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Stemrecht voor hogescholen
binnen Loko

Ikke ook!
een
van

Gcocp T en van de Katolieke Hogeschool Leuven - een koepel van
zes 'departementen' of voonnalige zelfstandige hogescholen -,
vroegen en kregen stemrecht binnen Sportraad (Spora), Kultuur-

raad (Kuro) en Sociale Raad (Sora). Aangezien Kringraad zich
voornamelijk bezighoudt met onderwijsmaterie die aan de uni-

versiteit gebonden is, zagen de hogescholen zelf het nul niet invan
stemrecht indie raad. Toch is het minder evident don het lijkt dot
aan de hogescholen in de andere roden we) stemrecht werd ver-
leend.

Het Is allerminst duidelijk - bijvoer-
beeld In Som - voor welke materies
de hogescholen al dan niet bevoegd
zijn, In principe mogen zij nier mee
beslissen over die zoken die het strikte
beleid binnen de KU Leuven een.
gaan. Kwesties die de student In het
algemeen aanbelangen en vcck ook
het territorium van het Leuvenseover-
schrijden, kunnen voortaan wel sa-
men aangepakt worden. Doarnaast
zullen de hcqeschclen zich ook bulten
materies moeten houden die in ver-
band staan met de Vereniging van
Vlaamse Studenten (VVS), het over-
koepelend overlegorgaan van de stu-
denten. In VVS hebben zî] Immers al
rechtstreeks een stem In de di$kussies.
De hogescholen hebben er dan ook
geen problemen mee de KU Leuven-
studenten hun eigen vvs-stcndpun-
ten te laten bepalen.

Schootje
Statutair gezien betekent dit alles

dat een hogeschooLstudent tot nader
order geen voorzitter kan worden van
Sora, aangezien die ook ondervoorzit-
ter van de Raad voor Studentenvoor-
zieningen is. Toch zol er naar ge-
streefd worden de hcqeschoolver-
tegenwoordigln.g ZO volwaardig mo-
gelijk te integreren in de schoot van
Lcko. De afgevaardigden von beide
hogescholen - Groep T en KHL -
zullen behandeld wordenels kringen,
wat betekent dat zij, indien ze meer
dunduizendstudenten vertegenwoor-
digen, net als de grote kringen twee
stemmen krijgen. Dot geldt dus ook
voor het Leuvens Netwerk Sociale
Voorzieningen (Lew), min of meerde
Sociale Raad van de studenten btn-

nen de KHL. Lens is samengesteld uit
studenten van de zes hogescholen die
zich onder de koepel van KHLhebben
verenigd: de Regaschool, het Sint-
tnscbeuunsrnuut voor Verpleegkun-
de, het Hoger Instituut Heilig Hart, het
Pedagogisch Hoger Onderwijs Heilig
Hart, de Sociale Hogeschool in Hever-
leeen het Katoliek Pedagogisch Hoger
Onderwijs Diest-Tlenen. Die studen-
ten wensen zich echter nadrukkeliJk
als ëën groep te profileren en zullen
bijgevolg ook maar één vertegen-
woordiging noor de roden sturen.

Prijskaart
De toetreding van hogeschoolstu·

denten tot Loko Is een logisch gevolg
van de feitelijke situatie. Tevoren wa-
ren de vertegenwoordigers al aonwe-
zigopdevergoderingen vande roden,
zij het zonder stemrecht. Bovendien
sloten de hogescholen een reemes-
koord met de KU Leuven voor het ge.
bruik van de studentenvoorzienin-
gen. Sinds 1994 krijgen de hogescho-
len een sociale toelage van driedui-
zend frank per studerend hoofd.

Om dat geld te beheren, richtte bij-
voorbeeld Groep T Zijn eigen Raad
voor Studentenvoorzieningen op: In-
ter S. Ueverdan eigen sociale vcome-
ningen uit te bouwen, wat zou leiden
tot twee parallelle en peperdure net-
werken, koos men er uiteindeliJk. toch
voordeinfrostruktuurvandeKU teu-
ven gebruiken zocls tevoren eigenlijk
ook al gebeurde.

Door hing echterwel een pri pkaart-
je aan vost en In overeenstemming
met het raamakkoord met de Rood
voor Studentenvoorzieningen (RvS)
van de KU Leuven werd 8,3 miljoen

overgemaakt aan RvS. Het is voorel
over de precieze besteding van het
RvS-geld dat de hogeschoolstudenten
medezeggenschap opeisen via een
delegatie in Loko. Een probleem zou
nog kunnen ziJn dat de kaderover-
eenkomst tussen de KU Leuven en de
hogescholen elk Jaar kan worden 0p-
gezegd. Zoals de zaken nu staan, lijkt
het echter uitgesloten dat zoiets In de
nabije toekomst gebeurt.
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Bestialiteiten 9
Wat houdt een mens nog overeind
in deze bom! tijden?
Selu en kultuur natuurlijk.

Eddy 3
Ons veramerikaniseerde individua·
ustrsche konsumptiemaatschappij-
model van neo-liberoal materialis-
tisch bourgeois-marktkapitalisme is
niet goed, maar wel slecht. Dat
hoort de modale Vetolezer al lang te
weten. Eddy de psycholoog vertelt
nu ook eens wc-trom.

Anarchy in the Lido 9
AI wie in '77 ct eens een veiligheid-
speld door z'n kaak in plaats van
door z'n luier haalde, hoort deze
week thui~.ln de Lido. Tussen twee
wereldverbeteringen door komt de
legendarische en milieubewuste
anarchopunkfonnatie Conflict uil
Engeland daar eens stevig op gita-
ren rommelen. Het voorprogram-
ma wordt verzorgd door Marco Bor-
soto van de tv, tenlil het Bad In-
fluence uit Antwerpen wordt
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Eerste ronde rektorverkiezingen
achter de rug
Collen eruit, Debrock
trekt zich ter~g

Vorige week donderdag werden de stemmen voor de eerste ronde
van de rektorverkieZingen geteld. Dlezelfde'dag werd bekend ge-
maakt dat de proCessoren Mark Debrock, André Oostcrlinck en
[mie) Lombertsdoorgaan nam de tweede ronde. OesirêCollen kan
zich opnieuw CuU-time met zijn laboratorium bezighouden.
Oebrock liet echter vrijdagochtcnd weten dal hij uit het strijdperk
stapt. Aangezien die beslissing wellicht ten goede komt van Em.iel
Lamberts - beide kandidaten komen uil de fakulteit Letteren -

kan het toch nog spannend werden. André Oosterlinek blijft nret-
tcmin de grote favoriet

Aangezien er vier kandidaten waren,
dienden de stemgerechtigden hun
voorkeur kenbaar te maken door het
geven van "maksimaal twee waarde-
rtngsijfers" - 2 of 1 - geven. Het
verkiezingsreglement bepaalt tevens
dat een kandidaat in de eerste ronde
enkel kan winnen als een absolute
meerderheid van het aantal kies-
gerechtigden aan hem het hoogste
waarderingsijfer geeft .. Dot dat zou
gebeuren was echter heel onwaar-
schijnlijk. Doarom werd vooral uitge-
keken naar de afvallers. indien nie-
mand een absolute meerderheid
hoolde. zouden in elk geval de twee
kandidaten met de hoogste totcel-
5COO:S naar de tweede ronde gaan. Het
rwgJemenl'bepg,ait echter dat een der-
de kandidaat ook nog kon verder-
gaan wanneer de som van zijn waar-
deringsijfers plw die van de kandida-
ten die achter hem eindigden meer
bedroagt dan de score van de num-
mer één.

te zeggen dat ik één bepaalde kandi·
doot ga steunen. Er zijn inderdaad
pamllelli.smen tussen miJn program-
ma en dot van Lamberts, maar die
ziin er ook wel met dot van Oester-
linck. Er is in de eerste ronde wel een
signaal gegeven: S2 procent van de
kiezers heeft gestemd voor het uni-
versitcs-lcee. N

Ook professor Lamberts deelt die
mening: "Mark Debrock en ikzelf zijn
tevreden over onze gezamenlijke sec.
re die toch meer dan vijftig procent Is
met een mln of meergelIJkaardIg pro-
gramma. Dot betekent toch dat een
groot deel van de universiteit achter
de hoofdlijnen van onze prcqrcm-
ma'~ stond."

Kleurloos
Voor de studentenbeweging ts het

feit dat oésrré Collen niet doorgaat
naar de volgende ronde in elk geval
wel een opluchting. Collen, dievoorol
een qrore faam heeft als onderzoeker,
wilde de KU Leuven een belangrijker
plaats geven op de kaart van het
reseorchlandschap. Zijn standpunt
dot dit alleen mogelijk zal zijn door
het aanlol studenten drastisch te ver-
minderen, heeft velen wellicht even
doen slikken.

De studenten hadden om meer
slagkradit te krijgen op voorhand cf-
gesproken en bloc te stemmen. Aan-
gezien zij ongeveer tien procent van
de stemgerechtigden Uitmaken, lijkt
het weinig waarschijnlijk dat hun
stemmen naar Collen gingen. Nu
blijkt echter ook dat de geneeskunde-
professor zelfs van zijn kollego's (die
de meeste stemk.rocht hebben) niel
veel steun kreeg. Waaraan dot precies
ligt, is nrer duidelijk. Z1jn standpunt
over toelatingsbeleid en zijn visie op
het rektorschep als een pen-time-
funktie waren in elk geval onorto-
doxer dan de uitspraken van de en.
dere kandidaten. In een eerste reaktie
stelde Collen dat hij betreurt dat men
niet kiest voor een kompetitieve unt-
versnetr; "Men heeft voor mediokriteit
eerder den kwaliteit gekozen. Een rek-
tor als kleurloze compromlsftguur In-
teresseert me echt niet. Als je ekspll-
stete standpunten durft in te nemen,
dan rijd je natuurlijk tegen de kar van
onderen en dan verlies ie stemmen."

Professor Oosterlmck, die het best
uit de eerste ronde kwam, is niet echt
verbaasd over het uitvallen van
Collen: "Dot lag inderdaad in de lijn
der verwachtingen. ~ Voelt oester-
linck zichzelf favoriet nu hij in pcte

vervolg op pag.:)
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Aftocht
Oot maakte dot naast de top twee

André Oosterlinck en Emiel Lamberts
(met scores van respektievelijk 924 en
822) ook Mark Debrock (770) in de
running kon blijven. Déslré Collen
eindigde als laatste met een score van
484. Vrijdagochtend maakte Debrock
echter bekend dat hij zich terugtrekt.
Omdat er twee kandidaten uit de-
zelfde fakulteit overbleven, was die
beslissing niet helemaal onverwacht.
Professor Lamberts: "Toen we ons
kandidaat stelden, hebben Mark
Debrock en ik in onderling overleg be-
slist dat we naast elkaar opkwamen.
We sproken of dat als één van ons
beiden de eerste ronde niet zou overle-
ven, hij de andere kandidaat van Let-
teren zou steunen. In die omstandig'
heden was het moeilijker om samen
verder te gaan In een tweede ronde,
vermits we hetzelfde doel hebben.
Mark heeft dus de moedige beslissing
genomen om zijn kandidatuur in te
trekken."

Is de keuze van professor Debrock
eenter niet overhaast? De kans dat
André öosterünck in een tweede ren.
de met drie kandidaten een absolute
meerderheid zou halen, leek namelijk
nogal klein. De score van Debrock lag
bovendien niet zoveel lager dan die
van de eerste twee gerangschikten.
r'roressor Decreek. "Vanuit een ana-
lyse van de sijfers heb ik besloten om
mij terug te trekken." Gaat hij de an-
dere kandidaat un Letteren steunen?
Debrock: "Ik vind het nogal onkiesom
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L E Z E R 5 Statuten juridisch nog niet in orde
B R I E VEN I I Ku!tuurraadenStucvoortaanop

h ~,1
De blieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen UI

of op Leuvense {studenten)aktuallteit. Anonieme brieven komen nooit In I gesc el en wegen
oQIlrnerkJng: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk. en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden In Veto.
Blieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties Inbegrepen,

wat overeen komt met :tI,S getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prtndpe ingekort. De redaktie behoudt zich hel recht voor brieven niet te
pleetsen.

Rektor "ontsteld" over uitlatingen
van twee studenten

Studenten: horen en
zien, maarvooral

""zwijgen
Oe studenten ziJn er nog mOQT eens in geslaagd om op de longe
tenen van de rektor te trappen. An jolyen TiJI Vanbmbant. twee
studenten von de KV Leuven, hebben de euvele moed gehad om In
een kmnt een aantal standpunten te verkondigen. Het door
Oillemnns gewraakte artikel verscheen inHet Nieuwsblad van 20
aprll onder de welluidende titel "Rektor laat studenten koud".
Kern van de zaak is blijkbaar dot dit "erg schadelijk is voor de
untversltcrre gemeenschap weer u op dit ogenblik toe behoort ..

An [ely, een studente pedagogie, ver-
woordt In het voornoemde artikel
hoor voorkeur voor een hervorming
van het "ekscmensysteem zoals In
Oent": "Ik heb liever essemens na
Kerstmts (... ) zodat ie weet waar je aan
toe bent". TlII Vanbrobantsteltindot·
zelfde artikel dot "we evolueren noor
een dualisering in de maatschappij"
en vindt dot die evolutie gesteund
wordt door de Leuvense universiteit:
"Kijk moor neer de dWing van het
aantal beursstudenten en de vlucht
van minder begoede studenten noor
Gent. Leuven wordt t'ftI elite-unifi,
één noar Amerikaans model."
Prompt kregen beide studenten elk

een brief in hun bus. Von Brobant
werd daarin verweten dot zijn verkla-
ringen ~onjuist" en "erg .schadelijk
zijn voor de universitaire gemeen-
schap woor u op dit ogenblik toe be-
hoort". loly wordt aangeraden haar
standpunten te ventileren "via de
geëigende kanalen, als die ercl ziJn".

Matje
De rektor ts door dit artikel blljk.baar

zo gebeten dot hll het nodig vindt om
Tlil Vanbrobo.nt - tevens voorzitter
van Sodale Raad (en door kneltweer-
schijnlijk het schoentje) - bij zich op
het motje te roepen.
Openheid voor andere stcndpun-

ten dan de zijne binnen de umversnen
is trouwens niet zozeer het probleem
van de rektor. Wanneerdlestandpun-
ten echter ook naar bulten worden uit-
gedrogen, ligt dat ol een stuk moeül]-
ker. Oot geldt voorol als zo'n stand-
puntingaat tegen de beslissingen van
beleidsorganen van de KU Leuven.
Het 1$ in dIezIn nret de eerste maal dat
de rektor "met bittere gevoelens zit"
ten aanzien van (het wereldkundig
maken von) studentenstandpunten,
en pogingen onderneemt tot beïn-
vloeding. loly's voorkeur voor een
eksamensysteem ö la Gent wordt
trouwens gedeeld door DlIIemans,
moor is vooralsnog niet aanvaard,
ondermeer door de tegenstand van de
studentenvertegenwoordigers. Wel-
licht Is dit wel het sluitstuk in een
lange ril grote en kleine konflIkten tus-
sen de huidige rektor en de studenten.
Volgend Jaar is Dillemans immers rek-
tor-of.
Dot DlUemans zich zo opwindt over

een banaliteit. heeft ongetwijfeld ook
te maken met zijn btpcnoere gevoe-
ligheid voor materies die de konkur-
rentie tussen twee untversltelten, In
casu Gent en Leuven, aangaan. Tus-
sen belde Inst@Uingen speelt zich im-
mers een bikkelharde strijd ctcm stu-
denten. Inschrilvingsljfers wezen uit
dat de studentenbevcljdng aan de
Gentse universiteit tot voor kort rela-
tief sterker steeg dan die aan de teu-
vense unief.
Uiterst vervelend dus voor de Leu-

vense rektor. Binnen de universitaire
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gemeenschap verweent Roger Dille-
mans van alle leden loyauteit ten
aanzien van de uruversnen, Of zoals
hij het zelf stelde ter gelegenheid van
het vijftienjarige bestaan van dit
blad: ~Wil hier in Leuven hebben be-
hoefte om aan hetzelfde touw te trek-
ken. We moeten intern zoveel moge·
lijk uitproten en dat niet naw buiten
brengen". Censuur heet dot.

Annemie Deckx
Kris jacobs

In het Stuc werd er allang om gesmeekt en gebeden en nu is het
eindelIjk zover. de Kultuurroad van de Leuvense studenten (Kuro)
en het Stuc gaan apart verder, ... om uiteindelljk terug samen te
komen. Eigenlijk werd. de bestaande situatie gewoon in nieuwe
statuten gegoten. Voor de buitenstaander zal er we1nîg verande-
ren want Kuro en Stuc blIjven 'bevoorrechte partners' inhetzelfde
huls.

