
-,
____ 1111

..... lIInllSl 0nItI••• 1111111.1'InIIII._
nummer 20
maandag 12 februari
1..... 22·1115-1 ..

I(RIII. : Ln •• n X

' ..... kbbd ..... ""hin' nl'" YlU1lood lOlIUIrU''''')

de' studenten een volgende klap toe. OnIkT-
wijsmlmstcrs ccens en uamseaux kregen
van Guy VerhofSHlidl. minister van Bt'~ru-
ring. de opdracht de' broeksriemen Ie SOIIC."-
Ten. rwee-entwtnug miljard werd er "1'1
onderwijs bespaard. Om dle bittere pil eni~-
zins te vergulden mochten de unfverstretten
de lnschrijvingsgelde-n zelf bepalen om tip
die manter. ZII stelde Coens, tegemoet Ie
komen olan"'de besparingen van sint-Anna.
Denlendulzcnd frank inschrijvingsgeld
werd een fdt. Kosteloos onderwijs. een
principe dar opgenomen werd In een Inter-

•
nartonaal verdrag 6~treffendede ekonomt-
scbe. sociale en kulturele rechten en dat
BelgJë in 1986 o!)denüende. werd defini-
tief ren grave geitra,gen.

Terwijl de overllelg er geen graten In-
ziet om de Inschrijvlngsgêiden telkens te
Indexeren, venoom zij héel.wal minder
slipt gedrag als her er op aan komlom SIU·
diebeurzen te indexeren. En hoewel er aan
de inschrijvingsgelden vuur beursstudenten
en bljna-beurssauderuen volgend akademie-
jaar niet geraakt wordt. zil:! men dat er een
steeds gnuere selekuvnett gehanteerd
woen bij hel tuekennen van een beun.
steeds minder studenten kunnen up die
manier een beroep doen up financiële: over-
heldsteun. Achuiendulzc:nd Irank is mis-
schien een rond bedrag. maar V(Ml( velen
een Ie hoge drempel. (.M)kpsychologisch.

Annemie rreckx

Volgendjaar nieuwe verhoging inschrijvingsgelden

'Afgerond' op achttienduizend frank
~ anaf volgend akademiejaar
~ moel je voor je inschrijving

aan de unief de ronde som van
achtrienduizend frank nurtellen. Dat
besliste de Vlaamse interuniversitaire
raad (Vlir), het dubje Vlaamse
universiteiten. Ik sll'jging met
vierhonderd frank is het gevolg van
een stijging van de index der kon-
sumptieprijun. Voor beursstudenten
en bljna-beursstudentm blijft anes bij
het oude. Zij betalen respektitvelijk
nog steeds 3.200 en 9.500 frank.

Naar jaarlijkse gewoonte buigt de: Vlir zich
over de problematiek van de: InschriJvIngs-
gelden. Stijgt de gezondhetdstndex met
meer dan twee procent. dan worden de ln-
schrijvingsgelden opgetrokken. Vorig ilU-
dernlejaar werd er om die reden geen ver-
hoging doorgevoerd. De koppeling van de
inschrijvingsgelden aan de index heen niet
lltljd bestaan. Tot voor 1971 vroegen de
m"<$U.· unlverslleilen slechts een bijdrilse

op M rol.
Omdat er geen reglementering beo

stond, hadden de universitaire instellingen
er alle belang bij hun inschrijvlngsgelden zo
laag mogelijk te houden. Kwestie van kon-
kurrentieel te blljven. In 1972 kwam hierin
verandering. De toenmalige ond<rwljsminl·
sters, Claes en Hurez. verplichtten de Instel-
ling om een eenvormig Inschrijvingsbedrag
In te voeren dat werd vastgesteld op vijf.
duizend frank. De studenten waren woest
en gedurende dl' volgende: zes Jaar werd er
niet meer geraakt aan dat bedrag. Maar in
1978 was het weer zover. Je! Raevrnaekers.
mmtster van Onderwijs. besloot om het
Inschrijvingsgeld te verdubbelen tut ûen-

duizend frank. TcgelijkenlJd werd hel prtn-
ope van de jaarlijkse Indexering Ingevoerd.
De beruchte aknes 'tegen de 10.000' waren
hel gevolg. Zelfs de toenmalige rektor De
somer had het over -een afbraak van de
sociale verwervenheden in België waar het
underwijs toch altljd gratis Is geweest." En
hij voegde eraan tor: "Ik denk dal er ten-
denzen zijn voor een nOg grotere verhoging
van het inschrijvingsgeld." zowaar. een
waarheld als een koe.

Het mammoetbesparingsplan In de
krisisjaren 1980. hel Sint-Anna plan. bracht

,

'Zinvollt stkslll:llitát kan QII«n In'nnm ttn dllUfZamt rtll:ltît~. en andert Va/entijnszotktrtjtJ op

VAO's:UilSpraak Arbitragehof binnen maand
Vorige week vond de eerste zilting van het ArbhI1l~hof plaats tn de zaak dk de etudemen aanspaneen tegen minister van Onderwijs Van
den BOS5Che (SP). Volgende maand wordt een definitieve uitspra.u. verwacht,

