67,73, deelnameprijs 600 ffank, Stuckaan wr-
plicht. met gratis loegang lUI hel konserf van Aka MOlln; homt/upillj lorg, Kultuurraadj;
inschrijvingen en Info op het Sluconthaal of 23.67,73 ol \1.1 ame(èljjrecord~.(Om, deelna-
meprijs: 400 frank, Slu{kaart verplicht; eksotisme \"idcoworkshop (org. SIUC). inschrij\'\-n
vanal 3 november ol' hel Stuconlh,lal of 23,67,73, deelnamcprijs 1.500 frank, Stuckaarl
verplicht.

Pigs in Quickspace
De t euvense rockscene wachthcughjkc dage·n waar we het tegenwoordig nog mei een
handjevol Buffalo Tomklonen moereu vrcücn. mogcn wc binnen de kortste keren een
uitgchouwdt' IichtLl1~Tortubc-. Slim- en J..rautrOlh.arnaWUf"i \-I'n<,-l1('hl...n. Dl' lading piu-
ten die de jongetjes van Mog\\'di ,,'rigl' \.,.n').. 111,k van Evcustraat vcuet hebben, Sl,lall
nog m,lar nel weer bij hellt'ef.!~oeJ, ol SIUCen JJ Rl'~or,b lt'lIen hun l)O';troch.oflençiel
un\"erdroten "oort, Dcz1.·keer is h"t dt, beurt aan Qujlh.~pan' (II( Quiçbjl.lcc ~uf'CrsP()rt),
zij die hun I'lnge gÎIJarnumme~ ur"ngelL nU'1 n·)lx'i..t \lour de loli,counlryht.'rit,lge; in
hun beste m\llllenten zijn ze ut' Mazz) Star van de Mt)tlg~}'nllwsizcr, maar soms ook wel
een hcetJc Kr,lutnlCk-m\'t'<,fJlgt'ur, Ofwel Nln'aUil UlLlllu~awJ, 1Il,l,lr dan ~Iecht ge11mgen
t'O ut> nummers duren txok drie keer.w hmg.

Voorheen QukkspdC(, SUI){'f"iport dus, een gro"I'je dal in de gespeda1ic;eerde pers de
bovenvermelde ils!>OcfalÎ{"SIlktlu/.et'r ab a.lnprij7.ing d~!l wd Jl~ laSl 1111'1li,h 1l1eedrocg,
Sinds enkele leden n<let:n ru.cietje owr pJatcnknntr,lktcn de j.!wep verlieten, g,litl hel de
band iets l>cter voor de wÎnd. Qttlch.~pclcc ridme ,'cn dgen 1)lalenma,l!schapPUIJe op,
J..illy Kiuy Corporatlon, 1.'11bouwde - al ,'V(:II v('r3lLtwnord hinncn hun lo-fi-estetit'k-
ecn bescht:idcn ka rrière op !Het enkctt· ,iLlgle~ in limitt:d cdillon, Eind vorig jaar ver·
scheen dan hel dehuUl,llbum, dat !let lOJls de groep 'Quick~pace' heel. een plaat waarbij
wij wal op twee gt'dadl1en hlnken_ WJl gcl)eurt cr immers als ccn lofigrocl' hel postrock·
pad bt-wJ.I,dcll'/ In nummers als 'S\\Ii~J1t'r' en 'M"u~clail' is dat nkt lO leuk: ten eerste
],Jinkt hel niet goed en len tweede duun het te lang, Maar de twee versies van 'Docile'
el! voordl 'Quasi.plaU" redden Je ml·ubelell. Echter niet zu,lh de é,hte EI SimlklliC(J het
op hel WK '86 in Sp,lnje deed. met sndlt' flitsen, et'rdéT door de h)'pnotherel!de "-racht
van dl' repctitivÎteit te koppelen <lan de wetgeplaalSte dlssoname uithaaL Woensdag in de
Stucual :t.alblijken wa.lT IC dit> ,wond het !Tlee~te !in In hebbc:n,

(/010 Ivan I'ul)

Behoeder

Leerkrachten en leerlingen die \'nOM-

durend l,lsti~ gevallen worden door unt-
kenners. hebben dikwiil!. geen aldOl'nd
amwoord op hun argumerucu. gtbllou-ka-
rissen plaatsen de uitgaven van het Vrij
Hlsmrlsch Onderzoek, de Vzw die negmlo-
rususche schrijfsels gratis \ersl'rl'idL Ie VJJk
tussen de serieuze wetenschappcljjkc
werken. Daarom dienen de lletlilti(Jnhtbdle

'Ik verdwenen H'l5kmll<,n.- De tl/llk.'lIIlIn,'1I',m
dt' H"',1k,w.w', fl"',·dl_</ ....rJ doar (j<'<'I:'11""rbt'.',k,
Ü 1I11.',,:~~WII.1"•or Ac.-u, 1<'1/191 bl'l,f::l)JI,'II en
kilst 795 rr,III~,

QII;ckspau en AII/berltl Jpclm in 1/(/ S(1I<,\\11gmdt we<,kwOl'ns..fa!lJ~rwa,llfd~ om 20_30 11.
(.ij)
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Losing my religion

was het 'aggiornamento'. hel sleutelwoord
Vim p.lUS Johannes XXIII om de modemise-
ring van de strukturen binnen de katolleke
kerk aan Ie duiden. Hel doel was een aan-
passing van de roomskarolfeke kerk aan de
hedendaagse wereld. Bij heel wal gematig-
de karelleken klonk dit als muziek In de
oren. De KU Leuven ging een zelfstandiger
en kritischer koers varen, Mei '68 vormde
dan hel echte breekpunt. In de denkkaders
die het patroon van de maatschappelijke
omwenteling mee hielpen urnekenen.
voerde de krtdsche toon de bovenhand.
Ook de K van de KU Leuven werd naast tal
van andere zaken in vraag gesteld. Onmld-
deUijk vloeide daar niet veel uil voort. maar
de toon was gezel, vooral naar de samen-
leving toe.

In unrversrnes and (... ) intellectuallnde-
pendenee is cenainly nor causlng any pro-
blems in the unwersmes founded on morel
prmctples. sucn as religtous values.· Als
ererektor is het blijkbaar makkelijker SPr('-
ken dan als rektor. Hel rappon dat Dille-
mans voor enderwijsmmlster Van den
Bossche samenstelde. geeft duidelijk aan
dal alleen de kwaliteit van het onderwijs
mag doorwegen in hel debat rond de rauo-
nallsertng Vim het universitaire aanbod. Om
het met een boetede te stellen: de U Is
belangrijker dan M K en de K mag geen
devaluatie van de U inhouden.

Een geschiedenis van K
(l),jaren spreekt men over een

rationalisering van het onder-
wijsaanbod. De ideologische

verzuiling van het onderwijsland-
schap staat dit vooralsnog in de weg.
Vandaar dat men vraagtekens gaat
plaatsen bij de K van de KU Leuven
of de V van de VUB. Een universiteit
is bollendien geen eiland lIan kennis.
maar 'leeft bindingen met wat er leeft
in de maatschappij, Het afnemende
konfessionalisme in de maatschappij
is dan ook een niet Ie onderschatten
faktor ln de hele diskussie. uit een
kort overztau blijkt dat deze trend al
een eeuw oud is.

V..m 1425 tot 1797 werd in wat nu de Oude'
Universiteit genoemd wordt, het katclteke
stempel nauwelijks In vraag gesteld. In de
Napoleómlsche tijd kwam hierin verande-
ring. In 1797 werd de universiteit opge-
doekt en in 18I 7, tijdens de hereniging der
Lage Landen, werd Ie Leuven een rijksuni-
versiteit opgericht. Met het omstaan van
hel koninkrijk België raakren de diverse
Belgische rijksuniversiteiten in verval. De
bisschoppen grepen de vrijheid van onder-
wijs vervolgens aan. om zelf een katolleke
universiteit op te richten te Mechelen.
Eigenlijk ging het om een voortzeulng van
het Prcvlnctaal semtnarte en de vroegere
teologtefakulteft. Door de veel belere wer-
king van deze -ntcuwe' untversuen groefde
bij de niet-katolleken de vrees voor een
potentiële monopoliepositie van de karofte-
ken, en spoedig werd In Brussel een vrijzin-
nige universiteit opgericht. Tegelijk werd de
vraag gesteld hoeveel van de oude rijksuni-
versiteiten behouden dienden te bliJven. De
riJksunive-rsitelt van Leuven werd in 1835
~ell. Q,aól(\'~d iCb(ijl.Ir;.:-.&emaaJ
om de Katolleke UniversiteIt van Mechelen
weer naar Leuven Ie halen.

Elite

Deze universiteit verschilde nogalgron-
dig van dl!' vroegere, 'oude' universiteit.
Waar he-t voorheen ging om een samen-
werking tussen wereldlijke en kerkelijke
overheid. werd de nieuwe Katolleke Uni-
versiteit Leuven uitsfuttend geleid door het
episkopaat, zowel op financieel, op dissipli-
nalr als op onderwijsvlak. Het dagelijks
bestuur werd overgelaten aan de rector
magnlûcus. Het oorspronkelijke opzet van
de KU Leuven was niet zozeer het oprich-
ten van een modem wetenschappelijk cen-
trum. Het doel was tweeledig: een vorming-
centrum zijn voor de elite van de Belgische
klerus en het kader leveren waar de kon-
servatleve katclleke partij een Intelligentsia
en bekwame polltid zou vinden die de kerk
ItoUW waren. Het episkopaat regeerde hier-
in mei Ijzeren hand. Van enige Inspraak
van de studenten was ndg lang geen spra-
ke. De studenteubeweglng van teen - zeg
maar de lokale- pët-en-Iint-ciubjes, waarvan
ook nu nog overblIjfstelen te-rug te vinden
zijn - was trouwens overwegend (erg)
katoliek gezind.

Finandeel stond de KU Leuven geheel
op eigen benen en dat bleef zo tot in 1922
toen er rIjksubsidies werden toegekend.
Zodoende was ook teen belangrijke stap
gezet In de Iafdsertng van de universiteit
aangezien met de subsidies ook de kontrole
van staatswege geleidelijk toenam. Halver-
wege de eeuw vlak na de woelige ccrlogs-
Jaren, waren er In de- katolteke symfonie
enkele duldelljke dissonanten waar te ne-
men. In een periode dat de universiteit nog
SI~S bestuurd werd door de monseigneurs,
nam -umversnes'. de katolieke filosofische
kring rond professor Dondeyne, openlijk
afstand van de denkbeelden van paus Plus
XlI. Bepaalde strekkingen binnen de KU
Leuven liepen hiermee vooruit op het
TWeede Vatikaans xcnsme.

Een van de kernideeën van dit Konsilie

Toenadering

Uiteraard is dil geen pletdoel voor de
afschaffing van de K_ Het Z9U zelfs veel be-
Ier zijn Indien de K behouden blijft als dit
een surplus voor de universiteit kan bete-
kenen. Het katolicisme is in deze tijd niet
per se een anachronisme. Maar dan moet
er wel aan enkel voorwaarden voldaan
worden.

Vanaf dan zou het konfessionalisme
zijn neerwaartse trend voortzetten. Een
fenomeen dat zich zeker niet beperkte tot
de universiteit maar dat integendeel 101 ver
daarbuiten, in allerfagen van de bevolking
was terug Ie vinden. In de jaren tachtig
gingen sommigen zich zelfs afvragen of een
katoüeke universiteh geen anachronisme
was. En het afnemende konresstcneusme
was dan nog een klein obstakel In vergeliJ-
king met de verauurng van het onderwijs-
landschap en de daarmee gepaard gaande
problemen. Steeds meer leek het erop of
het oude kwaad nog nier uitgeroeid was,
met name een universiteit die door haar
ideologische gerichtheid belemmerd wordt
in het optimaal funktioneren als een mo-
dem wetenschappelijk centrum. Tijdens
een rolloquium in 1989 over het 'hoger
onderwijs na Maastricht-, klonk toenmalig
rektor Dillemans heel formeel en onbe-
zorgd wanneer hij deze problematiek aan-
sneed: "lmellectualIndependence vis-à-vis
jdeclogies no jonger real1y causes problems

Enkele punten werden voorheen ook
door utuemans al aangegeven. Er moet een
duidelijk onderscheid gemaakt worden
lussen een kerolleke instelling. 'zoals de
KU Leuven, en een kerkelijke Instelling.
wat de KU Leuven helemaal niet beoogt Ie
zijn, Ook mag het geloof niet in de weg
staan van een kritisch en wetenschappelijk
waarheidzoeken.

Een ander punt is de dlverslflêrtng van
het onderwijsaanbod. De universiteiten
zullen op termijn meer en meer moeten
gaan samenwerken om een versnippering
van het onderwijsaanbod te vermijden. Niet
alle universiteiten kunnen alle richtingen
blijven aanbieden. Een ideologische verzui-
ling mag nooit in de weg staan van een
toenadering tussen de universiteiten. De
(politieke) wil om dit In te zien lijkt voor-
alsnog te ontbreken. Want men mag na-
tuurlijk niet uit het oog verliezen dat het
hier niet louter gaat om de K van de K.U.L.
maar ook om de V van de V.U.B. enao-
voon. Het is evenmin evident voor een
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Hoe K is de KUL?
Rttent namten de Vlaamse studenten een
opmerkelijke stelling in in het debat over
de voorstellen in het rappon-DiJlemans.
Omdat subtiliteit In deze geen luxe!' Is,
geven we nog eens de lenerlijke tekst
van het srudenrenstandpune ·We den-
ken dal Indien de Ideologische belangen
zwaarder doorwegen dan de kwaliteits-
verbetering. van een echte rationalisatie
geen sprake kan zijn, De daadwerkelijke
kwaliteitsverbetering Is voor ons dan ook
van een hogere orde dan de K of de V.
Als de rationalisatie In de- weg wordt ge-
staan door het ideologêsche belang. dan
moeten de instellingen maar pluralistisch
worden. Indien'tr een prtmauten komt
van de ideologiebetekent dit dat dun be-
volkte richtingen op drie verschillende
plaatsen gege",=n zullen moeten worden.
Een rationalisatllo: wordt daar echter door
tegengewerkt."

Veto ging op zoek flair reekues op
die stellingname. vicerektor Herman De
Dijn en professor Marc vervenae. de-
kaan Godgeleerdheid. werden gekon-
frcmeerd met het studentenstandpunt.
Buiten de Leuvense muren werd het oor
te luister gelegd bij de rektoren van de
andere Vlaamse uniefs. Uiteraard komen
ook de studenten zelf aan het woord. bij
monde van hun Loke-vertegenwöördi-
gers die in een debat verenigd werden
met enkele woordvoerders van katoliek
geïnspireerde studenten vc:renlgingen.
Om de kontekst van dit boeiende debat"
Ie schetsen. dook Veto de katclteke wor- -,
rets van de Alma Mater op en werden de
recentste studies over het geloof van de
Leuvense student vanonder hel stof ge-
haald. Veto vijf pagina's over de K van de
KUL: onze hemel is verdiend. nu de uwe
nog.

wereldlljke overheid om een urnversneu op
te richten en onder haar vleugels Ie nemen
als het dat is voor een kerkelijke overheid.
Zowel kerk als staat zouden er goed aan
doen om een stapje terug te treden en aan
de universiteiten de nodige vrijheid te
schenken om zich in alle openheid te kun-
nen oruplcoten.

•

Gevaar

Dat de diskussie zich toch vooral ont-
spint rond de katolleke universiteit is even-
wel geen toeval. Men kan nu eenmaat niet
naast het afnemende konfessionalisme kij-
ken. Binnen de universiteit heeft zich dat al
vertaald naar een verschuiving van een ka-
rolieke kennisoverdracht naar een karetlek
vörmingskonsept. In dl! Opdrachtsverkla-
ring van de KU Leuven uit 1990 staat hel
volgende te lezen: 'Vanuit haar krislelijke
visie op mens en maatschappij bezin! zij
zich, In een open en vrij klimaat, en in
samenwerking met verwante universitei-
ten, over de akslologbche, eusche en relt-
gjeuze problemen die gesteld worden door
de evolutie van wetenschap en technologie
en door de veranderingen In het sociale en
kulturele leven, met speciale aandacht voor
de persoonlijke waardigheid van de mens,
de bescherming van de zwakken en voor
gerechtigheid en vrede. - De godsdienst
moet, om problemen te voorkomen. krediet
geven aan het menselijke streve-n urn de-
wereld te verbeteren. De K kan trouwens
ruimer geïnterpreteerd worden dan kato-
liek. In de opdrachtsverklaring staat al op-
vallend 'kristeIiJk' en men kan dit ëesge-
wenst Invulten als algemeen humaan. In
elk geval Is er nu de nodige ruimte om over
deze problematiek na te denken en te de-
batteren. De K Is geen conditio stne qua
non, maar ze hoeft evenmin per se te ver-
dwijnen. Want het grootste gevaar dat met
het verdwijnen zou samenhangen. Is niet
de verdere stap In de dekonfesslonalisertng
maar wel het supprimeren van het denk-
kader waarbinnen de diskussie mogelijk Is.
Zonder dal kader valt het doek veel Ie snel
over een voor de toekomst kruclale diskus-
sie.