Toch bleek hel dringend nodig dot de
verbinding xurc-stuc werd herbeke-
ken. Kura zelfwil zich In de toekomst
immers meer gaan koncentreren op
de specifieke studentenwerking, los
van het Stuc. Die eigen dlnomlek
kwam dit laar al voorzichtig aan de
oppervlakte met de hoopvol gestarte
lOO-fronkdogen. Belangrijk daarbij
was dat kultuur iets breder werd geIn-
terpreteed don in de Van tveostrcct
gebruJkelijk is. OOk met Ithako be-
wees Kura een onafhankelijke koers te
willen voren.
Maar de rood mag zich niet beper-

ken tot enkele manifestaties en zou
ook in k.ultuurpoUtieke debatten de
stem vandestudent moeten vertolken
zoals in de kwestie ven een ultbli]-
vence afdoende infrostntktuur voor
ontspanning en kultuur. Vooriopig
weet Kuru zelfl\W niet goed waar het
heen wil. Het Stuc nam in gewijzigde
vorm de statuten en struktuur van
Kura over, die nu voor zichzelf een
nieuw kader moet scheppen.
De scheiding ven Kuro en Stuc 1$

toch voomJ In het belang van die laat-
ste. Tot nu toe bestond de beheerraad
van het Stuc voor de helft uit studen-
ten. Die grote en elk jccr wtsseïeeoe
studentenvertegenwoordiging Is,
naar eigen zeggen, nIetaltijdstimule-
rend voor de Stuc-werking. Aangezien
in kuJtuurpolJtiek een longe-tennljn-
visie noodzakelijk 1$ en er met vier-
jarenplannen gewerkt wordt, heeft

Veto
Volgens de nieuwe statuten zou de

Inbrenq van de studenten In het be-
leidsorgaan van het Stuc don ook be-
perkt blijven tot een derde. Wel zou-
den de studenten beschikken over een
evokatierecht - een vetorecht zeg
moor -c-wccrmee elke beslissing kan
worden opgeschort en voorgelegd aan
de Kura-cchterbcn. Indien Kuro zich
verzet tegen de beslissing, mag die tij·
dens een volgende beheerreed enkel
genomen worden met een meerder-
heid van twee derden plus één, en is er
met andere woorden één studenten-
stem nodig. Maar hier stelt zich een
Juridisch probleem. Devzw-wetgeving
stipuleert immers dot voor beslissin-
gen een meerderheid van twee derden
al voldoende 1$ en dat die bepaling
niet mag worden verlicht of ver-
zwaard, zoo.I.os de nleuweStuc-stO:tuten
dat doen. Die statuten zullen dan ook
nog eens grondig berbekeken moeten
worden alvorens door een publikatie
In het Stootsblad te worden bekrach-
tigd.
Desondanks zette de Open Alge-

mene Vergadering van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie het ,-------.

het Stuc- sinds en1ge tiJd erkend. als
kunsten centrum -nood aan Jt'n
sterkere beheerraad, die In staat Is,de
nodige middelen bij de overheid los te
weken. ,

CO"M.12P.~"~'I'-
~", ...I'"

Voor snelle beslissers.
aanbieding tot 15

~ Education Centre Leuven

••
•mei rrr•••

l'erforma ·F" 4 i2=.tl
I l-l Trmitron
klcun-nm, 'flit< 'r
. t,,,·t",·nb,'rd

t mui ..
10'\.-\ ""Ij\\,H('

+

•

•

alle prijzen ziin in(

+ Color
StyleWriter 2400- 64.990,-

aanb\eding \0\ e\nde 'Joorraad \
Performa 4604/160

+ 14' Tricitron kleurenmonitor
+ toetsenbord +muis
+ lONA software

.--' ..H tiooYeJpkm 24. B - 3000 ~VlII'I
Tel. 016/29,21.50, Fi!l(.016/29.31.50

licht op groen voor de scheiding va,
Kul'Qen Stuc. Belde partijen enderu
kenen tevens een protokol waaruit j,
den goede bedoelingen moeten bil;
ken. Oe werking van Kuro en Stul
moet dan ook komplementQlrblijve~
In het streven naar een verbetert",
van de kultuurinfmstruktuur voor
wel de studentenkultuur als het kun:
stencentrum.
Kura neemt zich alvast voor m

twee. derden van de middelen die zij
Jaarlijks doorde Raad voor Studentenî
voorzieningen (RvS) van de KU Leul
ven ter beschikking krijgt, het Stuc tt
blijven subsrdtêren. In prindpe kerm
dat neer op een bedrog van om en bi
de twee miljoen. Maar er moet reke.
ning mee worden gehouden dat R'
luro niet meer In dezelfde mate zol
betoelagen. nu het Stuc niet meer t,
de eigen1ijke studentenbeweging
hoort. In ruil voor dat bedrog mag I
Kuro wel nog gebruik blijven maken
van de infrostru.ktuur, de kncw-hc-
en de diensten van het technische per-
soneel van het Stuc.

Allure
Zoals gezegd., verandert er in feite'

weinig aan de situatie zoab die al een,
tijdje bestaat In het Stuc. Nu echter
één en onderstruktureel is aangepast,
kon het Stuc zich eindelijk ten voUe In
de strijd werpen voor een verbetering
van haar tnrrcstrukruur en de ult·1
bouw van een kunstencentrum dat
aan allure van de nog jonge hoofd·
stad van Vlaams-Brabant tegemoet
komt. Ze zijn Immers inde Van Even-
stroot allerminst de verkiezingsbelof.
res vergeten van zowel de Leuvense
burgemeester als de verschillende rek-
torkandidaten.

Bart Eeckhout
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DE DEMOCRADE HERUITGEVONDEN
Een universitair colloquium
op woensdag 10 mei 1995

College De Valk, TIensestraat 41 Leuven
Vijftig jaar geleden eindigde de oorlog en begon de
politieke wederopbouw van BeJgié. Wat gebeurde er
met de collaborateurs en met het verzet? Kwamen
de vooroorlogse politici terug? Hoe evolueerden de
partijen en de vakbonden? Wasprins Karel, de r&-
gent een goede vervanger van Leopoid II/? Hoe
reageerden de politie en de rechtertijke macht?

JUrgen Habermas van de Frankfurter
SchuIe die heUn zijn werken heeft over
"de koloni.sering van onze westerse
mualKhopp!j door ekonomie en poli-
tiek, waardoor menselijke relaties
vooral athonkelljkheidnelatles ge-
worden zijn".

Het liberalisme als ontspoord maatschappijmodel

Pkidooivooreenkunuurvande
ontmoeting
Eddy Von TUt studeerde in de laren zeventig psychologie en
kriminologie aan de KU Leuven en is sinds 1978 als psycholoog
verbonden aan Oikonde-Leuven en Olkonde-Mechelen. Olkonde
Is een opvangdienst voor mensen die inproblemen gekomen zijn
en het dagelijks leven niet langeToa.nkunnen: werklozen. ex-gede-
tineerden, ex-psychïctrtscbe patiënten, jongeren die thuis moei-
lijkheden hebben. Vanuit zijn ervaring in Oikonde schreef Eddy
Van TUt een opmerkeütk boek: 'Is de achterdeur op sjot? Pleidooi
voor een kultuur van de ontmoeting'.

Het boek maakt een grondige moet-
$Chapplj-analyse en wil op zoek gaan
naar "die ankerpunten die von een
leven een gelukt leven kunnen me-
ken". Hierbij moeten vcorct het libe-
mlisme en de dominantie von deeko-
nomie en het materialisme In onze
samenleving het rel ontgelden. Vol-
gens Van TUt moet daarom dringend
gezocht worden naar een nieuw even-
wicht tussen "ekonomie en sociale
ekologie~.
'Is de achterdeur op slot?' is êén

lange aanklacht tegen onze huidige
konkurrentie- en prestatiemaat-
schappij dle geluk definieert in termen
van behoud von koopkracht of ver-
hoogd konkurren tievermogen en eko-
nomische winst. De auteur geeft het
voorbeeld von de romp In Kabe, waar
men nog tijdens de reddingswerken
via Reuter kon vernemen dat er van
deze aardbeving een 'Ucht stimule-
rend effekt' voor de ekonomie zou
waar te nemen zijn.

Toen Hobbes in 1651 zijn teorie
schreefvan het psychologische egols-
me, gaf hij meteen gestalte aan de ult-
bouw van het klassieke lIbemllime
dot de mens ziet cts een in essentie
egoïstisch en rationeel handelend we-
___ ....._. ,,, ,, .... '-_" L_

Moordend
Van TIlt iS dan ook niet mild met

zijn kritiek op het Uberolisme: "Het zit
grondlg fout wOW"het voorhoudt dat
een bloeiende ekonomie vonzelf tot
meer welz.ijn zal leiden. Hierdoor
wordt de waarde van het semenleven
gemarginall~" Het jachtig leven
dat steeds op zoek is naar nieuwe
kicks, het sukses van heel wat mo-
dieuze zinzoekers (sektes, rercpjeën,
enzovoort) en het subjektieve gevoel
van onveiligheid zijn maar een aan-
tal symptomen van onze desintegre-
rende maatschappij.

Van TUthoudtinz'n boekeen wurm
pleidooi vooreen "morele houding-In
het leven. Normen en waarden die zo
vaak verguisd zijn door progressief
Vlaanderen omdat ze ons herinneren
aan de beklemmende lcatolieke rno-
roal, weet Van TUteen positieve Invul-
ling te geven. Normen kunnen im-

mers ook worden gedefinieerd als een
bijzondere vorm van kommwtlkatie
dlede "afwezige andere" voortdurend
aanwezig in ons gezichtsveld brengt.
Op die manier kan de mens zijn "ge-
richtheid op de wereld" terugvinden.
Normen die echter enkel uit het indi-
vidu zelf komen (vergelijk met het
anarchiStische credo "Ihere's no QU-
thority but yourselr) zijn moordend
en onhoudbaar. je kan je immers pa.s
onderscheiden van de anderen en je
aJs uniek persoon Identificeren met
die anderen, wanneer Je een aantal
waorden en nonnen met hen deelt. Je
krijgt pcs erkenning als er in de ont-
moeting met de anderen punten van
gelijkenis zijn inzoke de waarden en
de nonnen. 'Waar zouden we de vei-
ligheid van ons bestaan vinden als
niemand onze visie deelde, au wij
geen deelgenoot waren aan een bre-
dere vtsrej"

Van TUtgaat In zijn boek verderop
zoek naar de soclo-psychclcglsche
grondslagen van het subjektief cover-
ligheldsgevael. Volgens de auteur
zorgt de afhankelijkheid van de mo-
derne mens von allerhande specialis-
ten ervoor dat de men zijn veiligheids-
en zelfwaardegevoel uit handen gaf,
wat latente onrust met zich mee

Er is te veel dienstverlenina In

men',
weg. Hierdoor ervaart _
ander steeds m_eer als een potentiële
belager van zijn privé-vrijheid, ie-
mand die alles kan afpakken wat hlj
belangrijk vindt: zijn huis, zijn auto
en zelb zijn sociale status. Vroeg of
loat mondt dat uit in de kuituur van
het egocentrtsme, de meest bekrom-
pen vorm van Individualisering.

Met deze kritiek op de groeiende af-
hankelijkheid van de moderne mens
komt Van Tilt dicht in de buurt van de
Ideeën van Ivan Illich die vooral In de
jaren zeventig opgang maakten. In
verschillende boeken bracht IlIich een
zeergrondige kritiek op de menselijke
afhankelijkheid van de geneeskunde,
ons westers schoolsysteem, de techno-
logie of de loonarbeid. Ook de Neder-
lanelse filosoof Hans Achterhuis ver-
tolkte soortgelijke Ideeën met zijn boe-
ken 'De markt van welzijn en geluk'
en 'Arbeid, een eigenaardig medt-
cljn'. Zelf verwijst Van Tilt naar
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position aan de tweede ronde begint?
~lk weet het niet. Het blijft toch nog
wel koffiedik kijken." Hij kon in leder
geval al op de steun van Collen reke-
nen. "Ik vind Oosterlinck veel bekwa-
mer om rektor te worden dan Lam-
berts," zoverklaardeCollen tegenover
dit blad.

Wat de kansen van de twee overge-
bleven kandidaten In de volgende
ronde betreft, kon men echter nog
geen echte voorspellingen maken. In
de eerste ronde was het zoals gezegd
zo dat alle stemgerechtigden twee
stemmen konden uitbrengen. Een eer-
ste voorkeur leverde twee punten op
voor elke kandidaat. een tweede voor-
keur telkens ëëa punt. De relenerster-
ke score van Mark Debrodt is ten dele
te verklaren door het felt dat hlj het

meeste aantal tweede-voorkeurstem-
men kreeg. Ook professor Lamberts
werd door veel stemgerechtigden als
tweede keuze aangedUid. In de tweede
ronde kan er echter maar één kandi-
doataangeduîd worden, zodat de uit-
slag danig kon verschillen.

Zelfs als men dot buiten beschou-
wingiaat en enkel naar de resultaten
van de hoogste waarderingsijfen goat
kljken, is het moeiUjk prognoses te
maken. Het valt namelijk moellljk te
zeggen wat de aanhangers van
Collen en Debrock in de tweede ronde
zullen doen.

Die tweede stemmingsronde begint
op 4 mei met een stembusgang in de
Foculty Club. Daarna kan er nog tot
12 mei per briefgestemd worden. Die-
zelfde dag nog wordt bekend gemaakt
of de opvolger van Dlllemaru een
Aneld of een Emlel zal zijn.

Hem. Dheedene
Peter Van Rompaey

Die vragen zijn aan de orde oR' een colloquium dat
plaatsvindt op woensdag 10 me(.1995 (van 14 tol 18u)
in De Valk, T19nsestrÇlOl41 Leuven'. Iedereen welkom.

~
Inlichtingen: prof. Luc Huyse, InstiI\Jut Rechl en Samen-
leving. Hooverplein 10 Leuven (Iel. 016/32.53.08) waor
ook 25 vrijkaarten yoors1udeoten ter besèhikking j~

Zweven
Als cttemotïervoor de afhankelijk-

heidsrelaties sdluift Van Tilt 'de ont-
moeting' naar voor: 'Waar mensen
elkaar niet meer durven crwuren ont-
moeten, ontstaan misventanden en
vooroordelen, angst en agressie. Dat
weerspiegelt zich zeer dUidelljk in het
gevecht rond de multikulturele SQ-

menleving." Ook dot klinkt bekend.
Deze socto-psycholoqische analyse
van Van TIlt sluit oomelljk heel dicht
aan bij de recente politieke anal)'le$
van een andere Leuvenaar. ln het
boek 'Oe politiek voorbil' beschrijft
Luc Huyse hoe de onveiligheid een
gevolg Is van de metamorfoze die onze
samenleving ondergaat. Door het
wegvallen van allerlei grenzen en tra-
ditionele patronen wordt Iedereen
steeds meer zelfverantwoordelIjk voor
het uitstippelen van z.ijn levensloop,
waardoor de mens onzeker en onrus-

tische reûeks van de mens dat de so-
ciale dimensie van diezelfde mens wel
aan de oppervlakte moet komen. De
ontmoeting wordt zo onderdrukt, de
samenleving zo versplinterd, dat er
onvermildeliik~n tegenkultuurmoet
groeien. De keuze voor een ander
moat:schappijmodel wordtdus oever-
mijdelijk.. De groeiende belangstelling
voor de ekologische dimensie bij de
jeugd ziet Van Tilt hierbij als meerdan

tig wordt. Het sociaal weefsel dat de
mens lOt voor kort 'droeg' verzwakt,
wat heel wat angsten met zich mee-
brengt.

Het alternatief van Van Tilt, "de
ontmoeting", wordt bij Huyse dan
"her overleq". HuY$!!heeft het immen
over "de burgerdie moet worden her-
uitgevonden, niet als Individu, maar
wel door te overleggen met andere
burgers". Zowel bij Huyse als bij Van
Tilt kan men de afkeer van vernet-
stadt'sliberoJe burger lezen, de burger
als atoom die in een Ijle ruimte zweeft
met tegenover zich enkel de sterke
overheid. Belden lijken duidelijk aan
te geven dat individualiSeting zonder
nieuwe vonnen van overleg en koör-
dlnatie - of ontmoeting, zoals Van
TUt dat noemt - finaal uitloopt op
chaos.

tn een tweede deel van het boek
analyseert Van Tilt de Invloed van de
reklame op onze desintegrerende
maatschappij. Zijn kritiek op reklame
is minder een kritiek op het fenomeen
reklame dan wel op de manier waar-
op reklame gevoerd wordt Reklame
wordt mementeet immers vooral ge-
bruikt om de mens op het spoorvan de
ekonomIsche trein te houden.

Toch iS de auteur ervan onrtuigd
dat de ommekeer onvermijdelijk iSen
zich binnen de kortste keren mt 0p-
dringen. Er wordt tegenwoordig zo'n
ma.ssaal appel gedaan op de egor.s-

een paniek.renek$: "Ze ~rwijst naar
een nood, naar een soort religieus ge-
voel van verbondenheid met de rui-
mere kosmos."