In 1994 besloot de minister van Onderwijs van den Bossche om de financiering van de vccngezeue akademische opleldlngen (VAO)
- ook W('I postgraduaten genoemd - grondig te hervormen. omdat er teveel zouden zijn. Die waren bevendten Ie duur. De fmaodering
per ingeschreven steeent werd afgevoerd en in de plaats. krijgen de unrversnetten een fin.andèlc enveloppe: roegewezen die u in naai
moet stelten om hun voortgezette akademtsche opleiding te ûnaneteren. Omdat die regeling voor de: untversnenen een daling van de
Inkomsten betekent, werd besloten dat de univershen voor de helft van de VAO's volledig autonoem het lrucluijvingsgeld konden
bepalen. G.!:volg: een voortgezette akademl~chc opleiding velgen Is voor een heel aantal studenten niet meer weggdegd wegens ~ duur.
Luid stademenprotest WaS het gevolg. Maar, omdat de minister onvermurwbaar was. besroten de studenten om grof juridisch geschut
boven te baten. Ze: trokken naar r.t!t Arbh.Tilgchof en risten de vcrnietlglng van het bewuste: dekreet. Artikel 24 van de grondwet bepaalt
tmmers dat "de inrichting.. erkenntng (I!$1.lbsldJ€rlng van het onderwijs d'oor de gemeenschap wordt geregeld door de wet uf het dekreet."
Wanneer de unwersnenen zelf de Inschrijvlngsgdden mogen bepalen, is dilt volgens de studenten ongtolldwt:ttdljk.

INGENIEURS MET VISIE
INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Blauwput . vuurkretsenlaan 4·3000 Leuven- Telefoon 016 230850. Telefax 016 228343



• lezersbrieven
Alle Ieaersreakues kunnen bezorgd worden op het rfi:laktiÖ('k~laria.at In de:'-s

MeiersstTaal 5, 3000 teeven.
De brieven moeten ~Irekking hebben op in veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studenten- )aktualitcit. Anonleme brteven komen nooit In unmcrldng: de
schrijver moer steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. SIe<:hlS ultt(mderUjk.
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek. kunnen 'Zewt88ehuen worden In Veto.
Brie" ...n dll;' langer ZIjn dan 35 regels: van ó3 eeestageo (spanes tnbegrepen, wat

OVNc:o;'[)komt met ~ l.' geiuoe bladz!fde met dubbele In~et}inie) worden In pnnope
ingekort, De redaktie behoudt zich ~I recta voor brtev...n niet te plaatsen,

Regina
Zal Ik u eens Inwijden in de tragiek van
Broekstraat Z8? Neen, 28 15niet de Vlaamse
versie van Rosemary wesrs lijkenhuis.
hoewel de jongedamesslachtoffers een ze-
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kere gelijkenis venenen. Ik heb het over de
'pedagogie: Regln.a Mundl'. Met de P van
prlvee-Instelling, de R van rijksarchief voor
zeldzame eksernplaren van xnstuskrutsen
en M van mlddeleeuws gedachtengoed.

Dil schrijven komt er naar aanleiding
van een zoveelste maneuver - In ware
Sla.linstijl- van de direktie: vanmorgen p
februari) bleek de brandladder In rook te
zijn opgegaan. Nu moet u weten dat die
ladder , die tocgang geeft rot de zijvleugel.
voor elke normaal tunknonerenoe sruden-
tin van socaat-vuaal belang was. Na twee
uur '5 nachts wordt het hele gebouw name-
lijk elektronisch afgesloten zodat al wie niet
UVtc'Tkangoerockapactrehen beschikt, her
kan vergelen om na dit Tik-Takuur In zijn
kamertje op het tweede Ie geraken. De ent-
ge mogelijkheid voor geboren futvers was
dus die: beruchte brandladder op, en dan
door het opengeknipte vliegengaas - dat
inmiddels werd hersteld door ambachts-
lieden van de vliegengaasbrtgade - naar
binnen.

"Ja. maar: hoor ik de vuorbeetdlgcn al
opwerpen. -je kan toch een elekrronfsche
kaan vragen om na tweeën binnen te ko-
men?' Inderdaad, en dan kan je 's ande-
rendaags aan de konoërge vragen hoc laat

je er ook alweer doorgekomen bent en mei
een beetje geluk mag je zelfs op de video-
band zjen in welke toestand en met wie.

Nug zeteis. Jongens worden hier be-
schouwd als een duivelst" vorm van rljdver-
drijf. bovendien zeer schadelijk voor hel
leervermogen. geheugenaantastend enzo-
voort. Ze zijn mer andere woorden nefast
voor de hoog Ie houden reputatie der on-
derscheidingen. 0 wee als ze op hel kame-
rabeeld geregistreerd worden: hun Juliaatje
wordt dan 's anderendaags dringend bij de
dtrekrrtce-Hef ontboden ...

Moeder-dlrektlee zou zich beter wat
meer bekommeren om de echte belangrijke
zaken van de peda, Ik kan het mij al Inden-
ken: drie uurts nachts. Iloeps Ilcht uit-
een zoveelste kortsluittnkje, maar dit keer
mei een vurig verlangen urn de afbladde-
rende verf. de affiches uver bijbelstudles. de
bestofte papieren bloernstukjes. de oranje
gebloemde gordijnen en de flinterdunne
veennatrassen te veneren. Brandbluseppe-
raten? Eentje op een gang met twintig ka-
mers. Brandalarm? Aan de achterkam van
het gebouw zodat ik aan de straatkarn lek-
ker lig Ie roosteren terwijl Ik slaap, Trou-
wens. enkele maanden terug W,lS er loos
alarm overdag. Reaktie: noppes! De kon-
ctërge noch dlrektrtce waren aanwezig, van
automatisch brandweeralarm was blijkbaar
ook geen sprake,

Dan maar g~lIig met z'n honderdzes-
tig van de brandladder. Spijtig voor de eer-
ste die vergelen was dat er geen ladder
meer !'fangL Echter ook voor de volgenden,
want op een redding van de brandweer-
kraan hoeven ze niette rekenen: brand-
weerauto's zijn nu eenmaal te hoog om on-
der de Mundi·architektuur door te rijden,

Hier in Mundi spreken we dan ook
niet van 'pompen ui verzuipen, maar van
'springen of verkolen'!