Peter Manselsc.hou
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Het kristelijk pluralisme van prof Marc Vervenne

"Ik denk dat wij een zeer vrije universiteit zijn"
~ ij hun diskussie over de ,"'oor-
~ stellen in het rapport-Dille-

mans stootten de studenten op
eUI vreemde paradox. In liet rapport
lazen zij dat enkel de kwaliteit van de
opleiding de leidraad mocht woraen
in de optimalisering van het universi-
taire aanbod. Jn de praktijk bleek dat
liet debat tlUSeII politieke en akade-
mische overheid bijna uitsluitend op
ideologische grond werd gevoerd. Voor
de studentenbeweqinq was de kanklu-
ste logisch: een echte rationalisering
van Iret onderwijs kan enket doorge-
voerd worden als dat olltJerwijs zelf
het onderwerp vall gesprek wordt. en
niet de ideologie vall de onderwijsin-
stellingen. De konsekwenties van die
stellingname zijl! de aanleiding voor
dit tlossier(rje). Professor Marc Ver-
lIelllle, dekaan van de fakulteit God-
geleerdlleid, begrijpt de bezorgdheid
Wilt de studentenbewegi"g, maar
t'o/gt hun standpunt (uiteraard) niet,
Voor Item is lIet door de studenten
voorgestane pluralismebegrip immers
een integraal onderdeel IIall het kato-
lieke projekt vall deze universiteit.

Marc vervennc: «Persoonlijkzie ik geen
spanning tussen rationalisering en ideolo-
gie. Ik ben wel wat achterdochtig als ik de
tr-rm Idt(llrJgie1100r. urndat je je moet atvra-
gen wal een ideologie i~? 1:lk.. levensbe-
schouwing wordt. zodra 7.. statisch wordt.
ideologie. Maar dal wil nok zeggen dat niet
elke levensbeschuuwing of 7lngevings}'s-
teem een ideologie is. voor mij is het karo-
hosme. als autenueke jcvcnsbcschouwmg,
alleszins meer dan dat.«

..De §tudt':nlen hebbe.n nu naluurlljk
ITII ,I(·rl. ~j~lhl.,! 1U1""'lUunl, I~ If.la~ 11K'

I'H'llIwl at ol u: znh nu-t It·].·.·r hebben
lillen leiden duur tfptsch BeI~hcll~' teestart-
den. D~>verzuiling ~peell un~ 1>1'veel vlak,
ken panen. Bij nu] rct·~ de W,lil~ ,)1 niet Ie
gemakkelijk aan dil' verzuiling ~('uaclll
IHlrdl ,,1, InI."Il zo'n ~ig'l.iIal UII\IUUn om
k'vensbcschuuwing l'll underwijv los 11."
kopp•-lcn, Mailr dan kom Ik dan weer u-rug
op mijn Ilaa~ wat 'itk"I()~'l" '\.11 Il'\l'n~-

bevchouwmg 1>.lkll~ "Ih'1I "ll·I"\'I.It,ut·
~(·]l·"d dat er ~l'l'll "'JMd"HiJ onderwijs ol
tlndl'I7I)l'~ bt'!lld.ll I], rh-uk 1111,1,11]het
lnn-rvn-w 1',111bl·,,11111!"wlll'r IIWI 1'11 wtue.
u.' rektor van (t" (k vnn- UIlIH'[',II,'il urus-
vel 1\'L'H!, dit, Il''':! ual uruv crvn.ur pluraliv-
lil]' mee-r 1\ dan h~'! aanlucden van lI'\t'n~-
h.·,dl'Hlwl."lijl-.e \Jl..h·1L Er i\ ren pluraliteit
enn «pvatuugen die IlJa\l elkaar I1w,'WIl
kunru-n h"~l.liln. zonder dal n: IIWI ,'II..,loH
1I\')l'I,'n vorm ..ngd wordt-u. .,.'UH.hl] onder-
wij, besraar niet. ,'11mdrcn lu-t lutl bestaan
7011her niet hl'illa~11I/ijn voor onze maai-
~chilprij Het zou leiden nu l'en vervlakking
van opvanlngcn. tdccëu CIIovcnutgtngen .•

Dwaling

Veto: De srudmlm lI'illtll ovk lIitl zozeer Uil
IltU/rnal rJndtntoijssystttm krtt'rm. maar urdtr
un synl'l'm waari" vtrschil/mdt ltl'tllsbtsehou-
Willgen lIaast tikaar htSlaall
Vervenne: _Studenten mOt'[en gekonfron-
tecrd worden met een vedhl'id aan opval-
tingen. AI in de negl'ntiende eeuw stelde de
Engelse kardinaal John Hcnry Newlllan in
'The Idea of Unlverslty' de vraag naar de
identileit van een katolicke universiteit.
Volgens hem ligt die ldl'nlltcit net in hailr
universaliteit. Ik zou zelfs zeggen; een k.J1o·
!leke universiteit is 'universitas in het kwa-
d·raat'. Alle opinies. alle wetenschappen
hebben er een plaals in 1."11daanoc behoon
ook de kritische studie van het verschijnsel
god~ienst. van religieuze. krislclijke tradi-
ties. Een universiteit moet zich daarmee be·
zig houden en een konfrontatic van ideeën
a<lngOlan.Zij moel een visie a~nbieden die
niet eksklusief. maar lnkluslcf is. een visie
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waarden - belangrijk Is. Als het kruclale zijn. Het onderzoek dat wij doen. wordt
beslissingen betren - u verwees naar de niet gedikteerd, wat sommigen ook mogen
biomedische etiek - dan r denken. Er is een gezonde relatie mei de
vraag WOlIde surplus is, he bisschoppen. Er i~ genoeg afstand, wij reo-
kristelijk gemsptreerde u egen- logen kunnen ons werk doen in vrijheid en
over l'en vrijzinnige UIl1 L Dall;F:t vcramwocrdelljkhetd Er wordt nOOIl een
je op een grens. kom je lOt 11. \I: geloofsbelijdenis gevraagd'blJ een beuoe-
gen. waarbij men zich - In vrijheid '~~' Dus vraag ik mij af of er zo'n sterke
kent tol een persoonlijke god. die dan I id' Ischc druk word! uftgeoelend.»
een krlsteltjke traditie gerelateerd wordt : Wij '''' een tiJd van ukulansallt. Jt
aan Jezus van xazarer Goed, dat is een z /1 1 1d(ll dit stkul(lristmlfJ ook de
onue. Ook lil verband met het spccllleke uil/ver lUI ~' 11 ndoen. en dl/I un äo-
van hel krislelijk godsgeloer. dal dan ook minarur I b ( ",infJmMI plaats maten
meespeelt in de eusche opnes die men wor m«rdtre gt~ dtH.
neemt. moel de vrijheid gerespekteerd Verv~ne: _Je mag sekulartsering niet zlen

ais afbra.5k van een godsdtensr. van de ker-
ken die inderd."ld lange tijd dominant wa-
ren voor hel heft: juaatschappeljjke bestel.
Kljk naar dl' sekularisaueprocessen in de
late [aren testlg. In een eerste beweging h
er de verwereldlijking van de Kerk 7eU: de
deuren worden opengezel met het Tweede
vaukaensc Konsilk-, dc Kcrk is nlut langer
een gcslou-n gebouw. Maar er is ook een
tweede taze van -orukerkelljktng van de
wereld'. Fnenijds cvorueert de Kerk meer
naar l'en vrijwilligerskerk: mensen die be-
IVUSI kiezen ztch tOl het krtsrelfjke geloof Ie

bekennen en dat binnen de Kerk recuseren.
Andcrzijd~ zn- [c dat kerkelijke. kriSleHjke
organbaliö. scholen, untvcrsneuen die
krisldijkl' iucntlteil niet men als v~'7.df-
sprekend alen. Dal sekularisaticproces vind
ik een hctlzaam PW{CSvoor de Kerken. De
del..nmtrul-..lit' van la,lt· opvaningcn •• nuk-
turen dwmgr hen tot kritische rullektie en
I'l'tl herdenken van dl' eigen fundamenren •

.111die St'l..ularisalÎl." moet Je drie kern-
ponenten nndcrsclu-rden. Ten l'cr>le is er de
onrkoppcllng van de verschulende maat-
slh~ppclijl..e wktorcn van de Kerk. vervol-
":t'n~ I~t'I ~JlrJ~" I'JII een desakrahecrmg.
vroeger oudersreu nden (I<> kulluur <;,nd<;,
!llaal~lhJppiJ lu-r n-hgrcuze geloot, IHl met
meer 'ten .Iotl{· ~pe.-ll (jok de )-:rodt·nci(.' '
iudi\ idIlJli,,'nl)~ m.·t'. De 11)\'n.,'11stappen
I1ll·t tuee-r 1111111<'11111r-e-n I,Hlg('~ldd ,~'~-
teem van waarden. maar g,1,111 dte j'k."r;onll-
lijl.. kuv cn. rlI"111t'1 }:t"\aar dm h"1 ,','1) \\Xlr1

'\hol'l'lI1g' I\,ordl. waarbij 111.'noen er~ sub-
jeknet gekleurde ~lxJ~dil."n~t'konstrueen •
Veto; Wd.l.,· .-1,'1,,'1.'-1,>111/1,','1,'(JI .1.,1/,111.. .1. .. IIII/)'(r-
sncit J,," /lil dl,' ,,·kJlI.lfJ~,lIIrI«'H',''''
vcrvenne: ·dk lon"·\..\H'Il1I'· 1,111dit' w-
~ul,1rI~.llll· \ ,,,,r ee-n I-..alol,t-.!..t'UIlII ,'f'II,')1 I'
d.u 1\' haar ~ri\ll'lit~ gelJl~rm'l'rlk ~ar.lkl.·1
bhjvcud 111<>1.'1 lx-v/,lgl'll 1)1.·"'~ul,)l'i~.ltÏl' i\
"l'111",~illl'll' ulIJ,lglllgelllllo<'llIIl'l k-hh-n
lOl h"1 'lllr,ll'l'l'll 1'.111d" ". In1t'~l'1J(It't'1
de h.·tl·I..t·II1\ \,111.[,- '" 111<),·\ 'H·,·,I, IIlTr
l!l·al..lIll,,·,t! worden. lIiJ m.u-u-n "n, hhJ
vcnd Jl\ra~l'l1 \\.Mr I11'uor ",MI !'tlldcrt·
1II11H'I'II,'lIl'lI moeu-u dal (kIl doe-n HOl'
I..UI1Jl' ,llId,'" ll\altt,'lIwtll nnderwijv aan-
bieden ah Jv JCupslun lil JC dgl'l] beperkte
rcfcrcnticl..Jdcr? Kwalilclt~l'ol onderwijs
betekern vuur lIlij onderwijs dat kennis
konsrruccrt. CII nn-t zozeer encyclopedische
kennis overdragen. Ak adctnlsch ouderwijs
vau huge kwalitcitlTlucl ~tudcntl'n binnen-
\'oert'n in et'n kradllige kerumgl'\ ill~
waarin ze zdf Icrcn dcnkcn. Dal kan gauSI
binnl."l1 ,'1'11zingt'"il1gsy~tt·l·m. zolang je kri-
Hsch openstaat voor andl'rl' ujlvallingl'n .•
Veto; U rlfll dUf \\XIr Illrt'( 'K' aall dl' KV
[ruwJI
Verv{'nne: ~(ladl1). Eigl'lllijk wd. Maar ik
Slei die 'K' niel gelijk aan idcologie. Mocht
men aan delc univen;itcit hcl kalolieke lOl
el'lJ idl'ologie vl."rengen, dan zou de KU
Ll."uvl."nvoor mij ophuuuen ecn kalOliekc
universiteit. in de warl." zin van het woord
te lijn. Maar ~dukkig lijn cr gel'n Ickcnen
die wijzen in de ridllillg \lan l.O'n ollllVik-
keling. In de praktijk wordl hkr niet vol-
gens een eng-krislelijk ol verstard rooms-
katoliek perspektief gedacht. Traditie: is be-
langrijk. maar zij is niet hel ])egin en hel
einde van het wetenschappelijke dcnken

dus die geen opvattingen unslun. Als Je wel
opinies uitsluit. kun je geen kwautauef
hoogstaand onderwijs ol enderaeek aanbie-
den. Maar hel is pas als je ingeleid bent In
een bepaalde denktraditie dat je de waar-
betdswaerde van andere opvattingen kunt
gaan herkennen en erkennen en eventueel
Integreren In eigen opvattingen .•

In tenc sluimert die diskussie - de
vraag naar het spedfjeke van eenkarclleke
unrversncn _ al langer. Vanaf de oprich-
ting van de zelfstillldige Nedertaudstallgc
KU Leuven hebben rektor Plet De Soma
en vicerektor Herman servette geregeld de
kwestie van de identiteit van de keroueke

unlvcrsltctt aan de orde gesu-ld. In 1985
bijvoerbeeld hleld De somer in ecu 10"-
spraak naar aanlelding van het pausbezoek
el'lI plciduoi voor de 'vrijheid om te dwa-
len'. ook vour tcologen. De vrijhdd om IC
eksperimenteren, om Ie zoeken. om mls-
schil'll tot dc konklusie te komen dal je 0]1
het verl..eerdc spoor bent .•

Nazarel

Veto: DalIlUm/ Jliel wr_qdal .:lal! dl' KV UI/-
Wil brp(l(llde keuus wordm grmaakll'tllluil dat
kalolitkt ptr'$ptklirf /)tnk (Mil bepaaldr }Iallde·
lil/gel/ ill dl' mtdischt sek/ar die hiu Jlielgrsli'ld
wordm, of aan htr debat owr hel al dal/ nitl
lot~l.:lallvall 1I0mrJhuIl'elijl«n in de r«hl$fakul.
It;t. Dit - /lil$luirtndt - waarden moeten dan
(<<hook mtapeltn in dl' qllderwijsopvatt;lIgtn?
Vervenne: .We zitten nu op het vlak van
de eliek. WI' moeten ons ervoor hoeden het
kristdijke referentiekader van de unlversi-
leille versmallen tot die etiek. Dan zit je
na1uurlijk heel dich1 bij andere zingl'ving'
sySlcmt'1l waarin etiek - het Opk01ll1'11
voor cn verdedigen van fundamentelc

Ivan Pur)

worden Hl."th niet urndar ("'11 k,1IolIC].;(·
unrversttcn bepaalde opties neemt in ver-
noemde dcbaucn, dat 1.ij zonder meer na-
praal 'Will de Kerk vuorhoUlI1'.

.Hier ligt nu precics el'l1 belangrijke
lail].; voor de fakulteil Tcologl(·. Hel i~ de
laak van de leologen ccn kunslruklieve bij-
drage te leveren aan het ]Jf()('I'Svan renek-
tie dal al eeuwenlang aan dl' gang is binnen
de Kerk. Maar teologcn moeten dal natuur-
lijk vanop hun plaats doen en dat is de uni-
vl."rsi1eit. Dat houdl in dal lCologen in hun
dl."nkwerk wel ecns bolsen met gevestigdl."
opvaHingen billlit:n dc Kerk."