Syntese
In het laatste deel ven z.ijn boek

bekijkt Van rüt de politieke gevolgen
van zijn analyse. Het groeiende indi-
vidualisme vormt Immers steeds meer
een bedreiging voor de demokratie.
maar dat individualisme terugdrin-
gen zou ons materieel welvaartspeil
ongetwijfeld doen dalen. Toch moe-
ten de polltld dat taboe durven door-
breken. "Het klInkt nog altijd wat on-
wennig In het oor maar om welzijn te
realizeren. zol ons globaal welvaarts-
peil moeten zakken." Het falen van de
tewerkstelhngspctltïek en het veilig-
heidsbeleid zijn het gevolg van het
blijven vastklampen aan het Uberoal-
ekonomISch denkmodel. Polltid heb-
ben QUjkboar niet het lef om openlijk
de band te leggen tussen het vcncc-
lisme of de kleine kriminaliteit en ons
maatschoppljmodel dat voortdurend
het egocentrisme propageert Van TIlt
schuift daarom een aantal beleid-
suggesties naar voor die rekening
houden met andere waarden dan de
puur ekonomi.sche: een grotere steun
aan het vrijwilligerswerk, een ver-
plichte gemeen.schapsdierut, het ver-
der bevorderen van de demckmttse-

ring en een nieuw reklamebeleld.
Er moel daarbij dringend werk ge.

maakt worden van een "postlIberaJe
scmenlevlnq", aangezien "onze we-
reld niet nog meer kompetitie en Indi-
vidualisering aankan". Hierbij ver-
wijst Van Tilt ekspliSietnoarde ideeën
van de Groep van Ussabon, een groep
van prominente Japanse, Amen-
kccnse en West-Europese academid
rond de Italiaanse professor Rlcardo

petreuc. In hun ophefmakende boek:
'Limlts to Competltlon' worden de
nefaste gevolgen van de kompet1ti-
viteitslogika blootgelegd: iedereen die
niet merkt-kenferm Is, wordt uIIge-
schckejd. Sodale uitsluiting en eec-
logiSche katastrofe$ zijn het gevolg.

Toch is Van TIlt g~n doemdenker.
Een nieuwe syntese tussen metene-
utett en solidatitelt moet mogelijk zij n.
De internationale aanpak ven het gat
In de ozonloag vormt door een mooi
voorbeeld ven. Omdat dot ekalogl$Ch
probleem iedereen trof, zonder onder-
scheid - arm en rijk gelijk - kwam
de Internationale gemeenschap onge-
woon snel tot de konsensus alle cfk's te
verbieden. Voor de scctcct-esofc-
gIsche materie ligt de zoak. echter Iets
kompiekser: de groone van het gat In
onze samenleving valt immers min-
der weten.schappeliJk te meten. Maar
ook hier 'dreigt' de rijke de bondge-
noot te worden van de anne. Veilig-
heidsproblemen, drugsproblemen en
de afkeer voor politiek owrstiJgen Im-
mers de oude kJa.s.setegenstelUngen,
zonder zevolledlgopte heffen. Hlerult
zou volgens de auteur een nieuw
bondgenootschap voor de kultuur
van de ononoeting moeten groeien.

Pieter Vandekerckhove

'Is de achtmkur op sJot? Pleidooi I'0OI""
een !cu/ruIJT l<'Ofl ontmoeting' W!rrheen
biJ Uitgeverij Pelclcmoru en Iwst 590 IT.

Vakature
PortuIaco, de organisatie van buitenlandse studenten, zoekt een vrijgestelde. Oe vrijgestelde houdt zich bezig met het
motiveren en k.oördineren van de twee raden binnen PortuJaca. Daarnaast vervult hlj/zll administratief werk, zoals
versJag nemen en trips organiseren.

Een vrijgestelde wordt halftijds betaald maar er wordt wel voltijds engagement verwacht. xennu van studenten-
kringen is een vereiste, ncestde bereidheid om zich in te werken In Lokoen in verenigingen van buitenlandse studenten.
Kandidaturen (cv en motivotiebriefin het Engels) kunnen schriftelijk ingediend worden bij Krtngrnad, 's Meiersstroot
5,3000 Leuven, ten laatste op maandag 15 mei.

tegen onklopbare prijzen
Kom langs voor info in ons agentschap:

NAAMSESTRAAT 16, Leuven
of bel 016/22.39.55



Grieke en Tony nieuwe praesides

Luiheid leidt totdiepe
slaap
Net als de cdgelopen maand inmenige andere kring werden vorige
week ook bij Kotechet1ko, de kring van de godsdienstwetenschap-
pen, verkiezingen gehouden. Er werden, neer aloude gewoonte,
twee nieuwe proesJdes gekozen. Na een ludieke kampanje en een
dito debat kreeg groep TGV, het zogenaamde Tonyen Grieke ven-
nootschap, een stevige meerderheid van de stemmen achter zich.
Een vrij hoog percentage van de kiezers kwam opdagen.

Kotechetika is een kleine kring. met In
totaal een tweehonderdtal stem-
gerechtigde leden. Naast de studenten
zijn daarin ook de cssrstenten en dege-
nen die de Qggregalieric:hting volgen,
begrepen. Het grote aantal bu1ten-
lcndse studenten dot vooral vanuit
Amerika, India en Zaïre naar Leuven
komt om zich toe te leggen op de stu-
die van de godsdienstwetenschap,
mag niet meedoen mei de stemming.
Wat de kandidaten betreft mag ieder-
een meedingen naar het prceses-
ambt, behalve eerstejenners en bls-
sers in hel eerste jaar. Een ploeg be-
staat uit mckstmccf rwee leden, en de
rest van het proesidiwn wordt geko-
zen op het fakultalr weekend, begin
volgend akademiejoor.

Hoewel het dus om een vrij kleine
kring gaat, wcrenervocrdevercean-
gen aanvankelijk toch vier ploegen
epgekomen, waarvan twee vooral om
een stccrzenëertunkne te vervullen.
Een van die Iolploegen, met name
ploeg God Save theQueen, viel de dag
voor de verkiezingen nog wel af, om-
dat een van de leden niet naar het
debat kon kernen. En votqens het
kiesreglement wordt de hele ploeg dan
uitgesloten. Oe strild ging dus tussen
ploeg TGVen ploeg Ont-moeten, met
ploeg Oe Rots om, naar eigen zeggen,
voor "konstruktieve cppcsme" te zor-
gen.

Springkasteel
In de loop van vorigeweek had elke

ploeg wel het één of ander georgani-
seerd om de aandacht van de poten-
tiële kiezers te trekken. Zo was er een
relaksatiemlddag en een kaasdessert
vanwege Ont-moeten, 'English cake
and tea' door God Save the oueen,
ponnekoeken van eenmansploeg De
Reis en snoepgoed en tendenborstels
van TGV,dat laatste onder het motto
"voer een frisse wind in Katechetika" .
Ont-moeten had verder nag gezorgd
voor onthaalsoep, TGVvoor een fuif-
je, spaghetti en een bezoek aan de
Auschwitztentoonstelllng in de Cen-
trale Bib. Dat bezoek werd trouwens
geleid door Otdter Pollefeyt, die pas
promoveerde al' een studie over de
nctcccust (zie ook Veto 27). Op een
bepaald momentstond er ook nog een
springkasteel el' het grasveldje bil de
fakulteit, maar het is ons entgaan
waar dat preeree vandaan kwam.

Op het debat werden de stcndpun-
ten van de beide ernstige en de ene iets
minderemstigeploeg nag eens duide-
lijk uiteengezet en met elkaar geken-
frcnteerd, Latere winnaars Tenyen
Grteke bleken te streven naar ken-
unurtert ten opzichte van het beleid
van dit jaar, waar Ont-moeten eerder
een areuwe koers wilde gaan varen.
Konkreetwaren er ech Ierweinig grote
verschillen tussen de twee. Allebei
vonden ze het belangrijk dat de stem
van Katechetlka volgend jaar ZO mo-
gelijk nog sterker door zou klinken In
de raden van Lokc, dat er werk ge.
maakt moest worden van het onthaal
van de eerstekenners. en dat zoveel
mogelijk. mensen betrokken zouden
worden bil de kringwerldng.

Bijval
Ploeg De Rots had over allerlei na-

tuwlijk zo zijn eigen ideeën. Oe Rots
legde sterk de nadruk el' meer spiri-
tualiteit en bezinning, en nam stevig
stelling tegen overmatig drankge-
bruik. xcntussen kunnen nog wel,
maar enkel als er geen bier meer ge-
dronken wordt en de kodeks vervan-
gen werdtdoor het 80ekcler Psalmen.
Zijn aandochtspunten, geformuleerd
In slogans als ~luiheld leidt tot diepe
sleep" en "fuiven en dronk. hebben
nog nooit Iemand tot wijsheid ge-
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bruchr" vonden bij enkele vurige aan-
hangen in de zaal hevige bijval. Die
bijval WQS cvenqens nier altijd hele-
maal spontaan: een demagogische
geest had bordjes gemaakt met aan- I --
sparingen tot applaw, afkeurend ge-
mompel, hysterie en boegeroep, am
daarmee de reesties van het publiek
te beïnvloeden.

Uiteindelijk bleek ploeg De Rotsmet
een magere 3,5 procent toch maarvijf
stemmersachterzIch gekregen te heb-

.- (foto Joris Vanden Hour:e)

ben. Oot-moeten moest het doen met kringen als Katechetika, waar haast
28 procent, eftewel41ldezers, en TGV iedereen iedereen kent, Is het wel de
stelde met 91 stemmen ef 63 procent vraag of zo'n overwinning nu te dan-
ruim de overwinnIng veilig. Bijkleine ken is aan het superieure verkiezlngs-

programma van de winnende ploeg,
ofeerderaan de persoonlijkheden van
de kandidaten zelf.

Martijn Graumans

Grati., transeert 'fan Oude Markt.
Ladeuzeple!n, Fochpltin naar
Yherbeekeeld {heen en teruql
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2mei: dag na de arbeid
;APiS _ j Als de werkloosheid in

dezelfde richting blijft
evolueren, dreigt de
eenentwintigste eeuw
niet het tijdperk van de
cyberspace-of de Xegene-
ratie te worden maar van
een generatie zonder
werk. De werkgelegen-
heid is'lanookéén vande
strijdpunten in de fede-
rale '{erkiezingen. Veto
maakteeeen analyse van
de sijfers,' trok zich De-
brocksgewijs -terug, en
boog zich op de dag van
de arbeid over het werk-
loosheidsprobleem om u
een werkloosheidsdos-
sier voor te kunnen scho-
telen. 2 mei: de dag na de
arbeid.

,
- (fDto Kristof Braeke/eireJ

VDAB-studie over werkloosheid bij pas afgestudeerden

Afstuderen geen pretje? •
top Vijf van de meest çunsnçe univer-
sttcrre specialisaties bij de mannen
bestaat uil de volgende groepen: In-
formcttkc, Wiskunde, Handelsinge.
nieur, Rechten en Toegepaste weten-
schappen (burgerlijk ingenieur).
Rechten, Toegepaste Informatika en
Handelsingenieur wilken zelfs meer
dan tien procent IngUfi$ti~zinaf. Bil
de vrouwen zfjn de koplopers in volg-
orde: Romoanse Filologie, Farrnade,
Wiskunde, Uchamelijke Opvoeding
en Toegepaste Wetenschappen (bur-
gerlljk Ingenieur). Het restbestand
van de ingeschreven schoolverlaters
wijkt voor deze groepen telkens mln-
stens vijf precent gunstig af van het
gemiddelde voor het universitair nivo.
Oe minst gunstige studierichtingen

zijn GeschiedeniS, Politieke en Sociale
Wetenschappen, Kriminologie, Pers-
en Kommunikatiewetenschappen en
net-westerse taalkunde en geschiede·
nis. Dat geldt voor zowel mannen als

.Een-diploma vennet hoge[_onderwijs
en zeker een unlversltalrdlploma gold
jarenlang als M'n ijzersterke garantie
op werk. In de jaren tachUg, een tijd
van sluipende ekonoml$Che krisis en
~lgende werkloosheid. werd er van
unwersttctren steeds meer tlek.sibl-
Htelt verlangd. Terwijl de integratie
van uruversrtciren In dearbeidsmarkt
tijdens de golden srxûes nog rimpel-
rccsveruep, werden kersversegediplc-
meerden in de tachtiger jaren ge·
dwongen zich steeds meer bij te scho-
len en uit te kijken naarberoepen die
niet onmiddellijk In de lijn van hun
diploma lagen. Maar cues bij elkaar
bleef een universitair diploma toch
steeds een garantie voor een veilige
teekomst. Die evidentie !ljkt nu voor-
goed van de baan.

,mlveda.tea.die.enk~. bet.nim-w.c,
geronderwijs bereikten, ziet het erbij-
zonder slecht uit 43,8 procent van de
mannen en S 1,2 procent van de vrou-
wen blijft werkloos na één Jaar zoe-
ken. Zij die enkel M'n diploma lager
.secundair onderwijs kunnen voorleg-
gen, zijn nauweUjk.s beter af, met
persentoges schommelend rond de
vijfendertig procent. Bij het lager se-
cundair is er nog geen wezenlijk ver-
schllin slaagkansen russen algemeen
vormend, technisch ofberoepsonder-
wijs. Anders is het bij afgestudeerden
van het hoger secundair cnderwtjs,
waar dot onderscheid een grote rol
speelt. Schoolverlaters met een tech-
nisch diploma van het hoger secun-
dair doen het eerder goed op de er.
betdsmcrkt (20,3 procent bij man-
nen), afgestudeerden van het be-
roepsonderwijs nog iets beter (19,3
procent voor mannen). Het restper-
eentcge van het algemt'i!n vormend
Ugt daarentegen nogal hoog: vieren-
dertig procent. En vrouwen skaren in
deze kategorie over de hele lijn nog
gevoelig slechter clan mannen.
De beste toekomstperspektieven

wat betreft werkgelegenheid vindt
men bij het hoger onderwtjs ven het
korte type (hokt). Zestien procent van
de mannelijke afgestudeerden - dat
Is bijna tien procent minder don het
gemiddelde - vond geen werk na
één jaar zoeken. Vrouwen doen het
met 13,7 procent nog beter.

I a..... _-. kMl.tst&-;cuua beefi-de";ongeren als sociale groep'
bijzonder hard getroffen. Zij waren het eerste slachtoffer van de
aanwervingstop inde prrvësektcr. Hun aanvangsloon zou te hoog
ziJn en ze mJssen ervaring. Voor diegenen die toch werk vonden,
zijn de arbeidsvoorwaarden erdan weersterk op achteruit gegaan:
voorlopjge kontmkten, nepstatuten, Ileksfbele werkuren en ga zo
maar verder. Wat is uw diploma anno 1995 nog waard? Welke
studierichting biedt nog garantie op werk? En op welk werk? Deze
en aanverwante vragen lijken vandaag meer dan ooit brandend
aktueel.

veer de helft van alle afgestudeerde
unlversttciren In 1993 een beroep op
de dienstverlening van de VDAB, en
voor de schoolverlaters ven het hoger
onderwijS buiten de universiteit
(hobu) was dat al meer dan drie
vierde.

De studiedienst van de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB), publiceert
joarlJlkl een lijvig overzicht van de ar-
beidsmarkt voor schoolverlaters In
Vlaanderen. Enkele maanden gele-
den werden de resultaten voorde lich-
ting 1993-94 bekend gemaakt. Het is
al bij al de tiende keer dct zo'n studie
uitgevoerd wordt, en de zevende keer
dat dat gebewde voor het hele Vlaam-
51:' Gewe:it. Dat maakt het mogelijk om
trends en evoluties over een langere
periode onder de loep te nemen.
Dewertwijzelsvrileenvoudig. Van-

afbegin Juni tot en met eind oktober
worden maand per maand de In-
$ChrIjvingen van de pas afgesrudeer-
den bij de VDA8 genoteerd en bijge-
houden. Dot bestand wordt vergele.
ken met de sijfers van de maand juni
van het daaropvolgende jaar. Zo
krijgt men VIii snel greep op de In- en
uitstroom van werkzoekenden bij de
VDAB. Het persentage dat na een joar
overblijft als werkzoekend - het zo..
genaamde restpersentcqe - geeft
een goede aanwilzing van hoe het
met de tewerkstellingskansen van ver-
schlliende groepen schoolverlaters Is
ge:iteld

Gunstig
Nochtans lijken sommige studie-

richtingen die garantie nog te bieden,
zo blijkt uit de sljfeJS van de VDAB. OeSkoren vrouwen.