McDonalds
Waarom moet in hemelsnaam een onno-
zele tdealtst gaan zeggen dat iets verkeerd
Is? Er werken ongeveer vijltien studenten
in de McDonalds en die zijn blij dat ze daar
kunnen werken omdat ze anders met uit
hun flnandële kosten komen,

De burgerij die moet men zo niet beo
kritiseren, en zeker niet een student die
niet echt blijk geeft van ooit gewerkt te
hebben. Ouders zijn verdorie afgemat na
een dag hard werken om de kinderen eten
en onderdak Ie geven, en ze zullen ver-
domme blij ZIJn als die kinderen vijf minu-
ten hun mond kunnen houden. D~ ktnde-
ren ZIJn zeil blij als ze eens een snelle snack
door hun strQ\ kunnen krijgen (sic) in
plaats van dlé.pattaten weer, ik heb niets
tegen panaten-maar een mens wil ~Ieens
anders.

En wil~n nu al die verdomde Ideelts-
<

ten die de wereld-willen veranderen in hun
wereld nu één keer'hun grote mond hou-~-den en één keer proeven van de 'echte we-
reld' daarbuiten. Dat ze eens zien wat de
gemiddelde Belg op een dag doel. Ideal.isJen
hebben één nadeel, ze weten niet wat het is
om In een reële wereld Ie leven met men-
sen die kopzorgen hebben en blij zijn als ze
thuis rustig kunnen zuren zonder dal er
één of ander wereldprobleem op hun hoofd
gaat werken, De alledaagse mens is diegene
die dapper Is, ntet de Idealist die denkt dat
hIJ het beter weet,

Jurz;en Germeyns
nvdr: Af um aan µdacht dat het net dankzij die
Vl'rdomde ideafistm is, dle vrotjer m nu streden
en rml'den voer een h«tje bt~hQafde sociale,
r«nlm, dal die I-iJ/n'el1Selukkije jobstudel1rhl
namburjtTS mO!Jm bakiIn lI1etUI1 de[tzg kon-
trokt op lak. mer ziekt~rzekerin!J, vr1kanll-~-
re!Jtlil1!J,vapli€hle ruslpautt ... OYl!rijel1Sis VetO
het YOlledi!Jmet u eens dal tikt dag plJrallen ook
niet aUn is.

oreer Maris
namens een deel van de

Mundlstudenten.

~ vrije tribune
7 maart: Leuven Fascismevrij

Wij zijn zeer verontrust over de geplande
provokatortsche mars van 7 maan van de
eksrreemrechise Nauonalisusche sruden-
tenverenlgtng (NSV) in onze stad. Wij, dat
zijn tut up de dag van vandaag een tachtjg-
lal orgentsaûes. personalltelten en zen-
standlgen. Oe voorbije Jaren hebben wij
kunnen vastsreuen dat tijdens belll~ingen
van cksuccmrectns in Duitsland. Beillië. en
endere landen migranten, vluchtcltngen en
andersdenkenden ....orden aangevelfen.
hulzen in brand gesroken en zens mensen
vermoord (ROSIOCk,Sellngcn, Ronse. tem-
se. Leuven .... ).

Wij vinden dal we SI Jaar na de over-
winning op hetfasdsme de slachllif!ers van
hel nazisme moeten herdenken. Vijhig mtl-
joen doden in de Tweede Werrddu(lrlt1g zijn
we nog nter vergeten. Fasdst~n mogen
~een tweede kans krijgen CImhun 'nenon-
ensnscbe waanzin' Je verspreiden. Het ek-
srreemrecbrse nationalisme leidt tot oorlog
zoals we in ex-Joegoslevïe hebben kunnen
vaststellen,

De NSV is geen onschuldige organlsa-
tie. geen folkloristische studentengroep met
pcl en lint. Het is wel delldijk een rectsu-
sche. tasosuscne en gewelddadige organtsa-
tic. Na de afbouw van de bestaande Leu-
vense mjgramenwerktug en de sensuur
van pamflerren die het binnen- en buiten-
landse beleid van lIc1mut Kohl bekrinse-
ren, is deze NSV·mars een volgende kaak-
slag voor de progressieven, migranten, ar-
beiders, studenten, homo's en vluchtelin-
gen in Leuven. Daarom etsen wiJ van buro
gemcester Tubback dal hij zijn volledige
verantwoordelijkheid neemt en d...provo-
kalOrisch~ mars van hel NSV v('rl'>iedt. In·
dien Tobback zijn verantw(Mlrddijkheid
niel net'mt, zullen wij (Ijl 7 maan massaal
en publiekelijk he1 verbtMl eisen van dl"Ze
fascistische mars.

