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MP3's: balanseren Op de rand van legaliteit

Student riskeert vervolging muziektraliek via internet
Cl) nlanqs vaardigde de universi-

taire overheid een reeks sank-
ties uit voor toekomstige mis-

bruik van de webinfrastruktuur van
de universiteit. Vooral het illegaal
verspreiden van muziekbestanden
leidde de universiteit daartoe. De
KU Leuven ondernam dit initiatief na
een tip van de internationale platen-
lobby. Zo bleek een eerstejaarstudent
wereldfaam te hebben met zijn web-
stek waar hij doorlinkte naar on-
geveer vijfentwintigduizend songs.
Voor een deel maakte hij hiervoor
gebruik van de infrastruktuur van de
KU Leuven. De Belgische vertegen-
woordiging van de platenlobby dreigt
nu een rechtzaak in kortgeding aan te

FT= ....,..,.,.m. Kwa "rechtspraak is het
internet echter onontgonnen gebied
en de Belgische wetgeving blijft vaag
over de strafbaarheid in deze zaak.

Pas het laatste jaar is het verspreiden van
muziek over het internet tot een eksplosie
gekomen. Muziek is nu over heel de wereld
gratis te verkrijgen door een simpele muis-
klik. Aan de basis hiervan ligt een technisch
snufje, MP3 genaamd. MP3, alias MPEG-I
Audio Layer m, is ontwikkeld om audiovi-
sueel materiaal kompakt op te slaan en te
transporteren. Het maakt gebruik van
psycho-akoestische kompressie, Irekwenties
die praktisch onhoorbaar zijn filtert men er-
uit. Zo krijg je kwasi cd-kwaliteit met maar
een twaalfde van de normale bestands-
grootte. Een minuut muziek komt overeen
met één megabyte geheugenruimte.

Seks

Deze nieuwe techniek werd in geen
tijd enorm populair bij de internetgebruik-
ers. Servers die MP3-sites aanbieden, schie-
ten als paddestoelen uit de grond. De zoek-
term MP3 verdringt steeds meer de zoek-
term 'Seks' in de hitparades van de zoek-
programma's. Voor een doorsnee surfer be-
tekent dit dat hij mits enig zoekwerk de
nieuwe Noordkaap in enkele minuten op
zijn harde schijf heeft. De gevorderde cy-
berrot vindt zijn weg naar praktisch ieder
nummer. Voor de individuele muzieklief-
hebber een droom, voor auteurs en platen-
maatschappijen een nachtmerrie. Belangen-
groepen van de platenindustrie roepen dan
ook steeds luider om een repressief inter-

(foto Jimmy Debruyne)

Lege aula s. blanko kursussen, weinig tijd, zelfverwijt, de eenzaamheid van de wrekende prof, enfin u kent het verhaal. Misschien zoekt u wel achterpoortjes
in het eksamenreglement (zie pagina 9), het nummer van Teleblok (zie pagina 8), de beste Kebab in Leuven (zie pagina 10), het antwoord op de vraag of seks
voor het eksamen goed is (zie pagina 8) of gewoon een ekskuus om niet te blokken (zie: lees Veto).

netbeleid. Ifpi (International Federation of
Phonographic Industry) neemt hierbij het
voortouw. Zij vertegenwoordigt de meeste
platenmaatschappijen, in België goed voor
ongeveer vijfennegentig procent van de uit-
gebrachte cd's. Marcel Heymans van Ifpi:
"Het internet is volgens sommigen het pa-
radijs waar binnenkort hopelijk zware re-
pressie op zal worden toegepast." De ande-
re twee belangengroepen, Sabam en
Uradex, zijn minder aktief in deze strijd. Zij
vertegenwoordigen respektievelijk de au-
teu rs en de uitvoerders.

Recent is Ifpi een student van de VUB
op het spoor gekomen die zich verrijkte
met het verkopen van cd-rorn's volge-
stouwd met MP3-muziek. Daarmee ver-
diende hij volgens Ifpi per maand een
kleine tweehonderdduizend frank. Hij
wordt aangeklaagd wegens het schenden
van auteursrechten en op basis van de Wet
op Handelspraktijken. Ook studenten van

de KU Leuven komen in opspraak. Twee
maanden geleden sloot het Ludit (Leuvens
Universitair Dienstencentrum voor Infor-
matica en Telematica) twee sites van stu-
denten en stuurde een algemene waarschu-
wing rond over de strafbaarheid van de
deelname aan MP3-trafiek. Dit gebeurde na
een klacht van Ifpi. Zij vonden sites van
een student ekonomie en burgerlijk inge-
nieur die volgens Ifpi in strijd waren met de
Wet op de Auteursrechten.

Terugbuigen

De platenbelangengroep ontdekte ook
een link naar een persoonlijke webstek bui-
ten de KU Leuven van een eerstejaarstu-
dent. Men kon via deze site ongeveer vijf-
entwintigduizend muziekbestanden down-
loaden. In een Amerikaanse hitlijst van
MP3-pagina's - 'The biggest MP3 archive'
- bekleedde zijn site gedurende een tijdje
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een eervolle negende plaats. Ifpi verklaarde
aan Veto dat deze persoon als voorbeeld zal
worden aangeklaagd. Als zij dit dreigement
waarmaken zal de student in kwestie om-
wille van 'oneerlijke konkurrentie' in kort-
geding voor de rechtbank moeten verschij-
nen. Dat deze zaak in het midden van een
eksamenperiode zou vallen is voor Marcel
Heymans een spijtig detail. De student -
die anoniem wenst te blijven - beschouwt
zichzelf als onschuldig omdat zijn site enkel
links bevatte. Hij bood zelf geen muziek
aan maar verwees enkel door. Het internet
is een nieuw medium waar in België nog
geen duidelijke regelgeving is eoor uitge-
werkt. Daarom moet men terugbuigen op
andere wetten zoals deze op handelsprak-
tijken en auteursrechten. Toch valt het te
betwijfelen of de beschuldigde student ooit
effektief zal worden gestraft. Met de leem-
tes in de wetgeving kan hij een beroep
doen op het legaliteitsbeginsel in de recht-
spraak. Dit stelt dat in geval van onduide-
lijke wetgeving het voordeel van de twijfel
wordt gegund.

Muziek aanbieden op het net kan op
verschillende manieren. Men kan recht-
streeks de songs aanbieden ofwel verwijzen
(linken) naar MP3 bestanden, ergens ter
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• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn,
liefst op diskette of via e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studenten-jaktualiieit, Anonieme brieven komen nooit In aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overeen komt met

± 1.5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

SJW
Graag had ik nog een laatste maal het
woord gericht tot mijn medestudenten, en
wel om het droevig feit te onthullen dat de
beslissing van Kringraad om SJW (Socialis-
tische Jonge Wacht, nvdr) te muilkorven
niet werd vernietigd door de Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS). Dit beves-
tigt wat we reeds wisten uit het FKK-regle-
ment, namelijk dat de beslissing van Kring-
raad om ons niet te erkennen wel degelijk
definitief was wat de inhoud betreft. In een
zielige vrije tribune had de voorzitter van
Kringraad echter het omgekeerde gesugge-
reerd. Zonder hem van kwade trouw te
beschuldigen, moesten we vaststellen dat
hij zeer selektief uit het FKK-reglement
siteert. Hij verzweeg dat een beroep bij de
RvS alleen maar kan worden ingesteld
wegens procedurefouten en dat Kringraad
dus naar eigen willekeur kan beslissen dat
deze of gene organisaties niet voldoet aan
een of ander criterium, als zij daar maar de
'juiste procedure' voor gebruikt. Een proce-
dure die ze nota bene zelf heeft opgesteld.
Dit heeft geleid tot de absurde situatie dat
Kringraad het ondemokratisch en geweld-
dadig karakter van SJW kon 'vaststellen'
zonder enig ander argument dan het voor-
komen van het woord 'sabotage' in ons
dossier. Op verdere vragen van onzentwege
(via een aangetekende brief en via een vrije
tribune in Veto) naar een diepere
inhoudelijke argumentatie werd niet inge-
gaan. En dit ondanks het feit dat wij één
van de weinige st udentenorganisaties zijn
die in het huidig konflikt in de Balkan het
zinloze geweld konsekwent veroordelen of
het nu komt van het Scrvischestaatsterro-
risme of van de Navo, die dit etnisch kon-
flikt slechts gebruikt als alibi om de regio
ekonomisch en militair sterker in haar
greep te krijgen. Dergelijke houding die
haaks staat op elk zwart-witdenken wordt
blijkbaar niet gcapprecjccrd door onze stu-
dentenvertegenwoordigers. Als ze denken
dat ze hiermee onze werking van volgend
jaar kunnen aanrasren. slaan ze de bal ech-
ter grondig mis. liet zal ons in geen geval
weerhouden om volgend jaar nog aktiever
te zijn als voorheen en naast gratis films
ook nóg meer politieke aktiviteiten sensu
striem te ontplooien, met naast politieke
debatten ook dirckte akties rond wereld-
vrede, sociale problematiek, milieu, ... En
het zal ons zeker niet weerhouden om in
de praktijk te tonen dat het socialisme wel
degelijk andere vormen kan aannemen dan
het ondcmokratische pseudo-socialisme van
zowel PvdA als SP. Hasta la victoria siempre!

Namens SJW,
Johan van den Broeck

Kesteloot
Het interview met professor Kesicloot (VeLO
28, nvdr) leert me weer een nieuw woord:
"organische iruellcktuelen." Wat gaan ze
toch allemaal uitvinden, zuchtte mijn
grootmoeder zo vaak. Ik twijfel er niet aan
dat de politieke toepasbaarheid van dit
konsept weer eens de stoutsic dromen zal
overtreffen.

Het relaas van de leiten over opstappen
uit de regering, kartelvorming van SP-
Agalev en VLD-VU, de rol van onalhankc-
lijken hierbij, de krachtverhoudingen bin-
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nen respektievelijk de VU en VLD, het
programma van VLD-VU-Q en dergelijke
meer is een eenzijdige, meestal onvolledige
en soms zelfs pertinent onjuiste voorstelling
van feiten.

Bovendien doet Kesteloot nogal ge-
makkelijk alsof 'Spaga' de enige formatie is
die een sociaal en rechtvaardig stadsprojekt
heeft. Het zogenaamde 'rnonopole du

coeur', weet je wel. Moeilijk houdbaar als
je ziet wat de SP het laatste jaar allemaal
goedkeurde in Brussel: Music-City, de PAP's
(prioritaire aktiezone's. ondermeer voor
projektontwikkelaars), de Euro-parking, ...

ronde opgelegde kworum van 28 procent.
Hieruit blijkt dat de kommunikatie over de
verkiezingen van zowel Politika als de ploe-
gen naar de pol&soccer toe efficiënt is ver-
lopen. Natuurlijk heeft het uithangen van
de eksamenregeling aan de valven zijn in-
vloed gehad, maar de grote opkomst hier-
aan volledig toeschrijven zou overdreven
zijn. Het uithangen van de eksamenregeling
was aangekondigd voor de dag na de stem-
busgang. Hierbij dient ook opgemerkt dat
eerste kan die dag geen les had en toch
massaal is komen stemmen.

De officiële uitslag van de kringverkie-
zingen is de volgende: Omega 75,7 procent,
Los Limbos 8,3 procent, Stem needs power
7,8 procent, Duracel-Pedigré Pall 3,3 pro-
cent, De vrijpartij 2,2 procent en ploeg 003
1,6 prdcent,

DiL betekent dat Omega meer dan de
nodige legitimiteit van de studenten heeft
gekregen. Aangezien ploeg Stem deze keer
haar ~a~nhangers heeft opgeroepen voor
hen te stemmen en ze slechts 35 stemmen
hebben gehaald,_zou het te veel eer zijn het
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Sigurd Vangermeerseh,
medewerker VU-fraktie Brussels

Hoofdstedelijke Raad

Politika
Ik betreur dat Veto maar heel summier en
onvolledig was in zijn berichtgeving over de
tweede stemronde van de Politika-kring-
verkiezingen. Des te meer omdat aan de
eerste ronde buiten proportie veel aandacht
is besteed. Met dit schrijven wil ik dan ook
de berichtgeving over de tweede stemronde
aanvullen en nuanceren.

Bij de tweede stemronde werd een op-
komst geteld van 33,5 procent. Ook al was
er in deze ronde geen kworum vereist. toch
overtrof dit sijfer het bij de eerste stem-

~ vrije tribune

sindsdien nog enkel kraakakties indien ze zelf
geen karriëristen in het bestuur heeft. Nóóit zullen
we toelaten dat on Ie strijd geïnstitutionaliseerd
wordt door schipperende JS-ers. Kraken is meer
dan lezersbrieven schrijven ter verdediging van
het beleid van een partijbons, dan affiches plakken
op leegstaande huizen of dan kaarsjes branden
tijdens een ekstrccrn-rechtse betoging!

Schepen Jacques Brcpocls (SP), u ging nóóit
met ons in debat over de fundamenten van uw
beleid inzake huisvcvting, U onteigent een stuk
grond van een hele buurt (de Buelenswijk, 7ie
'den Kraker n I') bij hoogdringenclheid en start
een hele mediahetze tegen mensen die uw ziens-
wipc niet volgen. Het lijkt wel dat u enkel de list
en de stalinistische meedogenloosheid overhoudt
van uw 'revolutionaire' verleden. Wa, u trouwens
niet de grote belieler achter de ontruiming van de
Vel-vit;'? Het pand werd bij hoogdringendheid on-
bcwounhaar verklaard en dl' titeh logen er niet
om 'krakers bcsrhcrmd tegen asbcviUv, 'zou: in
dl' pap' smaakt zoet. heel 7oct!

Wij hebben stecds met open vizier gestreden,
om niet vcrschuilend achter cnige vorm van
burokratic hebben wc gepoogd om duidelijk te
ma "en waarvoor IVC stonden en staan. Ook voor
uw rechter zullen IVl' konsekwent blijven herha-
len waarom wc niet (kunnen) geloven in zijn of
haar rechtspraak, waarom we niet geloven in de
vierjaarlijkse lolklere. in hel kapitalisme en de
sociaal-demokratie ... Wij lullen blijven werken
aan konkrctc bavis-demokratischc alternatieven
voor uw onderdrukkende politiek. Tegenover uw
leegstand. plaatsen wc direkte aktie, zellorganisa-
tic en -bepaling. Het sukses van onze aktics (de
volkskeuken. het kaleest. de kraak van ongebruik-
te gronden en leegstaande panden, ... ) versterkt
ons in onze overtuiging en geeft ons de kracht om
vcrder te strijden. Strijden voor een onvoorwaar-
delijk woonrecht, een gebruiksrecht dat primeert
op het eigendomsrecht, voor meer groen, meer
openbare ruimte, voor een volwaardig alternatief
voor uw paternalistische en gcbrekkige jeugd-
beleid, ... Strijden tegen de bewuste maatschap-
pelijke achterstelling: Voor dil alle'>zullen we niet
wachten op uw goedkeuring. noch op uw machri-
ging, doch uw macht "raken en ondermijnen.

De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag
16.00 u binnen zijn, liefst op diskette of e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.

De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argumenten een standpunt verdedigt of een
gefundeerde mening formuleert. Het standpure kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, studiejaar en volledig adres, en is onder geen bed.ing anoniem,

Eventuele reakties op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via lezersbrieven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan 7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat

overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met dubbele interlinie), De redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet strikt voldaan wordt.

Open brief aan onze opponenten:
Op donderdagavond jongstleden werden de Leu-
vense krakers verrast door een bezoekje van de
gerechtsdeurwaarder. Deze liet een beleefd briefje
achter _- met onkostennota _ waarin één van
de krakers verzocht wordt om op 20 mei 1999
voor de vrederechter te Leuven te verschijnen. Op
deze manier wenst de 'sociale' huisvesungsrnaat-
schappij Dijledal een eind te maken aan de maan-
denlange kraak van een nog langer leegstaande
'sociale' woningblok. Het Sociaal Centrum (SC) en
het Autonoom Jongerencentrum (AJC) wensen
op deze gang van zaken te reageren met volgende
open brief aan onze opponenten.

• Aan de heren en dames van Dijledal:
Wij hebben van bij het begin trachten duidelijk te
maken dat wij geenszins de renovatieplannen
voor het gebouw wensten te belemmeren. U bent
echter nóóit effektief ingegaan op onze uitnodi-
gingen tot dialoog. Nóóit hebt u ook maar één
poging gedaan om het debat rond de Leuvense
leegstand en de erbarmelijke leefomstandigheden
van bepaalde groepen van uitgeslotenen aan te
gaan. Uw 'sociale' huisvesting is een zoethoudertje
voor het dagelijkse leed van mensen die uit de
boot van onze nco-liberale samenleving vallen. U
spreekt over statistieken en wachtlijsten, over een
uitbreiding van het bestand, u verdedigt leegstand
door te schermen met uw eigen burokratische
regeltjes, u komt aktief tussen om mensen een
(wettelijk) minimum aan water en elektriciteit te
weigeren, u spreekt over diplomatie, u eist van
ons een half miljoen schadevergoeding en een
onmiddellijke ontruiming, u oordeelt dat wij u
morele schade hebben toegericht. ... U ziet de dage-
lijkse miserie niet meer; uw positie heeft duidelijk
uw licht aangetast!

• Aan de (Leuvense) politieke kaste:
Tijdens een aktie op de gemeenteraad naar aanlei-
ding van dl' goedkeuring van het gebruik van Sif-
middelen (Sociaalimpulsfonds) voor de sanering
van de Vel-site (grote industriële loods in de Rid-
derbuurt. jarenlang door de stadsdiensten gebruikt
en vervuild) liet burgervader Louis Tobback (SP)
zich ontvallen dat de demokratie te veel toelaat.
Deze uitspraak volgde kort nadat hogergenoemde
het rijkswachtoptreden bij de 'deportatie' (officiële
term van Sabena) van Sernira vergoelijkte. Het
'law-and-order' van Tobback en konsoorten en
het bijhorende plat demagogische discours ver-
sterk: dl' overtuiging van de mensen dat er slechts
één effektief alternatief is voor de huidige puin-

hoop: meer kontrole (de plannen om veiligheids-
kamera's te plaatsen in Leuven, de massale aan-
wezigheid van blauw in de straat, ... ), meer
repressie (de preventieve arrestatie tijdens een
betoging tegen het fasdstische NSV, het binnen-
vallen van een para-militair videokommando in
de gekraakte vleugel van het Sim-Pieterszieken-
huis., .. ), meer uitsluiting (het aktieve beleid om
maatschappelijk achtergestelden uit de binnenstad
te weren) en minder demokratie.

De huidige (politieke) machthebbers zijn
verantwoordelijk voor of staan onmachtig tegen-
over het sociale en ekologische kerkhof dat de
ekonomische globalisering met zich meebrengt. De
oeiaal-dernokraten vormen de grootste fraktie in
het Europese parlement en zijn in elf van de vijf-
tien lidstaten aan de macht. Het zolang beloofde
'sociale Europa' _ de zoethoudertjes die de so-
ciaal-demokratie aan de macht moest helpen _
blijft echter steken in de Iazc van het mooie dis-
cours. Voor het overige b hel verdedigen gebla-
zen, verdedigen van wat we hebben, de werkende
tegenover de werkloze, de OCMW-steuntrekker
tegenover de 'illegaal', ... De sociaal-demokratie
heeft voor ieder wel een gunst klaar liggen, lolang
men maar dankbaar en gehoorzaam is. De wel-
vaart is er zeer zeker op vooruit gegaan, dit belet
echter niet dat de kloof tussen zij die hebben en
zij die niet hebben blijft toenemen (zie 'de demo-
kratisering van het onderwijs'), dat de onderdruk-
king en de uitsluiting integraal deel zijn gaan ui-
tmaken van onze samenleving.

• Aan de jongens van de long Socialisten (IS) en de
zogenaamde interne oppositie bi/men de SP:
De sociaal-demokratie is er in het verleden maar
al te vaak in geslaagd om het revolutionaire
potentieel in onze maatschappij te fnuiken _ niet
zelden met behulp van een alles kanaliserende
vakbeweging en de 'interne oppositie' (zie 1 mei).
a het (gelukkige) failliet van het autoritaire

staatsocialisme dient er zich binnen het parlemen-
taire systeem geen ander alternatief aan dan
ckstreern-rechts. Het inkapselen van elke strijd in
een aantal reformistische eisen kreëert extra speel-
ruimte voor het Blok.

óóit hebben we iets gemerkt van de zoge-
naamde steun van de JS aan de Leuvense krakers
tot wc daags na de kraak van het pand van Dijlc-
dal het bezoek kregen van Wim Peelers PS-lid
RvB Dijiedai). Deze laatste liet verstaan dat zijn
leegstand niets gemeen heeft met de schandelijke
leegstand van de Sint-Pietersvleugel. De JS steunt

Voor een vrije en
solidaire samenleving,

namens het SC en hel AJC,
Thierry Laenen,

Sint-Servatiusslraat 1, 3000 Leuven
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Rektor Oosterlinck over het creditsysteem en het voorbije jaar

"Ik ga de paus vragen Pasen en
Nieuwiaar om Ie wisselen·"
Qet ziet er naar uit dat we vol-

gend jaar een creditsysteem
binnen het jaarstelsel krijgen.

Verwacht wordt dat de grote lijn van
het betreffende voorstel dat op maan-
dag tien mei aan de Akademische
Raad - het hoogste beslissinqsorqaan
van de KV Leuven - wordt voorge-
legd, zal goedgekeurd worden.

Nederland kent al sinds begin jaren negen-
tig zo'n creditsysteem. Daarbij kan elke stu-
dent zelf zijn jaarprogramma samenstellen
op basis van de studiepunten die aan elk vak
worden toegekend. Eén studiepunt staat er
gelijk aan veertig werkuren. Een belangrijk
verschil met Nederland is dat rektor Ooster-

ook toe om soepeler te zijn dan een sernes-
tersysteem. Een semestersysteem kan moge-
lijk overgeslagen worden. Mocht het ene
systeem - het semestersysteem - zoveel
meer voordelen hebben op de andere, dan
had ik er veel harder op gedrukt en zouden
we het waarschijnlijk al gehad hebben. Het
is niet zo éénduidig. Voor de topgroep van
studenten maakt het niet uit welk systeem
het is maar ons systeem moet zich op de ge-
middelde student richten. Sommige studen-
ten hebben liever dat ze in de helft van het
jaar een stuk van de leerstof kwijt zijn. Een
andere groep vindt dat een te brute metode
omdat dan halverwege het jaar al zoveel
beslist is. Die groep wil graag wat meer rijp-
heid, wat meer tijd om een eksamen af te
leggen. Je ziet die twee groepen ontstaan.

ging om uit te stellen. Daarom dat ik als boe-
tade gezegd heb dat ik aan de paus ga vra-
gen om Pasen en Nieuwjaar om te wisse-
len. Nogal wat mensen starten maar serieus
met Pasen. Dus als men Pasen naar voren
kan schuiven, gaan de kansen verbeteren»
Veto: U wil de studieduurverlenging voorkomen
door tot op zekere hoogte te blijven werken met
een jaarsysteem. Hoe ziet u die kombinatie met
een creditsysteem precies?
Rektor Oosterlinek: «Eén mogelijkheid is
dat je maar een creditsysteem krijgt als je een
bepaald aantal eksamens aflegt. Er zijn nog
andere mogelijkheden. Als je het jaarsysteem
volledig loslaat, heb je mensen die in het
laatste.jaar nog eksamens moeten afleggen
van bepaalde vakken in het eerste jaar die
geen voorwaarde voor latere vakken zijn.»

linck het jaarsysteem niet volledig overboord
wil gooien. In het Nederlandse systeem hoeft
men niet te slagen om over te gaan naar het
volgende jaar. Vooral eerstejaarstudenten ver-
tonen om uiteenlopende redenen uitstelge-
drag waardoor de studieduur verlengd wordt
- vaak doet men in Nederland twee jaar
meer over een opleiding dan vooropgesteld.
Een probleem dat nog vergroot wordt door-
dat men in Nederland de studiefinanciering
gekoppeld heeft aan de studieresultaten.
Rektor Oosterlinck: «Ons systeem van
eerste en tweede zit is niet optimaal fleksi-
bel. Al een tijdje zochten we naar meer
f1eksibiliteit. We moeten daarbij rekening
houden met de wettelijke beperkingen. lk
denk dat we de komende jaren meer naar
een creditsysteem evolueren over de jaren
heen. Maar daarbij moeten we het jaarsys-
teem niet loslaten want anders kom je in de
Nederlandse toestanden waarbij je de stu-
dieduur sterk gaat verlengen. Maar waar het
mogelijk is, moeten we soepel overdrachten
kunnen hebben.»

•We willen ook nog meer uitwisselingen
doen met Louvain-La-Neuve, met universi-
teiten uit de ons omringende landen of ver-
re landen. Als we Erasmus au sérieux willen
nemen, zullen we minimale credits moeten
hebben. We zitten trouwens nu al met ver-
kapte credits. Bij Erasmusstudenten aksep-
teert een prof dat een buitenlandse collega
het eksamen al heeft afgenomen en de pun-
ten heeft doorgestuurd. De prof hier hoeft
die alleen maar te valideren. Credits staan

Ik weet zelfs niet welke groep het grootst is.»
Veto: Verwijzen die wettelijke beperkingen
waar u het over had naar het nog niet voltooide
onderwijsdekreet XI waarin er ook overdrachten
mogelijk zouden zijn naar een bisjaar?
Rektor Oosterlinek: «Ja. Voor overdrach-
ten binnen het jaar hebben we geen dekreet-
wijziging nodig. Voorlopig heeft de dekreet-
gever bepaald dat een creditsysteem over
het jaar heen niet kan. De eerste stap is het
voorstel dat nu naar de Akademieraad gaat.
Ik geloof dat ook de studenten daar voor zijn,
alleen zijn we er nog niet uit of we twaalf of
tien op twintig als spil gaan gebruiken.»

Open

«Het enige nadeel zou kunnen zijn dat
studenten in eerste kan hun eksamens on-
voldoende goed inschatten en dat we wat
meer tweedezitters zouden hebben. We moe-
ten ervoor zorgen dat we heel goed de geva-
ren uitleggen. Het voornaamste probleem is
dat men alle vakken kan verdelen over twee
zittijden en die twee zittijden gaat bekijken
als één grote zittijd. Als het dan fout gaat, zit-
ten ze met een extra jaar. Nu zijn ze verplicht
om bijna een ganse zittijd af te werken.»
Veto: Zou het dan niet beter zijn om dat credit-
systeem nog niet in het eerste jaar te gebruiken?
Rektor Oosterlinek: «Dat is diskussieer-
baar. Ik ga met een open voorstel naar de
Akademieraad. Het grootste probleem ligt
inderdaad in het eerste jaar. Ik zie dat zelf
aan mijn kinderen. Men heeft nogal de nei-

Veto: Studieduurverlenging zorgt ook voor pro-
blemen met de studiefinanciering - de studies
gaan nog meer kosten. Is een bonusbeurs één van
de mogelijke oplossingen?
Rektor Oosterlinek: «Een bonus voor de
snelheid. Als men onder de gemiddelde
duur blijft, krijgt men een bonus. Als men
erover gaat, krijgt men een financiële straf.
Er zijn veel mogelijkheden om te kijken
hoe je dat doet. Ik vind het belangrijk om
eerst de randvoorwaarden te scheppen. Het
systeem moet om te beginnen fleksibiliteit
toelaten - gemakkelijker uitwisselingen
bijvoorbeeld. We mogen de gemiddelde stu-
dieduur niet écht verlengen, de moeilijk-
heidsgraad mag niet toenemen. Ook dat
laatste was in Nederland het geval. Als je
toch mag terugkomen tot men geslaagd is,
stelt men de. eisen heel hoog.»
Veto: Vandaar een tien in plaats van een twaalf
om een overdracht te krijgen?
Rektor Oosterlinek: «Ik geloof persoon-
lijk wel in de tien op twintig. Een tien is ge-
slaagd. Ik begrijp de schrik van de studen-
ten die vrezen dat zo het totale resultaat zal
dalen. Als dat het gevolg is, is het slecht.
Misschien moeten we eens lange termijn-
studies uitvoeren. Waarschijnlijk zal dan
opvallen dat professoren en studenten zich
altijd aan elkaar aanpassen. Ik heb een paar
jaar het eerste eksamen kunnen afnemen,
andere jaren had ik één van de laatste eksa-
mens. Of je dat graag hebt of niet, het nivo
dat je daaruit krijgt is verschillend. Dat is
ook de reden waarom veel professoren - als
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ze veel reeksen hebben - het gemiddelde
in het oog houden en daar een beetje mee
schuiven. Sommigen doen dat zelfs heel
objektief na metingen met de computer.»
'Veto: Dit jaar kwam de Sarbonne-verktaring
naar voren. Daarin wordt gepleit voor een har-
monisatie van de Europese onderwijssystemen.
Bijna altijd verwijst men dan naar het anqelsak-
sische drie-vijf-acht systeem (na drie jaar bache-
lor; na vijf master; na acht doctorate). Hoe be-
kijkt u dat in het licht van het creditsysteem?
Rektor Oosterlinek: «Met de stuurgroep
van de Europese Rektorenkonferentie (Cre)
hebben we opdracht gegeven om per land
de interpretatie van de Sorbonne-verklaring
neer te schrijven. Dat verschilt van land tot
land. Dus ik denk dat er nog veel water
naar de zee zal vloeicm voor we een echt
uniform systeem zullen hebben. Waar ik
wel in geloof is dat onderwijs een bevoegd-
heid van de gewesten zal blijven. Gezien de
mobiliteit en de nobq.om het einddiploma
te vergelijken, zal een uniformisering ont-
staan. Waar ik niet wil aan·!lle!_! doen is alle
vierjarige programma's naar vijf jaar laten
gaan met de financiering die er nu is. Een
belangrijk punt is dat de Vlir (Vlaamse In-
teruniversitaire Raad, nvdr) aan de regering
gevraagd heeft dat in de volgende regerings-
verklaring een verbintenis komt dat er een
inhaalplan komt voor de basisfinanciering
van het universitair onderwijs. De informe-
le reaktie van de meeste partijen was posi-
tief. het is trouwens in een aantal interne
verkiezingsprogramma's terug te vinden.»