Wouter Masscheletn
Een eerste vaststeJlJng van de studie

Is het opmerkelijk hoger aantal ln-
schrijvlngen tijderu de zomerperiode
van 1993, een toename met maar
liefst veertien procent. Dat Is vooral
een gevolg van het afschaffen van de
dienstplicht en de verlenging van de
studieduur In een aantal richtingen
van het ekonomisch hoger onderwlj5
van het korte type. Oe weerslag van
andere faktoren als de demografische
evolutie of de konjunktuur was daar-
bij eE'rdergering.
Van de 49.B99 schoolverlaters die

zich In 1993 Inschreven, bleef er ge-
middeld één op vier werkzoekend be-
gin juni 1994. Het eksakte restpersen-
tagevoor 1994 bedraagt 25,3 procent.
Dat is een forse stijging. In 1993 beo
droeg het restpercentage nog 21,S
procent, In 1992 zeventien procent, in
1990 niet meer dan 10,9 procent.
Vooral de mannelijke schoolverlaters
werden zwaar getroffen: hun rest-
persentage steeg van 19,9 procent
neer 24,1 procent eind mei 1994.
Toch geraken pas afgestudeerde man-
nen nog steeds mallilljker aan een
tobdan vrouwen. 26,4 procent van de
afgestudeerde vrouwen bleef eind mei
'94 werkzeekend.
Oot persentage verschilt natuurlijk

zeer sterk naargelQng het studIenivo
van de schoolverlaters. Voor de

Restpercentcge, nog werkzoekend In mei '94
Mannen (gemiddelde ~ 23.6%)

Informatica 0% Handelsingenlew 11%
Klassieke filologie 13% Rechten 15%
Burgelijk Ingenieur 17% TEW 21%
Germaanse filologie 22% Scheikunde 23%
EkonomIsche Wetenschappen (EW) 30%
Uchamelijkeopvoeding 31% SocIologie 31%
LandOOuwingenieur 39% Politieke wetenschappen 41%
Communlcatieweteruchappen 41% Diergeneeskunde 42%
KrimInologie 45%

Restpen:entage, nog werkzoekend in mei '94
Vrouwen (gemiddelde'" 23,2%)

Romaanse filologie 0% Farmade 7%
lichamelijke opvoeding 11% TEW 13%
Dietgeneeskunde 19% Kommunlkatiewetenschoppen21%
Germaanse filologie 23% Scheikunde 23%
Klnesiteraple 24% KrimInologie 23%
Handelsingenieur 27% Politieke wetenschoppen 27%
Biologie 28% Psychologie 29%
Ekonomische wetenschappen (EW) 31%
Oostersefilologie 41% Sodologie SO%
KWlStgeschiedenis en oudheidkunde S2%

In de statistieken ven de VDAB zijn enkel die studtertchnnqen opgenomen,
die meer dan 20 ingeschrevenen telden over de periede junl-oktober '93.
Vele universItairen vinden rechtstreeks of via hun stageplaats werk of ko-
men als zelBtandlge op de arbeidsmarkt. Zij hebben met de VDAB niet te
maken gehad en komen bijgevolg ook niet In de statistieken voor.

Rimpelloos
Afgestudt'i!rden uit het hoger en-

derwijs van het longe type (Holt) en
het universitair onderwijS hebben het,
In vergelijking met vroeger, steeds
moeilijker om meteen na hun studies
een job te vinden. De tewerksteüings-
kansen voor mannellJke afgestudeer-
den uit het Holt nJn duidelijk vennin-
derd tegenover vorige jaren: vieren-
twintig procent van hen vond In '94
geen werk. De vrouwen skaren iets
beter. negentien procent. Het rest-
persentage van unwersnetren wijkt
noch voor vrouwen, noch voor man-
nen noemenswaardig af van het ge-
middelde (allebei rond driHntwintig
procent), en dat terwijl er In vorige ja-
ren telkens nog een duIdelllkgunstige
afwijking te bespeuren viel.
ZuLke sijfers doen t~ even slikken.

Fors
Men moet evenwel oppassen. Het

joorllJks rapport van de VDAB geeft
een enigszins vertekend beeld. Niet
alle schoolverlaters of pas-afgestu-
deerden hebben de VDAB nodig om
wert te vinden. De ervaring leert dat
men minder beroep doet op de VDAB
naarmate men hoger geschoold is.
Vooral universneuen vinden veekop
eigen houtje werk. Toch deed onge-
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Aantal schorsingen stijgt
spektakulair

154.523 uitsluitingen
in 1993
Hoe langer hoe meer komt ons sociale-zekerheidstelsel op losse
schroeven te staan. Het werkjoosherdsysteem zit op dat vlak in de
frontlinie. Men tijkl te willen evolueren noor een beperkter
werkloosheidsysteem, zowel wat betreft het aantal uitkerings-
gerechtigden als de duur van zo'n uitkering. Het ecntcl schcrstn-
gen neemt dan ook schrikwekkend toe. In 1993 waren er, volgens
gegevens van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid. Vorming
(WAV), 154.523 gevallen van uitsluiting. Dat lsongeveer drie maaI
zoveel als in 1992 en vier maal het eentel van 1991. Wie zijn deze
geschorsten en uitgeslotenen? Om welke redenen en volgens welke
criteria worden zij uitgesloten? En wat wH de overheid uiteindeUjk
bereiken met een dergelJlk beleid?

In hel Belgisch systeem bestaan er
twee vormen van schorsing uit het
werkloosheldsbestand. Er Is enerzijds
de schorsing voor bepaalde periode.
Degnchorste verliest het "genot" van
een uitkering. niet het recht erop. No
verloep van een vcstçestetde periode,
gctOndevan 1tot52 weken, wordtzlin
uitkering gewoon opnieuw uitbe-
taald, Anderzijds bestaat er de schor-
slng voor onbepaalde periode. De
werkloze veruest hierbij zijn recht op
uitkering. Hij moet dit opnieuw "ver-
dienen", bijvoorbeeld door een vel-
doende OMtol aJbeldsdagen te pres-
teren of een bepaalde wachttijd te
doorlopen. In 1993 waren er 129.017
gevallen van uitsluiting voor cnbe-
paalde duur en 25.406 voor een be-
paalde periode. let wel: een geval van
uitsluiting is nog niet noodzakelijk
een geschorste persoon. Een geschor-
ste kan namelijk om meer dan één
reden uitgesloten worden.
De spektckulalre stijging VM het

aantal geKhorsten in het werkloos-
heidsbe5tand is teWijtenOM twee oor-
ZIlken: enel"ll.jdseen versterkte kon-
trole van de besteende werkroosnerds-
reglementering, anderzijds een ver-
strenglng van de toelatingsvoorwaor·
den tot het werkloosherdsbestet.

Mazen
Vooral sinds de tweede helft van de

jaren tachtig Isde kontrole op de ncle-
ving van de bestaande werktcosnerds-
reglementering enorm verscherpt. De
verschillende instanties op gewesteUjk
en federaal nivo werden beter Uitge-
rust en op elkaar afgestemd. De beo
middeHngsdien.nen werden verplicht
elke weigering of onbeschikbaarheld
voor de arbeidsmarkt te melden aan
de RVA. Tot 1990 viel de grootste
groep schcrslnqen nog onder de nee-
mer "eigen wü": werkweigering, werk-
verlating, het zich niet eenbieden bij
de werkgever ... No 1990 steeg deze
groep nog In absolute sijfers, moor
haar aandeel in het geheel verklein-
de.
Dot geldt ook voor de zogenaamde

administratieve scnkttes. Die treffen
werklozen die hun dossier op één of
andere manier vervalst hebben, door
een valse aangifte, vclse stempels of
weigering van toezicht bijvoorbeeld.
Eenmaal daarop betrapt is er weinig
kans voor de betrokkene hiertegen in
beroep te gaan. Aangezien er in de
ncblje toekomst niets is dat op een
eventuele verslapping van de ken-
trcle wij.n, lijkt het te verwachten dot
deze kategorie geschorsten even groot
zal blijven, of eventueel zeus nog zal
stijgen.
Hetwordt voor uitkeringsgerechtig-

de werldozen niet alleen steeds meet-
lijkerom door de mazen van het net te
glippen, ook aan het nel zelf wordt
druk gesleuteld. Steeds grotere groe-
pen uitkeringsgerechtigden verliezen
hun vergoeding door een doelbewuste
verstrenging van de tcelctfnqsvoor-
waarden. Vooral onder de huidige
minister van Tewerkstelling MietSmet
werd uitsluiting systematisch als in-
strument gebruikt om bepaalde groe-
pen uit het werkloosheidstelsel te we-
ren.
Twee groepen werden ereeeneer

hard getroffen. Oe eerste groep zijn die
uitkeringsgerechtigden die men onder
de noemer "onvrijwillig deeltijds-
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werknemers" plaatst mensen die zich
bijgebrekaan betertevreden moesten
stellen met deeltijds werk. Totmidden
'93 badden ziJ recht op een bijko-
mende werkloo:sheidsvergoedlng voor
de uren woarop ze niet konden wer-
ken. Om budgettaire redenen worden
zij nu uit het systeem van werkloos-
heidsUitkeringen geschopt. Een 000-
tol van hen wordt opgevangen In een
stelsel van forfaitaire bijkomende ver-
goedingen, maar velen vallen uit de
boot. In 1993 werden er op die wijze
36.870 deeltiJdsen uit het werklozen-
bestand geschorst, dat is maar liefst
Viermaal zoveelols in 1992. Boven-
dien zijn de toekomstverwachtingen
voordeeltijdsen die nog een uitkering
genieten - dot zijn er nog ongeveer
65.000 - nietbk'zonderI'OOSkleurig.
Tegen 1januari zou dit stelsel volledig
afgebouwd moeten zijn.

Geslacht
De grootste en meteen ookde meest

In het oog springende groep uitgeslo-
tenen ZIJn de langdurig.werklozen.
Tot 1991 werd slechts geschorst bij
duideUjkegevaUen van werkonwilUg·
held, bij mensen die reeds zeer lang op
hetwerkloosheidstelsel terugvielen. In
1991 werd het Inmiddels beruchte er-
tikel 80 aangepast. Indien de totale
duur van werkloosheid het dubbele
bedroagt van het gemiddelde per ge.
west, geslacht en voor een bepaalde
leefti.jdskategorie, zo luidt de nieuwe
regel, wordt de betrokken persoon cu-
tomatisch geschorst uit de registers.
Het venijnige aan de regel is dat hij
Zichzelf verstrengt. Dccreet er meer
lcnqduriq-werjdcaen geschorst wcr-
den, daalt de gemiddelde duur van de
werkloosheid in het gewest, zodat er
opnieuw duchtig geschorst kan wor-
den.

Zuivering
Deze maatregel miste zijn effekt

dan ook niet. In 1991 warener23.237
gevallen van uitsluiting omwille van

Figuur I. Evolutie van het UIItaJ u.iulu.itin~n uit de werkloosheid ~Igens reden
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langdwige werkloosheid. Dat is een
verwertienvoudiglng (1)ten opzichte
van het jccr voordien. In 1992 werd
de regel uitgebreid naar andere groe-
pen, zoals schoolverlaters en vrijge-
stelden wegens sociale en famlliole
redenen. In 1993 verdubbelde het
center opnieuw tot 35.886. Het ever-
grote gedeelte daarvan, ongeveer
90%, zijn vrouwen. Dot geldt even-
gens zowel voor de langdurig-werklo-
zen als voor de onvrijwillig deeltijds-
weeknemers.
Ondanks de spektakuJalre stijging

van het aantal uitsluitingen uit het
werkloosheidstelsells de groep uitke-
ringsgerechtigde werklozen de lcctste
vijf jaar zoals bekend gestaag bliJven
groeien. Oe stiJging van het werklees-
heldspercentcge ZIlUzonder de mos-
$01euitsluiting van de afgelopen jaren
dus nog veel groter geweest zijn. Nu
stelt zich de vraag: gaat het hem hier
om een bewuste verdoezeling van het
werkloosheidlbMkt of .Djnde uitslui-
tingen inhoudelijk te rechtvaardigen
maatregelen?

nen? Er blijft steeds een Interpretatie-
probleem. En als middel om langdu-
rig-werklozen weer op de urbetda-
markt te krijgen, faalt de maatregel
bijna ever heel de llln. Men verhoogt
Inderdaad de druk voor langdurig·
werklozen om werk te gaan zoeken.
Maar tegelijkertijd drijft men zo het
arbeidsaanbod .nerkomhoog.

moor tegelijkertijd bouwt men het tn-
strtutrcneet af door de aanvullende
vergoedingen af te Khotren, aldus
KoenTimmerman. Heteffekt kan best
omgekeerd zijn. Hetgevoarbestaater
namelijk In dat de getroffen deeltijds-
werkenden in groten getalen op zoek
goon naar een full-time lob en zo de
druJ;. op de wbeldsmarltt nog verho-
gen. Of anderziJds hun deeltilds werk
opgeven en aansproak gaan maken
op andere ~rvangingsinkomens, wat
neerkomt op een verschuiving van
het probleem naarandere takken van
de sociale zekerheid.

Pro(iteurs
Met een nog steeds zeer zwakke en

dus ook veeleisende arbeIdsvroag Is

Residerend
. ~X,i'I(·P\~L ,,~.
Dag na de arbeid

"

"lndlen men het onrechtmatig be-
roep doen op werkl.9QSheidsuitkerin·
gen wil minimaliseren, dan lijkt hel
verdedigbaar dot de kontrales strikter
en stipter toegepast worden", stelt
KoenTimmerman van het WAV.Ook
het verstrengen van de toelctlnqs-
voorwaarden kan vanuit een zekere
"zuivering van het werklocsheldsys-
teem" enigszins gemotiveerd worden.
Maar tegelijkertijd stelt hij zich em-
stige vragen bij de aanpak van onvrij-
willig deeltijds- en langdUrlg·werldo·
zen.
In het geval van de onvrijwillig

deeltijds-werknemers zou het teruq-
schroeven van hun bijkomende ver-
goeding op Zijn minst kcntrcdtkto-
risch zijn met eerdere maatregelen ter
begunstiging van deeltijds werk. Men
bllift deeltijds werk openlijk promoten

Wat de langdurig.werklozen beo het de vraag in hoeverre langdurig-
treft, kan men volgens KoenTimmer- werklozen daar 'nog kansen hebben.
man, het nut van de maatregel hele- Menisdusverplichtom ten volleterug
maal Invraag stellen. Indien men een te vallen op andere vervangingsinko-
beperkte groep "bewustresjderenden" mens, op andere takken van de so-
- ambtenarenlaai voor "profi- clale zekerheid, die op hun beurt al
teurs" - wil viseren, tot daartoe, overbelast zijn. De toetste jaren stcpe-
maardonsteltzichhetprobleem:hoe ten de klachten van stedelijke
men dit met zekerheid kan aantonen? OCMW'sZichop omwille van een stij-
Wat betekenen termen als "beperkte gend aantal bestèunsmlnlmumtrek-
urbejdsqesrhjktheld" en "voldoende kers.
Inspcnnjnqen om werk te vinden" in
xonkrete situaties, bij konkrete perse- Wouter Messcheleln

De mannen van de nacht
(foto KNel De Weerdt)
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1.100.000 werklozen moetje verdienen, elke dag
Wilde echte werkloze nu opstaan?
Om de haverklap worden we
gekonfronteerd. met de recent-
ste werkJoosheidsijfers. Het be-
leid van een minister van te-
werkstelling ot zelfs een rege-
ring wordt gemeten aan het
Qantal werklozen. In1994 toon-
den de offidële Belgische werk-
Iooshetdsürers ons het 'be-
schaafde' aantal van 507.119
uitkeringsgerechtigde volledig-
werklozen (UVW's). Toch Is de
waarde van dat aantal erg rela-
tief. In dat officiële werkloos-
heidsljfer - ook wel bekend als
'de werkloosheid fnenge zin' -
zijn immers een groot aantal
werklozen niet meegerekend.
De werkloosheid in ruime zin
toont het ware gelaat van het
maotschappeliJk probleem.
Bijna één mlljoen honderddui-
zend mensen - dat is één vier-
de van de aktieve bevolking --zitten zonder werk.
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Dag na de arbeid
Jaren1Qf1gheeft de overheid een beleid
gevoerd dat er vooral op gericht ww
zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigde
volledig-werklozen uit de politiek ge-
voelige uvw-stcuseeeen te halen.
Die werden dan gekanaliseerd noor
minder gehanteerde statistische scte-
gorieën zoals de onvrijwillig deeltijdse
tewerkstelUng en het brugpensioen.
Hoewel deze verschuiving niet altijd
een bewuste politiek was van de 0p-
eenvolgende ministers - ze vloeide

/ \

._--.._.. .._
~

soms zelfs voort Uit verantwoorde
maatregelen -, heeft ze er wel toe
geleld dat men jarenlang weigerde in
Ie Zien dot de werkloosheid één von de
kernproblemen Is van het BelgiSchso-
daal-ekonomisch systeem.
AI van in de jaren zeventig zijn In

het kader van de strijd tegen de werk-
loosheid een aantal 'uitstapmogelijk-
heden' gekM!erd. De brugpensioenen
(vanaf 1975 van toepaMing) bieden
de mogelijkheid om definitief uit het
beroepsleven te stappen. Bruggepen-
sioneerden worden op vrijwlillge basis
of In het kader van bedrijfsherstruktu-
rerin~n vervroegd op pensioert ge-
steld met de bedoeling de beschikbare
arbeidsplaatsen voor te behouden
aan jongere werklozen. Op dit mo-
ment zijner bijna 137.OCIOmensenop
brugpensioen. Daarnaast zijn e{ on-
geveer 52.000 loopbaanonderbre-
kers: werkenden die tijdelijk uit bet
beroepsleven stappen. Hun plaa~n.,
kunnen tijdelijk ingenomen worden
door werklozen. Ook de 70.500 perso-
nen die deelnemen aan tewerkstel-
IIngsprogramma's (!I'togiairs, OAe,
cescc...) zijn ni~terug levinden in de
werkloo.sheid.s.ijfers.