De NSV is raosuscn. Zij spreekt over
de "raszuiverheid" en verdedigt de westerse
beschaving als "kuhuurscheppende en
heersende beschaving van de volkeren in
de wereld". Tanguy vevs. ko-orgamsarcr
van de NSV·mars in Gent vorig jaar. ver-
klaarde; "lk pleit voor aparte lokalen voor
vreemdelingen aan de universiteit waar
lessen gegeven worden gericht op de terug-
keer naar hun vaderland. (".) Oe khxsf
tussen migranten en Vlamingen is onuver-
brugbaar."

De NSV is fascistisch. Bij de oprlclutng
van de NSV verklaarde voorzitter Edwin
Truyens: -wu vertegenwoordigen een stro-
ming binnen het neuonaalsoctausme-. In
haar publikaties verheerlijkt de NSV oor-
lugsmisdadigers en kcllaborareurs zoals bij.
voorbeeld Jet François (na de ()Orlug ter
d'MMIveroordeeld. leider van de A1g~mene
SS· Vlaanderen. Obersrurmtührer van de
SS·Division Langemarkj en werd Hermans
(na de oorjog tot levenslang veroordeeld.
Stichter van de algemene SS· vlaandoren en
hoofdredakteur van de SS·man).

De NSV is gewelddadig. In november
vorig jaar vielen zij een Leuvense aknevo-
erster van -recht op vluchten' aan. toen die
terugkwam van een aktie legen het vluch-
telingenbeleid van SP·er vandelanone. Zij
kreeg drie hechtingen in het ziekenhuis. In
dezelfde periode trachtten ze in Gent een
MLB·meeting rond amnestie met Johan
Anthierens te vcrstoren. In 1984 bestorm-
de een Ng v-kömmando de lokalen van de
overkoepelende sruderuenorganjsane ASR
(het huidige Loko). waarbij l'en student
vour her leven werd kreupel geschopt. Rub
vcoeyken. vicepreses van de NSV·Amwer-
1'lC1l1991-1992. leidde verscheidene ge-
welddaden tegen antifasdSti~he militan·
ten. Zo sloeg in 1992 d~ NSVonder leiding
van Verreyken twee Jongsocialisten in het
ziekenhuis.

De NSV werd om deze redenen door
de Leuvense studentenkringen nkt erkend.
Aan de universiteiten van Gent en Brussel
is de NSV verboden.

Oe betoging van de NSV gaat door on-
der het mono: "Neen aan het trankofone
tmrenaüsme''. Het is gl'Cn geheim dat de
NSV, z'l-lls het Vlaams Blok, vnor separate-
me is. Hun ekstrccmrechrs nationalisme
wakken de haat russen nederlandstaligen
en transtaligen aan. nel zoals het dat doer
tussen Belgische en vreemde arbeiders. We
kunnen niet toelaten dat fascistische orga-
nlsaües gebruik maken van de dcmokratl-
sche rechten urn haal te prediken en zo de
weg vrij te maken voor situaties zoals wij
die kenden in de jaren dertig en veertig en
zoals wij die nu zien in ex-Joegoslavtê.

Deze NSV·mars is een fascistische pro-
vokatie aan hel adres van de Iranstaligcn.
de mjgrenrcn. de studenten, de vakbonden
en de werkende bevolking in het algemeen.

Daarom ljven Leuven Fascisme Vrij
voor volgend platform:

I. 51 jaar na de bevrijding van het ra-
osmc en her Iascsme: Verbod van raosu-
sche en fascistische nrganisattes om te bete-
gen.

2. Volledige polfti eke en sociale rech-
ten voor migranten. Steun aan het wets-
voorsrel Harttie.

3. Nationalisme. ractsrne en fascisme
lelden tot moord. cccn tweede Joegoslavië
in België. Geen tweede Rosrock in Bclglé.
GI..'Cntweede AuschWitz in België.

4. Voor de eenheid in België. soltdart-
telt tussen Vlamingen. Walen en mtgran-
ten.

Leuven Fasdsme Vrij wil een ad hoc
proreakomrntrce zijn waar iedereen. die de
pelitie en het platfunn van Leuven Fascis·
me Vrij onderschrijft kan in meewerken.

Tom Van d~ Sande,
voor ~uven Fascisme Vrij
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Mak debat over legalisering softdrugs

Enkel Agalev en Vo
Gorig#!week dinsdag liep th gro-

te aula van het Maria-There-
sia College vol om een aantal

politici in de äincn te zien gaan rond
een tema dat heel wat studenten blijk-
baar nauw aan het hart ligt: de lega-
lisering van softdrugs. Als ze gehoopt
hadden een interessant en levendig
debat te horen, dan kwamen ze van
een kale reis terug. En ook wie hoopte
op een plotse openheid va" de tradi-
tionele partijen met betrekking tot
deze problematiek, mocht zich een na-
ieveling noemen. Opmerkelijk was wel
dat, naast Eddy Boutmans (Agalev),
ook vu-voorzitter Ben Anäaux het
openlijk voor UH 'egalisering opnam.