Som

Aa)

Veto: Wat ziet u als uw grootste ontgoochelin-
gen het afgelopen akademiejaar?
Rektor Oosterlinek: «De eerste is dat de
optimalisatie tussen de universiteiten wat is
stilgevallen. Ik had gehoopt dat we zouden
komen tot een systeem waarbij optimalisa-
tie zou gebeuren op objektieve gronden
waarbij kwaliteitsmetingen zouden gebruikt
worden. Ik was ervoor dat men de nieuwe
opleidingen zouden voorgelegd worden aan
een kommissie. Gelukkig is het plan Dille-
mans niet afgeblazen. In dekreet X zijn ver-
schillende ideeën nog tot wet gemaakt. We
hebben dan nog geprobeerd een dekreet XI
te krijgen maar daar zijn we niet in geslaagd.
Daardoor hebben we geen objektieve basis
kunnen leggen voor de optimalisatie en ra-
tionalisatie van de universiteiten. Als dat er
niet is vervalt men meestal in regionale
machtsystemen waarbij men wil dat zijn
regio een volledige of groeiende universiteit
moet hebben omdat dat een belangrijk cle-
ment is in de regionale ontwikkeling. Maar
het is niet zo dat de som van al die regiona-
le ekspansies het algemeen welzijn ver-
sterkt - dat kan zelfs omgekeerd zijn.»
Veto: Welke beschouwt u als uw grootste
verwezenlijkingen dit jaar?
Rektor Oosterlinek: «Er zijn er een paar.
Ik heb voldoening over de groeiende inte-
resse voor onderwijs binnen de universiteit.
Er is nog nooit zoveel over onderwijs ge-
praat én gedaan als tijdens de laatste twee
jaar. We hebben evaluatiesystemen. visita-
ties, het onderwijsbeleidsplan en er is terug
aandacht voor het eksamensysteem. Bij al
die diskussies hebben we niet gekozen voor
het korte plan Oosterlinck ofzo. Ik houd niet
van plannen Oosterlinck. Uiteraard moeten
we nota's kreëren vanuit de akademieraad
maar je moet er niets aan verbinden zodat
de kritiek en de opmerkingen vrijelijk kun-
nen stromen. We hebben de beste dingen
uit die kritiek genomen waardoor dat plan
al voor een deel verteerd is. Als Je zoiets
doorduwt als een groot plan van boven dan
weet je hoe ze dat zien aan de universiteit:
'het komt van boven' zeggen ze dan. Het
tweede punt wat mij altijd heeft geplezierd
is de goede samenwerking met de studen-
ten. Het derde is dat het zware probleem
van het ziekenhuis is opgelost. Je zult zien
dat de berekeningen binnenkort zelfs een
plus zullen vertonen. Zelfs dat tijdvretende
huzarenstukje heeft niet gewogen op de
rest. lk denk niet dat er iemand kan zeggen
dat ik geen aandacht had voor de rest. De
enigen die kunnen klagen over mij is mijn
familie. Daar moet ik wel iets aan doen.»

Benny Debruyne
Yves Dejaeghere
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Sociale Raad kant zich tegen velliqheidskamera's

studenten herkennen dat je hiermee niet
het volledige onveiligheidsprobleem op-
ruimt en dat de stad bovendien de laatste
jaren op dit terrein reeds enkele positieve
initiatieven ontwikkelde. Maar ook hier
blijft het beleid -zeker als het gekaderd zou
worden in een betere urbanistische organi-
satie- voor heelwat verbetering vatbaar.

Kamera's vergroten dra'agvlak 'vo'or"ekstreein'~rechts
Ooen burgemeester Tobback het

idee lanseerde om veiliqheids-
kamera's in Leuven te plaatsen

stond de hele politieke oppositie -
met uitzondering van het Vlaams
Blok - op z'n kop. Intussen is de
storm overgewaaid, maar de kamera's
bleven overeind. Onlangs verkondigde
onze burgervader tijdens een gemeen-
teraadszitting nog dat hij weldegelijk
van plan is de kamera's in de volgen-
de begroting in te schrijven. In een
nota over de veiligheidskamera's ha-
len de Leuvense studenten zwaar uit
naar het law-and-order-beleid van de
huidige SP-eVP-koalitie.

Het was even wachten tot men bij de
Sociale Raad (Sora) van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie met een
standpunt over de mogelijke plaatsing van
veiligheidskamera's naar buiten kwam,
maar het is een scherpe en fundamentele
kritiek geworden op het huidige veilig-
heidsbeleid. Vooral het gebrek aan een
duurzame visie inzake veiligheid en de to-
tale afwezigheid van elk maatschappelijk
debat moet het ontgelden. Sora verzet zich
niet a priori tegen beveiligingskamera's,
maar betwijfeld dat deze soelaas kunnen
brengen voor de vormen van overplaatsba-
re kriminaliteit in winkelstraten en op
marktpleinen. Er zijn andere, weliswaar
minder spektakulaire en meer komplexe
maatregelen nodig, aldus de studenten die
zelf drie peilers naar voor schuiven; een
duidelijk sociaal beleid, een onderbouwd
urbanistisch beleid en een beleid naar het
straatbeeld toe.

Steunpot
De meeste vormen van kleine krimi-

naliteit zijn in zekere zin een uiting van
maatschappelijke achterstelling en onder-
drukking: jongeren hebben geen toekomst-
perspektief. velen vallen tussen de steeds
groter wordende mazen van het sociale

vangnet. Het beleid van het OCMW is
bovendien steeds verder van haar oor-
spronkelijke roeping verzeild geraakt. Men
moet de armoede durven oplossen in plaats
van op te vangen en te verdoezelen. Sora
pleit dan ook voor de oprichting van een
nationale pot voor personen (daklozen,
studenten, enzovoort) die wel duidelijk
recht hebben op steun, maar die overal uit
de boot vallen omdat geen enkele gemeen-
te ervoor wil opdraaien. Om het louter so-
ciale luik van hun nota af te sluiten gaan
de studenten tot slot nog in de aanval tegen
het totaal gebrek aan een doordacht jeugd-
beleid. En zo stellen ze verder nog: "Het
lijkt nogal onwaarschijnlijk dat de recente
initiatieven hieromtrent voldoende zijn om
een trendbreuk te genereren."

De studenten zien ook een aantal be-
langrijke uitdagingen op urbanistisch vlak.
In Leuven staan er nog steeds tientallen
woningen en andere gebouwen leeg of zelfs
te verkrotten, vele hiervan zijn bovendien
het eigendom van de stad. In het verleden
steunde Sora reeds de kraak van de Sint-
Pietersvleugel. Met de goedkeuring van de-
ze nota gaan de studenten zowaar nog een
stapje verder. We zijn van mening dat geen
enkele langdurige leegstand te verantwoor-
den valt, noch voor de ontwikkeling van
een buurt, noch ten opzichte van zij die het
slachtoffer zijn van maatschappelijke ach-
terstelling. Deze plaatsen trekken niet enkel
kriminaliteit aan, ze vormen ook een mani-
feste rem op het ontwikkelen van een soci-
aal weefsel, aldus nog de nota.

Leegstand

Leuven blijft vanuit stedenbouwkundig
oogpunt in hoofdzaak een samenraapsel
van monofunktionele wijken (winkelstraten,
woonerven, uitgangsbuurten. maatschap-
pelijk achtergestelde buurten, 'enzovoort).
De gemaakte beleidskeuzes inzake urban-
isme gaan regelrecht in tegen de huidige
tendens om zoveel mogelijk funkties in één
en dezelfde wijk te integreren. Het is im-
mers al jarenlang bewezen dat de kreatie'

(foto Ivan Put)

van monofunktionele wijken een negatief
effekt heeft op de leefkwaliteit en de veilig-
heid. De studenten verwijten de stad dan
ook een totaal gebrek aan globale steden-
bouwkundige visie voor de hele binnenstad
en het uitblijven van een effektieve en duur-
zame politiek gericht op het doen verdwij-
nen van sociaal achtergestelde wijken, en
dan bedoelen we niet door ze af te breken.

Door bijzondere aandacht te besteden
aan het aspekt 'straatbeeld' heeft men er
duidelijk voor gekozen om de resultaten
van de vele onderzoeken over het -al dan
niet subjektieve- onveiligheidsgevoel au
serieux te nemen. Uit verscheidene studies
blijkt immers dat de voornaamste oorzaak
van het onveiligheidsgevoel een vuil straat-
beeld is, en dit in al zijn facetten (van zwer-
fvuil tot niet werkende verlichting). Sora
pleit er dan ook voor dat de nodige midde-
len vrij gemaakt zouden worden om het
probleem aan te pakken en dit zonder dis-
krirninatie tussen de rijkere en propere wij-
ken en de armere en vuilere buurten. De

Leemte

~n de nota worden verder een aantal
bedenkingen geformuleerd bij het juridi-
sche en het demokratische aspekt van het
heJ.e debat -of moeten we stellen de totale
afwezigheid van elk debat- rond de veilig-
heidskarneja's en de veiligheid en de krimi-
naliteit in ruimere zin. Terwijl er op ver-
schillende plaatsen in het land steeds meer
kamera's opduiken blijft men zich bewegen
in een wettelijke leemte inzake de re-pro-
duktie van beeldmateriaal. Een leemte die
maar al te vaak misbruikt wordt en die een
bedreiging vormt voor een aantal funda-
mentele rechten van de mens en grond-
rechten zoals de bescherming van de licha-
melijke integriteit, op de persoonlijke le-
vensfeer. het onschuldvermoeden of het
portretrech t.

De studenten pleiten voor een verbred-
ing van de demokratie -meer participatie,
buurtwerkingen. fora voor effektieve in- en
tegenspraak - en een breed maatschappe-
lijk debat over het veiligheidsprobleem.
Meehuilen met ekstreem-rechts en het
'law-and-order' van onze burgervader zal
op termijn immers veeleer het draagvlak
van rechts vergroten (meer repressie, on-
derdrukking, maatschappelijke
achterstelling, enzovoort), zo besluireu de
studenten. Sora betwijfelt echter dat hs:t
hoognodige debat over de oorzaken en de
aanpak van de 'kleine kriminaliteit' gebaat
is met meer blauwen kamera's in de straat.
Studies in het buitenland hebben trouwens
bewezen dat meer kamera's niet per defini-
tie minder politiekontrole betekent. Zelfs
een veiligheidskamera is niet altijd veilig.

Thierry Laenen

MP3
vervolg van p. 1

wereld. Het eerste is een flagrante schen-
ding op de Wet op de Auteursrechten. In
het tweede geval heeft de persoon in kwes-
tie geen illegale muziek in zijn bezit maar
verstrekt wel informatie over waar ze te
verkrijgen is. Dit wordt door Marcel
Heymans geïnterpreteerd als een aanzetten
tot misdrijf. Hij vergelijkt het met doorver-
wijzen naar kinderporno. De beschuldigde
student vindt deze vergelijking wansmake-
lijk en niet opgaand. Hij biedt MP3's aan als
voorproefje: vind je de song goed, dan koop
je de volgende dag de cd, zon iet wis je het
bestand van je harde schijf. De verantwoor-
delijkheid wordt zo volledig bij de persoon
die de muziek afhaalt, gelegd.

Slagroom

Volgens verschillende mensen binnen
kotnet beperkt de MP3-scene binnen de KU
Leuven zich niet alleen tot bovenstaande
twee gevallen. Zo kon men mits de juiste
kontakten 'The ideal Crash', de nieuwe cd
van dEUS op je pc hebben staan de dag van
de release. Wilde verhalen over MP3-fuiven
waar de dj vervangen werd door een com-
puter doen de ronde. Wel is deze muziek
enkel beschikbaar binnen het universitaire
kampusweb. Kotriet werkt immers met pri-
vate adressen die van buitenaf niet bereik-
baar zijn. Na de waarschuwing van Ludit
brak er een kleine paniekstemming uit bin-
nen de kotnetwereld. Lange diskussies ont-
sponnen zich in de nieuwsgroepen binnen
kornet. Twee weken geleden kwam er terug
een boodschap van Ludit waarin gedreigd

werd met sankties. Deze hadden betrekking
op studenten en personeelsleden, die aktief
deelnamen aan de uitwisseling van MP3-
bestanden.

Vele kotnetters stopten met hun MP3-
trafiek hoewel ze de illegaliteit van bun
handelingen relativeren. Samuel De
Bleeckere (Kotnet): "De basis van het prob-
leem is dat de platenmaatschappijen geen
eerlijke prijzen vragen voor een cd. Een an-
der probleem is dat de meeste mensen en-
kel een paar nummers van een cd goed
vinden en dus liever enkel die nummers
kopen." Volgens Marcel Heymans van Ifpi is
de cd-prijs wel eerlijk: "Van een schijfje van
ongeveer zevenhonderd frank gaat er vijftig
frank naar Sabam, tot maximaal honderd-
vijftig frank rechtstreeks naar de artiest,
zeventig frank naar verkoopskost (Tussen
de platenmaatschappij en de groothandel,
nvdr). maximaal tweehonderd frank naar
de winkelier en slechts honderd frank naar
de platenmaatschappij voor rekuperatie van
haar marketing- en opnamekost. Hierbo-
venop komt nog éénentwintig procent
BTW. Verder geldt het principe van de bluts
en de buil wat inhoudt dat de veel verkoch-
te cd's de kosten van de minder verkochte
dekken." Het tweede argument houdt vol-
gens Heymans evenmin steek. "Vooral de
hits zijn momenteel aantrekkelijk en je-
vraagt bij de bakker ook niet alleen de slag-
room in plaats van de taart".

Geript

Andere studenten vinden dat dit mis-
bruik in beperkte mate moet worden getol-
ereerd op een kampus. Roei (Kornet): "We
zijn toch wel de studentengemeenschap en
een gemeenschap is communio, dus beslo-
ten gebied. Daarom dat er een eigen bewa-
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kingsdienst van de KU Leuven is en daar-
om ook dat we onze rangen moeten sluiten
tegen aanvallen op onze universiteit die
van buiten komen. Dit is niet Turkije, dit
niet Amerika, dit is niet fucking Noord-
Korea. Dit is Leuven en in Leuven is er het
gewoonterecht van de studenten. Nog een
paar jaar en wij maken de wetten of gaan
we dan ook zeggen dat we nooit geïnha-
leerd hebben en dat al die geripte MP3's
voor eigen gebruik waren."

De universiteit sluit in die mate haar
rangen dat ze zo veel mogelijk de zaak in-
tern poogt op te lossen. Pas wanneer er ge-
rechtelijke stappen van buitenaf worden
ondernomen geven zij informatie vrij over

betrokken studenten. Rene Florizoone,
diensthoofd van het Ludit: "Omwille van de
gerechtelijke medeverantwoordelijkheid is
dit een illegaliteit die wij niet kunnen tole-
reren". Volgens Bert deBruijn van U1yssis
gaat het vooral om de goede naam van de
universiteit en over het gevaar om financie-
ring voor een projekt als Kotnet kwijt te
spelen. Bovendien stelt hij dat de KU Leu-
ven de middelen niet heeft om dit pro-
bleem aan te pakken. Op de vraag of de
universiteit nu reeds kontrole op Kotnet-
transakties doorvoert kon Rene Florizoone
niet antwoorden.

Luc Vanden Berghe
Stijn Heirman
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Studenten schrijven handleiding over projektonderwijs

"Het is belangriik dat studenten
evenwaardig ziin aan de prol"
Geren en werken in groep bin-

nen projektonderwijs' is.de ti-
tel van de handleiding van

acht studenten die hoogstwaarschijn-
lijk - de onderhandelingen lopen nog
- bij Acco zal worden uitgegeven.
Het is het resultaat van een jaar
projektonderwijs. een onderwijskon-
sept dat steeds meer veld wint. Vooral
hogescholen zijn geïnteresseerd, zo
bleek uit de studiedag die het projekt-
jaar van de acht eerste en tweede li-
centiestudenten van de afdeling
Sociale Pedagogiek en Gezinspedaqo-
giek afsloot.

Projektonderwijs wil kennis, houding en
vaardigheden in een bepaald vakgebied bij-
brengen, problemen leren oplossen op een
projektmatige manier en leren werken en
leren in groep. Vooral het laarste aspekt
wordt in de handleiding uitgewerkt.
Wendy Tanghe: «Projektonderwijs is vijl-
entwintig jaar geleden begonnen. Men wil-
de de demokratie tussen studenten en do-
centen iets ruimer maken. Het is een heel
leerrijke werkvorm omdat je samen met
studenten rond een bepaald thema werki..
Eva Cools: «Projektonderwijs is samen
werken aan een praktijkprobleem. Wij zijn
met acht studenten van eerste en tweede li-
centie en een begeleider van Leuven. Het
probleem waar wij rond werken komt van-
uit een praktijkorganisatie. Ook daar is er
een begeleider. Het is de bedoeling dat wij
vanuit die praktijkwerking een probleem-
stelling formuleren en daaraan werken. Op
het einde maak je een rapport van wat je
gedaan beAt en doe je wat je vooropgesteld
hebt. Die organisaties doen ook effektief
iets met hetgene waar wij rond werken. Bij
ons projekt is het rare dat het probleem
van uit onze eigen afdeling komt. niet
vanuit één of andere praktijkorganisatie. »
Veto: Hoe verhoudt dat projekt zich tot jullie
andere vakken?
Margot Anthoni: Op dit moment hebben
we acht studiepunten voor dat projekt,
maar eigenlijk is het gewoon een vak naast
de andere. Zelf vinden wij dat het toch wel
onderschat wordt want we zijn er wel het
hele jaar mee bezig.»
Veto: Moet projektonderwijs niet ook in andere
vakken doorlopen?
Wendy: «Eigenlijk zitten die ook in het
projektonderwijs want je hebt die vakken
nodig om aan projektonderwijs te kunnen
doen. Alleen worden ze ook apart gedo-
ceerd. Het is een beetje een mengvorm.»

Allerhande

Wendy: «Projektonderwijs is iets dat steeds
om vernieuwing vraagt. Het moet steeds
bijgestuurd worden. De tijdsgeest verandert
ook. Vroeger was men vooral met de demo-
kratiseringsgedachte bezig. Daar hoorde ook
de emansipatie van de burgers bij. Nu is het
veel meer participeren. Ze vragen veel meer
trainingen bijvoorbeeld. Alles moet efficiënt
en effektief zijn.»
Margot: «De arbeidsmarkt vraagt mensen
die bepaalde vaardigheden hebben. Op de
afdeling denkt men dat men projekt-
onderwijs wel op een bepaalde manier kan
uitspelen. Als je met acht mensen samen-
werkt, leer je vaardigheden zoals voorzit·
ten, verslagen nemen, besluitvorming, kon-
flikten hanteren - allerhande dingen. Ver-
mits het in een bedrijf of een organisatie
belangrijk is om in team te kunnen wer-
ken, komt projektonderwijs een beetje op
om die zaken aan te Ieren.»
Wendy: «We hebben ook interviews ge-
daan op andere fakulteiten en afdelingen
die met projektonderwijs werken. In infor-
matika of ingenieurkunde merk je heel

sterk dat ze meer projektonderwijs invoe-
ren omdat het een werkvorm is die handig
is voor het latere beroepsleven. Ook veel
literatuur in projektonderwijs gaat terug
naar projektmanagement enzo.»

nog van kunnen leren is heel anders dan
gewoon in de les zitten en braaf volgen wat
er gezegd wordt.»
Veto: Hoe hebben jullie de handleiding opgevat
en uitgewerkt?

Veto: Is de verwachte uitgave van jullie hand-
leiding een indikatie van de stijgende populari-
teit van het projektonderwijs?
Wendy: «Ik denk dat het zal toenemen.
We hebben een studiedag gehouden om die
handleiding te promoten. Onze doelgroep
was zowel hoger onderwijs als universitair
onderwijs maar vooral het hoger onderwijs
was enorm geïnteresseerd in onze werk-
vorm. Onze afdeling is een vraagbaak: veel
docenten bellen er naar met vragen over
projektonderwijs en hoe dat te introduce-
ren. »
Veto: Hoe staan de studenten op jul/ie afdeling
tegenover projektonderwijs? Welke zijn bijvoor-
beeld de negatieve kanten?
Margot: «De meeste studenten - om niet
te zeggen iedereen - is vrij positief over
projektonderwijs omdat je er echt vanalles
in leert en het echt iets is dat je zelf tot een
resultaat brengt. Er zijn natuurlijk ook ne-
gatieve kanten aan. Mooi de stof krijgen
om van buiten te leren en op het eksamen
weer te geven, vraagt minder tijd. Bij pro-
jektonderwijs begin je in september of ok-
tober en het stopt niet meer tot april of
mei. De studenten willen het zeker behou-
den maar het vraagt wel een serieuze tijds-
investering. »
Wendy: «Veel mensen horen spreken over
projektonderwijs en zijn zo entoesiast dat
ze ervoor kiezen. Bij mij was dat toch zo.
Samen mogen werken aan iets en daar ook

(foto Dirk Bernard)

Margot: «Er bestond al een handleiding op
onze afdeling. De vraag aan ons was om die
aan te passen en te verbeteren. We hebben
de handleiding aangevuld en er een
teoretisch kader ingestoken, onder andere
over wat projektonderwijs zelf inhoudt. We
hebben geprobeerd dat zo breed mogelijk te
houden zodat het ook kan gebruikt worden
in andere studierichtingen en onderwijsin-
stellingen. »
Wendy: «In het algemeen is er over pro-
jektonderwijs veel te weinig verschenen.
Nu heb je een handleiding waar een teore-
tisch kader inzit maar ook een heel prak-
tisch deel. Die kombinatie maakt wel dat
het goed is.»
Veto: Jul/ie hebben zich gekoncentreerd op het
werken en leren in groep. Waarom hechten jul/ie
daar zoveel belang aan?
Eva: «Je werkt samen aan een opdracht,
het feit dat je dat in groep doet is heel
belangrijk. Het is niet zo dat je een taak
maakt doordat elk individu iets doet en je
dat op het einde optelt. Het is juist door het
samenwerken dat je veel leert. Hoe met
elkaar om te gaan, alle dingen die met een
groep te maken hebben: kommuniceren,
hoe je een beeld vormt van elkaar, konflik-
ten, die dingen.»
Margot: «In een groep nemen de mensen
rollen op. Er zijn er een aantal waarvan
teoretisch beschreven wordt wat ze
inhouden. Dan kun je bijvoorbeeld op een
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vergadering of op een ander moment met
je groep gaan samenzitten en luisteren wie
welke rollen opneemt. Zo kun je een beeld
krijgen van wie wat doet in de groep en
waar we elkaar aanvullen of waar we meer
naar zouden moeten werken. Dan kun je
bijvoorbeeld ook zien wie eventueel andere
rollen zou mogen of willen opnemen.»
Veto: Werken in groep levert onvermijdelijk ook
spanningen op. Verhinderen die soms een goede
werking niet?
Eva: «Tja, dat is een kwestie van ermee Ie-
ren omgaan. Dat is niet altijd eenvoudig. Er
is ook een spanning tussen taak en groep.
Het is vaak echt de bedoeling dat je op het
eind van het jaar met je taak klaar bent.

"De begefeider speelt een
dubieuze rol"...:"------
Anderzijds is ook het groepaspekt
belangrijk. Als er problemen zijn met een
persoon zouden we die ene kunnen laten
vallen en met ons zeven en voortwerken.
maar dat is niet de bedoeling van
projektonderwijs. Je moet het gewoon eens
een keer uitpraten. Het is een meerwaarde
dat je leert samenwerken en niet enkel die
taak moet maken.»
Veto: Welke rol speelt de begeleider?
Wendy: «Een dubieuze rol. Daar is ook een
stuk in de handleiding over geschreven.
Naar onze mening is dc begeleider meer
een fassilitator van het leerproces. Hij moet
eigenlijk gewoon een krachtige leeromge-
ving scheppen. Dat houdt in dat de studen-
ten de mogelijkheid moeten krijgen om al-
les te eksploreren wat ze hebben. Als ze
vragen hebben, moet die begeleider er zijn
maar het is niet de bedoeling dat hij altijd
pasklare antwoorden geeft. Wel open staan
voor vragen en die misschien terugspelen
maar op zo'n manier dat wij er meer aan
hebben. Je kunt projektonderwijs zien als
'leer-gestuurd' van buitenaf of 'Ieer-zellge-
stuurd'. De dubieuze rol van de begeleider
houdt in dat hij een beslissing moet inne-
men in hoeverre hij de studenten hun leer-
proces zelf zal laten sturen of ingrijpt. Daar
proberen wij een beetje een middenweg in
te vinden. De begeleider is een fassilitator
van het leerproces maar soms is het nodig
om in te grijpen. »

Langer
Margot: «Wat ook belangrijk is, is dat de
studenten evenwaardig zijn aan de prof. De
inbreng wordt zeker hard gewaardeerd.
Maar als een prof zegt 'ik zou het zo of zo
aanpakken', dan heeft de groep het recht
om te zeggen 'nee, we doen dat nier, we
gaan verder op de manier zoals we het zelf
willen.»
Wendy: «In hoeverre is volledig zelfge-
stuurd onderwijs mogelijk? Kunnen
studenten alleen maar studenten bekijken
als referentiepunt? Hebben andere studen-
ten de zeggingskracht om bepaalde dingen
goed of af te keuren? Hebben wij de kennis
alom anderen te beoordelen op wat ze
doen? Ik vind dat moeilijk. Voor sommige
dingen kan ik niet terecht bij iemand van
de studenten omdat zij dat LOchniet weten.
Proffen zitten al langer in het vak en weten
er meer van. Ik vind wel dat je altijd de
keuze moet hebben om te zeggen 'ik vind
dat goed en zo wil ik het wel aanpakken' of
'nee, daar kan ik niet mee akkoord gaan.'
Ik denk ook wel dat het het leerproces kan
verbeteren. Als de docent erbij is, kan hij
het zeggen als je echt een verkeerd spoor
aan het bewandelen bent. Dit jaar had de
docent ons een schema aangeboden en ach-
teraf gezien hebben wij daar goed gebruik
van kunnen rnaken..

Benny Debruyne

Geïnteresseerden in de handleiding of projekton-
derwijs kunnen voor inlichtingen terecht bij
Sociale Pedagogiek en Gezinspedaqoqiek,
Vesaliusstraat 2
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Vijfentwintig jaar Werkgroep Gehandicapte studenten

OpWielQes
Ol vijfentwintig jaar zet de

Werkgroep Gehandicapte Stu-
denten aan de KU Leuven zich

in om gehandicapte of chronisch zieke
studenten toe te laten een zo normaal
mogelijk studentenleven te leiden. Een
belangrijke schakel in deze werking
wordt gevormd door de omkaderinqs-
groepen rond deze studenten.

We schrijven begin jaren zeventig wanneer
meer en meer gehandicapte studenten de
stap wagen om aan de Leuvense universi-
teit te komen studeren. Het ging in die tijd
veelal om mensen die, om hun studies zo
vlot mogelijk te laten verlopen, zichzelf om-
kaderden met een aantal vrienden en mede-
studenten. De Leuvense universiteit bood
hen op dat ogenblik nog geen klankbord
waar ze met hun problemen - zoals me-

(foto Ivan Put)

dische zorgen, huisvesting, studiemetode.
ontspanning ook - terechtkonden. Het
was praktisch onmogelijk en in elk geval
een dure aangelegenheid om een geschikt
onderkomen te vinden op de privee-rnarkt.
en ook de meest toegankelijke onder de
universitaire residenties geraakten metter-
tijd oververzadigd. De gehandicapte studen-
ten klopten dan aan bij de verschillende
universitaire diensten. Van het een kwam
het ander en uit het ander groeide een
werkgroep die kon inspelen op de noden
van deze studenten. Een formule werd uit-
gewerkt die het voortaan voor een groter
aantal studenten met een handicap of een
chronische ziekte mogelijk zou maken om
na hun middelbare studies verder te stude-
ren in Leuven. Het doel van de werkgroep
werd meteen ook haar filosofie: het ombui-
gen van de bestaande mening dat er voor
mindervalide jongeren geen kansen weg-
gelegd zouden zijn om het als student te
maken.

De universitaire overheid zette het
licht op groen om het tot stand komen van
een aangepast woonkonsept mogelijk te
maken. De gehandicapte studenten zouden
voortaan terecht kunnen in verschillende
universitaire residenties in Leuven en He-
verlee waar ze een aangepaste omgeving
aantroffen, en zich omkaderd vonden door
medestudenten die op vrijwillige basis mee
de handen uit de mouwen staken. Tijdens
het lopende akademiejaar verzorgen op die
manier een tweehonderdtal mensen de om-
kadering van vijfendertig mindervalide me-
destudenten. Een vijftal onder hen zijn met
hun ornkaderingsgroep in Heverlee gehuis-
vest. In totaal honderdveertig gehandicapte
studenten doen een beroep op de diensten
van de werkgroep Gehandicapte Studenten,
het organiseren van omkaderingsgroepen is
dus niet haar enige opdracht.