Wachttijd
Daarnaast zijn er nog een aanrol

groepen werklozen die het geluk heb-
ben niet bij de 'echte' werklozen te
worden gerekend. Of ze het verschil
ook voelen, Is natuurlijk een andere
vraag. Van de 73.0:>0 werklozen ou-
der dan vijftig jaar neemt men aan
dal ze niet meer. in aQlllllerldng ko-
men voor een nieuwe jQb en dus niet
meer werkzoekend zijn. Ook de
142.000 deeltijds werklozen die toch
voltijds wlllen werken, vallen buiten
de statistieken, net als de 8O.<XlO Inge-
schreven niet-uitkeringsgerechtigde
werklozen: de geschorsten, de werk-
loze zelbtandigen en de schoolverla-
ters in wachttijd. Ookde werklozen die

Tt!rwljl de officiële werldooshejdsijfers (ootkrstt! dt!el) nog een konjunktuurafhankt!üjke op- en neergaande beweging vertonen, srijgt de totale groep een beroepsopleiding volgen, vollen
werklozen onafgebroken_ (grafiek: WAV) buiten de omd(!le werkloosheidsijfef$.
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""" -sympatiel<elingen die YOI
overgave van lijf en leden willen
(Ieren) fotograferen, schrijven,
lay-outen en of tekenen. Spring
eensbinnen ('$ MeierssIraaiS)
ol grijp eens naar de hoom

zal het u lonen.
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Roest
Als alle bovenvermelde groepen

semengeteld worden, komt men zo tot
1.099.833 men.sendle in 1994 min of
meer uit de boot Vielen. Dat Is onge-
veer een vierde van de Belgische be-
roepsbevolking, die -4.210.452 men-
sen bedroogt. Terwîjldeoffidëlesijfers
nog een konj unktuurofhankelijke op-
en neergaande beweging kennen,
stijgt de totale groep werklozen onaf-
gebroken Werkloosheid is dw niet
langer een konjunktureel fenomeen
zoals onze geliefde premier het zo
graag al$childert. Het is daarentegen
Inherent aan ons ekonomisch sys-
teem. In 'Oe arbeidsmarkt in België'
(1994) van het muusterre van tewers-
steLllng en arbeid wordt het zo mOOI
verweerd: "De jong5te drie jaar is er
een ware toevloed naar de werkloos-
heid waardoor het dslko op wegroes-
ten In deze situatie steeds groter
word!". Hoe lang blijft politiek België
nog vastgeroest?

-

Peter Van Rompoey

Bl'Of1Iten' RVA, Nationa/f' Bank van Bri-
gil. Steunpunt Werkgf'ic!genheid,ArbddL_ ~~~~~ '2_ _=~JenVammng
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Immers In de Europese Unie. Omdat
alle landen van de EUeenzelfde beleid
voeren van kostenverlaging, komen
ze In een splroal van secrele albroak
terecht.
Oe konkurrentiewedloop vraagt

niet alleen lastenverlaging, ook van
de werknemer wordt meer en meer
toegeeflijkheid verwacht AeksibiLitelt
noemen de werkgevers het. In men-
sentaal heet dat ploegenarbeid of
nachtwbeid. Volgens een enquêtedie
de Nationale Bank in juni 1994 op
initiatief van de Europese Kommissie
heeftgehouden teneinde de mogelijk-
heden Inzake groei en werkgelegen-
heid te onderzoeken, zouden de Bel-
gische bedrijven steeds minder ge-
neigd zijn ttodltionele arbeidsplaat-
sen- lees voltijdse betrekkingen met
een regelmatige werkregeling -aan
te bieden. De kansen ap indienst-
neming zijn groter voor geschoolde
arbeldski-achten en voor hen die be-
reid ziJ,l.onregelmatig, in ploegen-
dienst, 's.ncchts of tijdem het week-
einde te werken. nekslbiliteit en vor-
ming 'VOrmen hier duidelijk de tover-
woorden.._ niet toeva.llig twee begrip-
pen die ook professor BlanpaLn aan-
haalt in de sMid tegen de werkloos-
heid.ln de IndUStrlêen de bouw werkt
trouwens reeds de helft van het perso-
neel in ploegverband. 8ijna één op vijf
verricht er geregeld nacht- of
weekendwerk. Oe werknemer lijkt
meer en meer de slaaf te worden van
de wetten van de konkurrentie en de
vrile-marktekcncmie,

Konkurrentieveldslag leidt tot sociale dumping
De fabel van de loonlast

f
~
I~
t
I'

I

Diensten
Tijdens de ekonom1sche groei van

de gouden Jaren zestig (met neiging
naar volledige werkgelegenheid)
maakte die groei een groter arbeids-
aanbod noodzakelijk. Gedurende we
periode 15 de grootste globale werk-
gelegenheidsgroei van de laatste drI.!:
decennia genoteerd, maar anderzijds
blijkt dat deze onder andere door de
steeds verder gaande automatizering
minimaal Is tegenover de toename
van het 8NP.
Wanneer men echter het arbelds-

volumealsbasiszounemen,zoumen ~
een sterke daling over de periode ,
1960-1990 kunnen vaststellen. Zo Is
de arbeidsduur verminderd van 45
uren in 1960naargemiddeld 38 uren
in 1990. Wanneer men momenteel
nog 45 uren zou werken, zouden min-
stens 4SO.Q(X) werknemers minder
nodig zijn om dezelfde hoeveelheid
goederen en diensten te produceren.
Aangezien de band tussen ejcono-
mischegroei en werkgelegenheid dui-
delijk te zwak Is om het werkloos-
heidsprobleem op te lossen, moeterin
de eerste plaats gedacht worden aan
arbeidsherverdeling. Hoe die er moet
uitzien, is natuurlijk een andere
vroag. Peter Van Rompaey

(Toto Karel De Weerdt)

"Oe loonlast moet naar omlaag. Anders kunnen we niet meer
konkurreren", schreeuwen de werkgeversorganisaties om ter
hardst. Van de tekst1elsektor tot Sabena vraagt men een verlaging
van de sodole-zekerheidsbtfdragen voor de werkgevers. Toch doet
de Belgt.sche ekonomie het integenstelling tot de werkgelegenheid

.... verft van slecht. België is produktlever dan ooit. Met een nog gr0-

tere ekonomlsche groel1J\enen zowel de werkgevenorgonbatles
als Guy Verhofstadt het tcwerkstellingsprobleem weg te werken,
"Fout", zeggen de tegenstanders, "arbeidsherverdeling dringt zich
op." Wie heeft gelijk in deze kwestie die de inzet van de verkiezin-
gen vormt?

.... In het jaarverslag van de Nationale geleden trok Leuvens professor ar-
Bonk van Belgit!staat het zwartopwit beldsrecht Roger8lanpain nogaande
te lezen: België profiteert optimaal alarmbel van de loonlast. Volgens
van de ekonomische heropleving van 81anpain isonze arbeid zoduurdatze
de wereldhandel en kent een sterke uit de markt geprijsd wordt. Daarom
ekonomische groei. "Aangezien Bet- moetvolgenshemderubeidskostom-
gië gespecialiseerd is in produkten die laag. Die vermindering zoekt Slan-
een esseouëie rol spelen bij de aan- pain in de SOCiale-zekerheidheidsbij-
vang van de konjunktuurcydus, heeft drogen van de werkgevers. De prefes-
het zelfs vlugger profIjtgetrokken van sor arbeidsrecht wil een alternatieve

e- de aantrekkende wereldvraag dan fino.ndering van die bijdragen door

jobs van de ondergang gered zouden
kunnen worden. let! dergelijks had
Slanpain overigens zelf al gesteld in
zijn vorige publikatie 'De negen nul-
len van lerend Vlaanderen' - onder
de tegenstanders ook wel bekend als
'De lege lullen van lerend Vlaande-
ren': -zcveet Is zeker dat zelfs indien
de !aanlast bij oll.$rpet vijftien procent
ofzelfs meer worot verllchfële Uittocht
vo.n bepaalde jobs daardoor niet zal
worden afgeremd.'"
Die uittocht of 'delokalisatie' ven

urbeldslntensleve jobs - die meestal
uitgevoerd worden door laagge-
schoolden - naar de lageloonlan-
den lijkt al grotendeels voltrokken en
niet tegen te gaan zonder aan sodale
dumping te doen. De laaggeschool-
den zijn echter nog op een andere
manier de dupe. Automatisering, ro-
botisering en Informotisering vervan-
gen geleidelijk aan hun arbeid Ter-
wijl in het verleden een groot deel van
de werknemers gedurende hun volle-
dige loopbaan tewerkgesteld werden
binnen de Industrie, is die werkgele-
genheid al sinds de Jaren zeventig ge-
leidelijk aan het afbrokkelen.
Ook de VLD 'Ion Guy Verhofstadt

hanteert dezelfde redeneringal.s Blcn-
pain dat een vermlndertng van de
loonkosten via een veriaging van de
werkgeversbiJdragen noodzakelijk is
om de ekonomie weer zuurstof te ge-
ven. Die inkomsten vermindering
voor de sodale zekerheid moet vol-
gens de VLD-voorzltter niet met een
alternatieve ftncnclertng betaald
worden, moor wordt voor de helft
spontaan terugverdiend omdat meer
mensen werk zullen vinden. De an-
dere helft moet dan gedekt worden
door besparingen "dre de strukturen
treffen, niet de mensen." Laten we
do.n maar hopen dat de studies van
het Planburo dooreen bende demen-
terende alcoholld gemaakt zijn. An-
ders mogen we bij de volgende fede-
role verkiezingen rond het jaar twee-
duizend "verhofstcdt-Chevcher: I
miljoen armen" als verk.iezingslogan
verwachten.
Ook premier Dehaene staat niet af-

kerig van een - weliswaar selektie-
ve -vermindering van de Joontest.
Hl] ûtrt maar al te groag met de eko-
nomlsc.he politiek van de Verenigde
Staten. In de VS zakte de werkloos-
heidsgroad in 1994 wel tot gemiddeld
6,1 procent, de komende vijftien tot
twintig jaor zullen er echter naar
schatting vijfentwintig miljoen jobs
verloren gaan. Ondanks de stijgende
werkgelegenheid is het inkomensnivo
van de gemiddelde Amerikaan sinds
1989 met zeven procent gedaald. Er 1$
dan ook een duale maatschappij ont-
staan WOOIbijhet minimumloon inde

industrie momenteel nog slechts 4,25
dollarperuurbedroagt. Datis minder
dun in 1968.

Afbraak
Tegen een vemlgemening van het

Arnerik.oarue voorbeeld trekken pro-
fessor Ricardo reeene en de lrJub van
I::maliOn ten strijde. Volgens Petrella
heeft het geen zin om aan dewaanzin
van de konkummtiewedJoop mee te
doen. De effekten van een lastenver-
laging zijn immers slechts merkbaar
tot de konkurrent dezelfde maatregel
neemt Ten onrechte worden de lage-
loonlanden In het zuiden ofhet oosten
als eerste schuldige van de kcnkur-
rentie--oorlog aangeduld. Die kom-
petitie situeert Zich in eerst Instantie
tussen de rijke industrielanden. Onze
belangrijkste handelspartners zitten

•

B LQ)K
TA FELS

,

I
na de arbeidDa

zijn belangrijkste handelspartners. In
de verwerkende nijverheid herstelde
de bezettingsgraad van het produk tie-
vermogen zich trouwens sneller In Bel-
gil! dan In de rest van Europa. ", aldus
het jaarverslag.
cveree werkgelegenheid klinkt het

veel minder jubelend: "Door de kon-
[unktuurcycll heen blijkt dat de eso-
nomlsche groei onvoldoende werkge-

T- legenheld schept: de toename van de
.... aktiviteit, die inde periode 1985-1994

gemiddeld 2 procent bedroeg, was
amper toereikend om het aantal bo-
nen te handhaven. Gelet op de aan-
houdende aanwas ven de beroepsbe-
volking, kan zelfs een duuname ver-
betering van het konjunktuurXllmoot
onmogelijk volstoan om het werkloos-
heidsprobleem op te lossen. ~
Toch regent het werkgelegenheids-

plannen Indie r1chting. Enkele weken

middel van een hogere 8TW: een ver-
schuiving van zeshonderd miljard
frank. Oe 8TW zou door die maatregel
verdubbelen.

Spreekmet jCja.8rst oncp ea: va5tm:ment n Ams te k~
eten- een pr.achtf(je qehqenheld cm In contact: te bltjvenmat jC
5tud!eqen?ten. tedlXI.6BIt:fl:/1 over CUI"!3I.6Xt1eneJ(~ragen,

of µ5t een /ekkeruit te /?ol te qa.::n.

Aanwas
Toch velthetvoorstel van Blanpo.ln

onmiddellijk te verwerpen. Eron mee t
immers een loskoppeling von inko-
men en soclale-zekerheidsbijdroge.
Een arme stumper betaalt in zo'n sys-
teem niet minder soctcle-eecemeids-
bijdragen dan bijvoorbeeld miljonair
André Leysen voor hetzelfde brood.
Bovendien valt het te betwijfelen of
zo'n verlaging van de loonkost wel tot
zo'n enormewerkgelegenheid zou lei-
den. Zo berekende het Planbwo dat
een RSZ-verlaging van tweehonderd
miljard franJe. er op een termijn van
vier övijfjoar hoogstens toe zou}eiden
dat veertig- tot vijfenveertigdulzend

Laat dit w'etenaande gerant van het resc.aurant Wd.1rje

af5{Jf'(:dt: hu/ZIJ ~eert eenvaste caft:!vVi?('_;ti/Ie jaar.
za:i:1t fl qeqar:n:ieerd5iTr1e17kan ZItten. Cè koffft:of thee na de

maaItijd kn){J j(J er Va?AJna zelf5 qratr.3 Poven:;p. .~

ALMA Universiteitsrestaurants VZW ~
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'Vrijen met dieren' door de Blauwe Maandag Cie

Het feest van de hond
Deze week komtde Blauwe Maandag Oe weer naar Leuven. Op de
affiche stoot 'VriJen met dieren', een komedie over 'de liefde' met of
zonder kapltole '1', over vnlen met mensen, poepen met beesten en
'de diepste draai nemen' met alle ontologische kotegot1een die
daar ergens tussen zweven.

'Vrijen met dieren' werd Qe$Chteven
en geregisseerd door Stooy Crets, al
jaren vost akteur bij de Blauwe Maan-
dog Oe. Hij debuteerde met 'Stronge
Intenude', en speelde later ook mee In
'voeder', 'WiJde tee' en '[oko'. En nu
schrijft en regisseert hij ook voor de
BMCle. Vorig jOClI deed ht] al tets
gelijkaardig5 bij zijn eigen teeter-
gezel5Chop Het Gebroed, met het stuk
'Och mengsi' . Een produktie die vele
gelijkenissen vertoont met 'Vrijen met
dieren'; eveneens een stuk met grof en
dlalektisch taalgebruik, balanserend
op de scherpe grens russen banaal
realisme en groteske karikaruur.

Instinktief
'Vrijen met dieren' begint met een

kortsluiting in het huwelijksleven ven
Nonna en Thee, een reeds tien volle
Jaren schijnbaar gelukkig getrouwd

paartje. Theo denkt meer aan seb
dan dat hij erccn toekomt Zijn eega
aan de andere kant, viert instinktief
haar lusten bot Maar op een avond
maakt het koppel de som von tien
Jaar mcrrtocl samenzijn, van doof-
potten en leugentjes-om-bestwiL Ter-
wijl ze tot de konklusie komen dat het
tien jaar lang eigenlijk toch niet alle-
maal even proper geweest L5,worden
beider fentesteen op tafel gegooid. En
deerworden vervolgens de huisvriend
Guyen de buren bij betrokken, en het
geheel mondt uit ineen -sessueïecnt-
dekklng.'5reL5", tot de toeschouwer na
een tijdje niet meer weet wie er nu ei-
genlijk met wie bezig Is. Een osmose
van realiteiten fantasiedw, maar het
einde is wel overdUidelijk happy: Theo
en Norma besluiten om elkaar graag
te zien en nooit meer te verlaten.
En toch, het stuk is niet louter blij-

spel. Niet alleen maakt regisseur

Stany Crets gebruik van een heel dos-
sier aan akteerstijlen - de prcqrcm-
mabrochure vermeldt stijlen als ccbo-
tinage, cccrse acting, schmieren, sco-
ren, Jongleren en comedy -, ook het
gelukkige einde is niet zo ondubbel-
zinnig als dot in komedies pleegt te
zijn. Misschien Is Theo en Norma's
ultieme eed maar eens te meer een
leugen die on trnaskerd zal worden.
De titel is trouwens vrij misleidend.

êesucutetten werden In het stuk
steehts gesuggereerd. Stany Crets zegt
het zelf als volgt: "Mensen Zijn ook
dieren, zoals je maar al te goed weet

ZIJ bunkeren naar liefde en affekti-
viteit. "
~Ik wcanet gestort met schrijven en

Ik moest een titel cpçeven. Noem het
voor mljn part 'Poepen met beesten',
zei ik. Nadien Is dat wat afgezwakttot
'Vrifen met dieren', wat Ik eigenlijk
mooier vind wegens de romantiek van
het woord 'vrijen'. Wanneer een her-
der op een .schaap klimt is dot één
ding, moor als hij ook bloemen mee-
brengtvoordatbeestofhetmeeneemt
naar de 5inema, dan 15 dat tets totaal
anders. De kombinotie van het bes-
tiole en die romantiek, dat vind ik wel
schoon."