Organlsaroren van dit debat waren drie
Leuvense jongerenorganlsattes van politie-
ke partijen: de xnsrendemokrausche Stu-
denten (COS). de volksuniejon!oteren (Vujn)
en jong-Agatt'v. Over de opkomst konden
ze alvast tevreden ZIJn: je krijgt nter wmaar
de grote aula vol voor een debat. Geen aula
vol ziekogende. ultgemergeide druggebruik-
ers zoals bepaalde panelleden zich mis-
schien hadden voorgesteld, maar wel een
heterogeen. gezond en braaf srudemenpu-
bliek. De blowers die zich tijdt'ns hel vra-
genuurtje echterat bekend rnaakten. zagen
er nlet ancers uil.

Gerolf Armemans (Vlaams Blok) had
het zich duidelijk anders voorgesteld. -scn-
drugs zijn tekstsen. leiden tot allerlei vor-
men van handicaps, hebben een nefaste ln-
vloed op onze jeugd en leiden tot krimina-
llreir," daar kwam zijn mening ongeveer op
neer. Opmerkelijk was wel dat hiJ om dil Ie
Slaven, een aantal keer verwees naar de
uitspraken van lijn soctaususche kolle:ga's
Tobback rn V..nde LanDU.,. Naar hij een zei.
wnat; ondd""iTrM:fe om dè\t., i~·tt~.m;
die de sodaltsren naar het debat gestuurd
hadden. Voor de rest bleek Annemans er
weinig zin in te beooen. en bied zijn rol
beperkt 101 een schamper proberen te weer-
leggen van enkele deralls van de argumen-
ten voor kgalisering en een OStentatief
zuchten om duldelljk Ie maken dat hij veel
liever thuis was gebleven.

Voorstel

Naast Armemans. zaten Bert Anciaux
(VU). Euenn ....Dl.'Grom (VU»). Servais
verhersrraeten ICVPI en Eddy Boutmans
IA)takvl aan rafel. Moderator was Hans
Van De Scharen, journalist bij De Morgen,
hoewel al vlug bleek dat moderiltor hier ..
niet het juiste woord was: Van De Scharen

ie ziin voor
beperkte zich 101 het aangeven van argu-
menten om de voorstanders van jegallse-
ring bij te treden. MeI als gevolg dat er van
een echte diskussie tijdens het debat nage-
noeg geen sprake was en dal Gerolf Arme-
mans dan toch één waarheid in zijn mond
kon nemen: "Gelukkig ben! u er nog. me-
neer de moderator. zodat de balans van
voor- en tegenstanders aan deze tafel gelijk
is. M

Tabak

in het begin van he! debat werden de
panelleden gevraagd urn hypotetisch voor
cl tegen legallsering te stemmen en kon uh
te leggen waarom ze dat deden. Opmerke-
lijk was dat Ben Andaux zich openlijk als
voorstander van een Iegausertng van sou-
drugs bekend rnaakte. Daarvoor gaf hij de
gekende argumenten: softdrugs moeten los-
gekoppeld worden van harddrugs zodat die
laatste beter bestreden kunnen worden,
softdrugs zijn nu eenmaat een realiteit zo-
dat je die rl.'alitCÎI bet er kun I legaliseren. Je
moet de misverstanden over softdrugs de
wereld uit helpen. enzovoort. Natuurlijk
wist Andaux dat hij het aanwezige stud en-

genwcordfgers van de CVP en de VLD le-
gen legalisering. Etienne De Groot (VLD)
deed dat op een nogal pretentleuz e, maar
voor de rest vrij zwakke manier. "Ik liep
eens over de Groenplaats en zag een Jonge-
man een beetje groene kruiden lussen zijn
tabak steken. Toen ik twee uur later terug
kwam. lag die kerel half DeWUStdOO5op
Straat. Wel. ik ben bang van dit roekomst-
beeld en daarom zou hel verkeerd zijn sou-
drugs Ie legaliseren." zo sprak hel VLD-
kamerlid.

Schennen
De CVP·er verhersrraeten probeerde

het kiS genuanceerder Ie stellen. Hij zetelt
In de speciale kamerkommissie rond drugs
en haalde daar de bevindingen van een de-s-
kundige professor aan die vastgesteld had
dat het gebruik van snhdrugs wel degdijk
psvcntsche gevolgen had. Wat vulgde was
een schermen van voor- en regenstanders
mei wetenschappelijke argumenten. waar-
op De Groot nogal rot de gemakkelijke kon-
klusie kwam dat de wetenschap in het de-
bat niets te venellen had. aangezien haar
rt.'5ultalw;! toch tegenstrijdig waren.

OPCtEPAST: BiNNENKORT 5T· VALENTjN
OPC.e:PAST 1

, "..@... '

tenpubliek op Zijn hand kon krijgen. maar
blijkbaar wou hij ouk een duidelijk stand-
punt Innemen in hel debat dat binnen de
Volksunie aan het loskomen is. Jn een reak-
tie achteraf verklaarde Andaux dat hJj 10'111-
up aan een wetsvoorstel aan he! werken is.
waarin hij onder andere pleh voor een le-
galisering van softdrugs.

Naast Armemens waren ook de vene-

:g.. ,.

Eddy guurmans (Agalev) pleitte voor
een !o:t:re~lementeerde verkoop van snll·
dru~s. met ondermeer als argument dal de
huidige toestand ongremdwcuclijk zou zijn.
Aangezlen soudrugs niet schadelijker zijn
dan bijvoorbeeld alkohol of tabak, zou het
dlskrlmlnerend zijn om de: ene: wel en de
andere niet we te laten. Boutmans verwees
daarbij naar Duitsland, waar een hocgge-

metene en beredeneerde en genuanceerde
argomenren kon voorleggen. De rest van de
panelleden rnaakten al te vaak gebruik van
stellingen, die evengoed gebruikt konden
worden als voer- of als tegenargument. Zo
werd bijvoorbeeld de Nederlandse situatie
zowel door voer- als regenstanders aange-
haald om hun stëlllngen kracht bij te zeilen.