Ontkerkelijking

Veto: Volgem uw dtfi/lillt van 'Itwnsbeschou-
wing' is tr gU'J Itg(l/stel/illg Iusun ralirJllalisa,
tit en Itvtnsl1n<houwing. Maar oPldertusun
wordt dt iderJlogiKhefaKlor;1I htl rl'Ktortndeba/
misbruikt 0111machtsposities ft krJl/Solidtren eJI

rJ/lISlaalteil paUU/lill_q,
Vervenne: .Als ik kijk nailr Lcuven en het
onderlOek en onderwijS dJI hier gebeurt,
dan denk ik wij el."n lcer vrljc universiteit

Benny Debruyne
Bart Ee~khout
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Minidebat over Loko's 'K'<standpunt

"Liever een katolieke unief met vijfduizend~mensen
dan een zogenaamd katolieke met dertigduizend"
Owee weken geleden liet Loko

duiderijk zijn stem horen in
verbarut met de rationalisatie

valt het universitaire onderwijs. voor-
gesteld door liet plan Dillemans. Veto
organiseerde eet! minidebat tussen
vertegenwoordigers van cos.teuven
(K ristendemok ratische SI uden ten),
liet KVHV (Katoliek Vlaams Hoogstu-
denteuverbond) en liet Thomas Mo-
rusqenootsch ap, Ook Loko en VTK, de
kring van de burgerlijke ingenieurs,
waren present. Meteen werd duidelijk
dat het debat mimer zou gaan dan de
begrippen rationalisatie en ideologie.
De Universitaire Parochie stuurde
trouwens haar kat.

Frank Judo (Tomas Morusgcnoot-
schap): «Het standpunt van Lokc is wazig
geformuleerd. Wal beu-kcru "hogere orde"?
Wat is een 'ideologisch belang"? Wat is
'pluralisme'? Al deze begrippen zijn vrij
slecht omsclucvcn.,
Ludwlg uewcanc tvccreiucr Kring-
raad): «volgens mij weet iedereen goed
wal het standpunt betekent. Hel plan Dil-
lemnns bevat ongelooflijk veel waardevolle
elementen op 11<'tvlak van onderwijs, zoals
het veranderen van bet onderwijs via ratio-
nalisatie en het bevorderen van de zelf-
werkzaamheld van de student. Maar de
reakues van de rektoren daarop gaan hek-
maal niet over de essentie van dat plan, Ze
gaan bijvoorbeeld over de plaats van de KUB
in het umversnatre landschap, Moeten die
in Brussel blijven? Moeten die gelinl..t wor-
'!':Il ~,IJl d" \'~~ ~.(,)'.,:",1';; ,k J;. LJIY''''':''
nog nauwer samenwerken met de KUB, zo-
danig dal er eigenlijk een Leuvense inmeng-
ing in l~rll~~{'ltOl~landkoml? Loko's stand-
punt W,15enkel een reaktie (lP hel getouw-
trek van de rektoren rond dingen die hele-
maal los stonden ven hel plan nnlernans.»
stcter Verhelst (redakteur COS-Leu-
ven). «onder 1'1.'1srandpum van Loko I er-
staan wtj in concreto dal men I..1~l!Il"J'Kh-
ringen durft Tl' loten «jucn-n urndat her
inderdaad nlet de kwalitcn lu-vonh-rt 'Ib
Z()~\'l"1Gem .11, Brussel ,ll~ Lcuv en uil' rn.h-
rlngc-n organiseren \'<'rd\'f ln-tckcnt hl'!
ondermeer dal 1'.111gwl vdkml of ledt'l1ln'l'
l'en keuzevak wnnh ).\('m.lal..t \VIJ hebben
dat :1:0begrepen e-n da.u- I..IJIlIWn 11'1' "lh
\'olkdi!, hij J.llhlllll"11 "
Ludwtg: .ler]" "1,1,11u.uuurhjk Iwt IIl'l aar
dal l'r een ""11'1 \',1111..",.11,111.1<010111,1,1011In
ui~ zin zou men ,,,\('d rn'hnngr-n hil'I en
zoveel daar ,11<.1,1,111,Hel ).\l'\',l,1I"IW~I,l,ll dan
dar ck kwalneu lWt-'1lrol 111':ergaar spelen.
Er mO~1op worden toegekeken dat in elk be-
val kwalhcüsargurncnten de door;l,lg g('wn,.
xattccn Van Landschoot (hoofdredak-
teur COS-Leuv('n): «verder wil COS op-
merken dat de K mlsschlcn een probleem
kan zijn, maar dal hoeft niet. urndat die l'en
eigentijdse invulling kan hebben, Sommi-
gen zien ze als iets ~trengs en oubollig. Mis·
senten ligt de oplossing hiervoor in het ge-
bruik van een term als 'kristelijk" in plaats
van 'katoliek' en in het behoud van de
waarden.s
Vela: Daarmee UI/Ol jul/ie een stap dü' Loko
nitt Wf'mt tt zetten. Over de illlUllillg van dr K
hebben zij hel rigm/ijk niet, liet zo min ats her
hen in de eerste plaats tr d,UII om een pluralis-
ti:!'c;' univrrsitair ond(,1"W!j"s,cfwd soms?
Ward Demyttenaere (praeses VTK):
~Dal is inderdaad lIlaar ecn bijkvmend as,
pekt, Ons standpunt is echt wel e~n sta le-
ment: Mensen, doe alstublieft aan rationali-
satie en probeer om de rèSt niel als cen hot
topic Ie zien, Stuil men bij dl' rationalisalie
op zaken die men onmogelijk kalI opzij-
schuiven, zoals de V en de K. dan moet men
maar naar een oplossing weken Voor ons
is pluralisme één van dl' op!ossing~n, maar

ze is zeker nier het strijdpunt van Loko.»
Veto: Maar jullie hebben Wf'1een deur optn-
grut,
Ward: «Klopt, wij hebben de rektoren ge-
vraagd of, als ze per se hun K, V of R willen
houden, ze het niet In overweging zouden
nemen een stuk van de K. V of R binnen Ie
halen.s
Frank: -De vraag is ook of in 1.0 een plura-
listlsch systeem geen könkurrcndcstrljd zal
ontstaan en zo bepaalde vakken toch weef
In een bepaalde richting zullen worden
ingevuld, ..
Vela: wordt met nu al ideologie ali een kOI/-
kurrenïiewapen jehalllurd?

aspekt van deze universiteit, Als een ideol!J9ie op
een der8elijke ma/lier een u/livrrsittir leidt, komt
dal de kwalitdl toch niel sleeds ten goedt, ner
zomin als een strikt vrijzinnige in~,fI!Ji'
Frederlk: «Neen, ik bedoel . : een

richting

t'",
Veto: ZOIidnt niet vul mensen aft/oum?
Frederlk: cuever een karolreke universrt
telt met vijl- of dendutzend mensen dan
een zogenaamd katolicke untversncn met
derugdulzend mensen, Ik kwam niet naar
hier voor een universitaire opleiding tout

keroneke universiteit moel

coun.s
Veto: Bepleit jt drie aparte tlJtiwniteilé'/l mer

Predenk pleters (praeses KVHV): -Ik
heb de indruk dal de unfvcrsüeu hoe lang'
er hoe meer een kommersteel bc:cirijf wordt.
Leuven en Gent lijken twee konkurrercndc
bedrijven die loch nog een monopolie heb-
ben, namelijk de K en de R, en deze steeds
gebruiken wanneer het in hun voordeel
past. Kijk maar naar de interuniversitaire
centra van wereldkwalhelt. Er is nooit enig
ideologisch probleem geweest. Maar gaal
het over de grote massa van de studenten,
dan duikt die K of R ineens weer op. Elk
jaar weer wordt het aantal Inschrijvingen
vergeleken, Mijn krutek op de untversuen
van Leuven i. dat die te weinig katoliek Is,
Ik zou graag hebben dat men hier onder-
wijs aanbiedr vanuit katoliek perspektief,
niet enkel in de richtingen van teologie en
filosofie, waar de b6nvloeding groot is,
maar ook in de eksaklwelenschappelijke
richtingen, ook al hebben die volgens
sommigen niets levensbeschouwelijks,~
Veto: Volgens de visiralitkommissit van Rechten
Iwrdt er bijvoorbeeld 8eugd dar in de richriftg
Notariaat Ie lwinig al1lldlldllgt.sd/onken wordt
aal! uiel/we samenleyingH'Ormrn. Mm kan de
vraag ~rellellof dil een gel'o/g is nlll het katalieb

eell andere lewn;/uschol/wi"g die dk alle kleine
ri(hlillgm organiurm?
FrederIk: ~Dc cmgc andere oplossing is
een toraal neutrale universiteit voor de
kleine richtingen, Maar wil' in ons land
gelcult daarin?»

Verzuiling

Ludwlg: «Aan elke levensbeschouwing
een eigen universheit koppelen, komt de
univcrsneuen zeker niet ten goede. Het
weinige geld wordt nu al in zoveel schijfjes
gesneden dat daarmee afzonderlijk nog
moeilijk iets volwaardig kan worden ultge-
bouwd. En met de levensbeschouwing van
de jeugd is het niel zo gt.'Sleld als dèrtigjaar
geleden. Daarom stellen wiJ voor hel geld
Ie bundelen en te zorgen voor kwalltaticl
hoogstaande universiteilen,~
Ward: ~Mel zo een visie doc Je aan inteelt:
alle mensen mei ec:nzelfdc opink op dezelf-
de plaats. De bedoeling is toch samen in
verscheidenheid lOt een hoger nivo te ko-
men, Als Leuven zijn K enorm zou promo-
len, zouden heel wat mensen worden al-
geschrikt, die we juisl nodig hebben om
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een bredere visie In Leuven Ie krfjgen.s
Frank: .Het is heel goed mogelijk een uni-
versiteit te bouwen die zichzelf de opdracht
geeft vanuit een bepaalde achtergrond de
dingen Ie bekijken, Een diskussie wrm er
volgens mij enkel bij als er op tevensbe-

Nc:..houwelijke ba~s duidelijke standpunten
Ingenomen en als men niet ver-

een Soofl 'softe' konsensus. die

zeer antücteet
{lrzuild onderwijs Ie

sleuI;IL~ :
Axel Aerden (voorzttter Sora): «Het is
geen einde, Wel eindigt daar de leerplicht
en 7.OU cr misschien een pluralistisch on-
denvijs moeten begtnnen.»
xredertk: ewtc tegenwoordig na zijn tesis-
opleiding niet meer voortstudeen is een
sukkelaar. Overal bestaan ef aanvullende
opleidingen, Ik heb hel ook over her oe-
roepscnderwljs en het technisch onderwijs,
waar aanvullende opleidingen bestaan. *
Veto: Daarna werd hel thema van dt verrui-
Ung aangeraakt Dr vt'r<;lliling zou-niet meer
werken, Ze U: gemaakt om em'Mpila/de politietc
1(' Be/gil;1I sIalId te Ilot/dm MeI haar stand- '.plUlr heeft Loko een deur opfIJgt<N. Is het dan
et'lll,!gisdi 9('1'o/9 dal er verder in drf richting
gedachl wordl?
Frederik: everzulllng moel Integraal wor-
den aangepakt. niet enkel bij tie uurverst-
1l'ÎIl'''. ~
Fredje Helderweirl (KrIra VTK): "Als je
hel wil ()1'1()~~el1,n\\)(:1 jr- toch ergens be-
ginnen? Is hel niet onze laa\.. om erover 1101

IC denken en als statement naar bunen te
brengen ,I.H tik ,\'r,(ll'Iling \"Il,lr on~ niet
meer hoett?»
ward: «waar \\'ij \lp on' terrem mei een al
It' goruge ver7lulmg worde-n }:t'kollirollteerd,
vinden we dal wc moeten reegeren- \\fc
stellen vast dat redereen <11'lijn 1\111blij1t
Slaan, terwljlwe met al die Zll1l'_'11 1Vc] eens
een grol!' tempel zouden kunnen bouwen.»
Luriwtg: "AI.; ~llidenl<'nheIVC!ling wq:Cll
we enkeltwee waarden ,,1: tk kwalin-lr van
hel (lnd~'rwij~ 111,1,115('nw.' 1-111\'('11 dl' K van
(k KU Leuven. 0,1,11"I11t'"lu-hlu-n 'H' on..
niel lIllge\jlI'CI\..t'11voor ollt-'gcn I'CilUllltlg."
Frederik: ..Hi.'rml't' heb 11..problemen
ol11<lal1'(,1dd',ll maar ,','\1 \111"j,' UI( heel
de puvzc-l licht. ün" dl' \Iul..jl" ,'fl1.Ja,t
moeren bekeken wordcu
Frank: oH'i plan-Drlh-man-, 'll'lt de \1'.1.Jg
aan war voor umv crvuc-it IVl' wtlh-n vtudc-
n-u Dt'lt' dl\kll"i,' I neren "jl ba'l\ \ au (TIl

pU/l.d\llI\.. he-e-lt It'l' "l'Ire.lH\tI\lh. UI' t"U
Ll'UH'I' kan gel'n r.entrum tjmvcrvnen
Leuven zijn, een puur uriluartvnschc uni-
verenen waar IWI er «nkcl urugaat mensen
70 goed mogelijk voor de arbcldvma rkt IC
vormen Dit i~'Til vraag die 11"'11niet kan
losmaken van dcze diskusstc .•
veto. KmI lift niet al, p<Jslliefworden besr/IOI/wd
dal df rektoren mn Jil uudentvnuandpnrn limIt-
lijk IHW ware !Jl"ûrht zullen model! tntvn zim?
Predertk: «Inderdaad. De Strijd dit gevoerd
wordt is er een van het ent' bedrijf tegen
hel andere. ldeuloglc is hierbij een handig
wapen. Een urnvcrsnelt moet geleld wor-
den door een degelijke ldcnloglc en deze
mag geenszins als kunkurremicwapcn
worden aangewend.»
Frank: «Een ideologie moel herkenbaar
zijn als ideuiog!e. Hierbij moet een Ideofo-
gischc diskussic als deel van een ku_lturde
diskussie worden opgevat. Een uniyersiteit
Iledt nu eenmaal ielS mc:t een hele kultuur
Ie rnaken,~
Ple[er: .Zeker is dal de rektor niel de
grootSte iueoloog is, wel zijn entourage,_
Frederlk: oIk zou bel anders formuleren,
De rektor ziet in dat rationalisatie nodig is,
maar vreeSt dl' t,konl)misch(, gevolgetl,~

Raf Gerln
Acrnout Beke

,

•
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Vicerektor De Dijn over levensbeschouwing en onderwijskwaliteit

"Een maatschappij als de onze zou blij moeten zijn
met een katolieke universiteit"
Oot nog toe bleef het wachten op

een officieel standpunt vanwe-
ge de K U Leuven ten aanzien

van het studentenstandpunt over
I'deologieen rationalisering. Dat hoeft
ook niet echt Ie verwonderen want
met het oog op het nakende onder-
wijskonklaaf tracht men de ranqen
zoveel mogelijk gesloten te houden. Bij
afwezigheid van de rektor vond Veto
professor Herman De Dijn - vicerek-

~.'-' tor voor Humane Wetenschappen -
bereid om zijn bedenkingen te formu-
leren bij het studentenstandpunt ten
aanzien Vall de 'K' von de KV Leuven.

Herman De Dijn: «Rationalisering is maar
redelijk als dar gebeurt op basis van kwali-
tehsbeschouwlngen. De KV Leuven kan
daar volkomen mee instemmen. Dat is ook
altijd de boodschap geweest van de rektor.
Dat heeft te maken mei het feil dal wij een
katolleke umverstretr zien als op de eerste
plaats een d!,qtlijkt universneu. WIJ menen
dat het katolickc karakter van onze univer.
sucn kwaliteit geenszins in de weg Slaat,
integendeel. Dil wordt trouwens bevestigd
door de feiten. Dat katolieke karakter tm-
eneeen juist aandacht voor elementen 111 de
vorming.. en aandachtspunten in het onder-
ZOek die kwaliteit bevorderen.»
Veto: Befekent dat dat u zi,h (jkkoord kunt
verklaren met hel studentenstandpunt ttrzakt?
De Dijn: «Het studentenstandpunt zegt dat
Ideologische aspekten - de 'K' - een
verhetering van de onderwijskwaliteit niet
in de weg mogen staan. Oe 'K' betekent
echter, zoals gezegd, voor ons primair een
streven naar kwaliteit. Hoe zou dit dan de
kwaliteit in de weg kunnen staan? Men
moet een onderscheid rnaken tussen de
achterliggende 'waardengerichtheld' (de
'K') en politiek-ideologische belangen die
eventueel een rationalisering kunnen ver-
storen. Het studentenstandpunt maakt
spijtig genoeg dit onderscheld niet, Het zou
toch absurd zijn omwille van pragmatische,
politieke spelletjes, die zelf niets met kwa-
lneure maken hebben, gekonlronteerd te
worden met de cis de eigen identiteit op te
geven.»