Beestig
Eigenlijk Is 'Vrijen met dieren' dus

gewoon een stuk over de liefde. "Kun-
nen mensen van elkaar houden? En
wat is dat eigenlijk, de liefde? Ge kunt

honderden mensen 91009 zien, maar
vanaf het moment dot je zegt 't is
liefde tussen ons - wat is dat dan?
Verliefdheid kan je nog waarnemen
- bonzend hart, vlinders in de buik,
slap in de benen enzovoort - maar
op een dag gaat dat voort inwat men
'liefde' noemt. Pw; don valt het nlet
makkelijk meertebencemen.ts heter
nog wel? Dat weet niemand. Tot Je
weer verliefd wordt op Iemand anders,
en je denkt: Tiens, daar Is het weer.
Dat zijn dingen woor Iedereen mee te
maken kriJgt.·

Joris jenssens

[)eo Blauwe Maandag Compognk sp«lt
'Vrijtn mee dieren' op 2, 3 en 4 mei in de
Stadschouwooty YOn UuI'M, telkmsom
20,00 u. Meer Inlichtingen worden u
welwillend verstrekt op het nummer
22.e1.13.

Conflict komt naar Leuven

Anarchopunklegende
springlevend
Leuven kan zich deze week verwachten aan een konsert van de
zwaar omstreden Engelse onorcbopunkfonDat1e Conflict in zaal
Udo. Als u die bewuste avond door de Bogoan:tenstraat noor uw
plng-pongavond ln_de...UP....ku.iert.__Icopr.u.her rls1kQ,..Ci:n aantal
folders en strooibrieven in de hond gestopt te krilgen met allerlei
politieke slogans. Het Ulktdaocom aangewezen u vooraf even weg-
wijs te maken ineen milieu dot volgens sommigen uitgestorven is.

Midden de jaren zeventig begonnen
sommige [oncoren het op hun heupen
te krijgen van het gedrogeeme ge-
zwam ven langharige supersterren.
Mensen als David Byme, Pattl Smlth
en Debcmh Hurry hielden zich ermee
bezig in New York. Hun vernieuwend
effekt school vooral in de mUZikale
kreativiteit die gepaard ging met een
totaal nieuw imago en een voor de
buitenwereld ZiekeIJjk lijkend gebrek
aan interesse voor de gevestigde
waarden.

Volbloedpunk
In Londen ging deze nieuwe scène

onmiddellijk een andere richting uit.
De werkloosheid steeg, de ghetto-
vorming in bepaolde arme wijken zo.-
al.s.BriXton en Chelseo ook. Oe politie
wem steeds strenger, de jeugd steeds
rustelozer. Op enkele maanden tijd
zou het hele zaakje ontploffen. Een
jonge zwarte smijt een steen naar een
bobby in 1976ende Notting HUlRiots
waren begonnen. De artikels in de
kranten sproken van een ware slag
tussen relscheppers en ordediensten.
Het Engelse woord voor slag Is 'clash'.
Enkele lokale stmatjongeren hadden
het woord met aandacht gelezen en
geadopteerd. En ZD ontstond de eerste
punkbond die zich eespucet met poli-
tieke standpunten zou bezighouden.
Het zou niet de lcctste zijn. Tegen

het einde van 1977 ontkiemden de
doordevorigegenemtiegelegdezood-
Jes in heel Engeland en werden aan de
lopende band dilletanti5che groepjes
opgericht. De meesten daarvan be-
leefden een blItzcarrière van drie repe-
tities en twee optredens - waarvan
één In extremis afgelast -, gevolgd
dooreen cromcûsche split. Even later
vergaten de groepsleden zelfs de
noam van de bond. Maar sommigen
hadden meer sukses. Zij waren vol-
doende ekonomisch bewust om na
enkele laren een kommersU!lergeluid
te produceren en breken zo zelfs door
in de hitparades. Groepen als Boom-
tawn RoU (met Bob Geldot), The Po-
nee. The Stranglers, Elvis eestene and

the Attractions, The Undertones (met
Feargal Sharkey en twee Jongens die
nu bij That Petrol Emotion zitten), en
zelfs XTC zijn allen als punkband be-
gonnen. Dichter bij huis geldt dat
trouwens ook voor groepen als The
Kids, uc. The Nits of zelfs Tröckener
Kecss, wiens eerste LPvele luistereers
van 'De Afrekening' zou verrassen
met zijn eenvoudig drte-akkcorden-
gerammel. Zelfs de beschaafde
Mlchael Stipe van REM was ooit een
volbloedpunk. _
Geleidelijkoon kwam er een split-

sing tussen enerzijds die groepen die
zich zeer bewust en aktief met poli-
tieke tema's gingen beZighouden en
anderzijdsdegroepen bij wie het voor-
al omde funen hetimogotedoen was.
The Qwh kreeg de navolging waarop
ze hoopten - denk maar aan cult-
groepjes als AngeIJc upsterts of Stilf
LittJe Angers -, maar verloren zelf
wel hun betrokkenheid bij de hele
zaak door zich steeds meer te richten
op de Amerikaanse doorbreek.

Kras
In 1974 trokken een aantal anar-

chistische Intellektuelen Zich terug op
een boerderij om bezig te zijn met al-
lerlei kunstvormen. Na een tijdje cent-
ten zij de tijd rijp om een elpee uit te
brengen. Aangezien deze begon met
een nummer waarin Krisrus vergele-
ken werd met een verkrachter, een
overgeile geit en een kampbewaker
uit Auschwitz, kregen zij nergens een
plotenkontrakt. Het personeel van de
drukkerij die de platenhoes zou ver-
vccrdlqen, ging spontaan In staking
toen het de teksten las. Dan maar al-
les zelf doen, zelden de gedupeerde
Jongens en -rnelsjes. Oe anarchopunk
was geboren.
De legende van Cross en hun label

Cross Records leeft nog steeds voort. In
het symbolische JOOl 1984 brachten
zij hun laatste plaat uit, moor toch
siert hun logo - Vrouwe Justitia ge-
kruisigd op een tot swastika verwor-
den krtstelijk kruis - nog steeds veel
t-sturts van zowel oude ncstclqtcf als

Modem teater

van jongeren van vijftien.
Eén van de belangrijkste laken die

Cross zichzelf gaf, was het promoten
van Jonge, onbekendegelIjkgeZinden.
De meeste van die groepjes zij n buiten
het echte punkmUieu nooit doorge-
broken, maar hun slecht opgenomen
singletjes worden door fens gekoes-
terd tot het einde der tijden. Veel van
deze groepen zijn trouwens nogsteeds
aktief. Misschien heeft u al eens ge-
hcord van Dirt (vorig jaar nog in
Leuven), Potsen cuts (met een zan-
geres die 46 wcs toen ze begon te zln-
gen en wiens kinderen tegelijkertijd
hun eigen punkband hadden) of
KUKi (Ijslandse eksperimentelen met
Biörk). Zelfs Captain Senstble en
qrlndcorejdecth-metnlpicnters Na-
palm Decth hebben nog dingen op
het label uitgebracht

Horror
De politieke standpunten werden

nog ekstremer toen een jong en toteet
onbekend groepje Zich plots aanbood
bij Cross Records en onmiddellijk een
single (The House That Man 8uilt',
1981) mocht uitbrengen. Conflict zou
de groot!ite groep VOl) hel label wor-
den en zou zelfs nog grotere kcntro-
verses doen ontstaan dan Cross zelf.
Van In het begin kenmerkte de

groep zich ols een militantgeze1schap
dat de helft van haar eigen konserten
niet kon meemaken wegens de zoveel-
ste arrestatie tijdens de zoveelste beto-
ging. Kernwapens, milieuvervuiling,
dierenproeven. multinationals: het
moest allemaal de wereld uit Dat is
nog niet echt gelukt, maarde Jongens
van Conflict blijven volhouden.
In 1982, net na het verschijnen van

de debuutelpee 'It's Tune to Set> who's
Who', richtte Conflict haar eigen label
op, Morterbete Records. Ookdat label
gaf en geeft nog steeds veel nieuwe
bands de kans om een plaat (of nu
natuurlijk een cd) uit te brengen.
Muzikaal was Conflict ccnvcnke-

lijk een typisch anarcbopunkgroepje:
strakke, snelle drumpcrtlten, dito
gitaarriffs en monotoon gedeklameer-
de pamfletten als tekst. De link met de
huidige Amerikaanse hardcore-scène
wem al snel gelegd. Politiek bewust-
zijn en een konsekwente levenstijl do-
mineerden het geheel. Presenteer een

Con1lict1id dus nooit een sappige bief·
srukcreen glas frisse Coca-Cola, want
hij is in staat Jeoogbol als plektrum te
gebruiken tijdens her kensen.

Orumbawamba
In hun geboorteland 15 de groep

waarschijnlijk de beruchtste en meest
gehate biJ de ordediensten. Praktisch
elk konsert dat ze geven. wordt verbo-
den. Het spektakUiairst blijft wellicht
het "Ihe Gathering of the 5OOO'-festi-
val, tijdens hetwelk Crass-zonger
steve Ignoront als gasl enkele klassie-
kers kwam meezingen. Achrerofbeb-
ben dl' vijfduizend entcestoste fans
nog een hele nccht gebakkeleid met
de Londense ordediensten. Voor wie
zich afvraagt waarom dat konsert
niet op voorhand verboden werd: de
Londense politie had de weken voor-
dien net nieuwe technieken geleerd
voor het uit elkaar slaan van rellen.
Toeval of test-ccset Enkele jaren later
werd in dezelfde zaal de videoclip voor
'Thunderstruck' van ruige rocken ACI
oe opgenomen. Et gebeume niets.
Conflict is nooit vervallen in goed-

koop nostalgisch gemekker over hoe
leuk het vroeger wel WQS. Hun recent-
ste cd 'Conclusion', van vorig jaar,
laat horen dat zij hun geluld hebben
aangepast aan de smook van de he-
dendaagse enerene. Chumbawam-
ba-o.chtigeorgelpartifen doen hun In-
trede, soms zelfs gekombineerd met
ritmes die doen denken een de speed.
ska van Cltizen Fish. Ook de zang
klinkt gevarieerder, of anders gezegd:
er wordt nu zelfs soms gezongen.
Maarde Inhoud blijft: keiharde !uitlek
en opruiende taal.

Papierregen
Ondanks deze vernieuwde muzi-

kale koers, is de kcnrroverse er niet op
verminderd. In hel najaar 1994 speel-
de Conflict op het nog niet doorgebro-
ken 'Anarchy in the U]('-festival In
londen. Het optreden wem toen door
bepaalde aktiegroepen geboycot om-
dat één der groepsleden volgens hen
in Duitsland een meisje verkrocht
had. De groep zelf spreekt dat tegen.
Wie de woarheid kent, mag haar ko-
men vertellen.
Dat festivaloptreden was alleszins

(folo Krisrof Braekeleire)

tiperend. Het konsert was illegaal. De
enige manier om een kaart te oe-
machtigen was via ondergrondse ver-
kopersdietevoetdoor Londen trokken
en erdle mensen uitpikten die erçeïn-
teresseeed uitzogen. Maar de politie
trok ook rond en pokte zelfs mensen
op - waaronder een paar Leuve-
naars - met alsenige bedoeling hun
kaart te verscheuren. Ondertussen
was het konsert al verplaatst en wer-
den aan de gemtere~rden pionne-
tjes uitgedeeld met de nieuwe lokatie.
Verderwaren de hogervennelde aktie-
groepen strooibrieven aan hef ver-
spreiden waarin zij de mensen oprie-
pen om hel kensen te boycotten. En
daar kwamen nog diegenen bij die
stroolbrtefles uitdeelden waarin Con-
met de mensen opriep om hun versie
te geloven en geen waarde te hechten
aan het valse gerucht. Wie een keert
kon krijgen, de weg naar de zaal vond
en niet opgepakt werd doorde lokale
politie, mocht na die lange tocht als
beloning de Ieqende live meemaken.
Het probleem was dat de meesten on-
geveerde helft van het optreden nodig
hadden om aUe papiertjes te lezen en
te beslissen of ze het optreden nu ei-
genliik wilden zien of niet. Als Veto-
lezer kan je alvastonmiddellijk beslis-
sen. U kijkt toch ook?

Kris Van Poude
ConJIicf frtedt op donderdag 4 mei op in
de uoo. Het l'OO1progrnmma wordt vet-
zoryd door het Antwerpse Bod Influener.
De zoal wordt geopend om 19.15 u, de
konserten be9innen om 19.45 u nipt.
saonen kosttn 275 (rin I'OOTI't''*oop en
300 tr aan do:> kassa.

Hogeschool
vervolg van pag. I

hogescholen in Lokc wogen bij-
lange niet zwaar genoeg om het voor-
stel te kelderen. Het kon In de toe-
komst nog van belang zijn dat de ver-
tegenwoordiging van de Leuvense stu-
denl eensgezind en demokratisch
haar standpunten bepaalt en verde-
digt Ook loko kan alleen maar oon
belang winnen nu ze plots zesduizend
studenten meer vertegenwoordigt.

Bart Eedhout
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Tim Dirven eksposeert
Geenwaarheid, maar
oprechtheid
.Foto's van de Vlomn.se fotogro.afTim Olrven (1968) zijn nog tot 23
mei te tien inkcree De Blauwe Schuit aan de Vismarkt InLeuven.
Oe tentoonstelling maakt deel uit van een reeks die onder de noe-
mer '81ow Up' door vzw Oe Kun.stbank georganiseerd wordl In
vorige edities van die reeks waren al enkele interessante Belgische
fotogroIen, waaronder Jacques Sonck de revue gepasseerd. Nu
staan er een aantal nieuweeksposltiesopstapel. Tim Dirven bilt de
spits <lI met dokumentaire foto's gemaakt In Laos, Vietnam en
Burundi,

De klassieke illustrerende persfoto
moet liefst heel konkreet, aktueel, In-
formatlefen 'pakkend' zijn. Eenmini-
mum oon beelden moet een beknopt
Idee geven van de gebeurtenWen die
zichdoarendanafspeelden. Maarab
er foto's zijn die de weerheld geweld
(kunnen) aandoen, dan zijn het wel
persfctc's, Frokties, honderdsten van
sekonden worden buiten proportie
opgeblazen en geprezenteerd ob dé
onomstootbare waarheid.
In zekere zin geldt dat ook voor de

reportagefotogm6e. Zeker voor repor-
tages die heel kcnkrete onderwerpen
hebben. Het verschll met persfoto's
ligt gewoon in de kwantiteit: Vier, Vijf
of tien honderdsten sekonden werke-
IIjkheld in plaats van één of twee.

Schrijnend
Anders Is het toch bil de fotogm6e

van Tlm Oirven. Oirven studeerde re-
tograne en film aan het sint-teccs-
Instituut In Brussel. HIJspecialiseerde
zich In dokwnentalre fotografie aan
de Academy of Perfonnlng Arts In
Praag. Endaar ging hij mee door, met
reportages mender endere gcemenlë,
Columbla (vroeger al te zien in de
Blauwe Schuit), Koerdistanen Kosovo.
Je zou kunnen zeggen dat Oirven

fotografeert achter de frontlinie van
de nieuwsbeheersende feiten. Hij is
n\tot~nt~lneenpoor.spekta·
kulaire, eenmolJge beelden. Wel is hij
gefass1neerd door de mens als getuige
van zijn revensrrucue. Hoe leeft de
bevolking In een land dat jarenlang
door oorlog verscheurd werd? Hoe
houden mensen stand - of jeeperen
ze -In situaties van schrijnende ar-
moede of bloedlge etnische kcnfllk-
ten?Oîrvensfoto'sgeven kleine, haast
onbeduidende 'tranches de vie', die
mtssenten fragmentjes van entweer-
den op die vragen willen geven. Of

minstens de visie van de fotograaf
erop.
Op de tentoonstelling zijn een aan-

tal foto's te Zien die Dirven maokte In
Burundi, in opdracht van het Rode
Krui5. Hierop zijn geen bloed, lijken,
eksekutiesofkinderen met dikke buik-
jes te zien, zoals je in de jaarverslagen
van de World Prees Photo wel eens
aantreft. Wel mensen die getekend
zijn door de voortdurende vlucht voor
het geweld: een oude man is ineen-
gezakt van pure vennoeidheid, mid-
den in een groep andere vluchtelin-
gen. Perspektivische vertekening doet
hem nog nietiger lijken en de 'sterke'
omstccnders, nog groter.
Op een andere foto: een uJ[gemer-

geld echtpeer. De man leunt tegen
een stok en lijkt de fotograaf nieteens
op te merken; de vrouw, met gesloten
ogen, wendt het hoofd af. Ook hier
weer perspekttvtsche vervorming,
waardoor het lijkt alsof de figuren Ie-
der moment Zijdelings uit het kader
kunnen vallen.
Zulke foto's hebbén geen verkle-

rende onderschriften nodig. De feite-
lijkheden waarop ze teruggaan Zijn
onbelangrijk. Wat telt, is de manier
waarop de mens in beeld is gebracht.
De mimiek en lichaamshouding al-
leen vertellen alles.

Goochelaar
Naruurüjk is er ook bij deze foto's

sprake van manipulatie. Iedere ver-
andering van beeldhoek, kompositie,
belichting, houdt een vertekening In
van de werkelijkheid. En van die ver-
vormingen maakt Dlrven veelvuldig
gebruik. Echt gegoochel met feiten
komt er echter niet aan te pas.
Sommigen vinden dat pers- en do-

kumentaire fotografie best wel artis-
tieke ambities mogen hebben. Daar-
mee wordt dan bedoeld dat fotografen
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de doorsnee, rechttoe-rechtaan af-
beelding:swijzen moeten doorbreken.
Dat klopt, maar er moet wel een inte-
gere vtste achter Zitten. Anders wordt
het hol effektbe}ag. run Dirven is een
voorbeeld van hoe het wel moet Van
deze man zullen we nog horen.