Til

Over één z.aak bleken de panelleden
het wet eens: dat een sohdruggebrulker
nier in de gevangenis thuis hoort. Dat leid-
de dan weer ter een veelte lange en nu ne-
loze diskussie of er ln België door de par-
ketten nu wel of nlet een gedoogbeleid
werd gevOt.'rd.liOg voor aan het publlek de
mogelijkhdd stAal en werd enkele vragen te
stellen. was de h~!ft van de zaal al leeggele-
pen. En ook de vragen van de overblfjvers
waren veell~wak om iets van de avond
te redden. ...

'rwee zaken heeft-dit debat wel duide-
lijk gemaakt. Ten eerste-zat de politieke dis-
kussie - V(K'r zover die op til staal - voor-
al met idl.'oh~ischt.' argumenten gevoerd
worden. en lijkt men niet op de: kern van
de zaak te durven ingaan. En len tweede
lijkt het t.'TOp dat het nog een tijdje zal du-
ren vnUf er in Bd!otit' een legaltsering van
S(,ftdruJ-:s komt. De druk van de publieke
oplnil.' (lP dl.' meerderheidspartijen is wel-
uëu 11.'lOrum om een wijziging in de beletos-
lijnen dom 11.'voeren. Beste voorbeeld

daarvan is hel lelt dat er In dl.' kamer nu
wel een debat O\'er drugs gevoerd DI wur-
den. maar dal op voorhand de standpunten
van de rqCl.'rin,.: al duidelijk van li,.:!-(t'n.
reder reddijk mens l'.UU01' l'.ijn minst het
omgekeerde verwachten.

Henk nheedeee
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Valentijn, zinvolle seksualiteit en Professor Burggraeve

"We moeten weer leren dat er
bepaalde dingen ziin die niet ku n"

U mr>esl her oDk eens m~1 z'n drirljes proberen

Galelllijnsdag. Plots staal! er
rijen mannen aan te schuiven
in de bloemenwinkel voor een

boeketie maakt-njet-uir-wat-als-het-
er- maar-duu r-u it-ziet -en- heeft- u-m i's-
schien-een-kaartje-met-veel-liefs. Ol
dat verschijnsel veel met liefde te
maken heeft, is niet geweten, maar
Valenti'jn is voor dit blad altijd een
mooi ekskuus om het eens ongebrei-
deld over liefde. lijf en lust te hebben
met mensen die daar alles van af ",'e-
ten al lOU je dat op het eerste gniclr,
misschien nier zegsen.

Neem nu t>ijvuurbc:eld professor Roger
BurgRraevt:. Als teeloog en ethicus dcceert
hij oneermeer ~....ksuele moraal. Ook publl-
ceerd ... hl] veelvuldig over relarlevormmg
en seksualileÎl binnen het katolleke dis.
cours. Een g~vllelilo:onderwerp, wam zelfs
het kleinste kind weet dat de srandpumen
van Kerk en samentevtng Inzake seksuali-
teit de Jongste decennia fel uneengegroejd
lijn. Veto waagde zich in het hol van de
leeuw. Het relaas van een bewogen gesprek
over de raus en Afrika. over kortdoomauto-
maten en verlosstngsenek leest u hieronder,
Roger Burggraeve: «Ik maak een onder-
scheid tussen twee soonen etiek. Enerzijds
een minimale etiek. een baslsenek. Hier zijn
we dan op het nivo van de rechtvaardige
seksuallreh waarbij je een aantal normen
en eusche regels In acht dient te nemen: Je
mag een ander geen onrecht aandoen, je

(TREkkiNG)
M(T MOUNTAINBIK(, KAJAK

EN ZEILBOOT
ROND HET COMO-MHR IN ITAlIr

AVONTUUR.lIJK(- (N KULl'UR.HE
VAICANTI( VOOR

JONG(R.(N VANAF 11J......R
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moet aan preventie doen ... Dat zijn dingen
die eigenlijk erg voor de hand liggen omdat
ze eerder te maken hebben met het gezond
verstand. Eigenlijk kunnen we hier spreken
over het -nter-schadebeglnset' uit de medi-
sche etiek. Ik begrijp trouwens niet goed
waarom de Kerk daar zoveel problemen
over maakt. Ik begrijp wel waarom ze prtn-
ctpleel vanuit een bepaalde ideaalvisie op
het mensenleven vragen stelt rond een
kundoom enzovoort. Maar in de kookrete
realiteit is het een kwestie van gezond ver-
stand.»