Sanitair
Het is nooit de bedoeling geweest van

de werkgroep om 'beschermend' en 'ver-
zorgend' op te treden ten opzichte van de
gehandicapte student. Hij of zij moet een zo
normaal mogelijk leven kunnen leiden, het
idee dat een omkaderingsgroep een soort
mini-kliniek zou zijn is dan ook onjuist. Be-
langrijker vindt de werkgroep dat de ge-
handicapte student erin slaagt zich in het
gewone studentenmilieu te integreren. De
rol van zijn of haar omkaderingsgroep is
daarin natuurlijk van belang. Voornamelijk
omwille van de dagdagelijkse aanwezigheid
van deze groep mensen, die instaan voor

wat met een dure uitdrukking de 'A.D.L.-
hulp' genoemd wordt: het gaat om het bij-
staan van de 'omkaderde' student in alle
mogelijke Aktiviteiten van het Dagelijks Leven.
De kotgenoten springen in waar het nodig
is, en voeren taken uit die kunnen uiteen-
lopen van het doen van boodschappen tot
het verzorgen van sanitaire stops, van een
potje koken tot het onderhouden van een
permanentie. Het is zeker geen zwaar werk:
een boterham smeren kan iedereen, een
boterham méér smeren zal dan ook geen
overdreven extra inspanning vragen. De
omkaderingsgroep zorgt voor haar eigen ef-
ficiëntie door het opstellen van beurtrollen,
zodat de tijd die elk lid van een omkadering
dagelijks gemiddeld besteedt, slechts een
aantal minuten tot een kwartier bedraagt.

Op die manier wordt vierentwintig uur
op vi~~entwintig een dienstverlening gega-
randeerd die voor de studenten zelf niet al
te belastend is. Is de omkaderde student
mutder zelfredzaam. dan wordt er ook voor
gezorgd dat een grotere groep hem of haar
omkadert. De grootte van de omkaderings-
groepen variéerl dan ook van minimum
een tiental tot maximum een twintigtal stu-
denten. Bovendien geldt dat van zodra er
vakkundigheid aan te pas moet komen, we
hebben het dan over bijvoorbeeld wassen
en kleden, er beroep wordt gedaan op pro-
fessionele krachten, geleverd door een tea m
verplegers.

Biotoop
In een dergelijke situatie zijn kotgeno-

ten uiteraard meer op elkaar aangewezen
dan in de doorsnee 'studentenbiotoop', en
uit ervaring weet de werkgroep dat een
omkaderingsgroep al vlug een hecht geheel
vormt, waar een taak niet meer 'taak' is
maar evenzeer een vanzelfsprekendheid
wordt. Reklame maken voor haar konsept
hoeft de werkgroep niet. Degenen die zich
in een omkadering inzetten merken al vlug
dat hun inzet wordt beloont. Is hun enga-
gement in de eerste plaats gericht op de
student die re omkaderen, dan heeft voor
velen die ervaring een opvoedende beteke-
nis. Het gaat tenslotte om mensen, brug-
genbouwers, zich open stellen voor een
leefervaring die ze anders slechts van horen
zeggen zouden kennen. Op die manier dra-
gen ze bij aan het doorbreken van een
taboe.

•

Davy Cool en

Wil je meer weten over omkadering, dan kan je
terecht bij mevrouw Joske Vertenburg (Huisves-
tinqsdienst} in het Van Dalecolleqe,aan de
Naamsestraat 80. Wie tijdens het volgende aka-
demiejaar deel wil uitmaken van een omkade-
ringsgroep in Leuven of Heverlee kan zich daar-
voor - aan hetzelfde adres - nog kandidaat
stellen tot en met september. Met dank aan Joske
vettenburq.

Raad voor Buitenlandse studenten eksperimenteert met struktuur

Porlulaca wordt adviesraad voor een laar
Golqend jaar wordt Portulaca

een adviesraad binnen de
Leuvense Overkoepelende

Kringorganisatie - de overkoepeling
van de Leuvense studenten. Zo besliste
de Open Algemene Vergadering van
Loko afgelopen vrijdag. Na een jaar
zal het eksperiment geëvalueerd
worden. Meteen gaat het om één van
de belangrijkste struktuurwijzigingen
binnen Loko de laatste jaren.

stuurt naar vijf van de zes Loko-geledingcn
- Kringraad. Sportraad, Kultuurraad. So-
ciale Raad en Portulaca. De zesde Loko-ge-
lcding. Veto, draait op individuele studen-
ten, niet op afgevaardigden. Naar de Alge-
mene Vergadering van Portulaca kwamen
de laatste jaren nog nauwelijks kringverte-
genwoordigers.

Ook tegenover de andere Loko-gelc-
dingen neemt Portulaca een bijzondere po-
sitie in. Geledingen als Kringraad of Sport-
raad hebben een afgebakende materie. Por-
tulaca funktioneerde vaak als een Loko-in-
het-klein: zij helpt de buitenlandse studcri-
ten met sportieve, kulturele, onderwijs-
kundige of sociale zaken. Een situatie die
nogal wat interferenties opleverde, vooral
met Sociale Raad. Bijkomend probleem
voor Portulaca is dat zij geen vertegen-
woordigers heeft in de medebeheersorga-
nen van de universiteit. Als buitenlandse
studenten een specifiek onderwijskundig
probleem hebben, is Portulaca hoedanook
afhankelijk van Kringraad. dat wel in de

Portulaca ziet voor zichzelf een dubbele
taak. Niet alleen probeert ze interkulturele
banden te smeden LUssen buitenlandse en
Belgische studenten, ze vertegenwoordigt
ook de buitenlandse studenten. AI enkele
jaren is de positie van Portulaca binnen
Loko problematisch. Loko is gefundeerd op
een demokratische vertegenwoordiging-
struktuur. De fakulteitskringen verkiezen
elk jaar een presidium dat het daarop-
volgende akademiejaa r vertegenwoordigers

medebeheersorganen zetelt. De laatste jaren
profileerde Portulaca zich bovendien ook
meer als 'kring' van buitenlandse st udenten
- zo organiseert het nu bijvoorbeeld al een
paar jaar een galabal.

Streek

Volgend jaar geeft Porrulace advies aan
de andere raden over zaken die buiten-
landse studenten aanbelangen. Als de ma-
teric alleen met buiienlandvc studenten te
maken heeft, is Port ulacas advies bindend.
Als het onderwerp ook voor Belgische stu-
denten belangrijk is, is het advies niet-bin-
dend. De raden moeten wel verantwoor-
ding afleggen als ze het advies van
Portulaca niet volgen.

Wat de interne struktuur van Portulaca
betreft, hoopt men volgend jaar een even-
wicht te bereiken tussen de associaties,
internationale programma's en kringen. De
socio-kulturele associaties vertegenwoor-
digen buitenlandse studenten per nation-

aliteit of streek van afkomst. Elke associatie
krijgt één stem op de Algemene Vergadering.

Portulaca - de naam verwijst naar een
plantensoort waarvan er een variëteit is die
verschillend gekleurde bloemen op hetzelf-
de plantje heeft - bestaat nog maar sinds
1994. Daa rvoor vertegen woordigde de in
1973 opgerichte Internationale Studenten-
organisatie Leuven (Isol) de belangen van
de buitenlandse studenten. De organisatie
groeide niet mee met het veranderende
buitenlandse st udentenpubliek. Begin jaren
negentig slaagde Isol er niet meer in de
buitenlandse st udenten te begeesteren. De
Isoi-bar en de verantwoordelijkheid voor de
socio-kulturele aktiviteiten werd doorge-
geven aan Pangaea - het internationale
ontmoetingcentrum van de KU Leuven op
dl' fakulteit Sociale Wetenschappen. Hoe-
wel de verhouding met de fakulteitskringen
bij de oprichting van Portulaca niet onder-
schat werd, bleek de struktuur in de prak-
tijk niet optimaal te werken. Bedoeling van
het proefjaar is dan ook een beeld te krij-
gen hoe Portulaca haar taken het best kan
vervullen binnen Loko.

Benny Debruyne
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Amerikaans filosoof walzet over zin en onzin val!-internationale organisaties

Is de wereld nog bestuurbaar?

Voor Walzer kunnen de spanningen
tussen iemands persoonlijke belangen en de
belangen van de gemeenschap enkel opge-
lost worden als iemand zich poogt te identi-

ficeren met de
partikuliere
waarden van die
gemeenschap.
Een beroep op
abstrakte uni-
versele waarden
die zouden gel-
den voor de ge-
hele mensheid,
brengt volgens
Walzer weinig
zoden aan de
dijk. Walzer be-
weert met zijn
rechtvaardig-
heidsteorie plu-
ralisme en ge-
lijkheid te ver-
dedigen. Boven-
dien zou zijn
teorie, sterker
dan welke an-
dere teorie ook,
een pleidooi
voor een verre-
gaande demo-
kratisering van
de gerechtelijke
instanties bevat-
ten, omdat ze
duidelijk de
wensen van ge-
wone mensen
in acht neemt.

Hoewel
Walzer's kon-

tekstuele teorieën vanuit 'universele boek'
sterk bekritiseerd worden, "demokratie is
een waarde die de verschillende gemeen-
schappen en naties overstijgt", kan men
toch wel stellen dat Walzer in onze heden-
daagse Westerse maatschappijen niet alleen
staat - verre van zelfs. Zowel ter linker- als
ter rechterzijde van het politieke spectrum
wordt er gepleit voor een meer lokale toe-
passing van de rechtsinstellingen. Als we
alleen nog maar naar de Vlaamse partijen
kijken, dan blijken bijvoorbeeld zowel een
milieu-partij als Agalev als de Vlaams-na-
tionalistisch geïnspireerde VU voorstander
te zijn van een grotere rechtsbevoegdheid
voor de gemeenten en een diepere decen-
tralisati~ van de Belgische staat.

Goederen, bezittingen en waarden -
gaande van een pint bier tot technologische
vernieuwingen - ontlenen hun betekenis
aan de sociale omgeving waarin ze vertoe-
ven. Deze betekenissen zijn niet onveran-
derlijk of definitief: ze veranderen in de
loop van de tijd en ook .binnen en tussen
verschillende maatschappijen. In tegenstel-
ling tot wat een ander belangrijk politiek
denker, namelijk John Rawls, in zijn
'Theory of Justice' schrijft, bestaat er vol-
gens Walzer geen set van absolute basis-
waarden die elke morele of materiële we-
reld overstijgt. De studies van Walzer zijn
dan ook voor een groot gedeelte gewijd aan
het bewijzen van dit partikularistische uit-

OP donderdag twintig mei orga-
niseert het Overlegcentrum
voor Ethiek van de KU Leuven

de Multatuli-lezinq '99. Een Multatu-
ti-lezing houdt steeds verband met de
uitdagingen van een multikulturele
samenleving. Dit jaar werd de Ameri-
kaanse politieke filosoof Michael
Walzer uitgenodigd, werkzaam aan
de universiteit van Princeton. Hij zal
spreken over de macht(eloosheid) van
multilaterale organisaties.

Met Walzer haalt de KU Leuven een grote
vis in huis. Immers, de Amerikaan is een
politiek en sociaal theoreticus die in zijn
vakgebied reeds heel wat watertjes heeft
doorzwommen en daarvoor een ruime in-
ternationale erkenning geniet. Om te be-
ginnen heeft hij steeds een grote interesse

Ook in diskussies over de Kosovo-krisis
speelt het principe van het realisme een
belangrijke rol. Tegenover de stemmen die
stellen dat in Kosovo bepaalde universele
mensenrechten worden geschonden, willen
de 'realisten' in het debat er allereerst op
wijzen dat de huidige situatie op de Balkan
een zeer komplex gegeven is waar men als
buitenstaander niet onbesuisd met interna-
tionale standaardprincipes over kan oorde-
len Tussen en zelfs in verschillende ge-
meenschappen, zo stelt Walzer, is er nu
eenmaal een grote verscheidenheid van be-
ginselen aan het werk.

Bier

aan de dag gelegd voor alles wat met revo-
lutie en burgerlijke ongehoorzaamheid te
maken heeft. Zo heeft bij ooit een werk ge-
schreven - in Europa vooral bekend via de
Franse vertaling "Régicide et Révolution"
- over de specifieke omstandigheden die
voorafgingen aan de guillotinering van de
Franse koning Louis XVI en aan de daarop-
volgende terreur van Robespierre. Regel-
matig wordt er ook een bundel essays van
hem gepubliceerd - 'Obligations' bijvoor-
beeld - die de begrippen burgerschap, oor-
log of solidariteit onder de loep nemen.
Maar zijn belangrijkste werken wijdde Wal-
zer totnogtoe aan de problematiek van de
'social justice', de sociale gerechtigheid.

Michael Walzer wordt op het vlak van
de teorievorrning rond sociale rechtvaardig-
heid beschouwd als een realistisch denker.
Er zijn natuurlijk verschillende interpreta-
ties van het begrip 'realisme' mogelijk,
maar in dit geval heeft het te maken met
de kontekstgevoeligheid van rechtvaardig-
heid: 'social justice' verschilt van staat tot
staat en als men over rechtvaardigheid
praat, moet men er altijd rekening mee
houden dat men niet zonder meer kan ver-
algemenen. Systemen van internationale
gerechtigheid moeten in hun optreden
steeds openstaan voor de problematiek die
eigen is aan een bepaalde staat. Als dit niet
gebeurt, kan er geen sprake zijn van ge-
rechtigheid.

gangspunt.
Meestal doet hij
dit door een
vergelijking van
het Amerikaan-
se systeem van
werk, school.
vrije tijd met
hetzelfde sys-
teem in andere
kulturen. Het
respekt voor de
tradities en de
gewoonten van
mensen die
dezelfde kultuur
en historische
achtergronden
delen, vormt de
basis voor een
sociale verdeling
van de maat-
schappelijke
goederen. Enkel
als sociale in-
stellingen geba-
seerd zijn op ·aIt
principe, kun-
nen zij ook uit-
groeien tot
rechtvaa rdige
instellingen,
want op die
manier zullen
zij fundamen-
tele verschillen Michael Wa/zer
in acht kunnen
nemen (Waizer's pluralisme).

Oiederik Vandendriessche

organisaties'. Het thema behandelt de toe-
nemende globalisering van de leefwereld en
de daarbij aansluitende noodzaak aan ge-
zagvolle internationale instellingen zoals
bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Deze in-
stellingen zijn nodig om de financiële we-
reldmarkt, de vaak kommersieel gestuurde
massamedia en de zorg voor het milieu te
reguleren. Toch lijken internationale instan-
ties vaak machteloos te zijn. Bij een kopje
Max Havelaar-koffie zal Michael Walzer
dieper ingaan op de botsing tussen nationa-
le eigenbelangen en de morele eisen van
abstrakte internationale instellingen.

Koffie

Niettemin verzekert Walzer dat zijn
systeem een universele dimensie bevat. Er
wordt immers benadrukt dat er verschillen-
de waardevolle levenswijzen bestaan die
elk recht hebben op hun eigen sarnenle-
vingsprincipes en een gelijkwaardige be-
handeling verdienen. Voor elk rechtsysteem
geldt dat er niet één wet, niet één gerech-
tigheid en niet één opvatting over het goe-
de leven bestaat. Elke opvatting dient be-
oordeeld te worden volgens zijn lokale par-
tikulariteit.

De lezing die Walzer in Leuven zal
houden, kreeg alvast de volgende titel mee:
'What would be the best political regime in
a global society?'. Vanuit de titel is dus
reeds duidelijk dat ook nu de problematiek
van de universele en partikuliere rechtsys-
temen centraal staat. De overkoepelende
benaming voor de Multatuli-Iezing '99 -
die ook een workshop over het thema en
een inleidende beschouwing van moraal-
filosoof Toon Vandevelde bevat - is overi-
gens 'Macht en onmacht van multilaterale

Bronnen: Boucher. David (ed.), "Social Justice.
From Hume to Walzer", London en Walzer,
Michael, "Spheres of Justice. A Defence of
Pluralism and Equality", Oxford.
De Multatuli-lezinq '99 vindt plaats in de
promotiezaal van de universiteitshallen op
donderdag 20 mei J 999 om 17 uur.
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aktief in heel Vlaanderen. De vrijwilligers
krijgen allemaal een degelijke opleiding.
Voor deze vorming en begeleiding werd en
wordt nog steeds beroep gedaan op de er-
varing van andere organisaties (PMS-MST,
Tele-onthaal. centra voor geestelijke ge-
zondheldzorg. enzovoort.). Uit registraties
van de vorige jaren haalden de mensen van
Teleblok ondermeer de volgende gegevens:
er bellen meer meisjes (59 procent) dan
jongens (32 procent), zo'n 14 procent van
de bellers zijn ouders, 43 procent van de
oproepers kwamen vorig jaar uit het sekun-
dair onderwijs, 12 procent waren hoge-
school-studenten en 25 procent waren
universiteitstudenten. Hoe ouder de op-
roepers, hoe meer psychologische klachten
en relatleproblemen er ter sprake komen.

}. Joke Bellen
TelebIok, (078) 154060, van 20 mei tot 2 juli,
elke dag van 11 tot 23 uur.
~

trouwens ook eens gaan denken aan een
Teleblok tijdens de tweede zittijd."Teleblok luistert naar al je problemen
AfblazenWij zijn geen tovenaars Volgens Griet Janssens wordt er
's avonds nog maar weinig gebeld: "Na
negen uur krijgen we niet meer zoveel
oproepen. De meeste oproepen komen in
de namiddag rond een uur of twee, dan
komen er veel scholieren en studenten net
terug van een eksamen en moeten ze stoom
kunnen afblazen. Mensen die 's nachts beI-
len, krijgen een antwoordapparaat te ho-
ren. Daarop staat een doorverwijzing naar
Tele-Onthaal. We gaan er immers vanuit
dat mensen die 's nachts bellen méér dan
zomaar een eksamenprobleem hebben."

Teleblok is een initiatief van Jeugd en
Gezondheid, de jeugddienst van de Christe-
lijke Mutualiteit. Ze zijn al zo'n acht jaar

efje het nu wilt toegeven of
niet, ondergetekende wéét dat
iedere student wel eens een

moment beleeft tijdens de blok of de
eksamens waarop hij zegt
NGggrmpffblwaaaak!!!". En dat iedere
student dat eigenlijk liever tegen een
medemens zegt dan tegen de muren.
Voor het geval er op zo'n ogenblik
niemand in je buurt is; is er Teleblok.

durven over beginnen. N

Voordeel is dat de beller steeds enkel
het zonaal tarief betaalt. Gemiddeld komt
dit neer op één frank per minuut, ongeacht
van waar je belt. Teleblok is elke dag be-
reikbaar in de periode van twintig mei tot
twee juli. Janssens: ·We hebben vorig jaar
gemerkt dat op twintig mei de telefoon al
meteen behoorlijk roodgloeiend stond. Als
dat dit jaar weer het geval is, moeten we
overwegen volgend jaar een week of twee
vroeger te beginnen met ons telefonisch
onthaal. Nu dat er steeds meer studenten
uit het hoger onderwijs bellen, moeten we

Vanaf twintig mei is Teleblok er voor alle
scholieren, studenten en hun supporters die
tijdens de eksamen- of blokperiode in de
rats zitten. Op de telefoonlijnen van Tele-
blok kan je terecht met alle zware en lichte
problemen die bij de eksamens de kop op-
steken, maar ook met aanslepende persoon-
lijke problemen, die in zo'n stressy periode
dreigen uit de hand te lopen. Wanneer je
faalangst hebt, of de leerstof nog steeds niet
lijkt te snappen, als je het gevoel krijgt niet
op tijd klaar te zullen zijn, dan kunnen de
Teleblokkers je misschien raad geven of je
LOch tenminste even kalmeren. Maar Tele-
blok luistert ook als je vriend of vriendin je
net (of nog net niet) heeft laten zitten, pa
en ma weinig begrip kunnen opbrengen
voor slechte resultaten, als je ziek bent, of
als je niet kan slapen van de zenuwen.

Het is niet zo dat Teleblok een stan-
daardoplossing klaar heeft voor elk type
probleem. "Iedere beller heeft zo zijn speci-
fieke grieven". zegt begeleidster Griet Jans-
sens, "Het belangrijkste is dus dat we naar
hen luisteren. We gaan niet tegen de stu-
denten zeggen wat ze moeten doen. Het is
de bedoeling dat we hen zelf objektief naar
hun eigen situatie laten kijken. Stel bijvoor-
beeld dat je vriendin het heeft uitgemaakt
en je voelt je alleen. Dan stellen wij de bel-
ler voor van eens te denken aan wat hij
dan vroeger deed vóór hij een vriendin
had, of met wie hij toen optrok. Maar zoals
gezegd, iedere beller is anders." Waar nodig
kunnen de Teleblokkers je doorverwijzen
naar meer gespecialiseerde hulpverleners.
En dan zijn er natuurlijk ook de studenten
die te laat zijn begonnen. Janssens: "Wij
zijn natuurlijk geen tovenaars, hè. Als
iemand te laat begint, dan zullen we samen
met hem overleggen wat er nog mogelijk is,
en hoe hij best zijn resterende tijd verdeelt."

vind ik dit respektvol. Ludiek gezegd zou je
kunnen stellen dat alle proffen seks moeten
willen hebben met hun studenten. Hierbij
mogen ze niet diskrimineren tussen man en
vrouw, trouwens. Vind je ook niet dat het
nu eindelijk eens tijd is geworden dat ook
proffen uitkomen voor htm geaardheid?»
Veto: Denk je dat masturbatie in een eksamen-
periode stress kan vermijden?
Hoogland: "Wel. ik zal je eens een moge-
lijke situatie uit de doeken doen. Stel: je
leeft op kot, aan beide kanten van jouw
wonen drie vrienden. Het maanlicht schijnt
door het venster, de rommelige gang zorgt
voor een angstaanjagende schaduwwerk-
ing. En dan, op klokslag middernacht (De
technische staf laat op de achtergrond een
luguber klokkenspel afspelen) zet ieder zijn
deur wijd open, je hoort ieder zijn broek
langs bibberende knieën zakken. Voor
ieders deur zie je de heen en weer bewe-
gende schaduwen, een ware zaadoorlog in
de loopgraven der masturbatie ontstaat. Als
dat niet stressverminderend werkt, weet ik
het ook niet meer.»
Veto: Is het mogelijk om dankzij masturbatie
een beter inzicht te krijgen in je eigen kunnen?
Hoogland: "Bij kollektieve masturbatie,
krijg je natuurlijk intellektuele diepgang, je
leert je eigen en de ander zijn DNA beter
kennen. Trouwens, als je masturbeert, krijg
je ook je eigen sperma beter onder kontrole
bij een echte vrijpartij.»
Veto: Welke raad wil je de Leuvense studenten
nog mee geven?
Hoogland: «Ik vind dat zowel man als
vrouw het thema masturbatie openlijk in
de groep moeten gooien, dat zou de taboe-
sfeer rond dit item voor een stuk wegwer-
ken. Trouwens, dat is eigenlijk wat ik dage-
lijks in mijn programma probeer te doen
over vele onderwerpen.»

Veto in het land van Hoogland

Studeer en masturbeer
Drempel Oevordert seks je eksamenresul-

taat? Kun je door masturbatie
je stress wegwerken? We vroe-

gen het aan een man die dagelijks
dergelijke vragen beantwoordt: Peter
Hoogland van Topradio.

de volgende meet bereiken?»
Veto: Stel nu eens datje geen koitus hebt voor
je eksamen, maar een gewone vrijpartij, heeft dit
dan wel een effekt?
Hoogland: "Ik denk dat ook dit geen in-
vloed heeft op je resultaat, uit eigen erva-
ring kan ik wel zeggen dat wat gekonkelfoes
met je lief voor een belangrijke prestatie
eens deugd kan doen. Een knuffel is im-
mers altijd welkorn.»
Veto: Kan seks tijdens een eksamen?
Hoogland: "Ik vind dat dit niets ter zake
doet, alhoewel je natuurlijk een wilde fan-
tasie kunt hebben over je professor.»
Veto: Welke invloed hebben spanning en stress
op het seksleven van de student?
Hoogland: «Ik denk dat eksamenstress een
nefaste invloed heeft op spanningen in je
seksuele relatie, natuurlijk is het wel zo dat
seks in je eksamenperiode je effe kan doen
afreageren. »
Veto: Heb je zelf al seks gehad voor een eksa-
men?
Op de achtergrond: "Peter heeft nooit een
eksamen gedaan (gelach)
Hoogland: «Jawel, jawel.. .. Ik heb wel
eksarnens gedaan, al lag mij dat wel niet zo
goed. Trouwens, ik heb toen de nefaste
voor- en nadelen van seks voor cksarncns
kunnen merken.»
Op de achtergrond: "Peter, je seksleven was
dus een rarnp!»
Veto: Denk je dat seks kan leiden tot een hoger
bewustzijn?
Hoogland: "Nee, het is wel zo dat seks
zorgt voor het respekteren van een per-
soon. Stel dat je seks hebt met je prof. dan

Teleblok heeft een lage drempel. Alle
oproepen gebeuren immers in anonimiteit,
zowel langs de kant van de beller als van de
vrijwilliger. Die laatsten hebben een ge-
heimhoudingsplicht met betrekking tot alle
gesprekken. Teleblok is er niet alleen voor
studenten die voor grote katastrofen staan.
Griet Janssens: "Ook een briljante student
die bang is zijn grote onderscheiding en
daarmee tesamen zijn doktoraatsplannen.
in het water te zien vallen, kan al eens in
paniek slaan. Faalangst of paniek is immers
iets dat evengoed bij slimmere studenten
voorkomt, die wel alles onder de knie heb-
ben en wel op tijd zijn begonnen. Lawaai-
erige verbouwingen in de straat kunnen
genoeg zijn om de stoppen te doen door-
slaan.

Ook ouders van gestresseerde studen-
ten kunnen naar Teleblok bellen. Janssens:
"Sommige ouders zijn gewoon bezorgd,
maar anderen denken bijvoorbeeld dat hun
zoon of dochter lui is geweest en het daar-
om niet gaat halen. Wij proberen hen uit te
leggen dat dat niet per se de oorzaak van
een slecht eksamen hoeft te zijn. Omge-
keerd moeten we soms ook een student
helpen inzien dat hij of zij een richting
heeft gekozen die te moeilijk is of die ge-
woon niet bij de persoon in kwestie past.
Regelmatig reageren ouders en studenten
eerst verontwaardigd dat we zoiets durven
zeggen. Maar ik vind dat er een verschil is
tussen luisteren en iedereen zomaar gelijk
geven. Als er iets mis zit, moet je daar ook

Al maandenlang is zijn radioprogramma Het
land van Hoogland het meest beluisterd door
vele jongeren. Niet alleen de medewerking
van de luisteraar, maar ook het altijd luis-
terende oor van de crew dragen bij tot de
populariteit van het Hoogland. Dus voelden
ook wij ons geroepen om deze kale knikker
over een studentikoos onderwerp aan de
tand ï:e-voelen.
Telefooncentrale Topradio: «Goeiedag.
met wie spreek ik?»
Veto: Met Veto, het studentenblad van de
Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie,
oftewel Loko.
Telefooncentrale Topradio: "Waar wil je
straks over praten?»
Veto: Wel, ik had Peter graag geïnterviewd over
eksamenstress en de invloed van seks hierop.
Telefooncentrale Topradio: "Een ogen-
blikje wachten alstublieft. .. »
Peter Hoogland: "Dag Veto uit Leuven»
Veto: Dag Peter. zouden wij u enkele vraagjes
mogen stellen?
Hoogland: "VUur maar all»
Veto: Is seks goed voor het eksamen?
Hoogland: "Neen, volgens mij niet, want
seks voor een eksamen is als seks voor een
sportprestatie. Na een sekservaring kom je
al uitgeput aan de meet, dus hoe zou je dan

Dieter Maes
Bart De Schrijver
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Eksamens, doktersbriefjes en pillen

"Dokter, dokter, ik heb last van'~h·ypereksaminatie"
Oijdens de blok en de eksamens

bezwijkt menig student onder
de druk: men wordt ziek, ziet

het niet meer zitten of raakt vlak voor
een eksamen kompleet in paniek. Het
zijn dus drukke dagen voor Leuvense
huisartsen en apotekers. De studen-
.tenartsen van het Medisch Centrum
van de KU Leuven springen echter
niet losjes om met voorschriften voor
pillen. Zij staan in kontakt met de om-
budsdiensten en de dienst voor studie-
advies en proberen eerst en vooral te
peilen naar de onderliggende proble-
men van de studenten.

In tegenstelling tot de rest van het jaar ver-
tonen de studenten tijdens de blok of eksa-
mens ziekteverschijnselen van een andere
aard: hevige hoofdpijn, spierpijn, hartklop-
pingen, enzovoort. De artsen van het Me-
disch Centrum van de KU Leuven zijn hier-
mee goed vertrouwd. Adelin DeGroote
(hoofd-geneeskundige): "Als studenten
achter hun boeken kruipen worden ze vaak
gekonfronteerd met zichzelf. Problemen die
binnen het jaar niet erkend zijn, komen nu
aan de oppervlakte. Dit doet zich bijvoor-
beeld voor in de vorm van faalangst. Wij
proberen echter te achterhalen wat daar
achter zit. Meestal zijn de studies veel te
zwaar en sturen we die persoon door naar
studie-advies ."

Een hele tijd terug, toen er nog niet
zoiets bestond als een ornbudsdienst, wer-
den de artsen van het centrum vaker ge-
konfronteerd met akutere situaties. Nu kan
het centrum een intens kontakt onderhou-
den met de ombudslieden om vlugger in te
grijpen en een regeling te treffen. Boven-
dien zijn de 'studenten-artsen' vanaf een-
endertig maart steeds bereikbaar, ook in het
weekend.

Briefje

Het Medisch Centrum bereikt elk jaar
- naar eigen zeggen - zo'n vijfduizend
studenten. Adelin DeGroote stelt evenwel
het volgende vast: "Door de verhoogde
mobiliteit en het feit dat studenten voort-
durend kontakt kunnen onderhouden
met thuis, zijn de ouders veel meer aan-
wezig in Leuven. Dikwijls krijgen wij tele-
foontjes van ouders die ons vragen om
even naar hun dochter te gaan. Achteraf
bellen ze nogmaals om te vragen hoe het
was. Dit is toch bedroevend en betuttelend
en bovendien nefast voor de onafhanke-
lijkheid van de student. Ik denk dat dit een

gevolg is van de individualistische mental-
iteit."