Philip De Keyser
De folot~ncoonscdlin9 van nm DiMn
loopt nog rot 23 mei in café Ot BlauwE'
.khuic. Op ~~nde 'sa.. Up'-Imloon-
st~Uingrn zal wen: re zien zijn van PauI
N~wn, JanAgI~n en Clea Bnlffll. Olm-
dag<1Wlndom 20.00 u !serln De Blauwt!'
Schuit een presentatie van de rorogrolèn
en hun wt'rlc voorzien. geleid door Johan
Van Cauwenbe'9~ (Radio 3). Voor meer
Informatie: vzw De Kunstbonk. tdlfwc:
22.31.23.

•



schap op donderdag 20 iipril (wetenKhapPt-
hJk zoekwert. leYert blljkbur meer op diln Ij·
Itrlluurstudlel)l Het Is een zwart minnen-
horloge met WItte sijfel'1 DI! e1lenu.r kan het
komen halen bij lutgard opde Untstrut' 3
(23.SZ 88) Mustal btnlk!l"wel rond 19 00 u.
• Moge WiJlemde Zwijger spoedig een gf:pa$tt
straf ....n~n voor al diegenendie gehuilos·
bindi!! en zedeloos hebben dHlgeoomen UIl
het verwerp!liJke mIHa·konsumptit- en ver-
splltingsgebeuren dill verkiezingen hUL Wil-
tem desodul bewuste zwiJgu.
• U vindt hem asocWiJ, maar mis ij!!!r (M:
hadden u gewaarschuwd, "rd,)
• Niermnd k(N"o, nrdf)n vond htm een
arme dwaas. HIJ slierf alleen e(hlha,
nrdr)umd Wil1em de Kloothommel
• Koert, waar ben jel Het bo!k ligt bij Pelerop
de 's Meien
• ëeter Is a MiStl
• AAuper9fbeul, INI is
• AndJoris is a po!dtl (kef kef)
• Hfl, mister prellcM!nf, wen ar wie 9OIn9 toe
selebrelt~
• GHngagurd gtmeenschipshuisopOté(S/
0, Sportko!, Hevtrlee) zoekt kotgellOten voor
volqend jaar. 8eursqerechtlgd zijn Is een ~oor'
waarde W~je lnW" info, I~I dln deze week
snelielS~anjehoren WelkomlTel.231214
• Oinsd.g25 oIpriJWfM op de ~fulf In de
Rumba een sleutelbos achtergelaten Deze I~
vtrkrijgbur In de '5 Meitnsrut 5.
• Joris, bedankt voor de senartc's ~an Wfleer!
• Wij de schurk dit In de Rumbl etn ~ideo
heeft mttgepikt di.! onmiddellijk urugbren-
gen nur de 's Mi!lellstra.a1 5!
• rhere is no wtrallon fear.
• HH:,jIJd~tlOpzoeknuretnwetk'iI~e
~aklntle1 Tijd~00fbej~rden, psychiatrische
penenten of gehandicapien? Zin om nieuwe
vrtenden te maken? Dan Is Joh. Jeu veer jou.
bel ons voor meerinfo: 02/511.42.55 of 054/
3220 86ofOI6/21.25 03 of02!0229.3s.S3
• Kuel moet dringend ruar de kapper.

• Anne S.,Wf kunMn e~enlUeel een kHr lets
giln eten of zo? Zonder vtrp!khtingen na·
tuurliJk. De W.
• Is tvU wmelhlng jou are or somethinll 'tau
do?(Mouer)Kl
• Joris, profikllt SlOp tweehonderd~IJftig
hoera stop groetjes nopslop
• Wotnsdag 3 mei, Cuythoek, 21.00 u: !lea.
8elsrle Boys, BJOrk,Buffalo Tom, Bob DyJiIII,
sreeeee. Bettie Serveert, ... J'~e SHn thls h~
penlng In other people's Jives and rKM It s
happening In mine.
• Villa Obscufl. Een ekologisch en anmhis·
11sd! Pfoj6thuls, zotkl nog mensen om ~ol-
gendJ~reldtrsHn kotople swten Ooknog
Jeegstunde panden zijn welkom op maandag
8 mei, Vlm1lngenstrul 116. Info diin or op
29.33 13 (Matljkr: of Anne)
• Op 26 april vtrJwde blijkbUireen opmerke-
lijk wezen ITI4'tde Initialen T.T P'rofiwt doln
mloilr?
• Wie heeft zijn of hür hot1oge In mlJnjaszalt
laten glijden In de bibliotuk Yan sociale we-
lenSCMppen, psychologie of IIleraluurwtlen·

_.... I

• Uvindt hem donkerbruin. mur misschien I~
hiJwel gtwoon innenijk blond HIJheeft in elk
gtvalgttn negenul
• Wij zijn metdrlt' vler - ilfgeitudeerd, wer·
kend, zoekend - en kijken uit nUf etn gl-
meenSCMpshul~ met vijf, zes, met rUSI en
ruimie, mtllljd, respekt voor elkouf en voor

Vorig nummer

Tikkantoor

Devano
016/490.890

onsztlf Zin om mee te zotken? '5 Avonds'
13 10 72. Rapen~tnallO Overdag ClaudiM
02/349 17 65, Fl"1mds:02j202 75 21
• Mastijn Is iI !MZwlth numbers Need I wil?
Come 10 's Meltrsstrul 5
• Het güt hifr onlZetten snel vooruit. Naar·
mate hel Jür vordert. kunnen de DTP'ers het
klusje klartn in mmdtr tijd.

• Hm, st~ks stoppen we voor we beginnen
• Gelukkig m.g ik morgtn gailll wtrten, an-
den geraak Ik niet meer moe
• A1temalleW Tristan {27 jr. cool Jazz, lip.
hlp'hop, Humo(rl, musea, R4·frukl zotkt
lsolde-mel-blonde-haren (of bruine, zwarte,
fode, .J, 20-30 Jr SchnJfofwtl nu ofwtlheute
ofwelloutdesuitt: Hertogstr.6, 3001 Lewen
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HorizontaCli - I Koker - Muggen10rve 2 Opzwelling aan de endel-
darm 3 Pers. vnw. - Europeaan - Volkerenorgo.nisatie 4 Uchaanuvocht
-Avondportij5 Dierenverblijf-Lelleochtigeplanten 6 Aangeschoten-
Nauw 7 Distilleerkolf - long dier 8 Reeds - Ontbladerd - Chinese
afstandsmaat 9 Vlaamse rivier 10 Azlaal- Bloem.
V~oJ - I Het lelletje In de keet - Denkbeeldige lijn op een Infcr-
matiedrager 2 Specerij 3 Zangnoot- Plezier - Udwoord 4 Snel verbran-
dendmengsel in vuwwerk-Sduijvervan Orocula S Deel van een schip-
Vreemde munt 6 Europese rivier - Plaats die een eigen bestuW"Skriog
vormt 7 Persoon door Wiegeesten zich openboren - Nedertandse rivier
8 Voed.ingsmlddel- Vreemdemunt-Zangnoot 9 Doorgaans 10 Verble-
ken -Iruekt.

Door Filip DeKeukeleere
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Boeken. tijdschriften, cursussen.
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Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

; Oh,"I~IunI:
I Weggevoerdenstraat 155

3012 Leuven
Tel: 44 36 43 Fax: 58 07 01
VelWerking van gegevens.
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Prol. opmaak on print.
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DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA

l! T. & K. Van Nooren-Dehees
! Lodewijk van VelthemSln!.at311 3020 Herent (Veltem-BeiS\!m)

'à 016 201 301
Zoekertjes zonder kommerdeel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.)zijn gratis. Voorde andere (te
koop, te huur, tilcweO:l wordt 100fr. perweek aangerekend. Oe: redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekertje niet te plaatsen. Gebruik oneerstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 va~e tussen de woorden.

zenden aan of afgeven op 's MeIersstraat S.

TI.n_.tr_t 118
3000 L..uv.,-a

lIIl.; 016 - 23.70.30
t.x: 016 _ 23.34_31

D'INSDAG
17 30 u RONDlfiDING IInotk unde univenlteitsbeiurd onderbegel!lding
YiIIIbelUfdier Luc Romboots, tvv 'Een boek voor Sarajtvo', resemnes aan de
balie van de Centale Biblioteek: 32.46 60, in Uni'lmiteltsbtlurd (Cenlrolle
Biblioleek IW Leuven). toeg. 50.

IS 00 u KONSERT Uni~ersllelubelaard. filmmuziek nut iiIIIlelding ~iIIIh0n-
derd Jur film. luiSIerplaaU: parking fakulteit Letteren.

2000 u TEATER Cilmpustonetl speell 'In de grup der Koningen' YilnJohiln
Albllonga, in een rt9le van Hugo Meert en met EdelhaM ~oens en Marc
Verscnueren, In K.lptl Zw"artzuSlelScollege, teeg. l75nSO, Ofg Care.

20.00 u TEATER 'Vrijen met dieren' doofde Blauwe Mundag (je, gtschreyen
en gereglsSHrd door Stany Crets, met onder andere Jin Oeclelr en Els
Douermans, en een Wnt·A.frikunse bldsprinkhu.n mei tederhesen en
ZWfl'pJe, in Stadschouwburg, Ofg.KC Leuven.

20.00 u VQftMINGVOfmlngsavond Cvtr 'aktÏf've vakanties In GUilltmal. en EI
SoIlyador, juli '95', in Villl Obscura (vergaderzul eerSle ~erdleplng),
Vlamlngenstraall16, org. Stichting De Nieuwe Wereld.

20 30 u DANS 'Nieve!t' ~.n A1uillld@r8aelVOets,lnKlapswksludiO,Na.amse-
Strul 96, loeg. 200/300, erg. Stuc.

WOENSDAG
20.00 u TEATtR 'Vrijen mtl diefen' door de B!oIuweMundag Cle. geschreven
en geregisseerd door 5uny Crets. met onder andere Jin Declelr en Els
Oottermlns, InSudschouwburg, org, KCLell'len.

20 10 u DANS 'Nlevelt' van Alexander 8aelVOets, in K1iP~luhludio, Numst'
strut96, lotg. 200/300, OI"g.StIK.

DONDERDAG
19.30 u KONSERT A<;hbury Faith, meI In hel YOOfPI'09mnma Mtw Molly, in
eafeSilo,

20.00 u KONSERT Amelia Moor vtrtolkl de eerm bundel ~iIII het Wohl·
temperitrtt K101vler'~an de behoorlijke bilt!gelijke koele Johlnn Sebasliln
Bach, In de foyer ~Inde MinlM'poofI. loeg. 150, OI'g.Vriendenkring van htl
St~lijk ConseNatorium te l.eu~en.

20.00 u TEATER Cilmpustoneel spetlt 'In de gretp der Koningen' YiIIIJohan
Alb-alongil, In un regie Viln Hugo Meert en mei Edelhlfd Moens en Marc
Verscnueren.ln KlpeI2wattzumrscolltQe, teeg. 1751250, org. CilIO.

20.00 u TEATER 'Vrijen inti dieren' doorde BlauweMundag CIe, geschreven
en I)ereglsiterd door Sany (rets, mtt onder iIIIdere J.n Oecleir en Els
DottermoiJ.(Js,In 5tidschouwburg, org.lC.( Leuven.

2000 u KONSERT 'Isml in Eqypt' van Georg 'German pervert' Hlndel door
5cola C..ntorum CoIntat Domino onder leiding YiIIIE.H Mlchdl Gijs, In
8egIJnhofhrk.

20.30 u DANS 'Nievtlt' ~anAlennder kervoets, In K1ipslukstudio, Naamse-
~trut 96, leeg. 200/300, 0f\1. Stuc.

DOOR. INEKE I...E COMP' I E
a& qegeyen5 MlOI' agtndo Cl WlIvru IJl(lI!I~n lm laotst~ mJdog WlOI" venehi;"
nen om 18.00 11op ~t redoktJeodres bt!zorgd worden. Verrndd duldrllJk alle
inlbm10fie (daIwn, 11111, ploots en prijs).

2010 u TEATER 'Kopnaad', een komposl1le voor vier stemmen, tekst ViII
Stefilll Hertmans In un rt9ie ~anjan 'kopnaad' Ritsenu. (IlO PUR Inlended), in
Vlm1lnqenslfUI83,loeq 200/300,org Stuc.

2030 u TEATER 'Onirlum' door Ad Hoc, In Audllorium Minnepoort, org KC
Leuven.

2200 u KONSERTJazz in l.euven:jan Muts (tromptl}speelt samen mtlMilrio
Vermandel (kontrolbas), Arne Van Colllie (plilllo) enJohillll!ekken (drums), In
Cilfê Silo, leeg gr.lIIis

VRUDAG
1400 u OPENDEURDAG Hel departement Metaalkunde en Toegepaste Mate·
rlaaJkunde (MTM)opent zijn deuren voor Ilumnium, de InduslfÎt en de over-
heId, Info. 32.13 14 of 32 12 SS, in Mn.1, de Croyla.an 2, Hevertee, 1Qt9
gratis

17 30 u RONDLEIDiNG BeZOfkaan dtunivenlleirsbelnrdonder begeleiding
-nn beiurdier LIKRombouts. tvv 'Een boek voorSarljevo', reservaties aan de
bllit Hn de Centrale Biblioteek: 32.46.60, In Univtrsilelrsbeiurd (Centrale
Blblloletk KULeuven).loeg 50

1800 u KONSERT UnÄ'ersllellsbeiurd.Amtrikunse muziek nw aanleiding
Yan hel herdtnken van het einde ~iIIIde twHdewereldoorlog, luiSlerp!uu;
p;uklng fakulteit Letteren

20.00 u TEATER Cilmpusloneel speett 'In de greep der Koningen' ~anJohan
Albalonga, In een rt9le van Hugo Meert en met Edelhrd Moens en Marc
Verschueren, In KJptl ZWilrtzuSlellcolltge, tQt9. 17snSO, org.CilIO.

20.30 u DANS 'NleYell' van AleXinder BaelVOetS,In K!apSluknudio, Numst'
Slrut 96.loeg. 200/300, OI'g.SliK.

2030 u TEATER 'Kopnud', een kompositie ~oor 'lier stemmen, leksl Yan
Stefin Hertmans in een rt9ie Yin Jan Ritsemi, In Vlamingenmut 83, loeg
200/3oo,org Stuc.

20 30 u TEATER 'Onirium' doOI'Ad Hoc, In Auditorium Mfnnepoort, 01'9. KC
leuven.

ZATERDAG
1000 u OPENOEURDAG HeldtpastemenlMeualkunde en Toegepasle Mille·
rlulkunde (WTM) openl zijn deuren yoor lilt gtînleresseerden, Info'
32.13.14 of 32.12.55, in MTM,de CroylW1 2, Hev!l1ee, teeg. gl"1l1is,orgM™ ,18.30 u FUIF SoIidarileitsfeest ~OO(Delwlr en Elvlrl, een mu!tijd is Jn de
loegangsprijs inbegreptn, In PiltlloeheC, Dm1laanplein 10, loeg. 150, OI'g.
Alr.liekomittl' tegtn uitwijzingen.

2000 u DANSLtuvense8alletakadtmle. in StadschOliWburg, O(g.KC Leuven.

ZONDAG
12.00 u KONSERT Het Delfnch 5tudenlen Muziek Gezelschap "potlo brengt
wen: Yin Anlonin '10 Vlvlt' DYOI'ik,llJdwtg 'Nifl norM, maar yoeltn' YiIII

Beelho~en en Johannes 'Johnny' lIrallms, info: 22 04 75, infaculty Club,
Groot Begijnhof, toeg. grIlis.

15 00 u RONDUIOINGGelelde wllldelingdoor hel5tldehjk MuseumVlndef
Kelen-Mertens, mei btzoek ailll de kelders ~.n hel ~oormalige Caliege Yin
Silyoye en de stljlsalon~ ~an het negentiende-eeuwse burgerinlerieuf~iln de
heremvoning Vinder Kelen'Mentns , in Stedelijk Museum, S-avoyutraal 6,
toeg sO,OI"g Leuvense GId~nbond

MAANDAG
2000 u FILM'SIIock.CorridOf', flIm~anS.muel Fulter, Verenigde Stnen, 1963,
inSIIK,loegI00/I50,org StIK.

20 15 u KONSERTlIHthovenAcademifolvPh Ktrrtweghe, W. Boeyt.ens, kla·
nnet, fJ. Haydn. WA Mozart, info: 03/226.35 \1, In Aula Pleter De Somer

22 30 u FILM'Shock Corridor', filmvilllSamuel Fuller, Verenigde Stalen, 1963,
in SIUC,loeg. 100/150, OI'g SIUt.

DINSDAG
1800 u KONSERT Unl~enlteirsbelaard, oorspronkelijke beÎililrdmuziek U·
Romers, 11.. Schroyens, f. Dena Ptnna).lulsterplnts. parking fakulteilLeue-
ren.