Ideaalbeeld
.Met die minimale etiek heb je natuur-

lijk nog geen kwallreh In jo: leven gebracht.
en die kwaliteit is dan war ik noem zinvolle
seksualiteit. Dat is hèl nivo van 'hel sroel
van de tederheid'. Daar hebben wc niet
meer tc rnaken met normatieve etiek maar
eerder suggestieve etiek. En dat mis ik soms
wel eens In de diskussie rund seksuele op-
voeding: de cstetiëk. Vanuit een ervanngs-
discours willen ontdekken wal er nu eigen-
lijk kwalltatlef is.•
Veto: Uit recent ondm~k bliJkt dat vinmvijf·
tig procmt van dt mTntienjarigm ~buulak·
titl is. Vindt u dat een nejann-r t'VOlutie?U slelt
t/dns immtrs dat in de kris"/I)'u bntadering de
ondtrlinge $amtrlhan!l en posineve intejrant
van ten relatie. seksualiteit en prokuan'e lot ten
Ii~drvolle. /usn"gten I'f'udllbare rt/ane m~t
ltidtn.(in 'f)t mem ... in samenspraak in teyen·
sprlJak... ', Piet Mjs (red.), UUI/ffl. 1994)
Burggraeve: «Inderdaad Is het zo dal ge-
zien die maatschappelijke evolutie het no-
dig Is een rechtvaardige seksuele etiek cen-
traal te stellen. De kerk heelt een enorme
evolutie doorgemaakt van een eerder bioln-
gisliKhe en prokrearlonele naar een meer
relationele benadering. Hel tweede Vati-
kaa ns konsure heelt daar een belangrijke
mi in gespeeld.s
veto: Maar dal prokrtan-onelt elemem is nog
steeds erg btlangn)k in de Kak.
Burggraeve:.Zeker, maar het is nu een-
maal een zeer essentieel deel van de men-
selijke seksualileit. Dat wil nkt zeggen dat
seksualiteit enkel zin heelt als ze gekoppeld
is aan voortplanring. Seksualiteit heelt altijd
Lin als het een onderdeel is van een ver-

I

({DtoJoris Vandm Houtu)

bondsrelarfe. Dat wil niet zeggen dat we
geen kritische vragen mogen stellen. Bij-
voorbeeld als seksualiteit losgemaakt wordt
van een relatie en versmald wordt tot een
puur "ik vod me goed bij jou". Als het as-
pekt van duurzaamheid en eksklustvnett
niet meer als ideaal gezien wordt, dan wil
ik daar als kristen kritische vragen bij stel-
len. Er zijn immers ontwikkelingen die mij
als kristen nlct direkt aanspreken.»
Veto: U Ust ook dat ~ksualiteit dit nitl ingt-
bed is in Uil rtlalit gtlegenhtidstks - zoets u
hel noemt -zonder kwalitrit is.
Burggraeve: • Er ontbreken daar volgens
mij een aantal belangrijke elementen ais
duurzaamheid en wederkerigheid. Mag sek-
sueueu dan geen beluite meer inhouden
voor de toekomst? Binnen de krtsteljjke
traditie Is dal erg belangrljk.»
Veto: Htf standpunt I'an dit Kerk is mtt betrek·
king 101dit tetauatitëit 71°9vul strikter dan dal-
~nt dat u MschouWI als rechtvaardIgt etitk.
Anderzijds zim Wt dat dal slandpunt nOj
nauwt/ljks MalltwaOrJI aan ten maalschappt-
lij~ rtaliteit. MDtt de Kerk zich daar niet aan
aanpassm?
Burggraeve: .De Kerk moet vanuit een
bekommerrus voor wal er in de wereld ge-
beun een verlossfngseuek aanbieden. Ze
moet mensen tonen hoe ze kunnen groeien
in de richting van een zinvolle seksuele
relatie. wetend dat veel mensen niet het
ideaalbeeld van seksualiteit' wals de Kerk
die voorstaat, kunnen bereiken. En dal mis
ik in de Kerk. Anderzijds vind ik het bc-
langnjk dat de Kerk. die niet enkel een eti-
sche instantie is. In naam van haar waar-
den een euscne getuigenis aflegt. Dat bete-
kent nJet dat ze niet moet luisleren naar
Wat er in een kultuur leeft. Daar ligt dus
een spanningsveld .•

Pertinent
Veto: U lt9t htt zeif. de kLrk is niet mul ren
etische instentie. lIJ huft in sommige landen
hul \'U/ impak1 op he/!}edrag van mensen. Als
de paus dan in Afn'ka 9aat vtrkJmdigtn dat mm
!Jun kondooms mag gebruiktn, dan kan it jt
tDrhafvra!}tn wat het eliuhe ~halte is van lo'n
uitspraak.
üurggraeve: «Ik heb daar nuk een dubhel-
zinnige houding regenover. Dat zij tegen

kondooms is, is urndat zf waarden als
duurzaamheld en ekskluslvlteit verdedigt.
Anderzijds zou men moeten begrijpen dat
er in de realiteit een noodzaak is om het
kwaad nog niet erger te maken dan het 011
is. Je kan een erg normatieve etiek hebben.
maar je moet werken in de realiteit. Etiek
moel vertaald werden binnen konkrere
situaties. Er moet een etiek van het haal-
bare nagestreefd worden.»
Veto: Er is een hiirarchie in waarden waarmu
Je rektnin!] mott hauden. Wugt de Kerk waar-
dtn als teven en een duu'lamt reliJlie wel vot.
damde lep" elkaar af?
Burggraeve: • Leven is kostbaar. MOiar vol-
gens mij zijn dat dingen die je niet moet
afwegen. Een duurzame relatie Is voor de
Kerk val\"kapitaal belang voor de toekomst
en de dra~agkracht van de samenleving. Dat
is niet alleen een privee-aangelegenheld.
vercndçrstet dal de duurzame rdalie in
onze sa"lhenleving verdwijnt. dan wordt het
sociaal wtelsul OIangetasl. Daar zh ook de
sociale bekomrrïemls van de Kerk.»