Schraal
Veto: De huidigt universitaire verzuiling /eidf
tot tllfrr/~i kompromissen die wel middelen op-
slorpen, Mer een pluralistisch onderwijs zouden
dit middt/en bettr besteed kunnen worden.
De DIJn: «Hel studenten standpunt pleit
voor 'pluralistisch' hoger onderwijs. zij het
minimalistisch ingevuld. Pluralisme slaat
binnen dal standpunt dus niet op hel afwij-
zen van 1.'(.1'1 verborgen leerplan, maar wel
op de vraag naar diversltelt van levensbe-
schouwelijke vakken aan de universiteit.
Tegelijk gaat het de studentenbeweging
daarbij ni~t om het afschaffen van dl" 'K'
zeil, Hoe men dal moet samenrijmen. ont-
gaat miJ .•
Veto: Ol III/dmtm willrn met dit statemens in
de reNU plaa/s de andere aktorm in het debat
dwingln na tr denken over de grond \'all de
za,:!k, m~tllamr de kwaliteit van het onderwijJ.

10

De Dijn: ~Hellijkt mij voor de gedlversl-
fieerde maalschappij waarin wij leven een
meerwaarde dat men over cnderwijsinstet-
Hngen met verschillende ideologische ach-
tergrond beschikt, op voorwaarde natuur-
liJk dat ze allereerst kwalharter degelijk nivo
hebben. In elk geval zou het in mijn ogen
_voor de toekomst van onze instelling een
verarming zijn, indien we de 'K' zouden
laten vallen. xetoneke universiteiten in de
VSA zijn aan een stevige opbloei beztg,
waar de 'K' zeker voor iets tussen zit. Het
katclleke karakter van deze universiteit
geeft haar een eigen identiteit, die aansluu
bij een lange r1jkefraditie. Ik zie niet in
waarom we deze troef uit handen zouden
moeten geven voor een schraal pluralisme .•

«Het bepleite pluralisme lijkt me te·
vens weinig doordacht. De levensbeschou-
welijke vakken godsdienstwetenschap, etiek
en filosofie worden nu - zeker in Leuven
- ondersteund vanuit echte lakuiteiten of
insuruten. Als we ook vrijzinnigheid en
joodse godsdienst of islam aan bod moeten
laten komen, moeten we dan in alle uni-
versiteiten nieuwe instellingen of takultei-
ten Humanistiek, Islamkunde of Joodse
Studies oprichten. Is dat ration;liseren?

Proselitisme

Veto: lil het aktuele reaormdebat, met onder-
meer de KV Leuven, KV BruJsel en VUB als ëe-
trokkrnen, neemt ideologie I'tI! btfallgrijk deel
van de argumentatie in. Blijkt daar niet dar
levensbeschouwing optima/heri'IS van het uni-
wrsitalre aallbod belemmert?
Oe Dijn: .Het ging daar niet echt om een
debat, maar om reakues op soms verkeerd
begrepen of verkeerd overgekomen signa-
len via de media - waar men zelden met
een debat met wederzijds argumenteren te
maken krijg!. Hel echte debat zal gevoerd
worden met de minister van Onderwijs en
met de vlaarnsë Interuniversitaire Raad, de
vur. En daar kan wel iets uitkomen. In het
'debat' waar u up doelt, kwam vooral de
angst van de VUB naar voor om bepaalde
opleidingen IC verliezen, waarbij zij zich
verzetten tegen een mogelijk 'katoliek'
monopolie op bepaalde opleidingen, met
argumenten die soms uit een andere lijd
leken te stammen. De KU Leuven wil geen
monopolie. Wij gaan wel akkoord met een
rationalisering op kwalitatieve gronden. Wij
hebben ons in deze dus niets IC vcrwjjtcn.a
veto: Hoe vuh uzelf die 'K' van de KV LeuVl'1J
eigell/ijk in?
Oe Dijn: ~Het bestaan van een katolleke
universiteit is van belang zowel voor de
bredere (kristeIiJke) gemeenschap, als voor
degenen die er wlllen werken en studeren.
Het toont dat geloof en wetens-chap niet
alleen teoretisch maar ook praktisch kun-
nen samengaan. Het toont dat het geloof op
een tnteltektuele manier aan bod kan ko-
men in een universitaire kontekst. Dil is
niet alleen van belang voor het geloof.
rttaar ook voor een gezond bedrijven van
de wetenschap en voor de maatschappjj.
Een katolieke universiteit verschaft ook dl'
kontekst en het geestesklimaat waarin de
religieuze dimensie op uitnodigende wijze
zowel teoretis-ch als praktisch wordt aange-
boden, zonder overdreven bekeringsijver, in
alle openheid en vrijheid, Het bredr een In-
stitutionele kontekst waarin studenten in
kontakt kunnen komen met personen en
groepen die in hun leven en (intelIèKtueeJ)
werk een krtsteujke getuigenis afleggen. Dit
alles is opnieuw van groot belang in een
sterk gesekulartseerde maatschappij waarin
dikwijls onbegrtjpend of zelfs negatief wordt
gereageerd op religiositeit, Een kercueke
universiteit is ook begaan met wetenschap.
pelijke dienstverlening aan kristelijke instel-
lingen, organisaties, bijvoorbeeld via het
Hiva. Lucas of het Kadoc, en ook aan de

bredere maatschappij: en dit vanuit een
breed kristelfjke, humanistische inspiratie .•

•Een maatschappij ah de onze, waarin
duidelijk.nood is aan bevestiging van zin en ;
waarden, zou blij ,
moeten zijn met het
bestaan van een
gerenommeerde,
kwelnatlef hoog-
staande instelling
waartri wetenschap-
pelijk onderwijs en
onderzoek ten volle
aan 00d kunnen
komen, maar waar
ook grote' openheid
bestaat voor het
waarden- en zins-
kader waarbinnen de
wetens-chap unetn-
delijttoch moet
opereren. Die open-
heid is niet puur teo-
retisch, maar poogt
men te realiseren
door konkrete initia-
tieven, die niemand
verplichten, maar
iedereen uitnodigen:
via het in stand
houden van gods-
diensuge momenten,
mogelijkheden tot
bezinning en levens-
verdieping, centra

Moment

voor etisch ondersoek. ontwückelingsamen-
werking, een kultuurkommissie enzovoort.
In plaats van ons te vragen dit alles af te
bouwen, zou men ons moeten verwijlen
dat we op dit vlak nog niet genoeg doen.»

Bart. Eeckhout

•

,
I Unieke educatieve aanbieding
i MICROSOFT

voor studenten en professoren voor thuisgebruik!

•

Windows 95 upgrade
of Windows NT werkstarion 4.0 UK, FR of NL
Office Pro 97 UK, FR of NL
Developer 100is
(visual basic S.O. Yisual C++ 5.0 en Visual J++ 1,1)

2.490 incl.
3.~90incl.

3.990 ineL

Wat moet u doen?

U koopt de Microsoft licentie van uw keuze.
In de doos vindt u o.a. het formulier dat u dient in te vullen,

te laten afstempelen door de universileit
en op te sturen naar Microsoft die u dan de CD bezorgt,

Bij aankoop van Office of Devcloper tools in de
K.U.Leuven PC Shop

krijgt u een gratis ticket Studio Filmtheater in Leuven,

Access
Oppemstraat 13 - 3080 Tervuren

tel. 021766 04 88

K.U.Leuven PC Shop
W. De Croylaan 52 A - 3001 Heverlee
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Pluralisme in Brussel en Antwerpen

"Uniciteit van bepaalde opleidingen
moet mogelijk zijn"
(j)0k de rektoren Vlm de andere

vlaamse uniefs werd gevratlgd
om eell reaktie op liet stand-

punt va" de sir/deuren om treilt ideo-
logie til rationaiiserinq. Hel gaaf
immers om eelt steilinqname van de
nuaentenveneeenwoordiqere van alle
vlaamse uniefs. Met het konklaaf van
votqenäe week in hel acllterlroofd -
waarop Dillemans el! de politieke Ol

akademiscne beleidsvoerders de kop-
peil bijeensteken over hel rapport -
waren de betrokken partijen evenwel
niet gel/eigd JIJ luw kaarten te Ia/eli
kijken. Rektor Jacques wiëems vall de
Universiteit Geilt WOIl_qeell kommen-
taar kwijt ;11 de aanloop 1100; net
konklaaf. De rektoren van VUB en
KV Brussel verwezen tiaar hun toe-
spraak bij de opening van het akade-
misch jaar. Ben blik op die teksten
leert op welke wijze pluralisme ver-
staan \!Iordt in de verschillende uni-
versitaire tnsteutnqen. Samengevat
komt net erop neer dat meu het erover
eens is dat met! het niet eens is.

Rektor Els Witte (VUB) ging in haar ope-
ningsrede eksplfcier ln °11de problematiek
van het pluralisme. Ook zij stelde vast dat
studenten niet meer voor een bepaalde
unief kiezen op levensbeschouwelijke
grond. "Maar", zo vulde zij later aan in een
interview in De Standaard, -dar aan de
kam van Ite! aanbod het lcvensbeschouwe-
lijke aanwezig blijh, kan men evenmin ont-
kennen. De kern WUI dat pluralisme is dat
mcnuaasr clkaar....kalLbc~dn_;...lIlolol.>t-d~
kaTolieke universneu w'll zl,i eCli ~terk~ vrij-
zinnige instelling, de hare. Een konïedereue
van de katolieke universneuen van Leuven
en Brussel zou de VUB evenwel op haar
eigen terrein komen bedietgen Wel ziet
Witte een santenwerking met de KU Brus-
sel zfucn zij het in beperkte male: "wam
er is een grens die niet mag worden over-
schreden: hel verllcs van tdemnen."

In de KU Brussel is men het alvast wat
dat taarstc punt betref! helemaal eens. In
het verslag van de diskussie over het rap-
port-Dillemans up de Raad V31l nebeer V,1n

de KV Brussel valt het volgende Ie teren:
'De konresstone!e eigenheid is geen luxe.
De huidige maatschappij vraagt nog steeds
naar waarden die de tcchntcncü van oplet-
dingen overstijgen, De recente gebellrtenis·
sen in Belgic bevestigen dit alleen maar. Fr
valt niet In te zlcu waarom een waarden-
stelsel dat Europa mee ge,talle heel! gege-
ven en geeh, en dat zelf in permanente
evolutie is, geen su-m zou mogen hebben in
het debat om de waarden waaraan een
menswaardige beschaving nood heeft. Dat
dt' .. rous te voeren dialu(Jg in olldnling
respekt dient Ie geschicdeu. been bcvcsti-
ging van de Iundamcmelc humanistische
traditie die tot het meest waardevolle bc-
hoon van de eeuwenoude Europese kul-
tuur. -

Professor Carl Reym van de Antwerpse
Ulsi<Jwou wel reehutreeks reageren op het
srudentenstendpunr. Hij betreurt dat "met
een problematiek van een dergelijke drang-
wijdte al te lichrzinntg is omgesprongen en
dal niet de nodige tijd werd genomen om
een rustig, sereen debat te voeren over iets
dal mei zoveel zin voor nuance werd opgc-
bouwd en dal bezwaarlijk met één pennen-
streek kan worden weggevaagd." Gevraagd
n"'JT de invulling van het levensbeschou-
welijke kader aan de ufsia, vcrwees Rcyns
naar de opdraciusverkiarlng van zijn uni-
versiteit: "In een geest van piuralisme en
dialoog heef! de Ulsia waardering voor al-
len die zich willen meten met de grolt: vra-
gen va n het menselijke denken. ouk voor

wie daar andere autwuordcn geven. Tr(JU-
wens. de Ulsia zei! heeft aan een dergelijk
pluralisme een grote behoeûc. De di.1loog
tussen uiteenlopende antwoorden op we-
tenschappelijke. ütosoûschc en lcvcusbc-
achouwelijke vragen is een noodzaak voor
al wie die vragen ernstig neemt en elk
antwoord als voorlopig en onvolledig bu-
schouwt.'

een dat IWI pluralisme - in (te zin van
respekt en openheid voor alle strekkingen
- inherent deel uitmaakt van het eigen
levensbeschouwelijke projekt. Maar wan-
neer up basis van die oven-enkomsten en
met het oog op een verbetering van de
kwaliteit van het hoger onderwijs een
keuze wordt gemaakt voor rationalisering,
wordt plots de nadruk gelegd op de ver-
schilpunten. Een sanering van het aanbod
zou de vrijheid van onderwijs bedreigen, zo
wordt gezegd.

Nochtans was hel c kspliclet de bedoe-
ling van het rapport-Dillemans om de hui-
dige versnippering in het Universitaire aan-
bod tegen te gaan. uurversnetten moeten
niet langer Ijveren naar 'volledigheid' maar

Landschap

Wanneer je die verklaringen naast el-
kaar legt, kom je tOt een wat vreemde kon-
kluste. tedereen is het er - terecht - over
eens dat neutraal. Wilardenvrij onderwijs
niet nastrevenswaardig is. Ook vindt ieder-

wel naar 'volwaardigheid', "Uniciteit van
bepaalde opleidingen moet dan ook moge-
lijk zijn", aldus de woordvoerder van minis-
ter van Ouderwijs LlLCVan den Bossche
(SP). "Op dit moment wordt er gewerkt aan
een juridische 0t1derbuuw van de voorsrel-
ten. Maar hel uir1,:1I1dclijkt·doel moet loch
de opLim31isering vlju van het untversnetre
landschap in vlaandoren. Gelet up de he-
perkte ruuntc 'tvaarover we spreken, lijkt
he! evident dat ér rnntaueven genomen
worden op het vlak v<ll\ rauoualtsering en
samenwerking.' Afwadiieii wat hel kon-
klaaf opleven,

Bart Eeckhout

Katolieke karakter unief geen onderwerp van kritiek

Zevenennegentig procent blij met K
0"het debat omtrent de ideolo- uc!d. 1.'11ze lijken ook mcrodologtsch sterk

gisclle bi"din9 van de Leuven- op elkaar, zodat ze mooi vergeleken kun-
se universiteit - de 'K' valt de nen worden. De verschillen zijn dan weer

KV Leuvell dus - /Jeeft de studenten- hel veel grotere aantal ondervraagden bij
hewe9in9 twee weke" 9e1ede" een op- verhoeven. wat zijn sijlers allicht betrouw-
merkelijk standpunt il1ge1lomell. Als baarder maakt, en het feit dat eauwener ,
de kwaliieitsverbeterinq ;/1 de weg zich beperkt heeft tor derdejaarstudenten.
wordt gestaall door ideoló9ü'clJe he- waar Verhoeven steevast spreekt over 'di

. .. student aan de KV Leuven'.
101.'ge,."moeten die laatste WIJken, De resultaten dan. In 1967 noemde
luidt In het kort 111:1 SW,!dplmt va" 44,5 % van de studenten zich 'overtuigd
toko. De vra.llg dringt. ZIel, dan ook katoliek', 7 'gelovig' en 32,5 'alleen prakti-
op hoe katoliek: de unief en "aar stil- zerend'. Dat ts samen 84 %, waarvan 51.5
deutel! eigenlijk zij", en wat de me- blijkbaar gelooft _ de rest beperkt zich lOt
:lillg 1'(11/ die studenten is ovet::de.1( kerkbezoek. Sleelus 6,% 7.elll 'ongelovig' re
We bekeken en vergeleken twee stu- zijn. In 1991 is die laatste kategorie uitge-
dies over hef profiel val! de student, groetd tor 22 %. Wat echter het meest
geschrevell met een tussentijd van opvalt in' hel recentere onderzoek is de
dertig jaar, en Ulgell dal hij "09 manier waarop de ondervraagden [JU hun
steeds een smk katolieker is dan vaak houding ten operchre van het geloof dcft-
wordt aangenolllcll. nléten: maar Helst een derde noem! zich

'gelovig', 19 % zegt 'katoliek' IC zijn, en
ruim 20 % is 'kristelijk', Opgeteld komt dal
neet' op een overgrote meerderheid vanDe eerste van de twee studles is van de

hand van pater Adolf Cauwclicr. die in
1967 een 'profiel van de Leuvense Student'
opmaakte. Hij vroeg 168 studenten uit de
eerste licentie van alle richtingen naar hun
mening over uiteenlopende onderwerpen
als politieke overtuiging. vrijetijdsbesteding.
toekomstplannen en ook gelcol. Het twee-
de onderzoek, van socioloog Dominic Ver-
hoeven, is gedaan in 1990 en 1991. en
peilde ])ij 1.438 studenten uit alle richting'
en en jaren naar 'de wilarden'en levens-
beschouwing van studenten aan de KU
Leuven'. Het gaat om hel meest recente
onderzoek in zijn. soort. In de twee studies
worden vaak letterlijk dezelfde vragen ge-

bijna driekwart van de studenten die zich
een zestal jaar geleden religieus noemde,

Massagebed

Beidl: onderzoeken gaan ook het kerk-
bezoek van de studenten na. Waar dertig
jaar geleden nOg 87 % geen enkele zon-
dagsmis miste, is dat percentage lrnussen
Uitgedund tot 29. Toch kon een zestal jaar
geleden nog van ruim 44 % van de studen-
ten gezegd worden dal ze regelmatig prak-
uzcrcnd waren. In 1967 beweerde 2,5 %
'nooit meer' te gaan, waar in t991 30 %
'zelden ol noolr- te kerke ging_ lel trou-
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wens OJ} het ontbreken van hel woordje
meer bij het meest recente antwoord.