2000 u VOORDRACKTKees ~ilnKootenleeSlvoor uit eigen wtrk, in het kolder
vin 'Ctletterd@ Mensen', In Audilonum MInnepoort, 01'9 Behoud de Be-
geerte

20.00 u LEZING'PilllOfilmil~iIIIde dlvtrsestljllendennn slndsdejlfen zestig
(fr~e jazz, neebop. fe~ivalism)', door Femand Tanghe, In Monseigneur
$ende In~tll\jut 03.\8

20.30 u TEATER '(Come &. See) MOI'eCim', etn tuterprojekl ~an klein &.
Wagner, gelnspJrurd opwert. ~lnJ O. Salingtr, in VlamingenstraaIS3.toeg.
20013oo,org. Stut.

!BK
.415 om 19.00 u;VerkStlingen, Inmditorium DeMolen.

MEDICA
i 3/5 om 17_00 U~VOOfbert!idint flklllltÎtJraad.1n mltit boven Ooe's
au .• 3/5 om 18 00 u:FaulttitStaad.

NFK
• -4l5 om 21.00 II~FIbYond, lfliokal vzw Pluto(ondef Jeu9CIIiJis doek·
-'l.

W1NA
I )IS om 22 00 u: AmI*p 8ir, In Re, 1Qt9.gRIl\. • 4/5 om 18,00 u·Voet·
bil: WlMVS WiM Gent.inSporttot.. ~/S om 20.10 u: OVtrdradItSkintus,
in zul Nmonal. toe9- 250/300.
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Velo: U wijst er In uw bod: op oot Mt ~mde'.
IIngenstondpunr Wl1I het \I1aams Blok niet in t~-
sfrild is met hun klamek Vlaams-nationalistische
standpunt \000( een ono/honkdijk Vlaanderen. Het
Vlaams Blok wil Immen «n mono-rlnlsch \Ilaan-
ckren. Wot houdt zo'n mono-efnischVl~ren
dan in?
Marc Spruyt .Het principe van de monc-emr-
sche staat IS Simpel; één volk, één staat, één
kultuur. De essentie 1$ dat zij een volk _ zowel
het vtccmse ciaeneere volkeren -als een no- Stel dat het Vlocmu BJok morgen haar progranuna realiseert, hoe zou Vlaanderen
fl:Iurlijkgegroeid~ven~ouwen.E1kindi. er den uitzien? Aan de hand van haar programma- en koncresteksten ~ft Marcviduwordtvolgensdie teonegeboren als lidvan' :!1-'"........ :r"-

een volk. Dat verklaart ook waarom het taalge- Spruyt een passend antwoord op die vraog in het onlangs verschenen boek 'Grove
brul~ van het Vlaams Blok voak verwijst neer Borstels'. Een rnisselljkmokend boek, maar dat ligt niet aan de auteur. Die legt uit
begnppen els 'natuurlijke oorsprong' weermee
Je natuurlijk in een roclaal denken terecht+ t~w.a.aro_.m. •
komt., .

«Het 8lok heeft altijd ontkend dat het een
russendenken hanteert maar ik geef In het boek
een aantal sneren uit crûctëte pertijteksten
waaruit het tegendeel blijkt. Om te bepalen of
een persoon Vlaming is, moet je volgens het Blok
drie generoties terugkijken om te zien ofdle per-
soon geboren ts uit een ouderpaar dat ult twee
Vlamingen bestond. Dat Is dus een soort van
obfektieve faktor naar ecuenen en afstamming
op bcsts waarvan je Vlaming bent.s

Veto: Niet kdereen die het geluk heeft als Vlaming
geboren te ziJn, wordt cilieen YOIwoan:tig/idvan het
Vlaam5("YOIkbuchouwcl. Naast m:hren ht'bt ~ook
tm aantal pllch/en.
Spruyt: ..-Ult die geboorte vloeit voort dat Je een
aantal plichten en taken moet opnemen om je
als Vlaming waar te maken. Neust het etnische
kenmerk dat volkeren van elkaar onderschejdt,
Is er ook nog hel ideologisch kenmerk, een
vclkspltcht die toelaat om een onderscheid te
maken tussen volksbewuste Vlamingen en
volksverraders .•

Veto: Wie behoort tot dk kategorie WlIJ de YOI/c.J..
lo'tmIders?
Spruyt: ..Daar behoort eigenlijk iedereen toe
wiens loyauteit niet in de eerste plaats naar dot
mltische Vlaanderen uitgaat wie voor integro-
tie van migronlen Is, mensen die met in huwe-
Ujk.sverbond 5Omenwonen, homoseksuelen, ...
Iedereen die er andere nonnen en gedragingen
op nahoudt en die Ie kennen geeft, is een volks-
verreder .•

Marc Spruvt ontmaskert het Vlaams Blok

Illnhoud en vorm zijn twee
verschillendezaken"

Veto: Het VlaamsBlok heelt lffrrechtlijnigeldeeën
~stemm:ht
Spruyt: ..Iedereen die geen Vlaming Is, krijgt in
ieder geval al geen stemrecht. Dat geldt niet al-
leen voor Turken en Marokko nen maarook voor
Europeanen. Men heeft alleen maar politieke
rechten op het grondgebied ven het volk waar-
toe men zelf behoort. Ook een Europeaan blijft
op dat vlak voor het Slok een vreemdeltng.»

Spruyt: ..Dat klopt inderdaad. Zelfs indien de
geldstroom niet zou bestaan of zelfs wanneer ze
In de omgekeerde richtingzou gaan, van Wallo-
nlj!- naQr·Vloan~n,dan nog zou ~-B)Ok- de
Vlaamse onafhankelijkheid blijven bepleiten,
precies omdat 8elglt' voor hen een meervolke-
renstoot Is en dus niet beantwoordt aan dot
principe van de mono-etnische staal De propa-
ganda Isheel populistisch, ook een beeneeemc-
goglsch. Hun vocrstelllnq van zaken, dat we "ne
de onathankelijkheld 21.434 te per Vlaams ge·
zin per maand" of "een gezinsauto per )aar"
rijker zouden worden, is natuurlijk een prcpc-
gandistische voorstelling van zaken om dat Idee
van onafhankelijkheid te verkopen. Het is tege-
lijkertijd echter ook een misleidende voorstelUng
van zaken. Na die onafhankelijkheid zullen de
gezinnen elk )aar niet zoveel meer op hun bank-
rekening aantreffen. Het Blok geeft in program-
mctekaten immers aan dal het geld niet recht-
streekancardeqezlnnen zal vloeien meerender
andere gebruikt zal worden voor de verlaging
van de loonkost voor de bedrijven .•

Veto: Is het daarom dat uit een tmquête van het
~kbIod Trends van enkele jaren geleden bkek dot
het Vloams Blok ZCTo'reI sukses heeft bij bednjfslel-
ders?
Spruyt "Dat ww absoluut geen wetenschappe-
lijke enquête. Op een onrepresentcueve groep
van minder dan honderd bedrijfsleiders, stern-
den er een twintigtal voor het Vloams Blok. Ie
kan echter wet stenen dat het programma van
het Blok tegemoet komt aan de stoutste dromen
van bedrijfsleiders. Ze willen allerlei sociale las-
ten zien verdwijnen, de vakbonden inperken of
zelfs afschaffen, de vennootschapsbelasting er-
schaffen, ... Eigenlijk is het Vlaams Blok op
ekonomisch vlak bijzonder liberaal, zelfs libera-
ler dan de Iibemlen.s

over staat. De werkloze die weigert Zich in zo'n
gemeenscbapsdlerut In te schakelen wordt et-
fektief geschorst. ~
~k neem aan dat de aroeidspllcht van de
vrouw 1'OOra/ aan de hoord moet gezocht worden.
Spruyt: -Het komt er op neer dat vrouwen als
eerste en voomaamste maar niet enige taak
hebben om kinderen ter wereld te brengenen op
die monterde etnische homogeniteit van de be-
volking te garanderen. Als je weet dat het
Vlaams Blok naar een mono-etnlscb Vlaande-
ren streeft dan is de konsekwentie daarvan dat
alle instellingen en lagen van de maatschappij
ook een mono-etnische populatie moeten heb-
ben. Vlaanderen kan slechts mono-etnisch zijn
in zijn geheel wanneer het dat ook Is in zijn de-
len. Dat houdt dus ook In dot de gezinnen mono-
etnisch moetenzIjn. Ooarom is het Vlaams Blok
gekant tegen gemengde huwelijken en hebben
de vrouwen - rekening houdend met de denc-
teltreit bij de Vlamingen - als eerste taak om
kinderen Ier wereld te brengen. Het 810k he--
schrijn de vrouwen dan ook ergens als "poten.
tiële moeders". Tegen het jaar 2000 (binnen vijf
joordus) moet het aantal kinderen volgens hen
met vijf procent zijn tceqenomen.»

niet passen in dot mono-etnisch Vlaanderen.
Zelfs Indien ze niet 'profiteren' zouden ze toch
nog weg moeten. Ze blijven immers vreemdelin-
gen._

Veto: Hd Vlaams Blok h«1f ook een eksplidete lo'Î+
-* op OIItwlkkding$hulp.
Spruyt: _Ia: schafhetallemaal afen doe enkel
investeringen in de zogenaamde herkomst-
landen. Het Blok gaat dan ook zwaar te keer
tegen organisaties als Broederlijk Delen, Pax
Christi, of 11-11-11..Oot stoot te lezen In hun
zevent1gpWltenplan. Men maakt daar actuur-
lijk geen punt van Jn de wrkieZingen .•

«[e moet ontwikkelingshulp bij hen in een rui-
mer kader beschouwen. Het Blok kent de prind-
pes van de mtqrcnescctclcqte met push- en
pullfaktoren. Heel hun migrontenprogmmma
Is doar een toepassing ven. Het verblijf hier zo
onaantrekkelijk mogelijk maken Is de push-
faktor. De pull-faktor bestaat erin het verblijf In
die landen aantrekkelijker maken door daar
zogezegd te investeren. Werkgevers die hierwerk
geven aan migranten worden bestraft. Vlaamse
ondernemers we in die ontwikkelingslanden In-
vesteren, krijgen subsidie, afkomstig van een
fonds voor ontwikkelIngsamenwerking .•

-op dat laatste punt heb je een kontrodiktie
met een oont(ll andere prcqrcmmcpunren VWI
het vjccms Blok.. Het Blok is nonnaal gezien
tegen subsidies aan bedrijven. Vlaamse onder+
nemers mogen ook niet bulten Vlaanderen in-
vesteren behalve in dit geval. Er Is dus duidelijk
een kontrodlktle binnen het programma. Het is
dan ook de vroag of dit ook effektief zo gereali-
seerd zcj worden, ofhet ruetsïecneeen 'mooiere'
voorstelling van zaken Is."

..Het is trouwens zo dot tewinter - vooral
hij - niet terugschrikt voor een leugentje meer
of minder. Zo laat het Blok het uitschijnen dat
migranten we Zich wel houden aan de 8elgische
wetgeving mogen blijven, wat helemaal niet in
het Vlaams Blokprogrrunma staat. Men schrtkt
er dUidelijk niet voor terug om de zaken een
beetje milder voor te stellen dan ze eigenlijk
zijn •.

Veto: Daarom verschijnen de V1aams·BlokpoIitid
natuurlJjkookaltijd in deftig pok: ze willen de zaan
zo mooi mogelijk l'OOr.Sfe/lm.
Spruyt: _Ie kunt perfekt een anti-demokratiKhe
boodschap weergeven door gebruik te maken
van demokratIsche kanalen. De inhoud van de
boodschap en de vorm waarin die boodschap
wordt verspreid, zijn twee verschillende zaken
en het Blok weet dat moor al te goed .•

Bankrekening
-Dccrbovencp IS er het anti-demokratische ka-
rokter van het Vlaams Blok. In hun visie op het
stemmen stellen ze eigenlijk twee fundamenten
van de politieke demokratie in vraag: het plura-
lisme en de gelijkheid. Oe gelijkheid is het prin-
dpe van het enkelvoudig stemrecht voor leder-
een.tedereen weegt zo politiek even zwaar. Het
Blok wil dat 'ene man, ene vcte-prrncpe uit-
schakelen. Burgers die meer bijdrogen tot het in
stand houden van de volksgemeenschap krij-
gen extra stemmen. Kinderen zouden op die
manier ook worden meegeteld. OotisnatuwlJjk
flauwekul. De band tussen het bezit van stern-
recht en de uitoefening daarvan komt te verval-
len door ouders die in plaaU van de klnderen
stemmen. Het Blok wou dat stemrecht trouwens
eerst pas toekennen vanaf gezinnen met drie
kinderen .•

..Het voorstel zet hel enkelvoudig stemrecht
duidelijk op de helling en legt een band tussen
het vervullen van die volbplicht - het hebben
van kinderen ts daar een onderdeel van -en de
uitoefening van politieke rechten. Het is ook
geen toeval dat vrouwen die abortus plegen, ge-
straft worden meteen levenslangeontzelting uit
hun politieke rechten, wat gelijk stoot met een
symbolische verbanning uit de semenlevtnq.,

·Ook in de diskus.'lie over stemrecht versus
stemplicht stellen zij het algemene stemrecht in
vraag. Hun motivatie om de stemplicht af te
schaffen ts dat niet Iedereen bekwaam zou zijn
om medezeggenschap te hebben.s

Veto: Als het Blok het voor het zeggen had, zou het
bestaansrecht l'Qfl de andere parti;m dan ook op de
helling komen te staan?
Spruyt: •Dat Is een heel moeUijk punt. In zijn
grondbeginsels schrijft het Blok dat het enkel
verdraagzaam is tegenover uitingen die de
konstruktieve volksverbondenheid niet dwcrs-
bomen. Het schrijft natuwlijk nergens letterlijk
dat politieke partijen als uitdrukking van die
niet-volksverbondenheid verboden moeten wor-
den. Dat 15echter wel de konsekwentie van dat
beginSel. Het Vlaams Blok ts In wezen anti-plu-
rollStisch. Het Vlaams Blok aanvaardt niet dat
er In de volksgemeenschap tegenstellingen be-
staan .•

Veto: U wijst in uw boek op het misleidende in de
Vlaams-.B/okpIOpaganda. Daarin laten rz het Uit·
schijnen alsof het stappen WlIJ cr geldstroom WlIJ
Vlaanderen naar WolJonit, de hoof~ Is waar-
om ze naaTet'n onafhankelijk Vlaonderm wil/en. In
hun programmotebten I'Ormen de etnische teo-
ridn echter de hoofärtden ...:JOt" \IIoomse onaI7xm-
keI/Jkheid.

Borstel
Veto: Het merend«l van de Vlaams-8Iokstand-
punten ZIJn te llerldaren vanuit dat mono-etnisch
denkm. Zo moeten alle mlgrontm - ofu zich nu
oanpassvl af niet - WOIden teruggestuurd. Hoe
kon ~ dan ~n dat moslims In aJWochring l'Qfl

hun 'terugreis' hun godsdienst nog mogen bdi;den?
Dat lijkt een tegenstriJdigheid.
Spruyt "Als je de migrantennota's van alle
Vlaamse politieke partijen naastellwar legt don
heb Jeop één punt een kensensus. de migranten
moeten Nederiands leren. Er Is één jXlrtiJ die dot
niet eist en dat Is merkwoardlg genoeg het
Vlaams Blok. Door het leren van de Vlaamse
teel stel je de mIgronten immers In staat om te
kommuniceren met de plaatselijke bevolking en
dat wil het Blok vennijden. Het wil juist: dat de
migrontenzovreemd mogelijk blijven. Vandoar
dat het In zijn zeventigpuntenpmgromma -
dat tenslotte gericht Is op de terugkeer van
migranten - de mootn!gel heeft opgenomen
dat rnJgronten moslim mogen blijven, ook al
wordt die godsdienst niet meer gesubsidieerd.
Het Blok is ook als één van de enige partijen
voorstander geweest van de oprichting van een
apart tstcmtttscn onderwijsnet. Ze willen dus
vermi}den dat de migranten zich integreren .•

..In de propaganda over migronten zit onge·
veer hetzelfde meehenisme als in de prcpc-
ganda over Vlaamse onafhankelijkheid. Het
810kstelt het voeretser de migranten hier bulten
moeten "omdat ze niet aangepast zijn ofomdat
ze profiteren". In feite moeten ze weg omdat ze

Onderwijs
Velo: Voorde 'kleine man'is men nochtans minder
vrimddlJk. Die heeft n'n prestatiepIkht.
Spruyt ..Arbeid wordt nietalleen beschouwdals
een recht maar ook als een plicht. Die arbeids-
pllcht fungeert als een uitJluitingsmechanisme
om mensen met een andere opvatting over
werklust buiten spel te zenen. Iedereen moet
zich ten dienste stellen von het vïccmse volk en
dot vertaalt zich op socIaal-ekonomisch vlak
dus In we prestatleplIcht. Er zijn daar drie ele-
menten In: die van de traditionele arbeidstaak
zoals die van lcontrekkenden, de verzorgende
taken in het gezin waaraan een opvoedersloon
wordt toegekend, en een aantal taken die te
duur zijn om aan het traditionele ereuit te wcr-
den overgelaten en die dan maar moeten wcr-
den vervuld door werklozen. De werklozen wor-
den als goedkope arbeidskrachten gebrulkt zen-
der dot doar een volwaardige beloning tegen-

Peter Van RornjXIey

'Grove BoNteIs. Stel dat het Vlaams Blok moryen
njn prugrwnma mJIUeerr, hou zou VlaantJertn er
dan wUien?' l'Qfl Man: Spru;1, wtgevmJ Van Hak--
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