Wie morgen eksamen heeft en plots
nog driehonderd ongestreepte bladzijden
ontdekt, of het gewoon even niet meer ziet
zitten, gaat soms naar de huisarts en zet z'n
beste beentje voor om er zo slecht mogelijk
uit te zien. Nochtans geeft deze studenten
hun hoogste betrachting, een doktersbrief-
je, alleen een reden om een afwezigheid op

een eksamen te wettigen. Een briefje geeft
in principe geen recht op een nieuw eksa-
men in dezelfde zittijd. Bovendien beslist
elke ombudsman autonoom of hij een
briefje aanneemt of naast zich neerlegt. Vol-
gens dokter DeGroote hangt het probleem
van de briefjes ook voor een stuk af van de
ornbudslieden. Als die kost wat kost briefjes
gaan eisen om iets te wettigen, en er geen
ruimte is voor overleg en diskussie, dan

,.

Welke zou ik eerst slikken? (foto areh ief]

stelt de studentenarts vast dat studenten.
meer geneigd zijn om toneel te spelen. In
tegenstelling tot sommige huisartsen, voert
het Medisch Centrum een strenge brief jes-
politiek.

Pillen

Ook de voorschriften voor geneesmid-
delen zijn niet zomaar af te halen bij de
studentendokters. DeGroote: "Wij sporen
de studenten om rrkdische en psychologi-
sche redenen aan zó weinig mogelijk ge-
neesmiddelen te gebruiken. Wij hebben op
dat vlak 'een sledlte naam' bij de studenten
en schrijven bijvoorbeeld niet zonder meer
Captagon voor. Wij zijn immers niet de
'uitvoerders' van hun vragerrrnaar we gaan
hun situatie bekijken en over hun proble-
men praten."

Uit een aantal gesprekken met Leuven-
se apotekers ble~k dat vanaf de Paasvakan-
tie' tot de eksamens de studenten een aantal
'farmaceutische stadia' doorlopen. In de
aanloop naar de blok toe worden de Leu-
vense apotekers rijk door de verkoop van
oorstoppen en vitamine-preparaten. Tijdens
de blok doet men zich te goed aan energie-
opwekkende middeltjes zoals Defatyl.
Nochtans geven vele artsen en aporekers
toe dat deze lapmiddelen slechts weinig
zoden aan de dijk brengen. Zwaar gekom-
mersialiseerde pillen. zoals Dynarax, zou-
den het zelfde effekt hebben als cola.

Tijdens de eksamens worden vaker sti-
mulerende middelen gebruikt zoals anymi-
ne en alfavit (efedrine), deze zijn vrij te ver-
krijgen. Catorid en Captagon daarentegen
zijn stimuli die alleen met een voorschrift
te verkrijgen zijn. Het zijn amfetamines die
op het centraal zenuwstelsel inwerken. De-
ze stimuli staan op de lijst van de verdoven-
de middelen. Dat wil zeggen dat het Minis-
terie van Volksgezondheid strikt kontroleert
hoeveel pillen en door welke apotekers er
pillen worden aangekocht. De indianenver-
halen dat aporekers Captagon in 'het zwart'
zouden verkopen, kloppen niet. Wel is het
zo dat sommige artsen zéér gul zijn in het
voorschrijven van Captagon. Nochtans zijn
er aan het gebruik van captagon ernstige
risiko's verbonden. Eerst en vooral kan
men - bij dagelijks gebruik - last krijgen
van hartkloppingen en maagpijn. Als men
de dosis steeds opdrijft kan een moeilijk te
stoppen verslaving ontstaan. Het eindresul-
taat is dat men ofwel psychotisch wordt
ofwel in een depressie belandt als men
tracht te stoppen. Allicht een bittere pil.

Schart De Brijver

De achterpoort jes van het eksamenreglement

Hoe overleef ik de eksa'mens?
()

Isje het algemeen eksamenre-
glement in een vlaag van pa-
niek naleest op eventuele ach-

terpoortjes. keer je van een kale reis
terug. Die achterpoort jes zijn immers
vrij beperkt en hebben meestal betrek-
king op uitstel. Aan de dag des oor-
deels kan je dus niet ontsnappen.

De beste weg is nog altijd de ombudsdienst. .
Volgens het eksamenreglement kan je al-
leen om zwaarwichtige redenen eksamens
verplaatsen. De ombuds oordeelt hier ech-
ter soeverein over en treft een nieuwe re-
geling. Als je geluk hebt, is de ombuds heel
schappelijk en kan je je er vrij snel uitpra-
ten: een zware eksamenregeling of oversla-
pen behoren hier tot de mogelijkheden. Een
strikte ombuds, zo iemand die later nog
gaat werken voor een bestofte overheids-
dienst, is de nachtmerrie van elke student.

Bij zo iemand moet je grof geschut boven-
halen. Sterfgevallen in de familie zijn altijd
een goede reden. Pas er dan wel voor op
dat sommige ombudslui nog sinisch kun-
nen zijn door een bewijs te vragen. Nodig
zo iemand dus gerust uit voor een autopsie.
De ombuds heeft je familielid immers nooit
gezien.

kafee te laten gebeuren. Niet alleen houd je
dan de mogelijkheid tot betwisting achter
de hand, je kan dan immers ook de prof
proberen zat te voeren, zodat hij je in een
schappelijke bui met een trippel naar huis
stuurt.

Tenslotte kan je ook een speciaal sta-
tuut aanvragen datje toelaat de eksamens
te spreiden (artikel veertig bis). Deze aan-
vraag moet spijtig genoeg wel voor de paas-
vakantie gebeuren. Wat betreft de statuten
heb je de keuze tussen ernstig gehandicap-
te, topsportbeoefenaar. kunstbeoefenaar of
voltijds werkende.

Trippel

Het eksamenreglement stelt ook dat de
eksamens moeten worden afgenomen in
een universiteitslokaal (artikel achttien).
Probeer dus aan de eksaminator uit te leg-
gen dat psychologisch onderzoek heeft uit-
gewezen dat je meer uit je geheugen kan
halen als je je eksamens krijgt op de plaats
waar je hebt geblokt. Je hebt daarna ook de
mogelijkheid om het eksamen te betwisten.
Als de eksaminator in een grappige bui is,
kan je ook voorstellen om het eksamen op

Lourdes

We raden zelfverminking af, alhoewel
dit ook nog 'voordelen' kan opleveren voor
de volgende jaren. Doen alsof is ook moge-
lijk, tenminste als je enkele maanden in
een rolstoel wil ronddolen. TIjdens de zomer-
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vakantie moet je dan wel een kaartje vanuit
Lourdes sturen, om te melden dat God nog
altijd bestaat en Zijn wonderen de wereld
nog niet uit zijn. Zo vermijd je argwaan, als
je het jaar daarop terug je benen gebruikt.

Ook topsporters kunnen zo een bijzon-
der statuut krijgen. Het is echter wel moei-
lijk om deze nog zo laat te verwerven, ten-
zij je volgend weekend FC Vigor Wuitens
Hamme aan zijn eerste landstitel helpt.

Als kunstbeoefenaar erkend worden, is
iets simpeler. Koop verschillende kleuren
verf en gooi ze willekeurig op een doek. Als
ze dit niet als kunst willen erkennen, kan je
nog altijd zeggen dat ze niets van heden-
daagse kunst begrijpen.

Het gemakkelijkst te krijgen statuut is
nog altijd dat van voltijds werkende. Het is
trouwens nog handig ook, want in tegen-
stelling tot dat van ernstig gehandicapte of
kunstbeoefenaar verdien je er nog geld mee
ook. Het is wel twijfelachtig of professionele
toogdanser of fakbarmeubel als een beroep
zullen worden erkend. Suksesl

Perman Hauwels

Met dank aan de Veto's Kebab-kommissie/eden.
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Veto'sgrote kebab-onderzoek

(FotO:JOOSf He/sen)

Het mooiste :moment is het kebab-moment
Oe döner kebab heeft een vaste

stek verworven in de voedselpi-
ramide van de Leuvense stu-

dent. Maar aan welke kwaliteiten
moeten kebabs voldoen en is er een
verschil tussen de talloze kebabzaakjes
in de stad? Om de gedachtenis aan
Emiel Goelen in leven te houden,
richtte Veto een kommissie 'kebab' op
en maakte voor de Veto-konsument
een hoogwaardige selektie.

De kebab vindt zijn oorsprong op het Ara-
bische schiereiland. De Ottomaanse inval-
lers namen het woord en het gerecht over.
De Grieken noemen het 'gyros'. Het prin-
cipe is dat stukjes schapen- of rundsvlees
op elkaar worden geplakt met melk, meel
en water. Het geheel wordt gebraden en ge-
kruid. Vooral de Turkse (en Koerdische)
gastarbeiders namen het vlees-op-een-stok-
je mee naar België. Na de sluiting van de
mijnen probeerden vele migranten hun
brood te verdienen door een kebabzaakje te
stichten. In de jaren zeventig en tachtig sti-
muleerde de Turkse overheid zelfs de Turk-
se banken om goedkope leningen te geven
aan de onderdanen in Europa.

In Leuven opende de eerste kebabzaak
haar deuren in de Tiensestraat. waar nu
Efes is gelegen. Geleidelijk aan kwamen er
in elke belangrijke Leuvense straat een aan-
tal kebabzaken. De uitbaters zijn van ver-
schillende origine: Turken, Turkse Koerden,
Egyptenaren, Tunesiërs en Iraakse Koerden.
De kebab heeft op een korte tijd de mono-
poliepositie van het frituur sterk aangetast.
Ook in een kebabzaak kan je frieten eten,
ze zijn zelfs kwalitatief beter want de fri-
teuses zijn kleiner zodat het vet vaker
wordt vervangen.

Milieu
Vooraleer het vergelijkend onderzoek

aan te vallen, willen wij toch een waar-
schuwing geven: dit is geen akademisch
verantwoorde vergelijkende studie. Daar-
voor hebben we te weinig kebabs binnen-
gespeeld. Toch hebben we alles gedaan om
dit onderzoek van enig nivo te voorzien.
Maar liefst zeven kebabzaken kregen leden
van Veto's kebabkommissie over de vloer.
We stelden op voorhand enkele criteria op
aan de hand van tips uit het milieu.

Op de eerste plaats hebben we aan-
dacht besteed aan objektleve kenmerken
zoals de prijs en de grootte van de kebab.
We zijn ten slotte st udenten die met een
schrale portefeuille een gigantische maag te
vullen hebben. Vervolgens onderzochten
we de intrinsieke kwaliteiten van de kebab:
krokantheid en versheid van het brood;
versheid, diversiteit en kwantiteit van de
groenten (komkommer, ui, sla, tomaat,
rode kool, witte kool, pepers en wortelen) .
en spreiding van de saus. De finale toets om
de intrinsieke kwaliteit te beoordelen was
het criterium "Elke hap moet hetzelfde
smaken". Vervolgens ging onze aandacht
uit naar enkele ekstrinsieke kebabfaktoren:
de bediening, de gezelligheid, de zichtbaar-
heid van de bereiding, de netheid. Om één
indianenverhaal alvast alle groeikansen te
ontzeggen: een spies kebabvlees kan maxi-
maal twee dagen blijven draaien.

Kip

Om zes uur 's avonds verspreidden
Veto's kebabkommissieleden zich naar alle
Leuvense windrichtingen: Naamsestraat.
Mechelsestraat. Brusselsestraa t. Tiensestraa t
en Oude Markt. In de Brusselsestraat deed
Veto twee zaken aan: Cappadocië en Istan-
bul. Bij döner kebab Istanbul stootten de
kommissieleden meteen op enkele pijnpun-
ten. Eerst en vooral werd hun vraatzucht
niet gestild: te weinig vlees en groenten.
Bovendien was het vlees te hard gebakken
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zodat het nog amper smaak kon hebben.
Van pepers had Istanbul blijkbaar nog nooit
gehoord. De saus was ongelijkmatig ver-
spreid; bekend gevolg: telkens je een hap
neemt, druppelt de looksaus op je broek.

Cappadocië, de kebabzaak een eindje
verder, was dan weer een uitblinker. Niet
alleen voldeed de genuttigde kebab tot in
de puntjes aan alle Veto-criteria, maar heeft
men de keuze tussen een uitgebreide skala
kebab- en vegetarische schotels. Doorheen
de glazen toog kan je zien wat men in je
kebab stopt. Nadeel van zo'n 'transparante'
kebabbereiding is toch wel dat het de ver-
rassing en de mystiek van het moment wat
wegneemt. Het mooiste moment is immers
het kebab-moment: het tijdstip waarop je je
tanden zet in een maagdelijke kebab en je
nog niet weet waar de saus en de andere
lekkere dingen zitten en/of die er über-
haupt wel zijn.

De kommissieleden die kebabs in de
Tiensestraat onderzochten, kwamen niet
echt bevredigd terug. Bij Efes smaakte het
vlees naar koeienleer. moest men lang
wachten op bediening en lag de zaak er
groezelig bij. Döner kebab Omur's vlees had
ook een ranzige smaak en de saus lag tegen
de wand van het brood aangeplakt. Elke
hap kon dus onmogelijk hetzelfde smaken.
Men heeft ook moeten vaststellen dat er
slechts drie komkommerschijfjes toege-
voegd waren, waarvan één ernstig uitge-
droogd. Enig pluspunt: bij elke kebab krijg
je een flinke portie pepers.

Folteren

Onze jongens in de Mechelsestraat
keerden tevreden terug want de vlees- en
groentekwaliteit van Snack Dijle bleek van
hoog nivo. Bovendien ziet de konsument
de ingrediënten in de toog liggen. Deze
werden wel met de handen in de kebab
gcsropt. en omwille van anti-virale en bak-
teriologische redenen mag dat niet. De
mensen zijn vies van elkaar tegenwoordig.

Op de Oude Markt had Veto de keuze
tussen vier Kebabzaken. Zij kozen er een
'specialleke' uit: Quality Snack. Deze kleine
keet bestaat uit een derde frituur, een derde
döner kebab en de rest is pita. Het is de eni-
ge zaak in Leuven die kebab op oorspron-
kelijke oosterse wijze klaarmaakt. Het vlees
wordt helemaal ingewikkeld in een soort
pannenkoek, dat eigenlijk écht ongede-
semd, Koerdisch brood is. Dit kebab-kon-
sept oogt niet alleen veel smakelijker dan
de plompe kebab, zoals men die hier
bereidt, maar het voordeel is dat de ingre-
diënten goed verspreid worden. De uitbater,
een Tunesische student archeologie.us krea-
tief met kebabs. Zo ontwikkelde hij zijn fa-
meuze 'oosterse rol': een kebab met stukjes
merguezworstjes. Het duurt wel wat langer
vooraleer het eten gereed is, maar het loont
de moeite. De Tunesiër praat tenslotte vlot
een uurtje vol over het oude Cartago.

Koerdistan

Ging bij de voorbereiding van dit on-
derzoek de aandacht vooral naar de kwali-
tatieve kenmerken van de kebab, uit de on-
derzoeksresultaten van de helft van de
komrriissieleden bleek dat sociaal kontakt
met de uitbater de grootste bevrediging gaf.
In Kebab-2000, in de Naamsestraat. hadden
de kommissieleden een urenlang gesprek
met uitbater Soran. Soran is een erkend
politiek vluchteling. Hij studeerde filosofie
in Turkije, Germaanse filologie in Athene
en journalistiek in Duitsland. Na bedreigin-
gen vanwege de Turkse overheid omwille
van zijn politieke aktiviteiten, belandde hij
na een hele odyssee in Leuven. Soran ver-
telde over de geschiedenis van de Koerden
en hoe dit volk in de huidige erbarmelijke
situatie is terechtgekomen. De Verenigde
Staten en Europa werden die avond op de
korrel genomen. Soran: "Waarom doet men

niets voor het Koerdische volk en schildert
men ze af als terroristen? Waarom kreeg in
België de Koerdische zender Med-TV zend-
verbod?" Soran wees er op dat er ook bin-
nen de Leuvense Kebabgemeenschap span-
ningen zijn. Zo staan een aantal zaken be-
kend voor hun Koerdische signatuur. An-
dere zaken zijn dan weer berucht omwille
van hun Grijze Wolven reputatie (Grijze
Wolven zijn ekstreern-rechtse Turken). Van
kontakt tussen die groepen is geen sprake.
Soran beweert dat de haat van bovenaf
werd opgelegd door het Turkse regime dat
tot hier tentakels heeft. Zelfs de groothan-
delaars die het kebabvlees leveren zouden
op dezelfde manier gepolariseerd zijn.

Veto voelde wat gène om na zo'n
uiteenzetting de filosoof nog vragen te stel-
len over sla, tomaten en kebab. Maar Soran
is trots op wat hij doet en vol entoesiasme
voegde hij zelfs nog een aantal criteria aan
ons lijstje toe. Hij gaf advies om erop toe te
zien dat de groenten elk uur worden gesne-
den, zodat ze vers zijn. Ook moeten de toe-
stellen en de tafel onder de kebabspies
kraaknet zijn. Een specialiteit van Kebab-
2000 is de kipkebab. Kalkoenlapjes worden
goed doorbakken op een grill en in een
krokante koek gestopt, samen met verse
groentjes. Dit is stukken lekkerder dan de
kip op een spies die snel uitdroogt en zijn
smaak verliest. Sommige zaken warmen
gewoon wat kippenbrokjes op in een mi-
krogolfoven. Het resultaat is een vettig
boeltje waarbij het kippenvet het brood
wak maakt.

Eindnoot voor de kebabfreak: Wij heb-
ben de grootte nergens vermeld want er
waren slechts verwaarloosbare verschillen.
Bijzonder weinig kebabzaken voegen wor-
teltjes roe aan de kebab. Hoe krokanter het

brood, hoc groter de kans dat een persoon
met kleine mond, er zich bij de eerste beet
aan scheurt.

Bart De Schrijver

Met dank aan de kommissie/eden, vooral aan

Mousio en WOl/heir (Je liet de smaak echt niet

meer los .. .)

Veto ZOEI(T:
Schrijvers, fotografen,
cartoonisten, dtp' ers die
geïnteresseerd zijn om
volgend jaar mee de
Veto te maken, zijn van
harte welkom op een
eksklusief informatie-
uur op woensdag 15
mei. Kom tussen 1800u
en 1900u naar 's Meiers-
straat 5 (tussen hoge-
schoolplein -Muntstraat. )
'Een natje en een
kebabje zullen voorzien
zijn.
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Canonica en haar verkiezingen

"De paus duidt zijn opvolgers ook zelf aan"
C)anonica, de kleinste kring van

Leuven, vertegenwoordigt de
studenten Kerkelijk recht. De

verkiezingprocedure is wog niet beëin-
digd. Of de studenten nog echt moeten
gaan stemmen, is nog onzeker. Wim
Raeymaekers, de huidige preses, geeft
tekst en uitleg.

Veto: Hoeveel studenten vallen onder Canonica?
Hoeveel studenten zitten in het presidium?
Wim: «Het aantal studenten bedraagt dit
jaar vijfenveertig. Het presidium telt vijf
personen: de preses, die ook de
Nederlandstalige studenten
vertegenwoordigt, de vice-preses, de verte-
genwoordiger in de Pakulteitsraad voor de
Engelstaligen, de POK-verantwoordelijke,
die ook zetelt op de Fakulteitsraad omdat
het om dezelfde vergadering gaat en de
vertegenwoordiger op Sociale Raad.»
Veto: Welke procedure volgt Canonica bij haar
verkiezingen?
Raeymaekers: «Er is een periode dat men
zich kandidaat kan stellen. Deze loopt nor-
maal tot voor de paasvakantie. Daarna
maakt het presidium de kandidaturen be-
kend en begint de periode van het
stemmen te lopen. In het verleden
gebeurde dit schriftelijk en kon men lot de
deliberatie het formulier opsturen. Deze
procedure gebeurde enkel als er meer dan
één kandidaat was. Als er slechts één
kandidaat was en deze het jaar ervoor ook
preses was, dan werd die meestal zowiezo
aanvaard. Hierbij werd het principe
gehanteerd dat de kandidaat het jaar ervoor
al verkozen was. Als er een nieuwe en
enige kandidaat was, moesten er ook
verkiezingen plaatsvinden. Enkele jaren
geleden is deze procedure afgeschaft toen
een priester preses was. Of het daarmee te
maken heeft, weet ik niet. Het grapje gaat
wel eens dat de paus zijn opvolgers ook zelf
aanduidt. In hoeverre dat dit toen de reden
was, weet ik niet. De twee vorige jaren
hebben ze deze procedure gevolgd. Ze
deden toen een rondvraag wie er kandidaat
was. Dan moest er enkel nog een formele
kandidatuursteIIing komen en werd de
preses gekozen. Enkel het huidige presi-
dium besliste dus over de
kandidatuursteIling. Vanaf dit jaar zijn de
verkiezingen terug ingevoerd. We hebben
het tijdschema niet echt gevolgd, maar de

Donderdagavond heeft uiteindelijk ook de
Landbouwkring (LBK) de fakkel
overgedragen aan een nieuw presidium dat
de studenten blo-Ingenieur het jaar
tweeduizend binnen zal moeten
loodsen. In tegenstelling tot de
meeste andere kringen werkt LBK
niet met elkaar bekonkurreren de
ploegen en hanteert men een
systeem van verkiezing per funktie.
Elke kandidaat moet op zijn eigen
manier de kringleden proberen te
overtuigen dat hij of zij de geschikt-
ste persoon is voor die opdracht.
Voordeel hiervan is natuurlijk dat
iedereen direkt weet wat voor vlees
er in de kuip tit. Probleem blijft dat
niet verkozen, entceslaste
kandidaten met lege handen
achterblijven. Doch zoals Bart
Verjans, huidig preses, zo mooi
verwoorde: -LBK komt niet op met
een ploeg want LBK is één grote
ploeg."

In een goed gevulde aula
werden de aanwezigen al direkt
vergast op een strip-act in ware full-
moruy stijl. Het zou er niet kalmer
op worden met eerstekanoers die
omgetoverd werden van brave

periodes hebben we wel gerespekteerd..
Veto: Er zijn dus geen verkiezinqsaktiviteiten?
Raeymaekers: «Neen. Je hebt wel de kan-
didatuursbrief. Daarin kan de kandidaat-
preses vertellen waarom hij wil verkozen
worden, wat hij volgend jaar wil organise-
ren en vernieuwen. Als er meer dan één
kandidaat is, bezorgt het kieskornmitee de
motiveringsbrieven aan de studenten voor-
dat er tot stemaktiviteit kan worden
overgegaan. »

Snee
Veto: Wie zit er in het kieskommitee?
Raeymaekers: «Vroeger maakten daar
zelfs professoren deel van uit. Er is echter
geen ekspliciet kiesreglement. Wel staan er
een aantal zaken in de statuten van de
kring vermeld, zoals het feit dat er uit het
huidige presidium een kieskommitee moet
worden samengesteld. Vroeger
ondertekende de dekaan, die mee in het
kieskommitee zat, wel mee de stembrieven
om vervalsingen te vermijden. Vermits dit

allemaal verwaterd is, is het kieskommitee
nu het huidig presidium, buiten de kandi-
daat zelî..
Veto: Alleen als er dus een nieuwe kandidaat is
of als er meerderen zijn, is er een verkiezing. Heb
je zoiets ooit zelf meegemaakt?
Raeymaekers: «Ik ben zelf nog maar twee
jaar aktief in de kring. De vorige preses is
het jaar daarvoor door zijn voorganger aan-
gewezen. Mij hebben ze ook aangeduid. Ze
hebben de kandidatuursbrie[ gelezen en ge-
zegd dat het in orde was. In het verleden
zouden er wel veldslagen hebben plaatsge-
vonden tussen twee personen die uit het
uittredend presidium kwamen. Toen werd
op het scherp van de snee gestreden om de
funktie binnen te halen. De laatste jaren is
dit gerninderd..
Veto: Levert die kiesprocedure geen problemen
op om je studenten binnen de Leuvense Overkoe-
pelende Kringorganisatie (Loko) te vertegenwoor-
digen? Kringvertegenwoordigers moeten immers
ofwel demokratisch zijn, ofwel aangeduid door
een orgaan dat zo gekozen is.
Raevmaekers: «Dit was de voorgaande

jaren inderdaad een probleem. Het Loko-
principe zegt dat de basis een studentenver-
tegenwoordiger kiest die dan kan zetelen
op een hoger nivo. Dat is één van de rede-
nen waarom we die verkiezingsprocedure
terug hebben ingevoerd.»
Veto: Maar die vinden enkel plaats als er een
nieuwe kandidaat is of als er meerderen zijn,
niet als iemand zichzelf zou opvolgen.
Raeymaekers: J<Als ik mezelf volgend jaar
zou willen opvolgen en de enige kandidaat
ben, zouden er geen verkiezingen
plaatsvinden.lk ben dan immers toch al
verkozen door'de basis, niet dit jaar, maar
het jaar daarvoor. Nu staat er een deel over
de verkiezingen in de lé~in.8statuten, maar
over heel wat praktische zaken wordt niets
gezegd. De statuten schieten dus tekort.
Volgend jaar zal er een apart kiesregJement
komen. De huidige procedure is in de prak-
tijk tot stand gekomen. De regels ervan zijn
echter niet aangepast en niet
neergeschreven. De huidige kiesprocedure
is dus te summier.»

Herman Pauwels

...
Verkiezingen bij psychologie

Dromen van een kring met status
4) e studenten psychologie kozen

onlangs hun presidium voor
1999-2000. Veto belicht de ver-

kiezinqsweek en de plannen voor vol-
gend akademiejaar.

In de eerste week na de paasvakantie ver-
kiest psychologie traditioneel haar nieuw
presidium. Ook dit jaar kwam er, naast en-
kele lolkandidaten, slechts één serieuze
ploeg op. Die stond onder leiding van Joep
Schuurmans. Zijn ploeg bood de studenten
een goed gevuld programma aan, dat echter
enkel gericht was op ontspanning en veel
drank.

Het orgelpunt is natuurlijk de verkie-
zingen zelf. De studenten konden kiezen
tussen de ploegen en dus niet apart per
funktie. De kring werkt niet met een vast-
gelegd kworum. Volgens uittredend kring-
koördinator Tim Smits werd een opkomst
van een derde ruimschoots overschreden.

Hier zijn wel niet de studenten van het
laatste jaar bijgerekend. Door hun stage en
tesis zijn ze amper te zien in Leuven. Het
opkomstpercentage was hoger dan vorig
jaar. De studenten konden vanaf dit jaar
immers ook in de les stemmen.

Buiten
De nieuwe kringkoördinator Joep

Schuurmans wil volgend jaar drie grote za-
ken verwezenlijken. Hij wiJ terug een status
van grote kring. Een grote kring is een
kring die meer dan duizend studenten ver-
tegenwoordigd. Of ze deze status ook uit-
straalt, is onder meer afhankelijk van hoe
ze zich profileert. Om dit te verwezenlijken,
wiJ het nieuwe presidium een grote inter-
fakultaire happening op de Oude markt
organiseren.

Schuurmans wil ook de onderwijswer-
king konsolideren. De proffen luisteren te-

Bijenkoningin bij Landbouwkring
schoolkindjes tOLwilde Iuilbeesten. Af en
roe was er tijd voor bezinning en zorgde de
nieuwe werkgroep 'religieuze begeleiding'

voor een gelovige noot, Waarna het verder
ging met een bokskamp tussen Smurfen en
Telerubbies. Twee tellen later bevonden we

rug naar de studentenvertegenwoordigers,
wat een goede vertrekbasis is. Ook zijn aan-
wezigheid binnen Kringraad, de onderwijs-
geleding van Loko. kan hiertoe bijdragen.
Het liefst zou hij ook op de burovergadering
willen zitten, omdat hij dan beter op de
hoogte is en beter snapt waarom een on-
derwerp op de agenda komt. Spijtig genoeg
zal hij weinig tijd hebben.

Het derde doel wordt de heropening
van de Shrink. De lakbar der psychologen
moest in 1994 het gebouw van de univer-
siteit verlaten, om plaats te maken voor
Alma 1. De kring moest toen een gebouw
huren, ver van haar fakulteit. Het faillisse-
ment dit jaar was hiervan dan ook het ge-
volg. De studenten waren verplicht hun tijd
te doden in de kafees Nivoo en Artmania.
Een aantal brouwerijen zijn nu echter be-
reid gevonden om de shrink terug op te
starten, deze keer dicht bij de fakulteit.

Herman Pauwels

ons in de Zwitserse Alpen alwaar de fami-
lie von Trapp een ware musical ten berde
bracht.

Tussen al dat gefeest door moest
er ook tijd worden vrijgemaakt voor
serieuze aangelegenheden. Zo wacht
de nieuwe onderwijsploeg de moeil-
ijke taak om het major-
minorsysteem aan de
Landbouwfakulteit te hervormen. En
natuurlijk moest er ook een nieuwe
preses gekozen worden. De kandi-
date, Veerle Vanvoorden. wist de
Roerenkotters op haar hand te krij-
gen door de Landbouwkring te
vergelijken met een bijenkorf waarin
ieder zijn steentje bijdraagt.Het
waren vooral haar positieve ervarin-
gen binnen de kring en de 1100p

anderen te kunnen motiveren die
haar er toe hebben aangezet om
preses te worden. Het vertrouwen in
baar nieuwe medewerkers is er In
ieder geval. Voor het eerst in tien
jaar weer een vrouwelijke generaal
aan het hoofd. Trouwens, met
Armlek verstraelen als vice-preses is
het presidium voor volgend jaar
opvallend vrouw-gericht.

(tvw)



De nieuwe generatie politici over rood en groen, paars en bruin.