Ook wat het bidgedrag betreft, tonen
de sijfers een duidelijke evolutie. Dertig jaa,
geleden bad num 80 %. en deed 10 % dat
niet. Uit Verhoeven'S onderzoek blijkt dat
vandaag de dag 44 % het bidden nalaat.
maar ook dat een harde kern van 29 % -
bijna één op drie - regelmatig blijft bid-
den. Al bij al kunnen we hieruit besluiten
dat een heel groot deel van de Leuvense
universiteitstudenten het katolleke geloot
trouw blijlt, en ook de praktijk - bidden
en naar de mis gaan - nog in ere houdt
Als wc dl: siJlcrs over hl:l kerkbezoek van
de student vcrgelijken met die van hun
lccfttjdsgcnctcn dl" niet (in Leuven} stede-
ren, valt bovendien dadelijk op dat de Leu-
verisc studcut up dit vlak een heel stuk
katolickcr is,

•
\"

•

Jongens

In een tweede onderdeel van het on-
derzoek van Vcrhocven wordt dieper inge-
gaan op de vraag hOI: kalOlÎ<.;kde unlversi-
ten is, en wal dl: ondervraagde Slue.ellten
daarvan vinden. Op dl' vraag wat de 'K'
van een katolieke univershen bij hen op-
roept. antwoordt 35 % van de studenten
dat ze 'kr'istchjkc waarecu ('11 levensviste
verwachten, en ligt bij een kwart van de
ondervraagden 'een andere memanten on-
der de studenten' in de lijn der verwach-
tingen. Een andere vraag peilt naar welke
elementen de studenten til'lscll katoliek
vuuk-n ,'.111 hun unict. voorspelbaar was
het vak godsdienstvraagstukkeu. dat door
30 % wordt aangehaald. Evenveel mensen
daclncu 31111 de Universitaire Parochie, en
20 "I" had het over de misvieringen bij
plcchuge gelegenheden. Wat opvalt is dat
het hier relkeus gaat over uiterlijke ken-
merken. terwijl bij de verwachnngcnroch
meer Inhoudelijke zaken aangehaald wor-
den.

Zeker zo interessant als wat de studen-
ten verwachten van hun katolleke unief. is
wat ze ervan vinden: de vraag werd gesteld
ot er teveel. te weinig ol gewoon genoeg
aandacht werd besteed aan het kerctreke
karakter van de KU Leuven. De meeste Stu-

denten blljkt'tl ofwel niet echt kritisch, ol
gewoon perfekt lev reden: 84 % verklaarde
dolt er voldoende aandacht werd besteed
aan de K. Bij de 16 % ontevredenen zijn
bijna t> % - waarvan drievierden jongens
- die vinden dal de uni~ Ie weinig moeite
doet om haar ka tolleke karakter in de verf
Ie zeilen, en maar 3 % die zijn uurversneu
te katoliek vindt.

Manijn Graumans •
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Dertigste studenten maraton

Student wint maraton
ee regtn kwam er net niet, hel

weer was fris. de zuurstof in
de lucht abondant. Exquis

weer voor lange afslmld/opus die
daardoor veel zuurstof kunnen opne-
men om er hun getergde ledematen
mee te bevoorraden. V(Jrigt week
woensdag gaven ze present op de der-
tigste studentenmaraton, de jongens
eIJmeisjes studenten - anderen
ware" ook welkom - met de grote
uWIOudill9 en UIl "og groter "art.
Oe benaming 'srudcnrcnmararon' verwijst
eigenlijk naar een hele reeks loop- of
wandelwedstrijden die Sportraad (de
sportiefste LokogeJeding) organiseen: de
sportievelingen konden kiezen voor tien
kilometer. de halve maraton (ll krn.] of de
maraton ~42 km.). De tien kilometer kon
alleen gelopen worden, de andere twee
afstanden konden zowel lopend 1lls wande-

§' :1 i i! 0

lend afgelegd worden - vIjl wedstrijden in
totaal dus.

Kloppend hart was hCI Gymnasium:
onder een plasuc triomfboog kon je daar
naar binnen lopen en je gaan inschrijven;
velen - ondermeer enkele van de eersten
- deden dat pas even voor de wedstrtjd.
De halve maraton en zljn grotere broer
werden voor de deuren van het gymnasium
op gang geschoten door een nog altijd even
kwieke Gaston Roejams - in een vurig
leven aueuekwereldster en olympisch goud
op de 3000 meier steep!e. De deelnemers
aan de tienduizend meter werden met
bussen naar een andere SIanplaatS getrans-
poneerd.

Langs hel parcours stonden omefbare
vrijwilligers opgesteld om de deelnemers in
de goede banen te leiden en hen aan Ie
moedigen. De meegekomen supporters
pleegden een wandctlngetje op het sportkot
of wachuen in hel GymnasIum, waar je op

r

IW~ televisieschermen sfeerbeelden van
vorig jaar kon zien en de spanning toch iets
of wal gesublimeerd werd door de luid uh
de boxen schallende muziek.

En dan was alles een hele lijd gespan-
nen rustig. TOl de oranjepakjes van sport-
raad met hun walkre-ratkies de zaal
binneullepen. de muziek werd afgezet en
het nummers van de eerste lopers werden
aangekondigd. Handen op elkaar voor
degene die als eerste de zaal kwam binnen-
gelopen. Van triomf op zijn gezicht geen
spoor, daarvoor was hij - bij nota bene
lijn eerste maraton - IC diep gegaan, de
voldoening kwam pas enkele minuten later
(voor de andere uitslagen. tie kadertje).
Hartden 011elkaar ook voor alle andere
deelnemers die eerst nog alleen. dan vaak
in groepjes de eindmeet overschreden.
voldaan dat 7.1.' volgehouden hadden en elk
naar eigen vermogen de opdracht volbracht
hadden.

Benny Debruyne

Uitslagen
Uhsi•• 10Idlomel« loPftl mannen
I )Sven '·0111 L.OI) (00:32:331
2)Tol'la~ \'(111o, ,00:12:45)
.J)Wouter Degroore (OO:H: 16)
Uitslag11 kilometer lopen vrouwen
I)Geru O'Jlundt (01:JO:08)
2)Ues Maeyem (û l :36:41 ~
3)N31h.llie van Turnhout (01:37:72)
Ululag 11 kIlomeier lopen man"",
IlP3sc:al Kaers (0 I· [6:30)
2))ohan VerbiSt (01:17:26)
UiUblg mareton vrouwen
I) Susie Hoog f03:42:37)
2) Katin Noleus (0);57:30)
Ululag Jflaraton mannen
I) Ronnj/Huvvacrt (02:50:56)
2) Dirk rennes (03.02:32)
J) Dirk R,X"~em~(03:0453)
~

Ravenstraat 11·23, 3000 Leuven, 016119 Ol 26
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ORATORIËNHOF
MECHELSESTRAAT 111
3000 LEUVEN

SPREKERS

RENAAT LANDUYT
Luc HUYSE
MODERATOR

BRUNO TOBBACK

EEN OPENHARTIGE BLIK OP DE WERKING
VAN HET GERECHT

DE BELGISCHE JUSITITIE IS ZIEK. ZE IS DAT AL LANG EN IN VELE BEDJES. MAAR

PAS MET DE "AFFAIRE DUTROUX" IS DE SMEULENDE BOM ONTPLOFT. POMPEN

OF VERZUIPEN WAS DE BOODSCHAP. SINDSDIEN ZIJN REEDSVERSCHILLENDE

HERVORMINGEN DOORGEVOERD, ANDERE STAAN OP DE SPOREN. ALS HET VAN

SOMMIGEN AFHANGT WORDT NIET ENKEL DE GEVEL MAAR OOK HET GANSE

GEBOUW VAN VROUWE JUSTITIA GERENOVEERD.
U.N ORGANISATIEVAN
VORMINGSCtNnUM •

HERMAH Vos

02/552.02.56EN DAAROVER WillEN WIJ HET MET U HEBBEN!
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Valseksotisme en echt realisme van Marina Cox

Doctor
Or klikt wal in Leuven: de hete

novembermaand kan je op niet
minder dan zes fototentoon-

slelli"gctJ op eet! veelvoud aatl palm-
bomen, Kongopaters en strooien rok-
jes gaan fokussen. Nier zo bij de foto's
van Marina Cox: daar treft de echte
kenner lussen de speren en de lam-
tams al eens een boomwortel of siga-
rettenpeuk uit hel Terkamerenbos
aan. Die valse maIl ter van voorstellen
doel vragen rijzen,

Madna Cox: _Ik wilde die sfeer ViHIde
negentiende-eeuwse retstoto's oproepen:
dat waren ook geen echte reisfoto's. maar
voorstellingen die afweken van de reauren.
Hiermee Slei ik dus inderdaad de roteerene
als medium in vraag. Waarom ik precies
voor zo'n thema geko:u:n heb. komt mis-
schlen wel door Kuifje: Hcrgé heeft zijn
visie op al wat vreemd is, en de clichés die
daarmee samenhangen, in btjua al zijn al-
lmms doorgezet. Maar ook de geschiedeuts
van de Ioeografle Ill'Cft me daarin beïnvloed .•
veto: Bbjkbaar huft er daarna wrl ten vrij ra-
dikalt ommekur plaaug/'wl1dM in uw mallier
van fotograferen In uw meer recentr rukst" zirn
wt vaak schokktlldt I1I'tldm llit dl' oorlog 1/1 ex-
JotgoslQvlt_ Hot l'tfZor/JI11 IItt medium dal u
unI in vraag Ilt/dt mI'/ ZO'II IIJIPI'rrl'a/iJriJält
oorlogsreportO}jt?
Cox: .D<ll gebeurt niet zomaar van de ene
dag up de andere. Die omwikkeling heef!
een drielal j...ar geduurd, en is hel resultaat
van een opeenvolging van ervaringen
waardoor ik me op ecubepaald ogenblik in
J()('gtl<;la\ië bevond En toen ging hel er
gewoon nlet meer om een medium in
vraag IC stellen. Ouk nu is dal de minste
van mijn zorgen. Dal hucrcssccn me ecru
niet. Ik ben h'tOJ:[.lk War i" tln'tI nu-t
'SmwtnjTJ dl' VO)'<lgts' rnaakte deel uit van
l'l'll strekking op het eind van de jaren
IMhlig. Alle artre-uen ~Iel(kn 1000nIWI
medium in vraag, 7d]~ uu up de uag van
\'dl1<l.l,l);. \I1,1.1rdar nlol,1l-.tvour lT1ijgccu
deelllil van mijl! mi~~ll' al~ 11I1i)!-:I·ak."
Veto: &~(/wllwlll dl! (il/(l.~r,I_fi(dan als ,','11
miJ5ie!
Cox: «Ik weet mcr ui ik wd een mb~(e
hch. Ik Iorogratccr nu-er vanuu een per-

soonlljke noodzaak. 11-.lu-h d,' Ivll>~rafk
uodlg, 7[' ISvoor mi] ln-l,thn(l<l-li7al-.elij"-
Nil-t dJI Ik ('r d"-c dJl-(w gedreven mel'
b<..·l.il!II-I..n, maM \'''<>1' IlIii j, het bd.11\).:rijl-.
om beelden Il' nlil"-en, I.uab hel \'(lUr l'ell
schrij\cr l>c1'-lIlgrijl-.i~UI11Il' \chrijven Hel

gstone, I hope?
was vooral uit een pöliuek engagerncm dal
ik naar Joegcstavlë ben gegaan, en aange-
zien ik fOlografe ben. was hel dus logisch
dat ik met roro's terugkwam. Maar Ik heb
niet de pretenue met die beelden de Joego-
slavische kwestie in haar geheel Ie vallen.
Hel is eerder een heel bescheiden bijdrage
aan de tntormeue die men er al over heeft.
Achteraf bekeken kan Je zeggen dal hel
allemaaltut niets heeft gediend: mijn reis
en de foto's niet, en alle tefevtsrc-unzen-
dingen en krantenartikels evenmin .•
Veto: Wat is dan hrl vertchil tl.illl'tI uw Jororr-
portagl' rn dr 'andrrr' niruwrml'dia?
CD": _Als ik al een pretenue zou hebben
mei mijn werk. is het misschien wel dal ik
probeer tets Ie lonen wal perifeer is teil

opzjchte van de algemene indruk die men
ergens van heen, en niut de bekende ko-
lonnes VN-vrachtwagens of andere oorloge-
clichés. Daar ben ik omheengesrapt. ZO
loon ik misschien meer het echte dagelijkse
leven, zonder her discours van CNN te gaan
harneren. Maar toch hebben die goede
uueuues nergens roe gediend, dat moel ook
gezegd worden: de slechterikken hebben
gewonnen en de internationale gemeen-
schap heeft dat over zich heen laten gaan,
dm het even simpel te stellen. Niet dat ik
daardoor slntsch geworden ben: als er zich
morgen een gelijkaardig konflikt voordoet,
ven rek ik opnleuw.e
Veto; Etn (J(JrfOfJlrrportagl' ligt nill «ht I'OOr dl
hllnd op un {olOftnloollSulling mil tkscrisml als
thema. Waarom hlbt u het niet bij dl' -souve-

J
nirs de voyagcs' grlQtl'll?
Cox: _AI wal hier tentoongesteld wordt,
noem ik scu~'t'tlirs de voyagts, of dal nu de
valse roec's :djn of de echte. De twee ver-
schillen niet grondig, Bkscnnne is voor mij
eerder een soon mengeling van clichés en

fantasmen over wal vreemd Is en die nu
eigenlljk niet meer door de beugel kunnen.
Je kan wc! geîntrtgccrd en opgewonden
raken door wal vreemd Is. maar volgens
miJ mag je niet meer in die eksoüsche visie
vervallen. Als je nu op reis gaat. ga je niet
meer om naar vreemdelingen Ie kijken
wam jc bent daar zelf de vreemdeling, Alle
vooroordelen vallen weg en dal is predes
het verschil met vroeger: je reist met wie je
zelf bent, roetje eigen kult uur, cn tegelijk
voel Je je een vreemde, De ander is niet
langer die 'vreemdeling' _Daarom kan ekso-
usme nu nrer meer, het is nu een soort re-
vtsrontsme geworden: je ontkent de realiteit
ten voordele van het beeld. Of we hier van-
daag een ander soort eksonsme zien. weel
ik eigenlijk helernjiill nie!..

Jeroen Ltssens

~ foro's van MoJna Cox han}jtn "09 1017
dt«mbtr in hl'l Kullurul Ctntrum LLuvm.
BruJstlJtSlraal 63, 11'1.22.f!./ ~

De Stichting en Hollandia spelen 'De drie mannen van Ypsilanti'

Drie ma
Oeler De Graef is tekstschrijver;

akteur, regisseur et' bovendien
meester in 'IJI!tachterna hollen

van de waamchtiqe waanzin Wil! hel
leven' waarvan hij zegt dat je die tOC"
nooit repakken kan krijgen, Zelf
noem' hij zijn vaorstellinqen maar
wal gepruts in de marge, maar 1/0

zijn diverse teaterproäukües. nomina-
ties en prijzen mag je deze uitspraak
genISt met eell korreltje zout neme",
wie zijn laatste monoloog 'Hem}" kon
beleven, weet dal deze mali Ileel wat
in zijn mars ',eefl_

voor lijll kcrwerw voorstclhng SluOl hij
nWI zijJl l·jgen IJ,· SlidHm~ ,'11 vavn- partucr
IX Wtrf uit Brugg'" een seurcnwcrstngsver-
band af mei Teatergroep Hollandla De
Greefhet zijn oug valjen op drie Joosv ~l'-
derlandse aku-urs van de roneetakndcnuc
.!"1,1,1~lI'ichtl'nM.ltrt'cJ ~]leC"ia,llvoor 11l'1l'dl'
(lri,' mannen V.111Ypvilaru!'. or in drk delen
de- rodu van dril' dolende marnu-u 0]1 ïLll·1-.
IM.1T,.

Dl' 'filu\oul' onder hel mo i~Fl'Ii>. Hij
lllidt de \"I<,r~lelhng 111:~W.11I....l· vanavond
gaan proberen ~11<.·kll.I~ heel IlUleih11-."111
Uil n- lc~en. Nl'l <rb hl'! !en·n. d,11is 1.)01-.
lIloeilijl-. om uil te kggl'n-, Om ,].·.·lll· !le-
mell J,1!l 7ill1 It:vemeblleriment lIodigl hi.i
IIVl'e !WT\()!l.lgl·' uit. r'·~I.>Cktie\'('lijk Wim,
een wcrklo7(' nMrgi!lilill, en Riem ..r, et'n

Imavo - Masereelclub

I
> Marxisme Vandaag

Guy Quintelier

Waarom nog Communist zijn?

1. Vraaglekens bij M<rrx' revolutieth~rie;

Verloopt dc menselrjke gesçhiedcms cconomis.ch delerrmnlS\lschl

2. Het mt'nselijk leven is noodzilkelijk confliogelilden.

Tegen het uloj)lsch communisme.

J. Is ccn kapitalisliS<.he 'vooruitgang' nJJr een communistische milalschilppij mogelijkr

Tegen het dogmatisch communisme.

Dinsdag 18 november, 2 december

en 16 december 1997,

om 20 uur

Masereelclub,
Ierse Predikherenstraat 25, Leuven

zonder één dak
tandarts die na de dood van l'en patiënt in
zijn kabinet hel noorden kwijl is. Deze laat-
ste vindt .mg enig soelaas in de speurtocht
naar zijn verdwenen familieleden en uitein-
delijk is hij hel ook die de voorstcfling in
zijn greep houdt door het publiek beetje bij
beetje roe te henten hoe dit rcudcz-vous nu
eigenlijk ror stand gekomen Is.

Maar hoe de vork juist In de sleel alt,
weel je met tekst- en Iamastcschrfjvcr De
Grae! natuurlijk noou. Het fljne is dal je dal
ook helemaal niet behoort te weten, er valt
gewoon helemaal niets Ie begrijp.en, D<llis
dan ook wal de drie mannen van Ypsllanti
elkaar voor ogen houden gedurende de he-
le voorstelling, En hierop vcrder bouwend
worden 1\) ook Wim zijn idel1till'Ît~kri~i~,
Rk-rru-r'v 70ekHlChl naar zijn 'wonc},' en
reH?$ttlo!tl>fl!.che kanltekenlngen hJJ hel
lr-ven gcrcleuvc .. rd. Drie kcr-r hebben we zo
het raden 11.1.1rdl' berckcmv achn-r 11['1per-
~)Jlagl', en drie "-eer "rijg c n wc crgcnlijk
hl·l.tdfd.· revulmat. Dril' dolende ztcrcn in
een vcrtau-u land~chap u!, I.l>ck 1I,1arril'
eenheid uresen denken. voelen en willen.

Dil aücs zeker nil'l /l)f1(ll--rophef. inte-
gendeel. de ruimte die 1.1' lx-vpc-len heel!
veel \\'l'~ van een heuse kcrnuç. l~el11jl'die
ze tdl rnaken wel te vvrvtaan. WJm hel
decor is \ nJ ,--ohergehouden. ('l'n I-..llt'{lcr,
Cl'n hcd, l\Vt'e ~I(}('lrn en l'l'U deuT d, .. 101'-
gang leent tnl hel vertrek. TCl>al11engm'd
vuur mcer dan één \'ervililrlijl-.e ~ï,h(l-Ill', fr
\\·urJl gClierd tl'gen elkaar, zinnen hjken
aaneengewt'\'ell tol heUl><:vc:1d~l<lgt'nen
ook hun nnnH'rba1ileil "elll gl'en grt'n7en,
KUrlom het geheellijkl in al zijn !an'uen
vaak gewtloll uil zijn vueg,')J Ie b<lrSte11
VuegeIl dit- echler net icl~ te groot lijn om
cnkel CIl ,111ten op te vullen IJICIwal nog
r..st: h ..t ilnimeren van hel publi ..k.

Geanimeerd wordt het weL dal pu·

bliek. Iets re veel misschien zelfs. Het blijfl
eerder allemaal ce n beetje IC veel kermis.
Een wrange kermis. dat wel, een kennis
waarin de pijnen des levens met Jlleer dan
voldoende gebaren gestalte krljgen. Wat
gemlsr wordt is eerder de ruimte om lelf
nog iets in Ie vullen. Het wordt allemaal ....
een beetje Ie hevig In hel g..zicht van hel
publiek geworpen. Het waren de stiltes die
ontbraken. de pijn die door de minne zin,
den zonder dal ze moel worden uitgcspro-
ken. De auteurs deden alle moelie van de
wereld om Ie doorleven wal z.. ook nog
mei hel nodige geweld, wocd c of intense
droefhcid moesten nhrocpcn Dal werkt
dus niet ahijd. ook ntct ab het op gcpasu-
tijden wordt gerel~livl·erd. De tronk- had
sutuu-ler g ..mogen, of in dl" Il"k~t, ol in de
personages. Nu 0015te dl' ironie van 70We]

]ll'r)()1I,lgl'l<ah. hun taal UWI .k «'>lh wel
gl'Wldlligl' inhoud van 1t·1-.'1en personage .....

Ikt rcvuuaat wa\ r-e-n wellewaar erg
umk-rhoudcudc voor.Il'lli11)-;. met .1Ue ingrc-
dienten van zen 11I><lg\l.l.1I1dteater. maar
UlO eindindruk wav r-e-n I)('t't/l' rommelig Ol'
~1'J,milig dil' Peu-r Ik Gr.u-f ander-, zo suh-
liel naar l'en khrnav kan voeren. werd nier
\)plimddl g\'d''''''''rd ])\. ,lktt·ur. melden cl-
kaar me <lhlJd lil en'Il\\1thl, hoewel ze. lu)
\'.111elkaar. gvcn vk-chte prt·~(.llil· heboel1
Ill'l'rgl't,'l Waar hel grolc',h' V,11lPl'ter Dl'
Gr.lc1 pl'rfekl werkt Jb hiJ h"1 7('][ \]lel·ll.
t>lltbr,lk hl·t hil'r ..1<111d,11kl\JC' nw.n om t'r
dl' Illl'll\ur,lbek ....ool">ldlillg vall lt' mak"11
die \H' van hem gel\'()(lIl 7ijn. Ma,lr ja, {'('Il
milldl'rl' rl-tl'r Dl- Grdd 1\ nog ,1111Jdhell'r
d.m geen Peter De Gr<ll'f

Uen Ilielcll

'lJ..' dn( "W11I11!1I~',III )'psil<lllû' \',111I),>$mlt-
wlfj/Hollolldia s/aal in htl KC l~tl.'l~/lIIys op
dO/lJtrdu}j IJ flOI·tmbl'r.

ongeren
Je voelt je als jongen wel eens aangetrokken tot andere jongens _
Je wordt als meisje ook verliefd op andere meisjes ...

Je bent niet alleen! Het Goede Spoor is er voor en door jongens en meisjes
26 jaar. We doen elke maandag een leuke activiteit over dingen die je zoal
bezig houden, de agenda kan je o.m. volgen in deze Veto. Je kan die eerstel
stap blijven uitstellen, ol je kan eens contact opnemen. It's up to youl

We sturen je graag meer informatie op. onder neutrale en gesloten omslag,
, een briefje stuurt naar PB 113, 3000 Leuven-3, Je kan ook eens langskomen
op ons onthaal, elke dinsdagavond (20-23u) in het JAC, J.? Minckelersstraatl
47C, of bel 016120.06,06. http://www.ping.be/drempeVspoor of mail: drem-
pel@ping.be

0 ..910 JlUlrgan9 24 /Ir. IJ dd, IO november 1997

Het Goede Spoor is de jongerengroep van De Roze
voor homo's, lesbiennes en bi's van

,'die allerlei

•-

•
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11.11.11 klaagt wantoestanden in schoenindustrie aan

Kinderarbeid als kultu
0"het kader Vlm de 11.11.1 J-

aksies voert mell lilt al enkele
weken de kampanje 'Ceell

schandalen aan mijn voeten', Aan de
hand vall liet voorbeeld van de spon-
senoenensektor kijkt ",eli war de ge-
volgen zijn vall de globaliserin9 en
liberalisering voor de arbeidsomstan-
digheden en werkgelegenheid. De
kampanje "';]\" op de vele wantoe-
standen die gepaard gaan met een
werelm'VijdgeorgalfÎ5eerde ekonomie.

Nel wals andere multinallonals wordt hét.
beldd van ~ponsch0'iPh("nrij"",n gedlk1eerd

;.. __ ' door de wel van de srr>om m~dilkl" winst.
O~rbli blijkt men _aak gr,'n uog 1(' hebben
voor de sccto-ekooonu-che ('0 ek,}h'IJI:h..he
~olgen. vooral ilrUt' derde wereld. De be-
bandeliUk ven wcri:n\'nn'l'\, .1! vaak enkel
r-·erl.,necm~tL'1"Sd90r her mauagemern laat
vaak I~ IVenseh over Vden ISde mC'o~liikl"
wa.tfdighckl onmomt'll ..t4'>or"Ir.:l~t'n (he
doen denken aan milil,lirl' oelt:nk.imf'l"11
cenreuc arbeldnerv mr,('lrn uren In dl' zon
staan, wordt de mond'dldltj!:<'f>lal., .. 11ll000'
ten ure-nlang Of>de grond kniejen met de
armen In de hoogre.

Hct minimumloon, at, het at Uill~t3d1d
wordt, staat lang niet altijd gdi)),. aan een
'leefbaar' loon, dJt wtlzeggcn een toen J,11
bet bestaensmlntmum dekt Hl't ~t<lntdan
ook allerminst In verhoudlOg met de ver,
koopwaarde van de 's!oci'ln kwestie. Ah
de konsumenteen paar Ni~~ I.noflt v,Jn

Ê vierdulaend lrank. gaal bijvoorbt'dd dJi,'"
~ honderdveerug Iran),. naar l'ublilllf'ir Co
s I'IJhh:n [ranl.. naar de .:ul~id"_r die <.I.. \cl1,,,-,-
.Ê neu maakte, Vt'rµlJchl" overuren worden

"_ lTIel.'~1OiJ nkt ultberaald llektf' t"n 7\V;lOg~'r
~ hapeverlol. vakanttcgcld. voedsel- of
~ tn-()l'r.k(Jstl'n 1j}l\ ~'oIal ,in\)c\!.landt-. Hel
-: ~~I j, ""ni I,,;.! IliCI 11<'1lllili;ri1i;inir.l'ln Ie
; h'rhog~·n. ~PlTl~Idl~ onJn druk van d~

I _~._.

die tè1tt'o,,dcze wantoestanden ingaaü.
Tt"gdijkl"nijd wordt de köusumeru op-

geroepen kleur te bekermen. HIJwordt ge·
ktMfronteerd mei predekten die resulteren
uit 'eerlijke handel' Ihij\'l~rbedd van de
OXUlm wereldwinkef en ntcu ....e keurmcr-
ksfl als de 'Schone Kleren'·kampanje' con
.}ugmark·, Zij brengen op zijn muist een
i'\x:wuStwording_ van Ik wamocstaudcn
teweeg. ';t'1l andere vorm van dil krtusch
konsumeren j's de protesrkousumpnc of
boycot. De weigering om produkteu van
een bepaalde herkomst or fabrikant tc
kopen vormt zowel ecu ekonomtsch wapen
als l'en poliriek Siglla.J1. Daarbij l' her nood-
zakelijk de brug naar hel belcldsntvo Il'

slaan, De dlrekte exonomtsche macht van
ce mdlvtduele k"rblltllC:1l1 I~ immer. ver-

werejd n••ujl'1 Wt"rI!JI~l·!t-ddcFllr4tç ",ibl~b.y§ _

I.Jln'~ll'rlJ1~l'n 111 hl"( buitenland ,k "'~l'h., I)e arn...l,JslJQlStMldlj.!ht:lkn vu hel he-
:{)~D..b.r.M.In dit met e,'hl leid in dl' lol~lonnl,llldt:n i, op "derkl

wiJ7f' nauw verbonden 01,,1 het l,,'kid hu-r
001.. hit'r werken meneen in klamh-enene
,1Idl('T'S. xrear ()ül.. de regulien- markt wordt

~t'trnlklJ door de l'kntl"tlli~dw I..ri~i\ t'"
~!T,1tt'~it't'n lan J\-I"'O'~. Tonv \'.1ndqlllHl'.
~l'llt-Ie~e,'rdhe~tuurJl'r Idll 111.'1"'rbuml
\,111 Jklj.!i,(ll" OnJenJl'mill!!I'n (\'ijOL

\\,'i~.-rl ,'tlller ridulijut'n ,lil Il' ,.1.lnllj.:l'lI
\nm t>t-dnjn'[l die npl'l'NI'n in 11l'(1'llItt'[1'
1.111\1.Zdh in hl'( ).ln'<11v,lIl kindl'IJrh\'id in
'lIl'1il'f~elll,..drij\('IlI,lt'illlij 1"'" hd,,><'d,
/,l,lllllll'ÎII KilHkr.Hbt'I,1 i, \,,,1):\'11, IWIJl
h""lclt.ü.diik ,','n J.,ICI!ICH','1g").l"I,·tl. AI, ,'1
J.I IIft)hll'Olt'!l lijn, dan ....11Md,' ,·I..t)n<lllli~dw
hlm'l ,dl wel l(H):('n \'Ol(lrbel,'rl' k~l'Il""n,
'ti1ndight',ll'n-, h,'\hll1 IlWIl lllj 111'1\'110

Mt'lJ ~I,lal n"f! \ ,'r ,11 \ ,111n'rll)k,' 1101n·
dd~\Trhnlldlll):"1J 01\ 1-...·ld..1'1l1 "I !JIn ",,'1

.Iilt 1I11'tl.'t'n Iwnl~ll·t1t1t' h"utlinj.! .1.111'

OI't'llll AI..Ill'~ahdl'l,·lan 1111,11 ),.Ull·
Ot'n ,'nl..d dil' t>ell U,tlll"I..il1t-:I ,'r,kr ll'lll'll

multinationale ondernemingen (MNO's).
Gebeurt het loch, dan word, dit gekompcn-
seerd door de werknemers meer uren te
laten werken ol een hogere produktiviteit
Ie etsen. Vaak werkt men twaalf uur per
dag. de week rond, In rutmies waar men
het niet zo nauw neerut mee gezondhejds-
en veiligheidsnormen.