"De NPC is niet mislukt, ze is erkracht"
Oen maand voor de verkiezingen

wordt de reeks rond proffen en
politiek afgesloten met als

toetje een debat tussen de vertegen-
woordigers van de partij-jongeren.
Opvallend was dat vooral de opposi-
tiepartijen daarvoor gemotiveerd
waren, de jongerenorganisaties van
CVP en SP stuurden uiteindelijk geen
vertegenwoordiger. Nationaal woord-
voerder van Jong Agalev Knut
Deswert wisselde van gedachten met
Pascal Dubois, internationaal sekre-
taris van Jong- VLD, en Siqurd
Vanqermeersch, oud-voorzitter van de
Vujo en tweede opvolger voor de
senaat bij de Volksunie.

van, Peter Reeckmans. dacht dat die
jongerenorganisatie meer een studenten-
club was en hij had zijn kwaliteiten als
feestpreses. maar het heeft politiek niet ge-
werkt.»
Sigurd Vangermeersch: «Het gaat erom
hoe je je als jongerenorganisatie inschat,
wat je als je taak ziet. Ik vind nog altijd dat
de moederorganisatie het belangrijkst is, en
dat je daarnaast met jongeren rond politie-
ke standpunten bezig moet zijn. Maar soms
zijn er jongeren die de organisatie zien als
een middel om een gewaarborgde positie te
krijgen om binnen de partij aktief te zijn.
Ook wat de macht binnen de partij betreft,
schat je jezelf in. Ik weet best dat je als jon-
gerenorganisatie jaren op een nagel kan
kloppen terwijl een Hugo Schiltz of een
Jaak Vandemeulebroecke maar één keer
iets anders hoeven te zeggen op een partij-
bestuur om al dat werk teniet te doen. De
afwijkende standpunten van jongeren zijn
niet altijd even populair en dat botst soms
met de gevestigde waarden van de partij.
Bepaalde mensen nemen mij nu nog altijd
kwalijk wat ik vroeger als jongerenvoorzit-

konkrete dingen bezig te zijn. Wat stand-
punten betreft, we hebben wel meer aan-
dacht voor thema's die jongeren interesse-
ren: milieu. ontwapening, mobiliteit, ste-
den, enzovoort. Maar de moederpartij is
meestal akkoord met ons, omdat we in de-
zelfde lijn denken.»
Vangermeersch: «De Volksunie-jongeren
hebben duidelijk wél standpunten die lijn-
recht ingaan tegen de partij, bijvoorbeeld
de legalisering van kannabis. Dat gebeurt
dan niet vanuit een oppositiepositie maar
juist van binnen de partij uit om duidelijk-
heid te krijgen op partijkongressen. Rond
migrantenstemrecht hebben we twee jaar
wekelijks gewerkt aan ontwerpteksten die
dan op het kongres voorgelegd werden. Die
teksten bebben het uiteindelijke standpunt
in belangrijke mate mee bepaald.:
Veto: De Nieuwe Politieke Cultuur kwam ook
voor een groot stuk uit politieke jongerenorgani-
saties en andere zoals Triangel. Nu vinden velen
dat die NPC gefaald heeft.
Dubois: «De NPC beeft niet gefaald, ze is
verkracht geweest. De ideeën van de NPC
en van Triangel zijn nog altijd aktueel,

maar de manier
waarop het spel
gespeeld is, dat
is wat anders.
De standpunten
- over finan-
ciering, politieke
benoemingen,
kieslijsten -
zijn zo vervormd
geweest dat de
NPC de NPC niet
meer is. De
invulling ver-
vreemdt totaal
van de idee.»
De Swert: «Ik
denk dat je het
gewoon moet
doen en er niet
eindeloos over
palaveren. Veel
mensen leuteren
er wel konstant
over maar doen
precies wat ze
vroeger deden.
Daarom moet de
oude generatie
verdwijnen en
plaats maken

Veto: In welke mate zijn de jongerenpartijen
een opstapje naar de moederpartij via een orga-
nisatie zonder veel macht en in welke mate gaat
het echt om werken aan autonome standpunten?
Pascal Dubois: «Dat hangt van veel Iakto-
ren af. onder andere van wie je bent. Er
zijn veel zonen of dochters van, die even

Pascal Dubais (foto Pieter Van der Aa)

langskomen om daarna via mammie of
pappie naar boven te geraken. Dat is niet
echt de bedoeling van een jongerenorga-
nisatie. Er zijn trouwens evenveel jongeren
die zonder te passeren via de jongerenorga-
nisatie de partij int reden als er jongeren
zijn die de overstap naar de moederpartij
nooit maken. Invloed op de moederpartij is
er wel, bijvoorbeeld via kongressen of wan-
neer je een aaneenhangend bestuur hebt.
Wij zijn nu pas gestart met Jong-VLD. De
vroegere VLD-jongeren hadden op het ein-
de heel weinig inspraak. De voorzitter daar-

ter gezegd heb. Nu, ik denk wel dat het
nuttig kan zijn om die botsing al eens uit te
lckken..

voor mensen met nieuwe ideeën.»
Dubois: «Tobback kan tien jaar zeggen dal
hij aan NPC doet maar dat zal nooit lukken.
De socialisten en de liberalen zijn nu een
spelletje aan het spelen waarbij ze hun
programma objektief willen laten
onderzoeken. De manier daarvoor is het
door vier mensen te laten uitvoeren, twee
van u en twee van mij. Dat is geen NPC.»
Vangermeersch: «Het is niet omdat er een
aantal initiatieven, zoals de kommissie-
Langendries. mislukt zijn dat je moet zeg-
gen: NPC is mislukt. Jongeren staan veel

Kannabis

Knut De Swert: «De jongerenorganisatie
staat bij ons niet los van de partij. We gaan
geen botsingen uitlokken. We hebben wel
onze eigen doelgroepen zoals migranten of
holebi's. De bedoeling is dat de jongeren
iets makkelijker groeien binnen de partij
door ervaring op te doen en met akties en

Moeder ol misser aller verkiezingen?
Ook al ligje niet wakker van po1îtie~, zorg er wel voor dat je op veertien juni niet met een kater wakker wordt. Met dit argument
trachten de crganisatoren van de derde Dag van de Demokratie (D·Dag) op zondag dertig mei veel volk naar Antwerpen te lokken. D-Dag
is niet in het minst gelicht op jongeren die dan jammer genoeg volop in hun blok zitten, Maar \,,"deturn.kon met bet oog op de verkiezin-
gen eigenlijk niet strategischer gekozen worden.

De "Moeder aller Verkietiµgen" is dan ook het centrale thema op D-Dag, Kranten en tv .zijn er al maanden over bezig en bet wordt
steeds meer een mediatieke bedoening, En daarin schuilt het gevaar dar mensen gaan stemmen op bekende gezichten of vallen voor goed-
kope slogantaal. De organisatoren van D-Dag willen de kiezer oproepen om zich degelijk te laten informeren en even bewust stil te staan
bij zijn keuze, iets wat wezenlijk is voor het goed funktioneren van een representatieve demokratie.

Veel informatie is op de D-Dag zelf te vinden. In de sfeervolle omgeving van het Antwerpse Zuîderpershuis kan men zogenaamd poli-
tiek gaan shoppen. Alle demokratische partijen zijn uitgenodigd om een standje te huren waar ze hun inhoudelijke boodschap kwijt
kunnen. Ook de Europese verkiezingen komen op deze beurs aan bod door middel van een speakerscorner. Verder is er een
tentoonstelling van politieke cartoons, on line-voting, projektie van de website en natuurlijk debatten.

De hele dag door wordt de debatkultuur hoog in hel vaandel gevoerd, Net op de. middag snijden de jongeren voorzitters de
gesprekken aan. Omstreeks bel dessen komen de grote jongens aan bod: Tobback. Dehaene, Verhofstadt, VankrunkeIsven en Geysels. De
namiddag wordt volgemaakt met "De macht van het woord" waarin uiteenlopende figuren als Kathy Lmdekens, Mark Reynebeau en
Geertrui Daem hun ding mogen doen. Net zoals de tweede D-Dag vorig jaar, zal ook de derde editie afgerond worden fnet een D-Avond.
Hier treden enkele jonge kolumnisten op met aansluitend een optreden van Die Anarchistische Abend Unterhaltung.

onbevangener tegenover politiek - zij heb-
ben ook geen postjes - en kunnen op die
manier nieuwe ideeën leveren. Ik ben er-
van overtuigd dat NPC nog mogelijk is
maar bet zal niet van vandaag op morgen
gebeuren. De partijen zullen doorgroeien
en bet punt zal op de agenda blijven
staan.»

Haar
•..

Veto: B1i.NPC wordt ook vaak gepleit voor initi-
atieven die aansluiten bij direkte demokratie. In
hoeverre kan dat een vervanging zijn voor de
parleJflentaire demokratie en het aanpakken van
de problemen die daar heersen, zoals de macht
van de partijen»
vangermeerschï'vïk heb het nooit zo be-
grepen dat die tegenover mekaar staan. Ze
zijn komplementair. Geen haar op mijn
hoofd dat er zou aan denken om de verte-
genwoordigingsdemokratie zelfs maar af te
bouwen. Ze is alleen niet voldoende, men-
sen voelen zich niet genoeg betrokken bij
de politiek. Waarom zouden we dan niet
gaan zoeken naar technieken van direkte
demokratie als aanvulling op die vertegen-
woordigingsdemokratie. Een referendum is
een aanvulling op regering en parlement.
Het is niet of-of, maar en-en ... »
De Swert: «De lokale politici die zo'n refe-
rendum organiseren moeten daar wel posi-
tief tegenover staan en de bevolking de
kans geven zich uit te spreken. Ze moeten
het niet gaan afwijzen omdat ze bevreesd
zijn voor de uitslag. We moeten ook de
mensen aansporen om zich meer te inte-
greren en die kultuur is er in Vlaanderen
nog niet. Maar als de mensen merken dat
de politici van goede wil zijn, dan kan d~t
snel veranderen.»
Dubois: «Je moet je ook de vraag stellen of
die 'normale' demokratie nog wel normaal
is en geen partikrátie. Maar waar staat di-
rekte demokratie voor? Er valt zoveel on-
der, bijvoorbeeld de samenstelling van de
lijsten.»
Vangermeersch: «De lijn lussen vcrtegen-
woordigingsdernokratie en dircktc demo-
kratie is overigens heel flou. Rechtstreekse
verkiezing van de regering bijvoorbeeld, is
dal nu dircktc demokratie of is dat verte-
gcnwoordigingsdernokratic? Er zijn argu-
menten voor het één en voor het ander. Ik
maak hel onderscheid niet graag. Het gaat
om een integrale demokratie en alles kadert
in een poging om de macht van de partijen
weg te trekken. De partijen zijn nu heel
machtig en de vraag is: is dat de demokratie
die wij wensen? »
De Swert: «Als je inspraak geeft. op welke
manier ook, dat moel je dat op een serieuze
manier doen. Een referendum moet je niet
als iets bindends zien. De parlementaire
vertegenwoordiging kiest de mensen die de
macht hebben..

Merk

Veto: Een tendens bij jont/eren is de totale af-
wezigheid van partijdissiplinc. Men verkiest een
partij maar voor een premier ziet /11e11 meer in
iemand van een andere partij en men ziel ook
wel brood in standpunten val/ /109 een andere
partij.
Vangermeersch: «Ik vind het een gezonde
reflex om kritisch te zijn en Ie zeggen: nu
heeft deze partij het goed gedaan en dan
weer die. Dal is veel beter dan de verzuiling
waarbij je naar l'en katolieke school ging en
automatisch CVP sternde.»
Dubois: «Ik merk ook dat er tussen de
jongerenorganisaties een grotere bereidheid
i> tot samenwerking. Het is een generatie
die met andere ideeën zit..
De Swert: «Veel mensen vinden het posi-
tief dat wij op een rood-groene manier
denken. Wij zouden zelfs nog meer op jon-
geren moeten afstappen, bijvoorbeeld 0Jl
scholen, om ze bij projektwerking te be-
trekken. Mensen gera ken meer geïnteres-
seerd in declaspekten en het ene vinden ze



in deze partij terug en het andere in die.
Het wordt dus schipperen.»
Vangermeerseh: «Wat ik als problematisch
ervaar is dat mensen die aktief zijn in aller-
lei organisaties als Greenpeace of de
Wereldwinkel of binnen de unief. als nor-
maal beschouwd worden, maar dat men
gestigmatiseerd wordt van zodra men in

men er bovenop en maakt men er zelf een
thema van. Dat moet men vermijden want
het Blok heeft geen projekt. Het is een ne-
gatieve partij en hun enige boodschap is dat
ze overal tegen zijn, dat ze mensen willen
uitsluiten en sociale voorzieningen vermin-
deren.»
Vangermeerseh: «Als op een bepaald mo-

ment
onveiligheid
aangevoeld
wordt door veel
mensen, objek-
tief of subjek-
tief, dan moet
je daar als
demokratische
partij ook over
spreken, maar
op een genu-
anceerde
manier. Je
moet aan de
bevolking feed-
back geven. Wij
kregen tegen-
kanting rond
ons standpunt
over migran-
tenstemrecht
vanuit de rede-
nering dat het
Vlaams Blok in
West- Vlaande-
ren en Limburg
nog niet zo
sterk is doorge-
drongen en dat
het zonde zou
zijn daar met
zo'n standpunt
verandering in
te brengen. Er
kon dus maar
beter over ge-
zwegen wor-
den. Maar het

(foto Pieter Van der Aa) is net die on-
duidelijkheid die ervoor zorgt dat mensen
hun vertrouwen verliezen in de demokratie
en voor zoiets als het Vlaams Blok
stemmen. Je hoeft tegenover het Blok trou-
wens niet te defensief te doen, je mag best
zelf in het initiatief gaan. Op sommige
punten zijn ze geslepen maar op andere
hebben ze gewoon niets zinnigs te zeggen,
en komen ze
niet verder
dan cliché's.
Daarom moet
je ook niet a
priori zeggen
dat je niet in
een debat
meedoet waar
het Blok ook
aanwezig is.»
Dubois: «Als
je het ene
item dat ze
hebben
doodzwijgt,
dan plaats je
hen in de
positie van
underdog. In
een
demokratie
moet over
alles kunnen
gesproken
worden. Wan-
neer men het
alsmaar
uitstelt dan
heeft het Blok
binnenkort de Sigurd Vangermeersch
volstrekte
meerderheid in Antwerpen .»
Veto: Waar ligt de grens tussen het debat
aangaan en het cordon sanitaire ophouden?
Dubois: «Wat debatten betreft kan het
gewoon niet dat je zegt: ik wil niet met u
praten. Anderzijds vind ik het niet nodig
dat we samen standpunten gaan uitwerken.
Hun 70-puntenprogramma is voor de
demokratische partijen toch zo goed als
onmogelijk te volbrengen. In debatten moet
je de mensen laten inzien dat hun ideeën

Knut De Swert
een politieke jongerenorganisatie stapt. Je
wordt verondersteld ofwel een verloren ge-
lopen soixante-huitard te zijn ofwel een
zakkenvuller.»
De Swert: «Ik was onlangs ergens uitge-
nodigd om te komen vertellen hoe het is als
jonge politicus. WeL ik zat daar tussen een
blinde, een MS-patiënt en een jonge pries-
ter. Nochtans, als je met mensen praat dan
merk je wel dat ze met politiek bezig zijn
maar niet met partijpolitiek. Ze zijn met
bepaalde thema's bezig zonder zelf te besef-
fen dat het politiek is.»
Vangermeerseh: «Ik woon in Molenbeek,
in het quartier chaud, en daar zie je dan dat
al die Marokkaanse handelaars een affiche
voor hun venster hebben hangen, vaak
zelfs meerdere naast elkaar, zonder enige
gène. Dan is het heel frustrerend om te zien
dat dat in mijn geboortedorp niet als nor-
maal beschouwd wordt. Maar dat is ook
een stuk de fout van de politiek zelf, van
hun ivoren-torenrnentaliteit.»

Proper

Veto: Het Vlaams Blok hangt weer als een scha-
duw boven de nakende verkiezingen. Dat is al
een jaar of acht zo en al die lijd heeft men het
verzuimd om iets te doen aan hun voedingsbo-
dem en heeft men alleen de symptomen bestre-
den.
Dubois: «Nu ga ik even voor eigen winkel
spreken. Als je het veiligheidsplan van de
VLD vergelijkt met dat van het Vlaams
Blok, zie je dat op bepaalde vlakken het
Blok dingen poneert, bijvoorbeeld dat sub-
jektieve onveiligheid niet bestaat en dat de
onveiligheid er gewoon is, terwijl de VLD
dingen wetenschappelijk tracht te onder-
bouwen en aangeeft dat er weldegelijk iets
als een onveiligheidsgevoel bestaat. Aan het
feit dat mensen vuile steden of straten als
onveilig aanvoelen, wordt heel weinig
aandacht besteed.»
De Swert: «Je kreëert net een voedingsbo-
dem door elke keer in te gaan op wat het
Vlaams Blok zegt. Het Blok wil van veilig-
heid één van de thema's maken. In plaats
van dan aan preventie te doen en bijvoor-
beeld de straten proper te maken, springt

veel te simplistisch zijn.»
De Swert: «Met het Vlaams Blok kom je
niet ver. We hebben nog nooit iets geleerd
van debatten waar het Vlaarns Blok aan-
wezig was.»
Dubois: «Ze kunnen zichzelf toch in dis-
krediet brengen doordat hun standpunten
kant noch wal raken.»
De Swert: «Dan ben ik liever met positie-
ve dingen bezig in de politiek. Mensen ko-
men naar een debat om hun standpunten
uit te leggen, het Blok komt alleen met slo-
gans.»
Vangermeerseh: «Ons standpunt is duide-
lijk: het Blok is een perfide partij en daar
mag onder geen beding mee samengewerkt
worden. Als daarentegen de jeugdraad van
Erps-Kwerps een debat organiseert en het
Vlaams Blok is daar aanwezig dan is dat
voor 011S geen reden om daar weg te blij-
ven. Als ze het zelf organiseren, ligt het an-
ders, omdat je dan een stukje legitimiteit
zou geven aan de partij.»

Wal

Veto: Wat is er de voorbije jaren dan misgelo-
pen?
Vangermeerseh: "De politiek heeft zich te
weinig beziggehouden met de problemen
die er zijn, zit teveel in haar ivoren toren
zonder te weten wat er leeft. Puur politiek
gezien is dat de fout van de meerderheid,
maar de andere partijen hebben er even-
goed scauld aan»
De Swert: «De politiek is te weinig bezig
met dingen waarvan de mensen willen dat
ze ermee bezig zijn. ik weiger te geloven
dat alle Vlaams Blok-stemmers in Antwer-
pen racisten zijn. Ze geven hun stem uit
protest. Daarom moet je mensen het gevoel
geven dat je je met hun situatie bezig-
houdt.»
Vangermeerseh: «Als je hoort dat sommi-
ge politici als argument voor het gemoti-
veerd dienstbetoon aanhalen: "zo kom ik
nog eens onder de mensen", dan weet je
het wel. Ik heb soms de indruk dat de poli-
tiek zich afspeelt tussen het gemeentehuis,
het parlement en de eerste klasse van de
trein..
Dubois: "We leven in België in een surre-
alistische maatschappij waar een premier
ongestraft kan zeggen: ik hou mij alleen be-
zig met problemen die zich nu stellen, ter-
wijl de voedingsbodem van het Vlaams

Blok iets is dat al meer dan twintig jaar be-
staat. Politiek moet niet alleen problemen
oplossen, maar ze ook voorzien.»

Paars

Veto: Hoe machtsgei/ zijn partijen als de VLD
en Agalev? Als je professor Degrauwe hoort, dan
zouden we ondanks de nivellering van de partij-
standpunten toch op de VLD moeten stemmen,
gewoon om eens een andere partij aan de macht

te krijgen.
Dubois: «ik moet hem ergens wel gelijk
geven. Als je jarenlang met dezelfde men-
sen bezig bent, dan kan je niet aan veran-
dering doen. Ik vind het persoonlijk ook
tijd voor verandering, met de VLD in de re-
gering of niet. Wij hebben veel gewerkt
rond een paars beleid, maar paars is niet
noodzakelijk rood en blauw, het staat voor
een ander beleid, zoals in Nederland. Partij-
en denken nog te veel: wij moeten in de
regering zitten want dan verdienen we er
zoveel aan. »
De Swert: "We moeten niet vies zijn van
regetingsdeelname als de kans zich voor-
doet, net om voor die verandering te zor-
gen. De socialisten zitten wel in de regering
maar een socia~ beleid is er niet gevoerd.
Als Agalev in dè regering stapt. zal het met
een rood-groen projekt zijn.»
Veto: En welke toegevingen zijn jullie bereid
daarvoor te do&?
De Swert: «Je moet altijd afwegen wat er
gebeurt als je in de regering stapt en wat er
gebeurt als je dat niet croèt. Als je een aan-
tal belangrijke punten kan doordrukken in
het regeerakkoord, dan moet je ervoor
gaan en voor de rest wat water bij de wijn
doen.»
Vangermeerseh: "Als je denkt dat je er
iets kan gaan doen dan moet je het ook
doen en je moet er dan maar bijnemen dat
je bepaalde dingen minder leuk gaat vin-
den. Maar je moet het niet doen om een
zweeppartij te zijn. Ik ben ook wel een sup-
porter van paars, maar niet ten allen prij-
ze.»
Veto: Als jullie zelf mochten kiezen, wat zou
dan het thema van de verkiezingen zijn?
Vangermeerseh: «De politiek rijdt zich
konstant vast op kommunautaire thema's
en de federale regering lijdt daaronder.
Daar moet zeker wat aan gedaan worden.
Een tweede groot punt is de vluchtelingen-
problematiek. Er zijn veel vluchtelingen en
dat zal in de nabije toekomst niet verande-
ren. Maar doen alsof ze er niet zijn is even
absurd als doen alsof het niet regent.»
Dubois: «Wij willen de Belgische staat her-
bekijken. Wat is een staat, hoever mag hij
gaan, wat kan er beter? Verder zijn er vei-
ligheid en daarmee gelinkt mobiliteit. Dat
zijn allemaal maatschappelijke problemen
en ze moeten bekeken worden in een groot
maatschappijbeeld. De politiek zou ook
meer wetenschappelijk omkaderd moeten

(Joto Pieter Van der Aa)

worden.»
De Swert: "Ten eerste de kwaliteit van het
leven en ten tweede de solidariteit in al
haar vormen. Sociale solidariteit zoals de
rechtvaardige verdeling van wat er beschik-
baar is, bijvoorbeeld met een basisinkomen;
ekologische solidariteit, wereldsolidariteit
en tenslotte politieke solidariteit door men-
sen weer te betrekken bij de politiek.»

Peter Mangelschots
Benny Debruyne
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Toonmoment van Pep, de dansopleiding van klapstuk

Mei een slag en een slooi
eOlgendeweek tonen de studen-

ten van Klapstuk's opleidings-
programma Pep enkele voor-

stellingen in de dansstudio. De avond
zal gevuld worden met een miks van
groepswerk en kleinere projekten als
solo's en duetten. Enkele studenten en
een docent lichten toe hoe de lessen en
het voorbereiden van een voorstelling
in zijn werk gaat. Een blik op een on-
derwijsaktiviteit in de marge van het
universitaire gebeuren.

Onder de artistieke leiding van choreograaf
David Hernandez biedt Klapstuk met haar
Performance Education Program (Pep) een
voltijds programma van workshops en les-
sen voor jonge dansers, gegeven door een
korps van gastdocenten. Student Michiel
Reynaert legt uit: "Er zijn een aantal tech-
nieklessen per week, verder improvisaties
en workshops, elke dag tot zes uur 's
avonds. De inhoud varieert heel sterk van
leraar tot leraar, ze hebben allemaal wat
anders te bieden. Repertoirestudie. stemge-
bruik. ritme, een lichtworkshop. improvisa-
tie. Daarnaast wordt ons eigen werk bege-
leid."

Pep wil niet zozeer een opstap zijn
naar een dansschool als Parts (Performing
Arts Research and Training Studies). maar
een schakel tussen scholen en de professio-
nele danswereld. De studenten genieten in
Pep niet van een beschermd milieu, maar
moeten hun eigen boontjes doppen. Voor
de Oostenrijkse lnes Paumganner is juist
dat aspekt geknipt: "Voorheen studeerde ik
aan een dansschool. maar omdat ik profes-
sioneel danser en choreograaf wil worden
had ik meer vrijheid nodig. Hier krijg ik
uiteenlopende praktijklessen en een werk-
ruimte ter beschikking, tezamen met de
andere studenten weliswaar. Dat geeft me
de mogelijkheid aan eigen stukken te wer-
ken, zo maakte ik dit jaar een duet."

Wat waren de verwachtingen van de
anderen? Miehiel. "Er wordt op hoog nivo
les gegeven, maar desondanks laat de struk-
tuur ook mensen met minder ervaring toe
deel te nemen, en langzaamaan meer tech-
niek bij te leren en danservaring op te
doen. Het is erg motiverend om mensen
met veel bagage rondom te hebben, al moet
je vaak zelf aan de kant op één welbepaald
fragment blijven oefenen, terwijl de ande-
ren maar doorgaan." Goedele Van Door-

Mijn thuis is waar m'n thema slaal ,

Enkele jaren geleden gaf de Raad voor Studentenvoorzieningen groen licht om het themahuizenprojekt te starten. Groepen studenten
worden aangemoedigd Zich een jaar rond een zelfgekozen thema te engageren. Ze werken, denken. organiseren, debatteren en leven een
jaar lang rond een thema. In april vorig jaar dienden vijf entceslaste groepen een aanvraag in om zich te engageren in een themahuis.
TIjd voor een terugblik.

Twee tbemahuizen vonden een plaatsje in de Residentie St Katharlna, twee thema's werden uitgewerkt In Cité (Heverlee) en een
kleine groep in de Boogschuttersstraat boog zich over het thema Oikonde.

Eén van de groepen in St Katharina besloot te werken rond het thema Voeding. Elke woensdag organiseerden ze een suksesvolle
volkskeuken waarop Jull-tlme of deeltijdse vegetariërs zich tegoed konden doen aan heerlijke spijzen. Ze verk:6,chten {h)eerlijke biologi-
sche tee, bundelden recepten in een studentenkookboek. organiseerden kookkursussen aan demokrattsche prijzen en verspreidden infor-
matie over voedselteams. De maaltijden in de gemeenschappelijke keuken waren een aangename konstante en een aanleiding tot menige
diskussie. .. t

De tweede themagroep in St Katharina werkte rond Kultuur. Deze themahuizers begonnen met evenveel ideeën als persoonlijkhe-
den en waren in den beginne een beeqe aarzelend om wat ZOU komen. Toch werd de groep snel een hecht geheel onder de noemer the-
mahuis Crunch. Theater, poëzie, film. literatuur, Jlskefet, net stond allemaal op hun programma. De grote opkomst bU de aktiviteiten
wees erop dat deze fijne, kleinschalige kultuurinitiatieven studenten ook tot in St Katharina kunnen lokken. Het themahuis Solidariteit,
dat vorig jaar ook al aktief was, zorgde opnieuw VOOr de bekendmaking en verspreiding van Wereldwinkelprodukten. Daarnaast trachtten
deze studenten van de Universitaire Parochie de Heverleese student te Informeren over eerlijke handel en solidariteit met mensen om ons
heen.

De tweede themagroep in aeverle~ werkte rond omkadering. Geen gemakkelijke opdracht, zo bleek. Weinig ornkadetingsgroepen
zagen nut in een betere samenwerking. Een website en mailinglist verlichtten toch de nood van enkelen en allerhande kleine aktlviteiten
bereikten studenten die bezig zijn met omkadering. Vijf studenten besloten samen met Oikonde na te denken over een zorgzame samen'
leving. De naambekendheid van Oikonde vergroten en zoeken naar vrijwilligers waren hun doelstellingen. Een enorme inzet, die eindig-
de met een grote Oikonde-week, wierp zijn vruchten ar. Hoewel er geen nieuwe vrijwilligers voor Oikonde zijn bijgekomen, hebben een
hoop studenten toch even stilgestaan bij dit thema. ....

Wie interesse heeft om volgend akademiejaar in een themahuis te wonen kan steeds terecht bij Soda Ie Raad voor meer informatie.
Kom eens langs in de 's Meiersstraat 5 in Leuven, bel 016/22.95.41 01 e-mail naarsora@sora.student.kuleuven.ac.be. Er zijn nog enkele
geïnreresseerde studenten die hun groep graag willen uitbreiden, maar ook volledig nieuwe groepen kunnen nog een plaatsje krijgen.

(s()

sela er: "Velen van ons willen professioneel
danser worden. Ik wilde echter vooral me-
zelf verder ontwikkelen en uitzoeken welke
mijn mogelijkheden binnen de dans zijn.
Voordien heb ik kine gestudeerd, en ik zou
eerder verder willen in dansterapie. Dus
niet iedereen wil in een kompagnie gaan
werken."

Schipperen

De opbouw van Pep is heel open, al
haar studenten hebben een andere voorop-
leiding en andere ambities. Dat vraagt ook
van de begeleiders bijzondere inspannin-
gen. Choreograaf Brice Leroux werkte zo-
net drie weken met de studenten aan de
voorbereiding van het toonmoment. "Voor
mij bestaat de inzet erin een evenwicht te
vinden tussen choreografie en pedagogie.
Die relatie is het uitgangspunt van mijn
werkproces met de studenten, en daarbij is
het maken van een voorstelling dus niet

zozeer het doel. Deze omgang is overigens
niet vanzelfsprekend in Pep, omdat je een
aantal mensen hebt met een verschillend
karakter en een verschillend dansnivo. Het
is daarom steeds weer een kwestie van
schipperen."

Hoe werkt Leroux konkreet met de
studenten? "De oefeningen zijn vooral ge-
richt op koncentratie en naar elkaar luiste-
ren. Binnen eenvoudige basisoefeningen
komt het erop aan een groepsgevoel te
kreëren. zien dat iedereen elkaar in het oog
heeft, dat de interaktie nauwkeurig ver-
loopt. Op het toonmoment brengen we een
geïmproviseerd stuk, opgebouwd vanuit die
optiek. De improvisatie is sterk gestruktu-
reerd binnen een grid. zeer precies. De dan-
sers staan op één lijn, ze dansen enkel met
hun armen. Door een beperkte belichting
moet dat een bijzonder visueel effekt ople-
veren. Er zijn een reeks parameters te res-
pekteren, maar daarbinnen kunnen de dan-
sers vrij aan het werk, om één en ander in

te kleuren."
NDe dansers moeten leren als een

groep ageren. Veel jonge dansers zitten op-
gesloten in hun eigen wereldje, hier dansen
ze uitdrukkelijk met elkaar. Anders wordt
het een stuk chaos, een zootje ongeregeld.
Voor mij staat improvisatie in funktie van
de relaties tussen de dansers onderling, en
met de ruimte waarin ze bewegen. In de
kompositie die we dansen is het uitgangs-
punt anders, maar het doel weerom het-
zelfde. Hier gaat het erom te leren patronen
respekteren, met een eenvoudige basis,
maar later met de moeilijke koördinatie van
details in de verhouding tussen dansers on-
derling en de ruimte."

Adem

De studenten hebben ook volop ge-
werkt aan eigen stukken, eveneens te zien
op het toonmomcru. Dal ging niet altijd
zonder slag of SlOOI.Michiel: "Ik dans een

solo, maar deze is erg moeizaam lOt
stand gekomen, in een lange werkperi-
ode, al sinds Kerstmis. Je moel eerst
een komepi zoeken. en verder keuzes
maken wat betreft alles aangaande hel
kreatief proces. Ik probeerde uil te
gaan van datgene wat ik daarvoor
reeds deed als Iysicus, bijvoorbeeld het
schrijven van een u-vis. Ook nu komt
het erop aan dingen op een rijtje IC
zeilen tol een koherent geheel dal
presenlabel is. Anders blijf je goede
ideeën genereren zonder iets vast te
leggen. Het duurde uiteindelijk lang
om een geschikt idioom en een werk-
metode voor mezelf te vinden. Nu heb
ik voor mezelf criteria vastgelegd,
waarna ik dingen kan selekteren 0111 er
vervolgens mee te werken, en telkens
te herwerken tot ze voldoen. En dat is
een proces van lange adem. Het gaat
niet zozeer om een geniaal konsept dal
nog even moel uitgewerkt worden."

Jeroen Peeters

De toonmomenten van Pep g<lan door op
vrijdag 2 I en zaterdag 22 mei om 20.30
uur, en zondaq 23 mei om 15.00111/1'.
Telkens in de dansstudio. Naamsestraat 96.
voor de luttele prijs van 100/125//50/ /75.
Reservatie op het Stuc-onthaal, 0/6/208/
33.



Bmio Greco sluit met 'Extra Dry' zijn Martini-trilogie en het Klapstukseizoen af

Slirred, nol shaken
eezeweek dinsdag en woensdag

beëindigt de Italiaanse danser
en choreograaf Emio Greco het

klapstukseizoen met zijn nieuwste
produktie. 'Extra Dry' is het derde en
laatste deel van de Martini-trilogie
'Fra Cervello e Movimento', die de
spanning tussen brein en beweging
onderzoekt. Door het opvoeren van
een tweede danser thematiseert Greco
de verdubbeling van de dans, om een
zoveelste spanningsveld te kreëren. En
als Dionysos zichzelf kloont, kan dat
moeilijk wat anders opleveren dan een
duizelingwekkend spektakel, waar de
stukken vanaf vliegen.

Zo'n twee jaar geleden was de Leuvense
danswereld in zijn nopjes, toen de intussen
vierendertigjarige Greco met 'Bianco' hier
voor het eerst zijn opwachting maakte. En-
kele maanden later ging op het festival
Klapstuk '97 'ROSSO' in première, en toen
stond Leuven werkelijk op zijn kop. Alle
publieksmonden vielen eenparig open, op
menige straathoek weerklonken gilletjes.
Emioooohh! Het derde aperitief laat zich
reeds op voorhand smaken.

De trilogie 'Fra Cervello e Movirnento'
onderzoekt de spanning
tussen geest en lichaam langs-
heen enkele etappes. Hoewel
danser/choreograaf Emio
Greco en dramaturg/regisseur
Pieter C. Schol ten hunkeren
naar een vloeiend samengaan
van lichaam en geest, als een
unisono, kon een perlekte
kongruentie nooit de bedoe-
ling zijn. "Op het moment dat
beide volledig in elkaar
zouden opgaan, was het
afgelopen met dansen." aldus
Greco. In de wrijving tussen
beide ontvouwt zich een
tussengebied dat even duister
al~ gelaagd h. Deze cnigrnau-
sche marge die bol staat van
verlangen neemt haast een
sakrale positie in. Precies haar
intensiteit die het bevattings-
vermogen te boven gaat wil
Greco op het podium bren-
gen: "Dansen i~ een manier
om jezelf te transformeren,
om de illusie te kreëren dat je
jezelf transformeert van een
wezen dat rondwandelt op
twee voeten. naar iets dat het
puur menselijke overstijgt.
Choreografie is in dat opzicht
enkel een manier om dit
vcrlangen voor mezelf en
voor het publiek zichtbaar te
maken."

Insekt Kipkipkedééét

Na een intensieve samenwerking met
Jan Fabre wilde Greco terug werken vanuit
het bewegende lichaam zelf, niet vanuit
een eerder funktionele relatie van de dans
tot een teatraal geheel. In 'Bianco' werden
zeven fragmenten aan elkaar geregen waar-
in Greco onder meer parmantig als een

pauw in wijde sirkels een territorium dra-
peerde over de dansvloer. Even later danste
hij op eenzelfde fijnmazige grondtekening
in een glamrockgedaante, terwijl de muziek
uit de luidsprekers knalde. Lichaam en
geest gingen als vanzelfsprekend in elkaar
op, met een vergeestelijkt resultaat. Een
baast transparante, androgine Greco danste
als een insekt - alsof vanuit de lichaams-
bouw elke beweging zonder meer gechore-
ografeerd wordt. Door zijn klassieke balIet-
opleiding heeft Greco zelf als het ware een
voorgevormd lichaam, als was hij een in-
sekt of een pauw. De fassinatie voor dieren
volgt zo als beeld ook uit Greco's idiosyn-
kratisch bewegingsidioom - elke stilering
lijkt voort te vloeien vanuit een organische
band met het lichaam.

Icarus

Waar 'Bianco' nog vanuit enkele tea-
trale aanzetten gelezen en gedanst werd -
zoals de pauw, of kersenoorbellen - plooi-
de 'ROSSO' volledig terug op het lichaam
zelf. Na een overdaad aan intimiteit tussen
geest en lichaam, ging bet laatste gretig op
zoek naar nieuwe sensaties. Langzaamaan
werd het lichaam overmeesterd door een
onstuitbare bewegingslust. De geest werd

voor schut gezet, twee handen voerden
onderling een babbeltje. terwijl de danser er
met stijgende verbazing naar stond te
kijken, bedremmeld.

Deze week krijgen we dus het derde
deel te zien, 'Extra Dry'. In een volkomen
duistere zaal slaat onder loeihard gedonder

Velo wint een DrUs,., jale,:1
Groot was onze vetba2in~ toen wij ervan Op<tehoogte gesteld we~(ién dat Veto op don-
derdag zes mei een 'Gouden Lampje' in ontvangst mocht nemen: Hetblëek om een Wel-
mediaprijs te gaan van de Universitaire We4'kgroepLÎteratQur:~en Media. Naast een vvcd-
strijd flitsverhaal-pro:tagedicht, een wedstrijd essay bleek èr oqk!Óiets .als een Welpdjs
media te bestaan. Veto kreeg de prijs om haar "genuanceerde bertchtgevillgill verband
met de affaire R. Lout (Jg. 24) en het recente 'PO$Sl(1l' .KoSQvo,w.JVeto'27 en 29), liet
gouden olielampje - eeuwig brandend ...:...zát 'Sl'erpaktill een pàpiere.Q taSje. IIè(was
even omslachtig om de symbolische bekroning uit he~ d.öO$j~te lllà~.óeuvreren m~ar uit-
eindelijk kwam een klein, glaze~,b(Jlvo~g91~~lampje tsvoorsdlÎJn~~a!in 'goudkleurige
paplerblaadjés rondwaàteri als je ermee schudt. OnJa, de "Kn!lckkre~g er ook één!
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de bliksem in, meermaals. Die enkele mo-
menten zien we een strak gespannen Gre-
co, in positie om gelanseerd te worden. Het
gaat allemaal te snel om precies te zien wat
er gebeurt, maar plots staan ze er
met zijn tweeën, Greco
en Greco junior,
temidden een
gigantisch
goudkleurig
schrijn. Greco
danst een
duet met
Andy Deneys,
een student
aan P.A.R.T.S.,
de dansschool

schrijven, hun evenwicht kerven. Onder-
ling, tussen het profane en het sakrale. tus-
sen brein en beweging, en zich nogmaals
uiteenzetten met die eeuwige konfrontatie.

Intiem trachten
beide lichamen

zich samen
te plooien
tot één
lichaam,
maar
met
meer-
dere
lede-

Ol ~ 4it'~~ tMl
4s 4fs>t-:t~IfIM~

(~. 1<1<IIttk.I1(J/J,U-W 1(/t ~~

van Anne Teresa De
Keersmaeker. Hij is een
jonge danser die precies even
groot is, even breed, en met een
even glimmend hoofd. Greco danst een
duet met zijn evenbeeld.

Op ongeveer eenzelfde wijze moet
Athena geboren zijn uit het hoofd van
Zeus, meteen in volle wapenrusting. En zo
bestoken Greco en Deneys ook een uur
lang de ruimte, in lange voor- en zijwaartse
bewegingen chargerend met een virtueel
floret in de hand. Als twee klapwiekende

motortjes fladderen beide dansers doorheen
hun gouden kool. in talrijke pogingen op te
stijgen als engelen. Greco schept er genoe-
gen in om de sakrale wisselwerking tussen
lichaam en geest doorzichtig te maken, door
haar te symboliseren in het gouden decor,
maar eveneens door zich te wentelen in de
naïviteit van Icarus die met valse vleugels
naar andere sferen wilde vliegen. Voor Greco
en Deneys kan de zon echter niet hard
genoeg branden.

Klapwiekend

Het duet ontpopt zich aanvankelijk
traag, Greco laat als een versteende Zeus
zijn post-natale weeën uitwerken, terwijl
Deneys zich langzaam van hem losmaakt.
In deze fraze neemt hij ook afstand van het
eksploderende lichaam dat 'ROSSO' afsloot,
en wist zorgvuldig het teater van de hand-
jes uit. In de tabuia rasa die voorligt kun-
nen beide dansers nu hun tabuia fabula

voorkant, een
ekses aan lichaams-

beeld. Uiteindelijk geraken
de twee toch op een analoge

wijze in het gelid, en slingeren ze
rond als tweelingplaneten aan het

firmament.
Toch is Deneys niet zomaar een kloon

van Greco, al dansen ze gedurende het me-
rendeel van de tijd gelijk. De differentie
drijft de voorstelling - hoewel ook muziek
en licht een duit in het zakje doen om het

geheel een spannend ritme te geven.
Deneys beweegt soepel over de scène, hij
vloeit en golft snel doorheen een grillige
ruimte en danst daarmee een parcours voor
aan Greco. Het is de laatste die er op onge-
dwongen wijze nog enkele scheppen virtu-
ositeit bovenop doet, en stiekem een randje
lijmt aan het gedroomde evenwicht. In tal
van bewegingen spant Greco een extra
spier, toont zijn vlees in de gladde komposi-
tie. Met kleine schokjes kleurt hij zijn dans-
passen in, alsof het lichaam zijn deel weer
opeist. De dans weigert te stranden in har-
monie, de synchroniciteit lijkt uiteindelijk
weer een nieuwe verstikkende ruimte te
worden, na de spetterende ontsnappings-
pogingen uit de ruimte van de bühne.

Jeroen Peeters

Voor speeldata. zie agenda.
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Velo's iaaroverzicht
Het eerste midjaarlijks jaaroverzicht

Dertig~keerVelo
Oeto werd vijfentwintig dit jaar.

Nog enkele jaren en hij mag
zich statistisch gezien aan zijn

eerste hartinfarkt verwachten. We
moeten ons leven dus maar beteren.
Na het teruglezen van de Paus-en-
Moeder-Theresa-rechtsboven in het
jubileumnummer jeukte het even om
iets te schrijven over de spastische
handbewegingen in de schoot van
onze kerkvader. Hij mist Trezeke toch
zo smartelijk. Maar neen, we zwijgen
beschaamd want we hebben het licht
gezien. Om het met Milosevic te
zeggen: alle zegen komt van boven.

Veto 1, 17 augustus

• Het nieuwe kamerdekreet heeft zijn
normen aangepast, de oorspronkelijke
luxenormen zijn tot redelijke proporties
herleid > Op kafee na menige pint oppert
Stevaert dat ze alle slechte koten beter
zouden afbreken > Het zal hem later nog
een idee opleveren • 't Is te zeggen, op
Vlaams nivo spreken ze van 'beleid' • De
resultaten van de toelatingseksamens
(tand)arts zakken > Afbreken, al die rotte
tanden, zegt een politicus met Limburgse
tongval. Jeugdhuis Clockwork wordt dan
weer figuurlijk met de grond gelijkgemaakt:
het laatste jeugdhuis in de binnenstad moet
zijn deuren sluiten > Weeral een plaats met
goedkope pint jes minder .• Op Marktrock
brachten The LevelIers hun laatste seizoen-
shit, of moet dat seizoensshit zijn?

Veto 2, 29 september
r- • 'Dillernans pleit voor algemene toelating-

sproef", lezen we in De Standaard want de
studenten mogen zijn rapport niet lezen
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• Red radio Scorpio want in het Arenberg-
gebouw beginnen straks de verbouwingen
voor het nieuwe Stuc > Een studie van
Barbara Tan wijst uit dat het achteruit gaat
met de demokratisering • En dan maar
klagen dar het Vlaams Blok stemmen krijgt
• Er komt een nieuwe interfakultaire
lessen reeks 'Vrouwenstudies, religie en
reologie' • Na de pedofielenpriesterrage
breekt de priester-transseksuelenrage uit
• De lessenreeks 'Mannenstudies, auto's en
voetbal' haalde het trouwens net niet.

Veto 3, 5' oktober
• Het aangepast kamerdekreet stelt nieuwe
richthuurprijzen voor. De bedoeling is om
de huidige situatie te bevestigen want het
blijkt dat de doorsneestudent erg tevreden
is met zijn kot > En dat kot willen ze in ere
houden, ook de eerstekanners die mogen
vertellen over hun eerste week in Leuven.
Zelfkennis is troef: "Als ik zelf kook, stinkt
heel mijn kot!" • Als het van geneeskunde
afhangt, dan hoeft binnenkort zelfs
niemand meer op kot te gaan > In hun
Pentalfa-projekt wordt regionaal les ge-
geven via videoschermen Voorlopig is het
nog alleen voor postgraduaatonderwijs.
maar men denkt aan uitbreiding naar de
licenties> Het middelpunt gaat over asiel-
beleid en de mensen zonder papieren
• Misschien kunnen ze in Nigeria video-
schermen plaatsen over de uitwijzingen in
België > Dan wordt Semira nog een echte
ster en zijn die Nigerianen zo geschandali-
seerd dat ze ten minste in hun kot blijven
• "Schandalig, die lemen koten", regt Steve.
"Dat kan nog geen huis bouwen en komt
naar België" • "En dan nog illegaal ook"

Veto 4, 12 oktober
• De grote kraak van de leegstaande vleugel

(foto Joost He/sen)

van het Sint-Pietersziekenhuis protesteert
tegen het asielbeleid en tegen de leegstand.
• De krakers willen er een heus Sociaal
Centrum uitbouwen dat onderdak verschaft
aan daklozen en vluchtelingen .• De eige-
naar, het OCMW, was tegen: "Ze pakken
onze doelgroep af" • Tobback heeft zijn les
nog niet geleerd en wil het open centrum al
meteen weer sluiten. "Kus ze", zegt hij
tegen de krakers> Veto interviewde Jan
Van Rompaey en brengt een middelpunt
rond reality-tv en erno-tv. "En niemand die
eraan denkt om de tv-rechten van de uit-
wijzingen te verkopen" • Twee nieuwe
reeksen starten: Plan Heverlee en Pakbars
• Met Musikologika werd een nieuwe kring
boven de doopvont gehouden > Om het
met de Chinese ambassade te zeggen: "Alle
zegen komt van boven."

Veto 5, 19 oktober
• Kampus computer tv is de gloednieuwe
en bloedeigen tv-zender van de KU Leuven
• Het studentenkanaal wordt 'Kast' gedoopt
door een kobolt met een zwarte bles > Elke
uitzending komt een te vlotte, kaalhoofdige
schreeuwlelijk uit een kast gekropen
• Joyce kijkt graag naar Kast> Uit eerste
studentenreakties valt af te leiden dal die
liever de Kast-kamera in de slaapkamer van
Vlaanderens schoonste hadden gezet
• Nieuw onderwijsdekreet in de maak voor
duurdere gespecialiseerde opleiding. Eko-
bekers: Recyclage-alternatief voor Leuvense
horeka • Enkele kotsende studenten vatten
de term 'recyclage' verkeerd 'op • Tweede
voortgangsrapport DilJemans eindelijk
vrijgegeven > Hij blijkt de handen op de
buik van Stevaert te hebben: KUB moet
plat! • Veto publiceert een boekbespreking:
'Het gevaar Demol'. Veel zal het niet hel-
pen, de man kan toch niet lezen.

Veto 6, 26 oktober
• OCMW voert afschrikkingsbeleid tegen
studenten die hun studies niet kunnen
betalen en bij het OCMW aankloppen
• Veto komt tot rare bevindingen in de

(foto David Maesen)
reeks rond karnpus-Heverlee • Zo zou de
afstand van Leuven naar Heverlee groter
zijn dan van Heverlee naar Leuven > Ook
voor de wiskundigen ligt de oplossing te ver
• Hal Hartley-retrospektieve in Stuc: die is
al helemaal beyond • De trouwe fans
kunnen er niet mee lachen s De Shrink-
gangers lachen nog één keer • Ze zijn er
nog net in geslaagd de fakbarreeks te halen
voor hun kafee verdwijnt > Voor de niet
Hal Hartley-Ians: de personages lachen
nooit in zijn films » Middelpunt nieuwe
onderwijsvormen: probleemgestuurd on-
derwijs > Laatste debat over millennium-
wende • Vlaamse wetenschapsweek in
Leuven » Als maskoue namen ze de
nieuwste knuffel van over het kanaal. een
monstertje met de sympatieke naam
'Millennium bug'

Veto 7, 3 november
• Het Copernicussjarter over duurzame
ontwikkeling: de KU Leuven was vergeten
dat ze het sjarter getekend had. Ufsia
neemt standpunt in over kerkasiel en stelt
kapel open· Voor één keer gaat het Blok
akkoord: het eigen volk gaat toch niet meer
naar de kerk > Geen milieuvergunning voor
Lido. Middelpunt veiligheid. "Wie wil er
nu veilig leven? We zijn jong en we willen
wat. De VLD zou beter eens naar Veronica
kijken." • De onderhandelingen over het
Mestaktieplan breken af • Veel mest, weinig
aktie .• Kwestie van niet uit te glijden over
de koeienvlaaien op de Vlaamse wegen
• Professoren over politiehervormingen.
Vroeger moesten de flikken altijd met twee
patrouilleren, ene om te lezen en ene om te
schrijven. In het nieuwe model moeten ze
met vier zijn. Die twee extra moeten die
twee intellektuelen in het oog houden.
• Intussen komt begroeiing van de bovenlip
bij mannen terug in de mode, evenmin
glad > Moustache heet zoiets in het vak-
jargon » Nieuwe breuklijn wordt ontdekt:
belgicisten zijn voor een eenheidspolitie,
federalisten tegen.
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Velo's iaaroverzichl

Veto 8, 9 november
Nadat het stemrecht verworven is • Beto-
ging voor het recht op fuiven > Onder de
slogan 'bierasiel' • Stemrecht hoeft onder-
tussen trouwens niet meer voor de meesten
• Belgen beginnen massaal uit te wijken
naar het buitenland' Van daar is het toch
kwasi onmogelijk om te stemmen • Politici
pleiten dan toch maar voor open grenzen
• Vaartkom als alternatief voor Termunck-
veld • Symposia gaan voortaan door op een
luxejacht • Lido moet om drie uur dicht
• De maraton van Sportraad liep verkeerd
• Door de seingevers liepen de deelnemers
vele kilometers te weinig' Probleem-
gestuurd onderwijs' Ook hier komt het
erop aan omwegen te nemen' Middelpunt
11.11.11 • Sinterklaas danst flamenco met
Barbie • Of is het een buikdans? De man
blijkt zijn zak te vullen in Azië' Toneelstuk
'De bitterzoet' in première: satan is een
engel • Oktrooien voor wie een ei wil
leggen' De Paashaas komt evenmin uit
Spanje

Veto 9, 16 november
• Het kraken gaat door > Nu namen het
Sociaal Centrum en het Autonoom Jonge-
rencentrum een huis in Servatiusstraat in
• De betoging van de beide organisaties was
als opwarmertje bedoeld > Opwarmertje?
Het was gemeen koud voor de tijd van hel
jaar > Terzijde: Clinton heeft het nog altijd
even warm' Lewinsky is nog altijd de
sigaar • Bloedserieus: plasma geven levert
een kick > Middelpunt bananen: hoezita?
• Eksotisme om de winter te bestrijden.
Misschien moesten ze dat in de Antwerpse
gemeenteraad ook maar eens proberen.
• Ziet u Mieke Vogels al in een bananen-
rokje. Chiquitieta .• De VLD wil meer
studenteninspraak .• Dat ze eens met
professor De Grauwe gaan babbelen.
• Misschien krijgen ze hem wel zover dat
hij de studenten inspraak geeft in hun
eigen eksamenresultaat • Ondernemer-
schap voor alles.

(foto Dirk Bernard)
Veto 10, 23 november
• Veto pakt uit met twaalf pagina's asiel-
beleid > En dan nog zeggen dat de publieke
opinie voor de harde lijn is • Zwarte Piet is
terecht • Te recht? •• Ja,' vindt Joyce sinds
dat middelpunt bananen. Studiedag demo-
kratisering van het onderwijs' Maar luis-
tert er godverdomme eigenlijk wel iemand
naar' Kultuur bij de burgies: dat is niet
meer dan een wit produkt > Dame blanche,
altijd lekker » Sport zonder grenzen • Het
Blok spreekt zich prompt uit tegen sport
• Kultuurraad organiseert haar tweede
fakbarrally: gitaren bespannen met katte
darmen > Het duo Loix-Pawlowski wint
met een Mitsobitsi Jackson » Guido Bel-
canto, nog zo'n fan van Walter Benjamin:
we zijn allemaal dandy's in de passage.

Veto 11, 30 november
• Slechts vijfenveertig eerstejaars zitten in
de laagste huurprijskategorie. Goed ge-
steund door mammie en pappie .• Wacht
tot ze een paar keer buizen en zelf hun
huurgeld moeten bijeen schrapen .• Dan is
er maar één adres: het Van Dalekollege op
de Naamsestraat. • Van een vicieuze sirkei
gesproken: er is een ekspansie van de
familiale en seksuologische wetenschappen
• Na de kabeloorlog kan immers iedereen
naar 'Schone Liekens' kijken • Of naar
Veronica. • De audiovisuele dienst gelooft
dat de edukatieve mogelijkheden van tv
nog onderschat worden > Kultuurdag laat
een spoor van leegte achter, of wat is een
soap anders? • Het Canadese Godspeed You
Black Emperor! kleurt die woestijn op haar
beurt weer in met een tienkoppige kara-
vaan.

Veto 12, 7 december
• De Sinterklaasveto openen met de werk-
groep Vrouw & Universiteit; dat kan tellen
• De rektor deed de belofte om een advi-
seur voor gelijkekansenbeleid aan te stellen
Als de brave goedheiligman daar maar niet
het eerste slachtoffer van wordt. Wie weet

van Maaike Hartjes en Barbara Stok.nemen ze hem wel zijn piet en zijn zak af
• Spitstechnologie bij schriftelijke eksa-
mens. Was u nooit een hoogvlieger? Deed
men altijd vanuit de hoogte tegen u? Dan is
nu uw tijd gekomen: laat eens een ballon-
netje op boven het blad van uw buurman.
• U kunt natuurlijk ook een uzi kopen en
de proffen van uw fakulteit gaan afknallen
met een zwarte trenchcoat aan .• Gelieve
dan wel eerst naar Marilyn Manson te luis-
teren .• Geef toe, Noordkaap zou nogal soft
zijn. • Universiteit over het vluchtelingen-
debat: wij spreken ons daar niet over uit. In
eerste zit zal dit een trendzettend eksamen-
antwoord blijken' Een middelpunt studen-
tenstemrecht. Zouden ze ons ooit stemrecht
geven als de rest van het land nog altijd
stemplicht heeft. • Autist krijgt aanval in
het stemhokje: "Hoe kan je nu ook recht
stemmen als je een bolletje moet kleuren?"
• Terug naar Oosterdonck wordt als mara-
ton opgevoerd. Op het rektoraat hadden ze
dat verkeerd begrepen. Maar we hebben
toch goed gelachen met Oosterlinck in zijn
zondagse jogging.

Veto 14, 4januari
• Een aantal sans-papiers vindt asiel in een
freinetschool • Dat is didaktisch materiaal
waar ze bij antropologie naar kunnen
fluiten .• Ongemakken door werken aan
station .• Niet voor iedereen. Doordat hier-
door sommige kafees aldaar even moeten
sluiten, vindt een aantal mensen voor het
eerst sinds lang de weg terug naar huis
• Niet alle studenten zijn kinderen, som-
mige hebben er ook' Kan je als verhaaltje
voor het slapengaan Hegel of Heidegger
lezen? • Krirninele organisaties worden
steeds jonger. Kleuters die vluchtelingen
asiel bieden? Hallo, Morkhoven? • Nog een
geluk dat die vluchteling geen Zwitser was
met een ~nt-Bernardshond .• Laurent
gooit Wendy buiten en stelt zijn prinselijke
ruimtes ter beschikking om vluchtende
honden op te vangen: • Hondenasiel! • De
kerk spant een kortgeding aan rond copy-
right .• Het toneelhuis speelt Franciska, een
stuk met genoeg naakt om een aantal VLD'
ers groen te doen uitslagen .• Agalev heeft
de toenaderingspogingen al formeel af-
gewezen .• Het Woordenboek der Neder-
landse Taal is voltooid « Als grootste woor-
denboek ter wereld is het een teken onzer
grootsehen kultuur > Claus laat het dan ook
onmiddellijk naar het Zweeds vertalen
• Om zijn literaire gaven zal hij de Nobel-
prijs nu toch wel niet meer krijgen, denkt
hij.

Veto 15, 11 januari

Veto 13, 14 december
• De Koerden mogen geen feest vieren in
de Pieter De Somer-aula wegens de druk
van de Turkse regerings op KU Leuven.
Rektor Oosterlinck werd gesignaleerd in
eeq,.groezelige kebabzaak in hartje Leuven.
• De Sorbonneverklaring wil de Europese
onderwijssystemen harmoniseren. Dat
bespaart de Turkse regering tenslotte heel
wat werk .• Sociale raad voert aktie in
supercity. horden ontketende betogers ver-
zetten er zich tegen de kortingskaart van
het komplex • Vijftig jaar mensenrechten
en nog geen demokratische kortingskaart
voor de film? • Een middelpunt rond
mensenrechten bracht hier enige verduide-
lijking. En over een paar weken doen we er
ook wel een rond de film .• Leuvense kort-
filmfestival: de films kregen wél korting.
• Mensen geven zich blijkbaar graag bloot:
na de Full Monty, nu de feministische strip

• Taalevaluatie in alle richtingen De studen-
ten moeten vreemde talen leren spreken
tijdens hun opleiding' De West-Vlamingen
levert dat direkt een vrijstelling op • Juri-
dische strijd rond Lido duurt verder > De
randanimatie bij werken aan het station
moeten dan ook wel om drie uur 's nachts
stoppen' Het middelpunt handelt over de
financiële problemen van de Gasthuisberg.
Men wil een efficiënte financiering. Gaan

(foto Johan Wynants)
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Veto's iaaroverzicht

ze soms bij Boer Declerck te rade gaan?
o Hans Devroe beschrijft de literaire malaise
in Vlaanderen. Van pure ellende begint hij
de Veto te lezen. 0 Jo Govaerts was terug
van Tatarstan en kwam in de Literaire
Living. 0 Devroe: "Who the fuck is Jo
Govaerts?" 0 Om het met de inwoners van
Rillaar te zeggen: alle regen komt van
boven.

Veto 16, 18 januari
o Studenten kraken kapel van het Paus-
college en forseren daarmee kampusasiel
o Twee baby's sterven op Gasthuisberg door
verkeerde etikettering. Dan ben je nog
beter af zonder papieren dan met de ver-
keerde papieren. 0 Er wordt een ballonnetje
opgelaten over opleidingen taal- en letter-
kunde: straks ook Frans-Latijn? Orbiter
klinkt wel een beetje Latijns en Picard kan
best voor Frans doorgaan. Had Verstraeten
nog maar meegevlogen in dat ballonnetje,
dan zaten we nu misschien met een oplei-
ding Nederlands-Latijn. 0 Nog nooit gedacht
aan Nederlands-Frans? Belgische Filologie!
Of A1banees-Servokroatisch? Grieks-Turks?
Arabisch-Hebreeuws? Limburgs-West-
Vlaams?