Ook met de syndfkale vrijheid is het
meestal uiterst slecht gesteld, vakbonds-
mensen worden geïntimideerd. bedreigd ol
ontslagen. Bij stakingen gebeurt hel dat de
dirIJktle ttlt bedrijf sluit eöw~l'r"öp~tilrt on-
der een nleuwe neam. Of het leger komt

akues Ie brelen. De door
neehoenbed rijven

.zijn echtef sltchl!. l'nltde VJn de vele
MNO's. \Vaattlijjt't~jdcldc konkurrenu
dt''ii90fdrol speel\> 1)oqt llPvlltiS('ring~k
een éeeivormden'van de- ~rukturclit .1.10', , ~'
I)iJSSing~l;fograrntna's 'VilO)lct lnlenlatlonJal
,\1ouelair fQuds {IMF), k'r,
im·esleerdcrs./i.n die la;;cM_.n'ondcorlTk'cr

banken, eliernaar ..rlr.tppiJen en luchtvaart-
ID<lillschapl,lIjcn in hPtuic~ ueze pnvatrce-
ringen leidden tot eeg hv,erc- wt"r!Joo'i>'
held, duurdere basilipr"tJlIkten. odkndj 10-
Ul'~ koc,lpkr'lch1 en ..kO]l",I(cht> scll.lde,

Globalisering

Ko,ntJklel~mt'l Ikrdewcrddl,lnrlrn
~!"'''11'<'Q:Or lu:;('w(,~t('II' nWf'~t,11('nJ,..('IIn
fun!-.u(' van ru-: 1"11(1'/1d.ollomi~('h,' 1~1,l1lg'
1;0" I..lnct~~'tll<.ll;/I rnLt'r(,~""/I1 gevonden
voor 1l11njtr"I1J\wfft'n, hun 1;l~I' Jouen nf
Je µotl'lllit'le markr di~ re vennen. nu It",dt
lvi Jd()),.<lh~enrl!ol Rcnauh dat uit\\-1jkl naar
Ru~ldnJ11>d,jolf een ~H·1lt ('n pljnhll..,\;oor·
beeld van. De ckunumic 'mondrahseen'
sn h dus-:""kl'ht( ,,'lcl..tld. "-r vlnr-ttnog altijd'

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag tlrn vrijdag 10u·18u

zaterdag 10u·Hu

Diestsesteenweg 104, Kessel·Lo
016/26.09.21
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DE RECTOR

egeven
meer welvaart voor de betrokken landen en
vulkeren.

Meer en meer wordt gcpleit voor het
opleggen van een sociale gedragskode aan
bedrijven, Temeer urndat bedrijven zoals
Nike de verantwoordelijkheid afschuiven
op hun onderaannemers, de lûkale produ-
centen, Men dc:nkt daarbij bijvoorbeeld aan
de normen van de rmcrnauonal c Arbeids·
organisatie die ondermeer dl' vrijheid van
veremgtng. een recht op een 'tccrbonr'
loon, een mlnlmumleeftjjd van 15 jaar,
verbod op dwangoJrbeia en dlskrimioillie:--
velljghetd- en ~zundbcidgilranties en een
maximurn aalllàl wcrkuréu vooropstellen,
In ruil 'voor een volledig (C";~kt van deze
reaets zouden de bedrtteen dan een kWilll·

'lof keurmerk ontvangen. De ver-
11'Zijn Immers niet om te z,tflCIl 10
enen of rt'glemeOli'n, waardoor
-n voor ovenrcdlugen uftgcM-
mij gaat de daudachl (10k naar
in de fabrieken '1dl, de plaaÎ.
nden en de 'l-ocblc or,anISilliL~

lei

buuem
btndende

where a

Fax 016/22 Ol Ol
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~ zoel(erljes
" Poll". gelieve voor Gilze Iranstallge vrienden
de rode verjeersuctuen IC laten onderurejen
zodal 7.e me niet meer van hel zebrapad kei-
sen. Dank U. Oe Roze Pemper
-J OOk aan mijn zus en Carollne dient er hallo
gelegd ICworden. vandaar ... De ROU Pamper.
.J Aan onze: lieve hlSlOria-praeses An: vou (all
take your Iucktng PCICf- en meteravond and
stick it up your ass 50 deep thar you'U need
help from il doctor 10 gellt cut.
" Aan Matthieu: Have a fuckin' awlul Ufe!
" Van Mlngroot is dood.
.J Mama. Ik heb vandaag smr gekregen, om-
dal Lowleke ilall hel roken was - waarom
krijgt gij dan straf? - 'k heb hem in brand
gesloken, ~
.J De laatste mU1UUI Is In de lijd opgegaan.
"~Ie raad van een onbekende aan uw aller
Roze r. over hel nul van de fysica voor de:
liefrle:'Schilt, uw zwaartepunt werkt vervor-
mend op miJn vrij lichaam."
.J Zusje, êudcra Sll!lal onder stert-Programs-
Netwerk. Clyde.
.J Bonnle. hler ben Ik wttr I Clvdë.
.J 'nm ts hopelocs op zoek naar iemand om
mee naar de film Ir' gaan. Gun voorkeur van
sexe. xandtdaren meiden bij Alfa,
.J An en Juüe hebben dezdfde ambtnes .
.,J 1\1u r, wees op je hoedelIl
.J Mijn TamagOlchi Is gisteren gesterven. ne
begrafemsplechughefd zal In de Fak L&W
doorgaan op 10 november,
.,J xteanen zoek, vrtendfnneijes die vrienddijk
tegen hem willr'n doen. l~iJ Is 1.0 alleen .
.,J Hoc word Je vleugellam? Ga één weekend
mei Alfa opgraven. Maanen is gemeen.
.J An word, morgen gedoopt. llopeftjk word'

DINSDAG
18.)0 u VERGADERING S'uurgroepvergade-

ring. In Mu ..,.....klub. org Hel coeëe Spoor.
20.00 u FILM 'La cecnve du dhtrt' (Raymond

OeJlilrdon]. in Slllczul. joeg. 100/200, org.
Stuc.

lO.:W u. TBATER 'P,paLagi 2; W,,"sungu Files';
hlphopdans,o;ater van Led in R'gir' van Dirk
veraockr, in VI,mlngem;tr;l<l1 86, IOCJ.
2oof1oo, erg. SIUC.

22.)0 u FILM 'Umm Ku1thun ... Ihe vorce of
Egypl', in SluCZilal, reeg. 100{2oo, erg. S,U(.

WOENSDAG
13.00 u KONSERT UUI Kultuur: pl~norecital

Kcnnelh HamJllon. In KC Wa.-:ehu~s, IIXg.
gr,,,;s, erg. Kultuurkommissie KU I.<:uv"n.

14.00 u FILM 'Van gduk gesproken', Neder-
landse komtdie van Peter Verhoefl ui, 1987.
In vlaams Filmmuseum (VanderkelenSlraa'
)0].100:11, 20/30/S0. org. Vlaam~ F!Jm'nu~_
urn- en .rchief.

19.00 u FAKKELTOCHT 'Patriek Adjanga en do;
lamlUt;1' Mulopo-Masedl en Abu~hima hlij-
vtnl', op Ladeuzcpleln, 01"11.Recht op Vluch-
ten.

19.)0 u FlLM 'The Full Momy', In Studio Film_
leater, org. ot Roze Drempel,

20,00 u KABARET Urbanus: 'Hiep hiep RahOc'·,
In SUldschouwburg. 0111.KC Leuven.

20.00 u FILM 'Van geluk gesproken', Nedertepd-
se komedie van Peur Verh~1f uit 1987. In
Vlaams FIlmmuseum (VanderkelenSlraat 10).
teeg. 20nO/SO, org. Vlaams Filmmus.;,um

20,30 u KONSI!.RT AmberlIl (me, kurakoördl_
nator op basl) &- Quict.!ójlace. In SIUCZilal.org.
S,ue.

20.)0 u KONSl!RT 'Budowhz' (folk]. In KC Oe
Wildeman (SchooiSIraai 15. uerenn. loeg,
2501)00/350, erg. Folkpodium VZW.

20.10 u KONSERT ludwl& van neeuroven:
oevenure 'Die oeschöpre ties Promethcus-,
opu~ 43 en planoconccno 5 in Es. 'Empereur.
opus 71. WA Mozan: symfonie 40 In g. KV
S50. Olrlgcn'; Jan cecyers.. in POS, lOeg.
350ISoo/650. org. B«lhoven Akadcmle.

20.30 UTEATBR -twee stemmem Teatcr!csli,
valwinnende dubbele monoluog y~n Hollau-
di.J, In Vlamlngenmaill 86. 'OCJ. 2oo/}OO.
org. Stuc.

21.00 u VERGADERING BR'lnstorm 'Dertig

hel heel vctng.
.,J Maanen overleefde zijn doop met. Hij
verdronk in hel doopvont
.,J Chris en Dr. eoenee. m ir hrw nfr, Ir grH

pfr, (me' die noctdleuer lil, dank u.
..J Wat is sneeuwreedt De meustruaûe van een
sneeuwvrouw .
..J Er is er één omdekt hier bij ons in België.
31/l0/97. HislOrisch moment
..J Barabas stdl voor om In één keer n"ar de'
Steentijd te flitsen,
.,J Waarschuwing voor Lieve: in de Steentijd
hadden Zr' nog geen opera's .
.,J Danny heeft een medestander gevonden In
zijn gevecht tegen de groten: B~rt O.G, (De
grootste word, voorzitter van hun aktlegröep.]
.,J Cindy; er is dus nog hoop: verenig u en maak
indruk op de eerstekanners (of was hel CIllhy?)
.,J De voerzitter stelt een kampanje voor Ier
bestrijding van de absenties op het buro, Wie
als laatste na hel beginuur binnenkomt, mOC'I
100 frank aan een zwarte pot. wie niet ver-
ontschuldigd afwezig is 200 frank,
.,J Gezelschepspeten met homojongeren Het
Goede Spoor op 10/11 katee La Gare (Leuven
steuon) 20.001,1. Meer inlo in gesloten neutrale
emslag PB 113 Leuven-à. TeI.:20,06.06 .
.,J Deze week in 'I pafheterke een ekskluslef
interview met SS, een praktherend kluizenaar.
.,J Ban H en wij maar wachten op de Kama
sustra lessen op de doop.
"Gebruik voonaan he' epitheton 'schanlg"
voor Ban Hl
.,J Dringend: ochtendmensen van 9,15 '01
1),00 u kunnen voor werk terecht In de Bra-
beçonnestreat e t. 3000 Leuven. Jobomschrij-
ving: Ielefonisch merktouderzoek mei Ilcksl-

Jaar Drempel', in Couperus & COCIeau, org
Do; goze DR'mpcl.

DONDERDAG
DEBAT Politiek Kafee: Europa en de Emu voor-

bij: welk poliliek en sociaal Euro~?, In
Ginkgo Bllob;t., org. TrIAnge).

19.30 u LEZJNG Ma,"",-van Tongde over ekso-
nsme. in Stuczaal, toeg, gratis, org. stuc.

20.00 u TEATER 'De drie mannen van Ypsllan,I'
van Oe Stkh,lng en Teatergroep Holandla. in
KC Wagehu}"$ !Bru$~l~traal). erg. KC
Leuven.

20,00 u KONSERT De Men, Dcluxe,ln
AuditOrium MInnepoon. org, KC Leuven.

20.00 u KONSE!RT Unlvenhalr Symfonisch
orkest speelt o.a. US:l.Ieu Schubert. In croie
Aula, org. Kultuurkommissie KU Leuven.

20.00 u KABARET Urb.anus: 'Hiep hiep Raho.:'.
in Sladschouwburg. org. KC Leuven.

20.30 u VIDEO S,efan üecosrere: "Ttavelogue$ I. 2,
3,4 m 5', in Sluczaal. toeg. 100/200, org. SIUC.

20,30 u TEATER "Twc:c Sll'mmen'; Teaterfestl·
valwinnende dubbele monoloog van T~aler-
groep Hollandia, in V!;amlngenslraat 86. toeg.
200/300. org. SIUC.

VRIJDAG
19.}0 U LEZING 'Mig.ralie van Afrika' [ten 71,11-

<kn van de SahITa), in Huize Karlbu {Film·
$Ir~a' I ~O], 1000g,gratis. org. RVDACE en
Lokaaltntegrauecemrum Leuven.

ZONDAG
011.40 u EKSPOBEZOEK 'Gustave Van De

Woeslijne: 1881 ' 1947" IMu~um Deinze].
me' bezoek aan de. Lelestreek., in Slalloll
Leuven [samenkomst en verlre~), rocg.
250/300, erg. Maserccllonds Leuven.

1~.OOu TEATER 'Zwanendons' van TeaIer Terra:
poeliKhe kindervoorstelling (+ 4 jaar). In KC
Leuvo;n, org. KC Leuven.

20.00 u KONSERT 'MulÎek 6- Ruimte': orgel-
koose"; rCkon~lTuktie V~Deen neogotische
hllOgmls GI,18~O, me1 hel BRTn-koor en
Joriç Verdin: altematlm-nus van J temmens.
met orgelwerk van FTatH:k, Saint-s.,cns, in
Paters Konventuckn (TknS(')tr. 78), tocg,
200/250. ers- Ku1tuurkommissie KU Leuven.

20.00 u FILM 'pcnsao GIOOo' (Manhias Mullc!),
in Stuaaai. lC.It'g.100{200, org. Slue.

I:(~ë~~~WIE VAN DE DRIE??

bete uren, gevarieerd, uueressanr en goed
betaald. meer informatie: spring eens binnen
of bel naar Mich of Anne: 22.94.94.
"Goedemorgen Raf. Martijn. Ban; Effe ont-
bijten?
"S.S.vOlgl alleen prakrijklessen. vandaar dal
we hem nlel meer tien.
.,J Me Taraan, you empty banana peet,
..J Is dal hier nu gedaan mei al die stomme
Tarzanzoekertjes. Ik ben wel degelijk In Slaal
op mezelf een lief te zoeken Kom maar eens
kijken in de Ex-keet. Minachtend Tom.
.,J Op zeek naar een sponpartner Mei-Ccd u
aan Erasmus huis vraag naar KUOOt per V.
.,J Em ma beroming 100% crazy he aksed
himsell.
.,J Je wil deelnemen aan een R&R of swingkur-
sus maar je heb' nog Geen danspartner. wij
brengen jou 'in kontakt', stuur een aan Jezelf
gefrankeerde bricf+Sludierichling+Jaar+ lengte
naar hel Dansinhlarief 'rervuursevest 103
)001 Heverlee. Diskretie verzekerd.
..J Maandag 17/11: kenrüsmaklngs- en lnfor-
matie-avond in temahuis Kansarmoede van
20.l0 101 21.30u, in Slui$$traat nr,2; Kone
uitleg over situatie van kansarmoede en

Tien~at 118
TeJ; ~ ~3. 70.30

~Ma.-l)l,'l- 22u.Vr. "- 20u.
Zat. :1 -17u.

Tiel
Tel

projekt. inlo ook lel. 29.17.83 of 23.06_04.
..J oezccm studenten die op 1.2 en 3 december
kOr'kJes IVV Welzijnszorg willen verkopen in
Almas; Inlo sluismaal 2, tel.: 29 17 83 .
..J E.G. dal eersre aniket van je is vast en ccck-
lall waardl T.l. Is alvaSI geïnteresseerd.
..J Nogmaals oproep "an aUe knappe meiskens
van he, Leuvense: Tarzan verwacht ui
ParksUaat 204.Binnenkomen in groepjes van
vier .
.,J Dringend hulp, de koffie is op,
.,J De Mel·B·k ook
..J SS, wat vindt KK ervan.
.,J Unaniem beslist: Victoria is de knapste.
.,J Gezelschapspelen uomo jeugd het dwarse
spoor Parkstraat 204 binnenkomen in groepjes
van vier
" Ban H de meest meedcgenteze doopmeester
van Kilo zoekt n<!Gdommere schachten om
zijn lusten te ool.,t!,Cren
..J Katrien, ongelwljfeld de mooist-oogende
xuoie. zoekt mooi rond slagroomtaartje om
samen sJagroo'ft,e spuhen.
.,J Gert staal beier óp tmemar dan in de
M'rg'n. ~
.,J Help Alfa hel fakrekonfbfê.kenl

88
02I·" 1<2 -rcI... :'~.
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I.vi .1

; ,
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aang;

Alla
• 10/11 om 14.00 u: A1la gees lakrekord '
12/11 'vÎf! Mell5"'1iO,Mens'. In K81H
!BrusSd) .• 12111 om 20.00 u: jeueveravond.
in Praatkamer L&W.

Apolloon
, 11111 om 20.00 u; Speljeijesavond. in de
Waaiberg .• 12111 om 20.00 u; Dlscnntght. in
de Sportzak (Winkdub), ' 14/11 om 20.00 11:
Oudcrkentus, in de Waaiberg .• 17fll om
20.00 u; Peestkanrus. in de waalberg.

Crimen
• 121] lom 22.00 u; Doop-j'D. in Rumba &
Co. ' l2{11 om 21.00 u: Doopfuif, in Rumba.