Veto 17, 25 januari
o In de Leuvense begroting schijnen nogal
wat duistere plekjes te zitten en daarom
werd ze eens goed doorgelicht. Enig idee
wat zo'n scanneronderzoek kost? 0 Sans-
papiers of papierlozen kwamen logeren in
het oude Arenberggebouw en kwamen
daar op het toilet voor een onprettige déjà-
vu te staan. 0 Begeleide zelfstudie loopt nog
altijd niet zoals het zou moeten. Er wordt
overwogen om eens een faalangsttraining
te geven aan de begeleiders zelf. 0 Primeur
in Veto: dEUS crasht AB, van Antwerpen
naar Brussel dus en tien tegen één zo
stoned als een aap. Dat de rijkswacht dat
niet heeft kunnen verhinderen! Waar-
schijnlijk omdat na de WODKA-kampagne

(foto Pieter Van der Aa)

(WeekendOngevaUen Door Kontroles
Aanpakken) nu ook de PORTO-akties in
zwang geraken: Proberen Om Rijkswacht-
kontroles Te Omzeilen. 0 Toneelfabriek
komt langs bij Stuc. Helaas zorgt dat niet
voor een verhoging van de werkgelegen-
heid. Miet Smet tekent dringend protest
aan.

Veto 18, 1 februari
o Veto goes glossy 0 Veto bestaat 25 jaar en
viert dat met een éénmalige kleuren uitgave
en twee voorpagina's 0 En vindt het belan-
grijk te benadrukken dat het nog altijd geen
alumnibijlage heeft laten verschijnen
o Eredoktor Jean-Marc Ela werd tegenge-
houden op de luchthaven. 0 In een tijd van
mensen zonder papieren, wil het uitreiken
van de eredoktoraten nog wel eens moei-
lijkheden opleveren. 0 Men stelt voor om
de plechtigheid volgend jaar op Zaventem
te organiseren. 0 't Zal niet nodig zijn als
Clinton een eredoktoraat krijgt. Het enige
papiertje dat die ooit is kwijtgespeeld, is een
sigarenbandje. 0 Oosterlinck vindt 'elite'
geen vies woord. 0 Het stinkt naar het geld
nochtans. 0 Ooit al eens geroken hoe dat
eliterenners stinken wanneer ze hun ont-
haarde benen hebben laten invetten met
olie? 0 Oud-Veto-medewerkers die later
(bijna) bv zijn geworden getuigen 0 En nu
jij, Jambers

Veto 19, 8 februari
o Slaagsijfers relativeren belang toelatings-
proef 0 Buissijfers relativeren belang
universiteit 0 En van televisie 0 Van den
Brande relativeert belang Vlaanderen
o Jerry Springer relativeert belang mens-
heid 0 En wij relativeren onszelf natuurlijk.
o De eerste adviseur voor gelijkekansen-
beleid-wordt benoemd. Het is een vrouw.
o De vrouw wordt van thema tot vak: met
name een keuzevak vrouwenstudies in de
licenties 0 De vrouw een vak? Is dat nu
hokjesdenken of niet? 0 De vrouwelijke

redaktieleden van Veto hebben er hun
eigen mening over. 0 Er komt eindelijk een
standpunt van de KU Leuven over vluch-
telingen en migranten 0 Rektor Oosterlinck
pleitte voor het openen van een tweede
toegangspoort. 0 Daar zou hij bij Monica
Lewinsky nog sukses mee kunnen hebben.
o Middelbare scholieren eksperimenteren
met stewards in de lidobuurt. 0 Nee, de
vraag of er zwangerschappen op gevolgd
zijn, geeft alleen maar aan dat u het niet
helemaal juist begrepen hebt. 0 Minister
van Kultuur Luc Marrens blikt terug en
loopt prompt met zijn kop tegen de deur.

Veto 20, 15 februari
o Onze Alma Mater knoeit met de slaag-
sijlers. Ze wil de indruk geven dat er meer
studenten slagen dan effektief het geval is.
o Waarom de indruk wekken? Gewoon
meer mensen erdoor laten en weg is het
probleem. 0 Waar zitten ze met hun hoofd
daar op de Hallen? 0 VVS geeft laattijdig
kommentaar op het tweede rapport Dille-
mans. 0 Het derde is namelijk al bijna klaar
o Voor zij die dit aJles wat verwarrend
vinden, de échte rektor heet Oosterlinck,
maar Dillemans zal ons met plannen blijven
bestoken tot hij zijn eigen PDS krijgt, sorry
RD. Volhouden Roger. 0 Voor zij die zich
afvragên wat VVS mag wezen, wij verstaan
u kompleet. 0 De Kulak is trouwens niet
opgezet met DiJlemans. 0 Niet opgezet tout
court. 0 AI eens bij stilgestaan hoeveel
vulsel nodig is om een universiteit op te
zetten? 0 Er verschijnen meer kameras in
Leuven 0 En meteen wijdt Veto een
middelpunt aan de sinema's in Leuven.
o Student Aid heeft het over toerisme en
terrorisme. 0 Het patrimoniumbeleid van de
KU Leuven is een mooi voorbeeld van
beide.

Veto 21, 22 februari
o Naar aanleiding van zestig jaar VVS
(Vereniging van Vlaamse Studenten) wordt

een studiedag gehouden. 0 Of er daardoor
meer leven in de brouwerij komt, is een
groot vraagteken. 0 Maar kom, op Asse-
poester hebben ze ook honderd jaar moe-
ten wachten. 0 In een andere brouwerij
moet er wel veel leven geweest zijn, zo
omstreeks half januari. 0 Enkele eerstekan-
ners hadden iets gehoord over proefeksa-
mens en boden zich met grote dorst en een
plastieken zak spontaan op de SteUa aan.
o In Veto mogen ze het verhaal doen van
hun eerste semester in Leuven. 0 Het Sic
deelt ekotopiaboxen uit 0 Ithaka in vitro
brengt voor de eerste keer kunst binnen in
het Supercity ~komplex 0 Een kat in een zak
heet zoiets 0 Studio's dreigden hierop alleen
nog "Titani<;." te spelen...
Veto 22, 1 maart
oDe eco-veto. Eco-éoyy, -Iogie. -nomie en
Umberto. 0 Hoe ekologisch is ecocopy
o Ithaka wordt opgeluisterd door Billy
Bluebird en Clark Kent 0 Zou daar ergens
een konnektie zijn via Superman? 0 Veto
heeft het 'rn weer gelapt. Wedden met
gereputeerde journalisten dat we Umberto
Eco zouden strikken voor een interviewen
er nog in slagen ook. Vorige keer lukte het
ons op de trein dit keer op de bus 0 Als we
hem ook nog eens op de tram te pakken
zouden kunnen krijgen, beloofde Steve
'stunt' Stevaert op de volgende trein-tram-
bus-dag een speciaal sponsoringsprogram-
ma voor Veto 0 Maar voor hij dat uitge-
sproken had, was Eco alweer weg

Veto 23, 8 maart
o Zijn er teveel artsen in ons landje vraagt
men zich ondertussen af 0 Als het aan
Alma ligt niet, na 45 jaar blijven ze daar
onverminderd aan de kook 0 Het rapport
van ethicus Vermeersch over het asielbeleid
krijgt flink wat tegenwind van andere pro-
fessoren. Zijn bedoeling liegt er dan ook
niet om: hoe kan men vluchtelingen zonder
teveel brokken te maken op het vliegtuig
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Veto's jaaroverzicht
terug krijgen en ze weer in den vreemde
afleveren? • Is het dat wat ze milieuvrien-
delijke technologie noemen? Volgens pro-
fessor Jozef Peeters helemaal niet. Maar het
kan nooit kwaad om eens een ballonnetje
op te laten .• Weeral een nieuwe reeks:
proffen en politiek .• Om het met de
oppositie te zeggen: alle zegen komt van
beloven.

Veto 24, 15 maart
• FKK: vier vrije verenigingen niet gesubsi-
dieerd • De politie van Leuven kende weer
een druk avondje .• Een NSV-betoging
begeleiden heeft veel weg van stront
ruimen in de dierentuin wanneer de dik-
huiden aan de dunne zijn. • Gezondheid-
zorg in België. Niet als het NSV-betoogt in
elk geval. • Ook het administratief en tech-
nisch personeel van de KU Leuven betoogt
• Zij maken zich ongerust over hun vakan-
tiegeld. • In het middelpunt kansarmoede
zullen ze wel niet meteen belanden want
daar leren we dat kansarmoede meer is dan
geldgebrek. Anders zat waarschijnlijk de
hele Vetoploeg in de kansarmoede .• Het
teaterfestival van kultuurraad zal misschien
voor het laatst doorgaan in de oude Stuc-
zaal > Het Arenbergprojekt voorziet een
nieuwe lokatie voor Stuc en Klapstuk.

Veto 25, 22 maart
• De verkiezingen bij Politika kennen zo'n
een lage opkomst dat ze ongeldig worden
verklaard .• Volgens de wandelgangen -
de pol&soccers op Veto - heeft die hele
bende weinig inhoud. Ze zitten vol met
hamburgers van de McDonalds. De ver-
kiezingen moeten worden overgedaan. De
kandidaat kringkoördinator: "Als het resul-
taat hetzelfde is, zal ik mij terugtrekken".
Hij weet goed genoeg dat net hetzelfde
resultaat halen praktisch onmogelijk is.
o De kloof tussen het sckundair en het
hoger onderwijs vergroot even zlenderogen
als de smoel van een Vlaams Blokker, drie
weken voor de verkiezingen .• Acco zit
gewrongen .• Dat komt crvan a" de stad
haar architektuur niet verzorgt. • Studen-
ten bic-ingenieur helpen lammeren. Jam-
mer genoeg helpen de lammetjes niet stu-
deren .• Tom Lanoyc wordt geïnterviewd
door onze Tom Lanoye-spccialist. Die had
hem al eens aan de tand gevoeld, op zijn
vijftiende. 0 Ja, aan de tand! Perverse
geesten! • Heeft trouwens elke pruts van
hem gelezen. En wij mogen er geen grapjes
over maken.

Veto 26, 29 maart
o In China zitten er meer mensen in het
un iversiiair onderwijs dan er in dit land

ambtenaren zijn, kijk als dat niettot na-
denken stemt s Omdat we toch ook de
vruchten van ons werk willen plukken,
plaatsten we een volle pagina met foto's
over hoe wij de Veto maken. U herkent ons
nu spontaan op kafee en moet zich niet
generen om een bekende journalist een
tong te draaien .• Arnout Matthys, student

Enfin, 't is ingewikkeld tegenwoordig.

Veto 27, 19 april
• De begeleide zelfstudie moet wat beter
van de grond komen. De medewerkers
geven alvast het goede voorbeeld .• Het
uitstekende dossier Kosovo leverde Veto de
Wel-prijs op voor genuanceerde bericht-

Mensen
zonder
papieren

LO probeerde ondertussen het wereld-
rekord-speedskiën te breken op één been.
Hij doet jaarlijks hetzelfde met de cksa-
mem. 0 Als dat nu niet mooi gepast had in
ons middelpunt duurzame energie .• Het
laatste Missing link-debat van het VRG
(Missing link, rechten en debat, oefen uzelf
hier in het maken van woordspelingen, wij
shotten niet in een open goal) plaatste
separatisten tegenover belgicisten. Deze
laatsten bleken eigenlijk federalisten.
Professor Siorrnc is dan weer flamingant
genoeg 0111 op zijn website een link te
maken naar die van het Vlaams Blok.

geving. Het kleinood daaraan verbonden
was een Gouden Lampje. Een gouden
lampje, pardon? Het had meer weg van een
zo een glazen bolletje waar je mee moet
schudden zodat het begint te sneeuwen. Als
we niet opletten raken we het nog kwijt
tussen twee toetsen van ons klavier. Enfin,
Knack werd samen met ons gelauwerd dus
klagen we niet. • Afrika filmfestival 0 Pro-
fessor Dcblauwe. sorry Dograuwe. komt op
voor de VLD bij de komende verkiezingen.
Hij pleit voor een koalitie van SP en VLD.
Dat gaan ze aan de unief niet graag horen.
Stel dat ze hem buitengooien. ocharme. En

(foto Jimmy Debruyne)
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dat hij niet verkozen wordt. Ach, dan komt
hij misschien toch nog in aanmerking voor
een Smet-baan.

Veto 28, 26 april
.KU Leuven sluit binnenkort akkoord met
de vier Chinese top universiteiten om stu-
denten uit te wisselen. Maar. België is een
deel van de Navo. De Navo bombardeert
Chinees grondgebied. Oorlog dus. Onze
studenten worden krijgsgevangenen • Pro-
fessor Kesteloot beschouwt zich als "een
organisch intellektueel" • Moest dat nu
weer in de groene of de blauwe zak s In de
witte eigenlijk, want hij komt op met
SP!Aga in Brussel. als onafhankelijk uit-
roepteken \vel te verstaan.

Veto 29, 3 mei
• In Vetd.28 werd de inzamelaktie voor
Kosovo gepromoot. Veto gaf spontaan zijn
letterdozen mee maar zag daar wel een
probleempje bij o\1efhet hoofd .• De aktie
kende trouwens groot sukses: de KU Leu-
ven wil Kosovaren opvangen, zolang ze
maar een doktoraat over ekonometrie
doen .• Altijd dat opvangen. Alsof ze uit de
lucht komen gevallen. 0 Als dat maar niet
tot ongewenste intimiteiten leidt. • Maar
daar hebben we nu een ombudsvrouw
voor .• Allee, tegen natuurlijk .• België
veegt zijn voeten aan VN-kinderrechten-
verdrag.

Veto 30, l Omei
Om het met de bewoners van de Bijlmer-
meer te zeggen: "Alle zegen komt van
boven."

Veto was dit jaar:
Alrna. Alfaset. Alle dingen die altijd zoek
zijn, Artcos. Bert Balcaen. Aernout Beke,
Joke Bellen. Saskia Benoit, Dirk Bernard.
Deborah Bické, Bier, An Bochrnan, Toon
boon, Olivier Borrnans. Stijn Bovy,
Bruce, Johan Bruyninckx, Carré, Davy
Coolen. Bcrt Cornillie, Eddy Daniëls.
Kristor Dartiels. Katrien Darras. Benny
Debruvne, Jimmy Debruyne, Hans
Declcrcq, Stijn De Cock. Marie-Arme
Dedeurwaerdere. Yves Dejaeghere. Filip
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Horizontaal - I Onrustbarend 8 Verzoener 17 Indrukwekkend 24 Akrobatische sprong
25 Langzaam deel van een muziekstuk 27 Koerier 29 Levendigheid 31 Meisjesnaam
33 Zoogdier 34 Ongewenste bewoner 35 Lichaamsdeel 37 Gebrek 39 Bevel 40 Voorzetsel
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102 Lichaamsdeel 104 Zangnoot 105 Groente 107 Lengtemaat 108 Lichaamsdeel 110 IJzer
11I Chinese lengtemaat I 13 Europeaan 115 Uitvlucht 117 Bijbelse vrouw 118 Dochter van
Zeus 119 Term uit de rekenkunde 121 Jongensnaam 124 Voorzetsel I26 Tin 127 Neiging tot
spreken 129 Ondergang 131 Houten lepelvormig gereedschap 133 Zilver 135 Geliefde van
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Snoepreisje
Stel dat u deze zomer naar het zuiden trekt. Na enkele weken is uw geld op maar in
Picaro, een klein dorpje in Italië, heeft u onderdak gevonden in een verlaten goederen-
wagon. Waarom daar, zegt u? Wel, er is daar een heerlijk restaurantje in de buurt en
voor een avondje borden wassen is het er lekker eten en drinken. Wat wil je als berooide
student nog meer?

Maar dan op een morgen heb je pech. Ze hebben uitgerekend die wagon waarin u
lag te ronken aangekoppeld aan de trein naar Napels. En na die wilde nacht met de
dochter van de waard, had u moeite met wakker worden: de trein is al vertrokken.
Napels, met al dat tuig, dat is maar niets. En dan dat restaurantje daar in Picaro ... Nee, u
wil zo snel mogelijk terug. Maar deze trein doet er 2u40 over en de terugweg is nog
erger: 2u53 wegens een aankoppeling of zo. En om nu 6 uur niets te eten te hebben ...

Maar u weet hoe u uw weg kunt verkorten. Op hetzelfde moment dat de trein
vanuit Picaro vertrok (en waarop u zich nu per ongeluk bevindt), vertrok er ook één in
de omgekeerde richting vanuit Napels. Ongeveer halverwege kruisen ze mekaar lang-
zaam in het kleine statioonetje waar de aankoppeling plaatsvindt.

En dan komt de aktie die u door ervaren vagebonden wel eens eufemistisch 'over-
stappen' had horen noemen, u springt gewoon op de andere trein. Een beetje riskant,
maar och. Bent u nu in staat om met de vermelde gegevens eksakt uw totale reistijd te
berekenen?

(pm)
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Door Filip De Keukeleere



• lezersbrieven
vervolg van p. 2

tekort in de eerste ronde aan hen toe te
schrijven.

In een vorige lezersbrief stelde Johan
Guldix dat het behalen van het kworum in
de vorige jaren aan zijn ploegen zou heb-
ben gelegen. Dit argument snijdt geen hout.
Het jaar voordat de heer Guldix een gooi
naar het kringkoördinatorschap deed, was
er ook maar één verkiesbare ploeg. Zonder
noemenswaardige kampagne van ploeg De
Dag is het kworum toen probleemloos ge-
haald. Over de redenen van het niet halen
van het kworum in de vorige ronde kun-
nen blijkbaar de wildste verhalen in Veto
worden verteld.

Stefaan Decaprnaker,
kringkoördinator Politika 1999-2000

Kosovo (1)
Toch even een antwoord aan de totaal mis-
plaatste lofzang op het Westen (een Westen
dat bij de kolonisering van de rest van de
wereld vele tientallen miljoenen mensen de
dood injoeg) van Filip De Cauwer. Voor-
eerst wil ik duidelijk zeggen dat ik ook niets
moet hebben van het stalinisme van de
PVDA.

Het ontkennen of minimaliseren van
de etnische zuiveringen van Milosevic is
een tipisch kenmerk van het negationisme
dat de PVDA ook kenmerkt bij haar mini-
malisering van de misdaden begaan onder
Stalin. Niet toevallig bevindt de PVDA zich
bij haar steun aan Milosevic in het onfrisse
gezelschap van andere negationisten zoals
bijvoorbeeld Le Pen. Bovendien was het
zowel voor mij als voor veel andere marxis-

ten al lang voor de val van de Berlijnse
muur duidelijk dat het vroegere Oostblok
nog maar weinig te maken had met echt
kommunisme.

Maar beweren dat de meeste inwoners
van het Oostblok het nu beter hebben als
vroeger is al een even groteske leugen dan
de bewering dat er onder de vroegere regi-
mes niets verwezenlijkt werd. Waar de vrije
markt vooral voor gezorgd heeft is een
enorme toename van ongelijkheid, niet
alleen tussen de mensen maar ook tussen
verschillende streken en landen in het
vroegere Oostblok. Terwijl sommige streken
er misschien wat op vooruitgegaan zijn ver-
vallen grote delen van Oost-Europa en Rus-
land tot het nivo van een derdewereldland.

Het Westen bekommert zich niet echt
om mensenrechten, vroeger niet (zoals ook
De Cauwer moet toegeven), maar ook nu
niet. Het Navo-land Turkije mag nog altijd
de Koerden blijven onderdrukken. Hierbij
werden al meer dan drieduizend dorpen
platgebrand of geëvakueerd. Gevolg: vijf
miljoen mensen op de vlucht in en buiten
Turkije. Door Amerikanen opgeleide
kontra-guerrilla-eenheden folteren en ver-
moorden nog altijd opposanten en Koer-
den. Zolang er gefolterd, geplunderd, ge-
moord en onderdrukt wordt in naam van
de vrije markt en de Westerse belangen is
er voor het Westen geen probleem. De
echte "misdaad" (sic) waarvoor Servië nu
wordt gebombardeerd is dat Milosevic,
alhoewel hij helemaal geen socialist of
kommunist is, ook niet voldoende wil
dansen naar de pijpen van het Westen en
hij een belemmering is voor de Westerse
ekonomische en geo-strategische belangen
in dat deel van de wereld. En uiteraard zijn
de vele Westerse wapenbedrijven. die een
vitaal onderdeel vormen van onze markt-

ekonomie, omwille van hun winsten ook
grote voorstander van het Navo-wapenge-
kletter in Joegoslavië.

Tot slot, mijnheer De Cauwer, ik heb
hier misschien niets te kort maar het is juist
omdat het overgrote deel van de bevolking
in het kapitalistische systeem wel zeer veel
te kort komt dat iemand met het hart op de
juiste plaats moel blijven strijden tegen de
onrechtvaardigheden en de waanzin van dit
systeem.

Roger Liekens,
Kessel-Lo

Kosovo (2)
Wij kennen niet die etnische spanningen
die in Kosovo tot een oorlog geleid hebben.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met onze
algemene absolute rijkdom en relatieve
individuele welvaart en welzijn. Blijkbaar
leidt dat ertoe dat wij ons niet meer zozeer
hoeven te identificeren met een of andere
groep. In dit postmodernistisch kommuni-
katietijdperk verloopt zingeving in het
vinden van informatie. Die informatie is
natuurlijk niet geografisch, godsdienstig,
klassegebonden enzovoort bepaald. Identi-
fikatie zou dan logischerwijze gebaseerd'
zijn op mondiale gedachten, stromingen,
(sub)kulturen. Zo'n verbondenheid stelt de
ver"\.ezenUjkingen van deze wereld veiliger
dan een geografisch bepaalde ideologie.

Toch moet politiek altijd op een be-
paald nivo geschieden. Men is nu druk aan
het nadenken hoe dit in Kosovo te organi-
seren. Sommigen stellen voor dat de regio
onafhankelijk moet worden, anderen zijn
meer voor federalisme, ook is er de idee om
Kosovo onder voogdij van de Verenigde
Naties te plaatsen.

In België heeft men, na de afscheiding
Van Nederland, sterk de nadruk gelegd op
het gemeentelijk bestuur. Volgens professor

o vriie tribune
Kosovo

Als ik sommige lezersbrieven doorneem, vooral
deze met betrekking lot Kosovo, dan vraag ik mij
af of sommige mensen ~el beseffen waar ze mee
bezig zijn en of ze wel heel goed beseffen welke
de gevolgen en de draagwijdte van hun daden
kunnen zijn. Ik druk mij nader uit. Laten we eerst
de recente gebeurtenissen/geschiedenis bekijken.

In Bosnië heeft de oorlog het leven gekost
aan ongeveer tweehonderdduizend mensen. De
meesten daarvan, ruim honderdvijftigduizend,
waren geen slachtoffers van oorlogshandelingen
maar van moordpartijen. Moordpartijen die al
begonnen waren sinds de prille aanvang van de
gevechten; zelfs ervoor; door bendes uit Belgrado.
De Europese leiders hebben ruim vijfjaar de tijd
gehad om er iets aan te doen. De Russen, die nu
dreigden met een derde wereldoorlog hebben
even lang de tijd gehad om de genocide te laten
stoppen. Geen van beide partijen is daar in gelukt.

Alsgans de wereld zich bewust was dat noch
Europa noch de Russen de oorlog en de erbij
horende moordpartijen konden stoppen, zijn de
Amerikanen op het toneel verschenen en binnen
de kortst mogelijke termijnen was er vrede in
Bosnië. De Amerikanen wensten zich echter in
Europa niet te engageren zonder de Navo, en zo is
de Navo erbij betrokken geraakt. Al die tijd heb ik
geen artikels tegen de Serviërs noch tegen de
Russen kunnen lezen, noch in de kranten noch in
tijdschriften. Al die tijd heb ik geen oproepen
gehoord voor betogingen tegen de oorlog; zelfs
niet tegen de vreselijkste moordpartijen die in
Bosnië plaatsvonden. Al die mensen die blijkbaar
nu zo goed op de hoogte zijn, die blijkbaar over
informatie beschikken die u noch ik kunnen
inzien, wisten dus toen blijkbaar niet dat er
moordpartijen op grote schaal aan de gang waren.

Maar als ze tegen de Amerikanen kunnen
ageren of tegen de Navo dan schieten ze wakker.
Zelfstijdens de oorlogen in de deelrepublieken
van Rusland, die zeer wreedaardig werden be-
slecht, heb ik niets van hen gehoord. Maar nu wel
en ik vraag mij in eer en geweten af of ze wel

weten waar ze mee bezig zijn. Ik hoop dat het
zodanige idealisten zijn dat ze verblind door hun
idealen de werkelijkheid niet meer kunnen of
willen zien. Dat kan hen nog vergeven worden.
Maar van sommigen onder hen heb ik toch mijn
twijfels.

We herinneren ons wel allemaalnog de
recente moordpartijen in Rwanda. Die hebben aan
ongeveer één miljoen mensen het leven gekost.
Artsen zonder Grenzen, een vooraanstaand lid
van deze vereniging heeft dat gezegdop een kon-
ferentie die ik organiseerde, zou verscheidene
Europese regeringen verwittigd hebben dat er iets
vreselijksop til was. VerscheideneEuropese lan-
den hadden er troepen ter plaatse maar toen de
moordpartijen begonnen hebben ze die onmiddel-
lijk teruggetrokken en/of verboden om
tussenbeide te komen. Die houding heeft geresul-
teerd in één miljoen doden. Ik ben ervan overtu-
igd en die overtuiging wordt door veel eksperten
gedeeld, dat als men de troepen die ter plaatse
waren de opdracht had gegeven de slachtpartijen
te stoppen; of als men tienduizend soldaten had
gestuurd met diezelfde opdracht; de moordpartijen
zo goed als onmiddellijk zouden gestopt zijn. Maar
Belgiëzou misschien te klein geweest zijn. Ik leg
de nadruk op 'misschien' omdat de vredesaktivis-
ten misschien niet op straat zouden gekomen zijn
omdat noch de Navo, noch de Amerikanen erbij
zouden betrokken geweest zijn. Maar ik wil ze
niet allemaal over dezelfde kam scheren omdat ik
weet dat er onder hen heel veel goede mensen
zijn, echte idealisten waar ik respekt voor heb.

Belgiëzou wellicht te klein geweest zijn.
Want normalerwijze zouden door de vredesakti-
visten grote betogingen georganiseerd zijn tegen
de imperialistische politiek van Belgiëen enkele
andere landen. De regering zou een moedige daad
gesteld hebben en er misschien wel over gevallen
zijn, omdat in dergelijk senario niemand zou ge-
weten hebben dat er anders een miljoen mensen
zouden vermoord zijn. Maar geen enkel Europees
land heeft iets gedaan en ze zijn allemaal mooi in
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het zadel blijven zitten.
Laten we nu teruggaan naar de Balkan. In

Bosnië werd dorp per dorp gezuiverd. De bevol-
king werd uit haar huizen gehaald en een Bos-
nische Serviër kreeg de opdracht zijn gebuur, dik-
wijls zijn vriend de moslim, dood te schieten. Hij
weigerde en hij werd zelf onmiddellijk doodge-
schoten voor de ogen van de rest van de dorpelin-
gen. En dan kreeg de volgende Serviër dezelfde
opdracht; die moest natuurlijk niet lang meer
twijfelen en schoot de moslim of de Bosnische
Kroaat dood. Er werden kinderen voor de ogen
van hun ouders bij hun voetjes vastgenomen en
zo met hun hoofdje tegen de muur te pletter ge-
slagen. Er werden vrouwen verkracht voor de
ogen van hun eigen man. In een krijgsgevange-
nenkamp werden krijgsgevangenen verplicht de
teelballen van hun medegevangenen af te bijten.
Jonge mooie vrouwen werden verplicht zich te
prostitueren voor de 'soldaten'. Dat zijn geen sol-
daten maar in mijn ogen bandieten. De wreedhe-
den waren dikwijls onbeschrijfelijk. Sommige van
die 'strijders' vechten nu mee in 'Kosovo tegen de
Kosovaren. Ik ben toch niet alleen die dit horen
verklaren heeft door een Serviër op de tv. Het zijn
dus voor een deel diezelfde 'mensen' die nu de
vrije hand krijgen inKosovo. En om dat allemaal
te voorkomen heeft de Navo beslist te bombarde-
ren. Daardoor is er nu veel minder tijd beschik-
baar voor wreedheden. Daardoor worden er nu
zovelen weggejaagd die anders wellicht vermoord
zouden zijn. En nu roept men op om te betogen
tegen de bombardementen. Stoppen met bombar-
deren betekent die moordenaarsbendes de tijd
geven om hun werk rustig te doen en we hebben
gezien in Bosnië wat dat betekent. Begrijpen de
vredesaktivisten wel welke enorme verantwoorde-
lijkheid ze dragen?

Wilfried De Vuysere,
student Aanvullende Studie
Internationale Betrekkingen

KU Leuven, Gingelom
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Van Hondegém is dit gebeurd om een
'kolonialistische' politiek van het centraal
bestuur te":;vermijden. Op gemeentelijk nivo
is de realiteir rnenselijker, men werkt niet
met stereotipen en.de samenwerking ver-
loopt konkreter. Misschien is dit ook wel
een mogelijke oplossing voor Kosovo.