Ekonomlka <

• 12/11 om 22.00 u; Bekendmaking sman-
lappt"n-TD.· HIJ] om 22.00 u; Optreden
Jolullly Turbo, in den Duld. ' 16/11 om
22.00 u; Start Erotische week, in den Duld,

Germanla
'"11/11 om 18_00 u: Nigluof rhe Prouts. in
Ladeuzepleln [samenkomst & vertrek) .•
lUI I om 20.00 u: Film: 'Alles moej weg". in
MSI 0)_18. ' 13{11 om 21.00 u; Provinciale
avond. in Praatkamer L&W.

HI510ria
• illl J Loopgravenavond. in Pak L6oW.
11/11 om 20.00 u: Film: 'A1IQuitt lrom me
western Pront'. ln DV, 91.54.

Kilo
• t3nl om 20_00 u: ii-rt-tr-konsen. In
MSI l.18. joeg. 100.

LBK
, lZ/lt om 16.00 u; geponage-avond
krlngreis naar Nepal (augustus 97], in
Landbouw-insliluut, • 12f11 om 20.00 u:

u.

IAAS·infoovond, in Landbouwtnstituut
00.215.' 17111 BIOr'dKrieus (ism Medica)
start.

• agenda Sr ~ ad valvas OOOltIlAI!TEECKIIOUT

Mecenas
.1)/11 om 21.)0 u: Dooprlljf, in 'l Plectrum.

Medica
, 10/11 Kaaneuverkööp konsen wereld Aids
Dag nart, reeg. 300.' 10111 om 22.00 u: jde
kaflfu~f, 111laMo .• 10fl1 om 22.00 u;
Antwerpse Avond. in OOC'$ aer. ' 12/11
jeemus 2de dok, in ZaMo .• 1)/1 1 011'122,00
u: Konsen loop Llzard. In uccs. ' 17/11
Bloedserieus (Ism laK I start.

Polllika
• 12/11 om 22.00 u: Tecnnonlght, In Pclinkë-
kaffce, ' I }1I1 om 2Z.00 u: Polilikafl.lif. in

Lido.

Romanla
, 10/11 om 20.00 u: Film: The Coole, The
Thit-f. His Wlfe & Her Lover" !Grr'enaway), in
MSI 00.28. ' 12/11 om 20.00 u: 2de He-
avond, In den TIJI. • 12/11 om 22_00 u: sen-
grta.avcnd. in den TijL • 16/11 BarceJonareÎ.S.

VRG
, 1)111 E!rammspany. in de Blauwe Kaler.

VTK
• 10{11 om II.JO IJ: Broodjesmaaltijd, in
Thcokol.' 10111 om 21.00 u: Techno Night,
In 'I Elixir. ' 12/11 om 20,00 u; Hegerejaars-
kanurs, In den Tocwip .• 12{11 om 21,00 u:
GOlhk Party, in " Elixir .• 1)11 1 om 10.00 u;
Carte Blanche, In 200M,06. ' 13111 om 11,00
u: Carte Blanche. in 200 M.07, • 15111 om
22.00 u; H.appy Hour, in 't E!lixir.

Wlna
, 12J I1 om 22.00 u: wlnabar, in onder Alma
) .• I)J 11 om 18.00 u: Night ol thc Prorru,
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Dimitri Leue zet publiek en podium in vuur en vlam

"Ik ben geen goede akteur, denk ik
ijdens de opentnosweek
val! de lokale kuituur-
tempel gi"9 Veto naar
Dimttri Leue kijken.
Sommigen kennen hem

van zijn zei/gesel/reveil
poëtische toneelstukken 'Maura, of de
zeven magen der eenzaamheid' en
'Earah, of de vogels komen terug uil
het zuiden', of vatl het jonge teater-
gezelscllap 'De Roovers', Roem en
vrouwenhanen veroverde hij als lid
van de 'Kakkewieten' en vaneiqens
als afsluiter bij 'Man bijt hond',
Speciaal voor u vroegen we hoe IJl}
daar is terechtgekomen.

Dlmllrl Leue: ~Dill is het simpelste ver-
haal: je kent een jonge regisseur in wiens
afstudeerprojekt ]e meegewerkt hebt. Dat
schept een band Hij vond het plezant om
mei mij en Adriaan Van Hooi te werken,
Dus op een dog bel! .rakke me op: ~Wil je
meedoen me! mijn nieuw programma 'Man
bijt hond', We hebben het idee om na dat
programma iets g(appig~ Ie duën en ik had
d<larbij ",)0(a1 aan JOu cu ëdrteen gedacht.
En voi!~, dan mocht Ik meedoen met
Adnaan. Het rs simpel. stom hè.»

~Volgend seizoen speel ik ook nog mee
ln 'wtndkractn 10'. Daar zijn we nu voor
aan het IIpnCITl(!O.Dat is heel plezant. om
met Gene aervoers, Warre Borgmans en
Mark Van Eeghem np de setre zjjn. Die zijn
()!lgclt)oflijk grJppig, Ik vind dat wel ple-
zant. om vanuit een lagere positie samen Ie
werken met mensen. waar ik naar opkiJk.~
Veto: IlIlI'elJ.:~ rat nm We- je?
Leuei .Ik ~pt'el TOm, de jonge navigator, Ik
vcrvang Wim Opbreek - 'Nick' -, Willll
die gaal volgend jaar weg, Dat mag ik nil:l
leggen, denk ik. Of toch. Iedere pubucuen

',IS g'>t'J _"OOf ''v\o!ndkTach_I.IO~_I'a5:o(l:.,.i,
hen wel door d,ll die serie niet h("1 nivo
heef van een goede toneelvoorstelling of
van "Terug neer uosterdouk'. 't Is enter-
tainment, akue. Toch i~het wel beier dan
wat je meestal op TV te zien krijgt.

Kakkewiet
.,,"'et de Kekkewleren - ik ben name-

lijk Kekkewiet van beroep - zou ik heel
graag vijf of zes live afleveringen maken
voor TV, met een klnderpubhek. We gaan
trouwens een hele grote show maken, die
ook near Leuven komt, Dat gaat echt de
Kakkewferen zijn, niks mei een bood-
schap .•
Veto: Nllasl TV!>enjt VOQralmtt reater !>mg,
Je 1M1'!/p'll llfgemldurd aan hu Comervaton'um
van An~rpen.
r.eue .<Ja, eind juni deed ik mijn afstudeer-
projekt. Hoewel het niet veel gescheeld had
of Ik was net zoals Adriaan aan Studio Her-
man Teirlinck afgestudeerd. In het tweede
Jaar van het Conservatorium W<lS onze hele
klas gezakt, Ik ben toen met Adriaan naar
de Studie gl':gaan. Maar dat was niets voor
miJ. In dl': eerste akteerles moesten we een
soort van Stantslawskt-oefenlng doen. Je
kent dat wel, van die psyçhologisçh 'diepe'
dingen. Zo van: mijn mama en papa sloe-
gen mij. Enfin, na tlen minuten zat die hele
klas daar te janken, en ik wou alleen maar
wég. Achteraf gezien misschien wat voor-
barig, want Adriaan heelt daar wel een
paar goede jaren gehad. Studio heelt als
voordeel dat je vanaf het derde jaar je le-
raren zelf mag kiezen. Bij ons moest je blij
zijn met de leraren die je kreeg, Meestill
ben Je daar ook blij mee. Maar als ]e drie
keer achtereen dezelfde leraar hebt, dan
deuk Je: "nu had ik wel eens graag Guy
casuers gehad.·~
Veto: Toch II'vudl'n owr jl' op/~idin!J?
t.eue: «Ja, ik ben tevreden, Omdat ze je
tets opleggen, Her Conservatorium lijkt
zowat gespedaliscerd te zljn in wal je l.OU
kunnen neemen de 'grote gevoelens', M~ar

in nns stagejan r sie je dal iedereen zo wei-
nig mogelijk grote gevoelens heeft gedaan.
Omdat je dal vier jaar lang heb! gedaan, Ik
voel me daar nu wél heel rijk door, Ik weet
dat ik ddt wel zou kunnen, zn roepen en
hullen, maar dal is niet meer nodig. Ik doe
dal ook niet graag. Dat is zo sleuren aan je
bchaam en verplicht dingen laten zien.
Iedere voorstelling opnieuw, Hèt conserve-
torturn wil dat je dal kunt, in een voorstel-
ling van het Zuidelijk Toneel vijftig keer
achtereen op betzelfde moment beginnen
huilen, op hetzelfde moment beginnen
lachen en dat dan nog allemaal even ectu.
Zo een toneelvoorstelling veertig keer spe-
len is al veel. En dan ljjn er voorstellingen
die tachug keef spelen. Dat moel verschrik-
kelijk zijn. Ik ben geen goede akteur; denk
ik. Ik doe dal gewoon niet graag. Nochtans
Is het conservetonum voor dat soort ak-
teurs de beste opleiding. Maar dan blijft hel

"
en met reis spitsvondiger!' dingen. die kin-
deren niet snappen. Maar kinderen lachen
mee met volwassenen, en volwassenen
lachen mee mei de kinderen en dat is heet
101. Sommige dingen zijn trouwens niet
voor kinderen geschreven, Maar voor mij-
zelf. Omdat ik hel zo voel. Maar kinderen
luisteren daar wel graag naar. Zo bijvoor-
beeld (sneert uit zarah'): " ... Hoe bedoel Je?
ee, natuurlijk klonk hel niet zo. Hel klonk

stotterend. traag zacht, als de geboorte van
een veel te klein vogeltje dat bang is om
zich te bezeren aan de schalen van a'n ei"
Dan wéé: je: die kinderen sneppen écht
niet wal ik nu gezegd heb, Maar ze vinden
dat wel tof. Ze zién dat we! een vogeltje
(doet een kuikentje na); 'ce-oe-oe bedoel
je" Zeker als je het dan nog eens spééh. Je
moel duidelijker zijn, dat wel: herhalen en
herhalen, Maar Ik ben heel blij met 'zarah'.
Omdat de kinderen er open voor staan. ok

ben ik nu heel erg mee bezig. Dat he! mak-
kelijker is om met vrienden te praten dan
mei mijn vriendin. Ik zou ook wel eens
graag een roman schrijven, maar daar ben
ik nog niet rijp voor. Heb Ik niet het geduld
voor, Zoiets van driehonderd bladzijden,
pil. Ik vind romans soms ook zo làng .•
Veto: Je wordt noga! tellS W1'gelekm meI Barl
Peeterz.
Leut': ..Bart Peelers was mijn groot idool
vroeger ten liJde van de 'Radio's' en ber
'Leugen paleis'. Hij is trouwens verre familie
van mij. En Ik ben meegeweest met de
'Radio's' Ik heb daar mijn eerste liedje Jan
laten horen. Dus was ik heel blij toen hij
aan de xekkewteren kwam vragen om In
de '(VjLiegende Doos' te spelen. Zo zijn we
erin gesukkeld. lk bewonder Bart Peeters
110g altijd. S,fIijtlg genoeg heeft hij 'Lala la-
live gC'daan:.N~t hel vcrkeerde deel van de
'Ltegcnde Doos' .•
Veto: Net.ftls Bart Puters heb je ten imago van
:Juitig en n)l"j>[jot/geljl'.
Leuere.Ja, dat is eigenlijk wel de manier
waarop ik kijk na!r de dingen. Ik probeer
altijd een posltieve(~m.rgie uit te stralen. Ik
doe dat niet graag, ne slechte mens spelen.
êclu niet. Daarom hebben ze mij dat op het

beginnen nter te babbelen, die ziJn heet stil,
Vooral de meisjes dan, Die hepen dal hel
goed gaat komen. (stilte) Ik zou ook heel
hard hopen dat het terug goed komt..

"Soms denk ik, hier staan
we dan nog een uur.
Ocharme dat publiek. En
ocharme ikk=e::,.'_' _

Veto: De tekst van 'Zarah' is intutsen
UÎtgtgtvtl1.
t.eue: ..Bij het schrijven van de lekst heb ik
nooit aan een voorstelling gedacht. Ik heb
dat echt zo geschreven als verhaal. als kado
voor mijn vriendin. Zo staat hel ook op de
eerste bladzijde "Dimitrt t.eue schreef dJt in
opdracht van zijn hefde voor ... -, En dat is
ook zo, maar toen die tekst er was, had ik
heel veel zin om hem Ie zéggen. Hij Is bom-
bastisch, barok. Maar dat is zo, juist als je
niets meer te zeggen hebt, als je eenzaam
bent, als er niets meer is, als de liefde ge-
daan is, dan ga je rijkdom zoeken in laai, in
dingen die niet bestaan, Ik heb nu een
liefdesverhaal geschreven waarin de boos"
doener de buitenwereld is, een SQQn van
Romeo en Julia. Dal tcsstneert mij wel: dar
je zoveel moeite doet om elkaar graag te
zien, en dat het toch mislukt - of dat het
<lltijd uitdraai! op overbodige stiltes, Daar

(JO!I) )(I(Ist Heum)

Conservatorium ook altijd gevraagd, Dit is
dan waarschijnlijk een omladtng. De
komende jaren voor mij geen lagu, geen
slangen. Omdat Je dat genoeg ziel op TV (}I
in films, Dan vraag ik mij af: -e« wat dan
met de vogels?" D.11 mag toch ook.»

~lkvoel me er wel heel kwetsbaar in.
Dat je mij kan betrappen op naïviteit. Ik
wéét wel dal de wereld niet goed en rond
is, maar we kunnen loch doen alsof. hè? Je
hoeft niet steeds te doen alsof de wereld rot
is. En ik vind dat dat vaak gebeurt op 10'
neel. Misschien zet ik mij daar wat legen af,
legen die vorm van teater: -Nog ecru goed
roepen. tie, ik ga vanavond nog eens goed
roepen". Ach. ja, naïef. Dat je nog verwon-
derd kunt zijn door kleine dingen, Door
een zonsondergang. Want de zon, die gaat
elke dag anders onder, Dat is ongelooflijk
om mee te maken. En dat is nu alleen nog
maar de zon, Maar er zijn zoveel verschil-
lende mensen. Soms kan een mens mij heel
blij maken. Bijvoorbeeld de Richard (de
technicus van Stuc, nvdr), die is mij vóór
de voorstelling twee keer komen zeggen dat
alles in orde was, en achteraf is hij mIJ ko-
men Ietletteren. En ook komen zeggen: -re
hebt wel een gal in de vloer gebrand, mei
dat vuur enzo. Maar 't was edit het'! goed".
Zo ne schone mens, daar word "Ikheel ge-
lukkig van. Nen echt schon!" mens, En dal
moet ge zeker in de Veto zeilen .•

Katrien Darras
KrIstien vermeesen

Raf weverbergh

jouw beslissing of je zo'n akteur wil ziju.e
Veto: Je sperldt Jeu wtik In htl Stuc 'Mllura,
of de uven magtn der eenzaamheid'. Voor kin-
dertn maakte je 'Zarah,vf de VCSelskomrn (aug
uit hel zuiden',
Leue: «Maura heb ik in mijn stagejaar ge-
maakt. En Ik wou over datzelfde onder-
werp, liefdesverdriet, een voorstelling voor
kinderen maken, Mijn droom was om
-s middags voor kinderen te spelen en
's avonds voor volwassenen. Maar liefdes-
verdriet en kinderen, dal zijn dingen die je
niet echt met elkaar essocteert. Omdat Je
schrik hebt dat kinderen dan"al gauw la,
waai beginnen te maken ol met proppen
gaan smijten omdat het hen niet aangaat.
Dat zit niet in hun leefwereld, echt puur
verdriet omdat het meisje of de jongen zegt
·,k wil u niet meer kussen" .•

Kuiken
«Ik heb vanmiddag nog een school-

voorstelling van 'zerah' gespeeld, 'nne
(medespeelster in zareh, nvdr) en ik lokken
reeknes vanuit het publiek uil. Hel is heel
leuk als die komen. maar ... het kan al eens
ontsporen, Voor mij is het goed ah er twee
kindjes tets gezegd hebben. dan gaan we
verder, Maar rtce heeft zoiets van: •Al die
kindenjes moéten hier tets gezegd hebben."
Dan ben je volgem mij hel verhaal kwijt.
Veto: Veer wie speel je he/lief$/ ?
Leue: ~Voor voïwessenen. En gemengd.
Dan wordt er gelachen mei flauwe dingen