Dominiek De Schepper,
tweede kan politieke en

sociale wetenschappen
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Tegen de Navo en tegen Milosevic

Solidair, het weekblad van de PVDA,roept op 'het
Joegoslavische volk en zijn regering te steunen
tegen de Navo en haar veroveringspolitiek' . Dat
staat te lezen in nummer vijftien van veertien
april. In datzelIde nummer zwijgt de PVDAin alle
talen over de etnische zuiveringen tegen de
Albanese Kosovaren. Steun aan Milosevic is de
ondubbelzinnige boodschap. In Veto nummer
negenentwintig van drie mei verdedigt Filip De
Cauwer, hoofdredakteur van Ons Leven, het blad
van het oerreaktionaire KVHV(Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond, nvdr), de Navo-bombar-
dementen. Hij noemt in een zelfgenoegzaam
briefje het Navo-optreden noodzakelijk en beweert
dat de Navo veel beter dan de VNhet internatio-
naal recht kan dienen. De Navo als verdediger van
demokratie en mensenrechten? Ziehier twee
missers van formaat.

In 1989 wordt op aansturen van Milosevic
het statuut van autonome provincie van Kosovo
opgeheven. Dit leidde tot een systeem van kwasi-
apartheid voor de Albanese meerderheid. Over-
dreven? Helemaal niet. Zeventigduizend Albane-
zen werden ontslagen uit publieke funkties. het
onderwijs werd 'geserviseerd', er kwam een aparte
behandeling voor Kosovaren in hospitalen, sport-
centra en zwembaden (bepaalde dagen werden
gereserveerd voor Serviërs), en de kursussen
geschiedenis van de Albanese natie werden af-
geschaft. Iedereen die zich een beetje informeert
weet dit. Steun aan Milosevicwil dus zeggen steun
aan deze politiek van etnische opdeling.

De Navo voert nu al voor de derde keer een
oorlog zonder het mandaat van welke internatio-
nale instantie dan ook. Dit is een inbreuk op het
internationaal recht. Hel spreekt toch voor zich dat
de Verenigde Staten - die beschikken en beslissen
over de Navo - niet zomaar het recht hebben om
vlotweg hier en daar bommen te smijten als er iets
in hun weg loopt. Als dit kan, dan mag morgen

China met evenveel recht Taiwan bombarderen en
India ten oorlog trekken tegen Pakistan. Dat een
rechtenstudent (en Filip De Cauwer is dat) hier
geen oren naar heeft is onbegrijpelijk.

Belangrijker is evenwel dat de Navo helemaal
geen neutrale organisatie is. Ze presenteert zichzelf
vandaag als 'de internationale gemeenschap' en
tracht op die manier te doen vergeten dat er nog
enkele kleine landjes als China, Rusland of India
niet akkoord gaan met deze bombardementen. De
Navo werd in 1949 opgericht als een militaire
alliantie ter verdediging van de Westerse belangen.
Onder de stichtende lidstaten bevonden zich dikta-
toriale regimes, zoals dat van de Portugese fascis-
tische diktator Salazar. Drie jaar later sloten ook de
bloedige diktaturen van Griekenland en Turkije

, zich aan bij de Navo. Mensenrechten zijn nooit
een punt geweest voor de Atlantische Alliantie.

Wanneer diezelfde alliantie dus vandaag met
meerdere maten en gewichten werkt heeft dat
niets te maken met het feit dat 'ze niet alles tege-
lijk kan doen'. AlsMilosevic zich voor de voeten
van de VSzou smijten zou de Amerikaanse presi-
dent Kosovo zonder enig probleem als een 'interne
Joegoslavische kwestie' omschrijven, en de zaak
laten betijen. De rechten van de Kosovaren zijn
slechts een voorwendsel. Milosevic is een lastige
klant van het IMF (Internationaal Monetair Fonds,
nvdr) en weigert zich zomaar neer te leggen bij de
neoliberale diktaten van het Westen (hetgeen hem
helemaal niet links maakt). Bovendien tracht de
Navo met deze aanvallen haar omsingelingstrate-
gie rond Rusland uit te voeren. De Navo wil vast
en zeker met deze bombardementen voor eens en
voor altijd de VNomzeilen en als enige groot-
macht de lakens uitdelen in een unipolaire wereld.
Een ondemokratisch aan de macht geraakte ban-
diet als Aliëv, president van Azerbeidzjan, mag als
eregast het feestje naar aanleiding van de vijftigste
verjaardag van de Navo bijwonen. Hij verkoopt de

olievoorraden van zijn land immers uit aan de VS.
Hij is nochtans een korrupte krimineel die hele-
maal niet in het belang van de bevolking regeert.
De rechten van de Kosovaren zijn eigenlijk niet
van tel. die rechten worden al tien jaar geschon-
den.

Dit brengt ons bij de realiteit. De officiële
objektieven die de Navo naar voor schoof om de
bombardementen te verantwoorden waren: I)
Milosevic verzwakken, 2) een humanitaire kata-
strofe voorkomen, 3) de Balkan stabiliseren. Wie
hieraan geloof hecht, moet toch vaststellen dat de
resultaten om te huilen zijn. De bombardementen
deden heel wat Servische kritiek op Milosevic ver-
stommen. Anti-nationalistische en demokratische
krachten uit Servië laten ons via brieven weten
hoe moeilijk het is om onder deze bommenregen
oppositie te voeren. Het is natuurlijk juist dat de
plannen voor een etnische zuivering al in de Ser-
vische lade klaarlagen. Maar er is wel nog een
serieus verschil tussen de plannen en de effektieve
uitvoering ervan. Daartussen ligt ruimte voor ver-
zet, oppositie, strijd, politieke alternatieven en
onderhandelingen. Het is de waar dat de bombar-
dementen de etnische zuiveringen enkel maar
versneld hebben. Bovendien hebben alle eksperts
deze gè'\lolgenvoorspeld. Ten slotte dreigt deze
oorlog de hele Balkan mee te slepen in een on-
kontroleerbare spiraal die enkel in de kaart speelt
van de maffiose clubjes.

Om tot het begin van een oplossing te raken
kunnen we niet anders dan te vertrekken van de
huidige situatie en de huidige krachtsverhoudin-
gen. Het heeft geen enkele zin in te vervallen in
idealistische praatjes. Enkel de Joegoslavische be-
volking kan Milosevic de rekening presenteren en
hem omverwerpen. Het is dus nodig dat er op-
nieuw een duidelijke oppositie tegen Milosevic
kan ontstaan. Daartoe moeten de bombardemen-
ten stoppen. De Kosovaren moeten recht hebben

op zelfbeschikking en zelfverdediging alsook het
recht om veilig naar hun dorpen en steden terug
te keren. Om dit te bereiken zijn er geen honderd
opties mogelijk. De bombardementen moeten
stoppen. Er moet opnieuw onderhandeld worden
buiten het kader van Navo. Rusland moet bij deze
onderhandelingen betrokken worden. De terug-
trekking van de Servische troepen uit Kosovo en
het zelfbeschikkingsrecht van de Kosovaren moet
bij deze onderharîdelingen centraal staan. Wie de
akkoorden van R~bouillet ter hand neemt. weet
dat de onderhandelingsmogelijkheden niet waren
uitgeput. Bnkejvoor de Navo was dit zo. Achteraf
moet een Balkah~onIerentie zich buigen over de
nationale rechten en de verhoudingen tussen de
verschillende staten in dé.Ieg!o. Dit alles is moge-
lijk, maar zal geen wonderen verrichten. Het zal er
wel toe leiden dat het soda Ie en politieke leven in
Servië en Kosovo zich kan hernemen en dat het
politieke debat en de sodale strijd weer ten volle
aan bod kunnen komen. Het is een stapje naar
verandering.

Als marxist kies ik de kant van de onder-
drukten in dit konflikt. Er wordt een dubbele oor-
log gevoerd. Eén van het Westen tegen Milosevic
en één van Milosevic tegen de Kosovaren. lk sta
aan de kant van de Servische, anti-nationalistische
oppositie en aan de kant van de Kosovaarse vluch-
telingen waarvan er nu al zevenhonderdduizend
zijn. Laten we daarom tegen de Navo én tegen
Milosevic zijn. Tegen de bombardementen én
tegen de etnische zuiveringen. Zo overstijgen ~e
de idiote en zinloze diskussie tussen de supporters
van de Navo en die van Milosevic. Het Milosevic-
kamp aangevoerd door Ludo Martens, het Navo-
kamp met vuur verdedigd door De Cauwer. De I"
één ex-hoofdredakteur van Ons Leven, de ander cl
huidig hoofdredakteur. Het kan verkeren, l

David Dessers,
hoofdredakteur Rood

0/10 10/10

Met de steun van Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
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Blok of geen blok,
D-Dog is iets voor jou.

Je ligt niet wakker van politiek? Kan

best, maar zorg dan wel dat je de.
dag na de verkiezingen van 13 juni

niet wakker wordt met een zwarte

kater. Of erger nog, een bruin blok

aan je been. Geen tweede zit moge-

lijk in politiek. Vijf jaar uitzweten.

Daarom hebben we voor jou dit

jaar een speciale D-Dag (Dag van

de Democratie) georganiseerd. Op

zondag 30 mei, twee weken voor

de verkiezingen. Een hele dag kan je

de dames en heren politici op de

rooster leggen, hun partijprogram-

ma's fijnmalen en hun one-liners

aan het spit prikken. Zodat je op 13

juni, die andere D-Dag, bewust

voor of tegen stemt.Want met poli-

tiek gaat het zoals met examens: je

krijgt de politici die je verdient. Tot

D-Dag op 30 mei in het Antwerpse

Zuiderpershuis! Of tot D-Nacht,

voor onder andere een exclusief

optreden van Die Anarchistische

Abendunterhaltung!
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~ zoekertjes
..j Aan de scoutekes van de zeven ga ik hier
wat letters geven/de T, de S en C, /hier zijn
jullie al wat verder mee/hopelijk hebben jullie
nog wat fut om in Deurne te zoeken naar de
meest stinkende rioolput
..j Lieveke, sukses met de eksamens. Mosj.
..j Annemie van 't Stuc-onthaal is dringend op
zoek naar mannelijk gezelschap op 't Stuc-
onthaal. Kandidaten sturen een naaktfoto
naar 't Stuc tav Annemie.
..j Steven gefeliciteerd met je verkiezing als
voorzitter van Kultuurrraad.
..j Wil u iets kwijt: stres, slecht humeur, een
lief. volksrevolutie. uw stem bel dan naar
222300(VolksRadioMoos) elke maandag
tussen 16u en 18u.
..j De vrijwilligers van Da extravaganza alter-
nativa days worden op dinsdag 11 mei om
I9u 30 in A. V. 01.12 verwacht.
..j Het is nu 15u20 en Benny stormt het Veto-
lokaal uit want het isjuist 0-1 geworden voor
Anderlecht op Genk .
..j Er is weer een witte engel geland in Leuven.
..j Na het Navobombardement op de ambassa-
de van China is België, volgens het interna-
tionaal recht, in oorlog met China. Stop de
oorlog. Stop de Navo.
..j Optreden van Mondo Generator(Kyuss tri-

bute) in Rumba op vrijdag 28 mei om 22u,
gevolgd door een gitaarfuif.
..j Inleiding in Blaxploltation met o.a. women-
kung-fu, funk, hip-hop en violence in A.V.
01.12 op dinsdag II mei om 20u.
..j Vanaf 30 mei jonge pikzwarte katjes te be-
komen, tel. 25.55.39 .
..j X zal volgend jaar terug van de partij zijn.
Politie, rijkswacht, bob en staatsveiligheid zijn
dus gewaarschuwd.
..j Praten met een vrouwelijke witte engel. Het
kan. Zij landt als de zon schijnt tussen 13u45
en 16u op de linkerbovenhoek van het Ladeu-
zeplein. als de zon niet schijnt vindt u haar op
de Bondgenotenlaan in de buurt van de Stad-
schouwburg.
..j Bent u zot van zotte Nederlanders kom dan
naar de einddag van 't Stuc op donderdag 13
mei.
..j VolksRadioMoos elke maandag van 16u tot
18u op 106 FM .
..j Het is nu 15u40 en Benny roept klootzak-
ken wam het is juist 1-0 geworden voor
Moeskroen tegen Brugge .
..j Leuvense Derdewereldraad organiseert op
dinsdag 18 mei vanaf 19u een symbolische
bezetting van de brug aan de Amerikalaan en
dit nav Navobombardementen.

FOKkE & SOKI<E
WILLEN ALLEEN OE ""l.JNKAAQT EVEN Z\EN

"2cG, U MAAA.
TEGEN DE CHEF DAT
WE ONS G~G. L.ATEN
"ERRASSEN_

vVAA~ V~O .Je;:
-ZD'N 'NTE~IE:uQ.!

J

MAANDAG
20.00 u FILM Filmfun. Les darnes du bois de

Boulogne, in Stuc, toeg. J00/125/ J50/175,
org. Stuc.

20.00 u TEATER Sangria door Het Toncelhuis. in
Stadsschouwburg, toeg. J50/250/350/450,
org. CC Leuven.

20.30 u TEATER Kaaiheater met "Weg", in
Dansstudio. Naamsestraat 96, ioeg. 200/250/
300/350, org. Stuc.

22.30 u FILM New Harvest. La Pornrne, in Stuc,
toeg. J00/ J25/150/175, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u CULT Inleiding in Blaxploitation:

violence. funk,hip-hop,womenkung-fu, in
A.V. 01.12, toeg. gratis, org. DEAD.

20.00 u FILM Harvest Special. Sloneczny zcgar,
in Stuc, teeg. IÖO/l2511501175, org. Stuc.'

20.00 u KONSERT Bcnefietkonscrt door de
Berliner Philharmoniker en pianist Luc
Devos, in POS, tocg. 500/ J000, org. U.Z.
Leuven.

20.00 u TEATER Onbereikbare liefdes door
Malpertuis. in Wagehuys, toeg. 450, org. CC
Leuven.

20.30 u DANS Emio Greco "Extra Dry', in
Brandweerkazerne, Vaartkom. reeg. 200/250/
300/350, org. Stuc.

20.30 u TEATER Kaaiheater met "Weg", in
Dansstudio. Naamsestraat 96, toeg. 200/250/

t----a6vT

300/350, org. Stuc.
22.30 u FILM Filmfun. Les dames' du bob de

Boulogne, in Stuc, tocg. 1001125/150/175.,
org. Stuc.

WOENSDAG
11.00 u FESTIVAL Poëzie- en kunsten festival

"Het Huis van Hogerhand' tot 16 mei, in
Abdij Keizersberg. org. Abdij Keizersberg.

J4.00 u FILM Vase de noces van Thierry Zéno
uit J974, in Vlaams filmmuseum en -archief,
org. Vlaams filmmuseum en -archief.

20.00 u DANS The Millenarium door Wayne
McGregor/Random Dance Compagnie, in
Stadsschouwburg, rocg. 450, org. CC Leuven.

20.00 u DEBAT Het grote verkiezingsdebat, in
Jeugdhuis Sojo, Kessel-Jo. rocg. gratis, org.
Sojo.

20.00 u FILM Vase de noces van Thierry Zéno
uit 1974, in Vlaams filmmuseum en -archief,
org. Vlaams fiJmmuseum en -archief.

20,30 u DANS Emio Greco 'Extra Dry', in
Brandweerkazerne, vaankom. teeg. 200/250/
300/350, org. Stuc.

20,30 u TEATER Kaaiheater met "Weg', in
Dansstudio. Naamsestraat 96, teeg. 200/250/
300/350, org. Stuc.

21.00 u FUlF Dance Opera Fuif. in Brabanthal.
toeg. 350/450, org. Star Everus bvba.

21.00 u KONSERT Les Baudouins Morts, Char-
lie don't Surf. De Legende, in Ons Huis, org.

..j Op 2 juli in de Silo als slot van dit jaar een
spetterend Extravaganza Party in drie zalen
met house, jazz-funk en jungle. Org. Groovy
Tunes i.s.m. Feso en Dead.
..j Het is nu 16u14 en Benny slaakt een luide
kreet want het is juist 0-2 geworden voor
Anderlecht op Genk.
..j SJW wenst iedereen goede examens en een
hete zomer zonder flikken of fascisten, maar
met een zomerkamp en (indien mogelijk) een
wereldrevolutie
..j Het is nu 16u 19 en Benny begint te lachen
want het is juist 0-3 geworden voor Ander-
lecht.
..j Maandag gaat Veto in afzondering om de
voetbaluitdaging tegen Kringraad voor te
bereiden. Ons taktisch konsept is al af.
..j Het is nu 16u26 en Benny ligt plat van het

lachen, want het is 0-4 voor Anderlecht.
..j Eendracht. Eenheid,
..j Postbode Moos aka DJ Mailman organiseert
n.a.v, verjaardag op 20 juli in zaal Rumba een
Strobophonia Party met jazz-funk & stereo-
sounds.
..j th: kamer in gemeenschapshuis te Hererit.
voor jong, werkend en/of afgestudeerd (!) en
om het evenwicht te bewaren van het vrou-
welijke geslacht I 016/20077 of 016/23.18,77,
..j Het is nu 16u38 en Benny roept godver-
domme, want het is 2-0 voor Moeskroen
tegen Brugge,
..j Het voetbalkampioenschap 98-99 is nog niet
gedaan, maar de zoekertjes van 98-99 eindi-
gen spijtig genoeg wel hier. Maar ze zijn er
volgend jaar terug.Groetjes.

- 22u.
- 20u.
• 17u.

Méér dan 700 jongeren uit alle hoeken van
Europa één week samen voor een ideale mix van zon,

discussie, fiesta en revolutiel
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s.J"r@
Bestel de gratis infobrochure bij SJW,

Plantinstraat 29, 1070 Brussel
tel: (02)523.40.23 fax: (02)522,61.27

E-mail: Plantin@skynet.be S.J"T@

Internationaal Jongerenkamp
23-31 juli, Centraal Massief, Frankrijk

Ben jij jong. links. anti-autoritair. ecologist. antiracist. tegen de oorlog of whatever? En
wil jij deze vakantie meer doen dan bruin bakken in Spanje. tweede zitten of festivals
bezoeken? Je vindt het aanlokkelijk om met andere linkse jongeren in een open en vrije
sfeer te discussieren over hun ervaringen en de acties en politieke gebeurtenissen in hun
land. Dan is ons kamp misschien wel iets voor jou.
Elke dag is er een waaier van workshops. debatten en discussies, Elke avond wordt er
gefuifd en op het kampterrein zijn er tal van ontspanningsmogelijkheden. SJW legt een
bus in naar dit kamp dat plaatsvindt in het zonovergoten stadje Brioude. Het kamp kost
all-in (vervoer. verblijf. maaltijden) 7_S00fr.Voor wie dat wenst worden er vegetarische
maaltijden voorzien, Reclaim freedom en kom mee op kamp.

LBM.
23,00 u FUIF DJ Mark Grant, in Silo, Vaartkom.

ioeg. 500, org. Food Club,

DONDERDAG
20,00 u KONSERT Prometheus Ensemble,

Bartok. Messiaen, in Pieter De Sorner-aula.
org. Kultuurkommissie.

20, J5 u TEATER Ultieme Misverstanden door
Arnusernents Theater Leuven, in Amuse-
ments Theater, Vaartkom ,3 J, iocg. 200/350/
400, org. Amuscmcnts Theater Leuven.

22.00 u FUIF Einddag Stuc met Bluc Juice. Trak
& DJ's Thyzeman & Basshit. in Stuc, toeg.

gratis, org. Stuc.

VRIJDAG
20.15 u TEATER Ultieme Misverstanden door

Arnusernents Theater Leuven, in Amuse-
rnents Theater, Vaartkom 31, toeg. 200/350/
400, org. AI1111SementsTheater Leuven,

ZATERDAG
20. J5 u TEATER Ultieme Misverstanden door

Arnusernerus Theater Leuven, in Amuse-
rnents Theater, Vaartkom 31, toeg. 200/350/
400, org. Amusernerus Theater Leuven.

Medica
• 22/05 om 22,00 u: Doc's Bar nog even open,

Polilika
• 01/07 Fuif, in Lido,

POrlul,aca
• 14/05 to 16/05: Latin-Arnerican week, in
Pangaea, • 22/05 Arab night, in Pangaea.

Psychologische kring
• 01/07 Deliberatiefuif in Albatros,

Ekonomika
• 10/05 om 20,00 u: Zwanenzang (voor laat-
stejaars), in Waaiberg.

Germania
• 29/06 PreproklamatiefuiL in Lido.

Kilo
• 01/07 om 22,00 u: Cocktailavond, in
Pakbar Lelteren 2de verdiep. • 02/07 om
13.00 u: (Stan-)OV, in 's Meiers.

• agenda &$ad valvas DOORPETERMANGELSCHOTS
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Kursussen blokken wordt overbodig. Wij voorspellen u nu reeds uw resultaten

Velo's grole eksamenhoroskoop
ent u student sterren-

kunde, dan stopt u
beter hier met lezen. U
gelooft toch niets van
wat er hier verder

gezegd wordt. Voor de
anderen lichten wij een tip op van de
sluier die de geheimzinnige sterren
over uw eksamenperiode leggen.
Veto's eigen astrologen speurden
nachtenlang het zwerk af. Na het
nuttigen van liters alkohol begonnen
de sterren hen spontaan voor de ogen
te dansen. En zie: de toekomst werd
hen geopenbaard. Voor het ene ster-
renbeeld ziet het er al beter uit dan
voor het andere maar één regel voor
de eksamens willen wij u toch
opleggen: probeer vooral niet zelf de
ster uit te hangen, dat vinden wij
namelijk zeer verwarrend.

Tweelingen (21/5-20/6)

U bent nieuwsgierig van aard, u kijkt dus
af. Doe dit een beetje slim: zet je vooral niet
naast een mannelijke ram - we weten
waarover we spreken. Ziet u het helemaal
niet zitten, spreek dan met uw broer af om
elk de helft van de vakken te blokken.
Tweellngen hebben vaak een gespleten
persoonlijkheid. Als de prof psychologie u
daarop attent zou maken, zeg dan vooral
niet dat jullie het daar niet over eens zijn.
Tweelingen zijn van nature uit steeds op
zoek naar duurzame verbintenissen, Pro-
beer toch niet te erg naar een bisjaar te
streven.

Kreeft (21/6-22/7)
Vrouwelijke kreeften dienen zich op hel
eksamen best aan in minirok. Hun slipje
kunnen ze nog even aanhouden, tot ze bij
Rikka De Roy langsgaan. Het enige pro-
bleem dat 7Î('h kan voordoen is dat de prof
zich heeft laten vervangen door zijn assis-
tente. Die zal zonder meer vaststellen dat u
de stof niet onder de knie hebt.
Proffen met dit sterrenbeeld zijn licht-
geraakt. Houdt u dan ook strikt aan de
vragen, en weidt vooral nlet uit over de
slippertjes van zijn vrouw. Hoe weet u daar
trouwens vanaf?

Leeuw (2317-22/8)
De sterren staan erg gunstig voor de Leeuw.
Op vrijdag achtentwintig mei komt uw
Mars in konjunktie met Venus. Na het
bekijken van' Armageddon' kan u iets
proberen te forseren bij uw geliefde. Maar
pas op, op zaterdag negenentwintig mei
komt de zon op in het Oosten. Rek het du
niet te lang.
Leeuwen met assendant Vissen krijgen het
als vanouds lastig. U doet het wel aardig
maar niet uitstekend. U bent er wel vaak
bijna doorgeraakt maar nooit helemaal (uw
vriendin vindt dat trouwens niet leuk) en

ook de prof vindt u wel sympathiek maar
niet bekwaam. Enfin, u bent vis noch vlees.
En op achtentwintig juni eet u beter uit-
sluitend vegetarisch.

Maagd (23/8-22/9)
Uw gezondheid is uw grootste schat, Maagd.
Probeer regelmatig te sporten maar let erop
dat u niet tegen de prof zijn schenen
stampt. Als u de bal speelt, hoeft niemand
zich in het kruis getast te voelen.
Voor maagden die veel gebrost hebben: laat
u niet beïnvloeden door de eerste indruk
die u van uw prof opdoet. Probeer wat
dieper te graven dan de oppervlakte. Er
wacht u misschien nog een opwindende
carrière als archeoloog in Ziehen-Zussen-
Bolder.
Thuis blokken werkt de zenuwinzinking die
uw moeder er vorig jaar aan heeft overge-
houden alleen maar in de hand. Hoedt u
voor vissen die 's morgens om acht uur met
Ilets en kursus aan uw deur staan: Vanuit
zowel landbouwkundig als medisch stand-
punt gezien is dit totaal onverantwoord.

Weegschaal (23/9-22/10)
Weegschalen zijn listige wezens wat altijd
handig is bij het afleggen van een eksamen.
Fake wat krokodillentranen en de buit is
binnen. Als dat niet meteen helpt en u
dreigt vanop de vensterbank met zelf-
moord, let er dan vooraf op dat u zich niet
op de vierde verdieping bevindt.
U vertoont een neiging tot overdrijven
maar drijf uw komedie niet te ver. Je weet
nooit of de prof je geen duwtje in de rug
wil geven.
Als er één sterrenbeeld is dat de prof zou
kunnen omkopen dan is het de Weegschaal
wel. Een briefje van vijfhonderd tussen uw
entwoorden en uw gesnik over een black-
out zal positief onthaald worden. Tenzij de
blackout van uw voorgangster tien keer zo
erg was.

Schorpioen (23/10-21/11)
Schorpioen, de prof is niet een tegenstander
die u moet overwinnen. Uw leerstof wel.

Leer het onderscheid voordat u uw kursus
door het venster gooit.
Schorpioenen staan bekend als erg seksuele
wezens. Let er een beetje op dat u maat
houdt. Voor problemen die dat met zich
mee zou kunnen brengen in eksamentijd
verwijzen we u graag door naar Peter
Hó"-ógland (zie elders).
Het teken van de Schorpioen zweelt
momenteel over Saturnus en Jupiter. Zorg
dat u met beide voetjes op de grond blijft.

Boogschutter (22/11-21/12)
Boogschutters hebben van nature een
moeilijk karakter. Eigenlijk is dit een tipisch
proffenteken wat natuurlijk niet belet dat
er ook studenten-Boogschutters rondlopen.
In de relationele astrologie staat de kombi-
natie van twee Boogschutters trouwens als
zeer gunstig bekend.
Voor vrouwelijke boogschutters kan een
diep decolleté helpen. Het geeft inzicht in
uw kwaliteiten en toont dat.u.de.stofbcejt
uitgediept.

Steenbok (22/12-19/1)
Steenbokken zijn koppig. Laat u niet
meeslepen en tracht de prof niet tegen te
spreken wanneer hij zegt: dit is een foutief
antwoord, u kent er niets van, u bent nooit
naar de les geweest, u kunt gaan, enzo-
voort.
Rond maandag zeventien juni hebben de
sterren een nieuw standje voor u in petto.
Dit standje laat zich karakteriseren door
zelfvertrouwen, konstruktieve en ekspan-
sieve energie, entoesiasme en zin in avon-
tuur.
Vrouwelijke steenbokken kweken de ko-
mende weken makkelijk een buikje aan.
Zorg dat de prof er voor niets tussen zit. U
raakt het in elk geval de komende maan-
den niet meer kwijt.

Waterman (20/1-18/2)
Mannelijke watermannen met vrouwelijke
trekjes kunnen beter een carrière in de
muziekwereld nastreven. Mits enige plasti-
sche chirurgie kan u het nog ver brengen.
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Misschien is het Songfestival wel iets voor
u? Ook Dana International was vroeger een
Waterman.
Een waterman-vrouw moet vooral opletten
dat ze niet begint te zeuren. Als het de prof
teveel wordt, zou hij het wel eens op een
lopen kunnen zetten. In dat geval mag u
hem zeker niet vergeten te zeggen om in
september nog eens terug te komen.
Omstreeks woensdag zestien juni passeert
Jupiter uw Mars. Gelukkig prefereert hij
Milky Way.

Vissen (19/2-20/3)
Als u eksamen hebt, samen met een vrou-
welijke kreeft, gaat u een aangename dag
tegemoet. De kater na de beraadslaging
moet u er maar bij nemen.
vrouweljj~~ vissen Jll9~1c.n.9.PJl~\I~ ....
amoureuze verwikkelingen. Beperk u tot
een prof. De ombudsman kan 00" nog net,
maar die heeft het erg druk. Er zijn zoveel
studentes die bij hem op een goed blaadje
willen staan. Wacht eventueel tot na de
delibidoratie en bereid u voor op tweede
zit.

m _

mysterieuze man uit te hangen niet ge-
heimzinnig doen tegenover een vrouwe-
lijke prof. Het gevaar bestaat dat zij een
afspraakje tracht te versleren. In september
welteverstaan.

Ram (21/3-19/4)
Mannelijke rammen worden' wel eens ver-
liefd in deze periode. Wees echter op uw .
hoede. Ook sommige proffen willen hun
troeven wel eens op tafel gooien. Maakt u
het Rikka alstublieft niet al te moeilijk.
Op het eksamen ontdekt u interessante
nieuwigheden. Dat is mooi meegenomen
voor tweede zit.
Vrouwelijke rammen voelen de behoefte
om te schitteren. Besteed echter niet alle
tijd aan uw make-up. maar kleur ook eens
in uw boeken. Een tip voor als je het toch
niet gedaan krijgt in je kursussen. body-
painting is tegenwoordig erg in.
U bent erg impulsief. Wacbt toch beter de
volledige vraag af, voor u een antwoord
formuleert. U hoeft evenwel niet te
wachten tot de tweede zit.

Stier (20/4-20/5)
Vrouwelijke Stieren zijn verleidelijke we-
zens. Proffen zijn hier nogal eens gevoelig
voor. U maakt veel kans dat hij u op zijn
hoogtepunt meteen ook het hoogtepunt
van uw universitaire carrière belooft. Toen
men nog met letterkodes werkte kwam er
regelmatig een spontane AAA uit. Wel
opletten met proffen die onder het teken
Schorpioen vallen. zij zouden het u mis-
schien in september nog eens laten over-
doen.
Mannelijke Stieren kunnen op hun pad
naar grote onderscheiding enkele hinder-
lijke proffen tegenkomen. Laat deze heren
de sfeer niet vergallen, en blijf positief
denken. Ooit zal het wel eens lukken.