"Seks moet meer zijn dan
enkel het verlangen naar de
ander"

Veto: Hel afwijun I'an kondooms I'anuit un
waalt bekbmm~rnis is loch !Jtf!n serieus ar!}u-
ment. Als wr kiiken naar een aanta/.AfrikaallSt
landm zien wt dal aaar ten generatit VQ~tko-
nomisch aktin-rn lool/edjgverdwîint ten gn'O/~
van iJidl. Kinderen en grootouders blijven dan
achter. Als dat gun aantasting is ,'an h~t mciaal
wrtf$tl.
Burggraeve. «De vergelijking met Afrika is
een zeer delikate vergelijking.. :~
Veto: Maar lOChzeer pertinent. \
Burggraeve: «De situatie daar Is bijzonder ..
komplex. Hel gaal niet alleen over het kon-
doom. De Kwestie van de preventie daar is
gebonden aan hun etos. Hel gebruik van
het kondoom daar ligt moeilijk, niet alleen
omdat de Kerk daartegen Is. In hun kultuur
daar zijn er een aantal weerstanden tegen.»
Veto: MDtr de Knk dan niet m.ur cog hebbnr
voor dit kultuur?
Burggraeve:.da. maar hel merkwaardige is
dat de Kerk met haar boodschOlj"ljuisi meer
aansluit bij hun kultuur dan bij de westerse
visie. Op het punt van de eerbied voor het
leven denkt de Afrikaan in termen van ge-
nerauone!e en kosmische samenhang en
Ievensberrokkenherd wat zeer goed aansluit
bij wal de Kerk noemt de 'eerbled voor hel
teven'. Voor de Afrikaan is komracepue
tegen hel leven. Zn101ng men er niet in
slaaglom in zo'n mentaliteit kontraceprle
te verbinden mei beschermrog en eerbied
vëor het leven Is er iets dal fuut 1001"1. En
daar zou de Kerk een belangrijke rol In
kunnen spelen. Maar daarom moet ze nog
nter haar principe van de zorg voor het le-
ven en de kwaliteit ervan loslaren. Ze. mag
die waarden niet tegen elkaar uitspelen.
Maar soms heb ik ook mijn hedenkingen bij
de kerkelijke uitspraken. Want de paus
heeft geen gelijk omdat hij die uitspraken
doei .•

Vrijheid

Veto: f)t uitsprakrn van de paus ziin dus vrij-
blijvmd?
BUr'JgraeVe:.Absoluut niet, maar de pau-
senjke uitspraken zijn voor de gelovigen. en
enkel voor hen een uitdaging om daarmee
om Ie gaan. Bovendien moet een gelovige
deze uitspraken niet zonder meer aanvaar-
den. Die uitspraken zijn 101 het geweten
van de gelovige gericht. En uiteindelijk
moel ledereen daar zeil over oordelen. In
de kerk is er dus nooit diskussie over het
feit dal hel persoonlijke geweten uiteinde-
lijk het laatste woord heeft. Moraal kan
nooit dwingen. welappeleren .•
Veto: Toch huil dt Kerk op allerlei momenten
in hel wrleden g~oo.!Jd om mur invl«d uit re
oefenen. invloed dit nitl enkel beperkl bletf 101
htlgewelm.
Burggraeve: «wanneer de Kerk zich op
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zo'n manier gaal bemoeien dal zij dwang
gaal uitoefenen of bepaalde sociale proces-
sen nfet meer hun eigen beloop laat gaan
en waar ze dus buiten haar morele beïn-
vloeding stapt, dan heb ik er ook proble-
men mee. Ik vind dal de Kerk een morele
Instantie is en geen dwingende tnsianne. Je
kan op twee manieren dtssjdem zijn In de
Kerk. Je kan afwijken van hel standpunt
van de Kerk maar haar redenering wel
volgen. Je kan het ook eens zijn met hel
standpunt maar de redenering nret volgen.
Ik vind dal de Kerk de objektles van hel
verstand au sérieux moet nemen, anders zit
ze in een soon van fundamentalisme ge-
vangen .•

Gesjoemel

veto: In at uw leblen kopprllll srkslla/iuit
lIan kriftendom. U UBt in Jfw Ilksr bljvoorbuld
dat u ·un etilk wil schetsen voor feik/ijk sd:su·
uI fµdrag lil dit vanIlil hel EWlngelie dllt letus
als ,,"I~r ons yopmbtflJnJ herft om op die
maniv mmsen re he/en ti'! te ~r/oS$ll1-. Htbbnl
andtTSgtltwigen of nitt-gtltm~n daar un bood·
schap aan? Soms lijkt het \4It1 alsof uksua!itrit
dit nill kodtrt in een krisltUjkllliek nir: zinvol
is.
Burggraeve: ~Dal is de fameuze verlos-
singst'tiek. Maar volgens mij is niet dl' mo-
raal of de normatieve etiek de kern van hel
kristendom maar wel mensen te vertossen
om hen op die manier een soon zin te ge-
ven. Dal wil niet zeggen dat we de preten-
tie moeten hebben dat onze visie de enig
wan: is. Dan lijkt hel erop ui alleen de kris-
telljke visie de goede is en al de rest is het
kwaad._

"Het probleem ligt in een
vervlakking van de idee wat
kwaad is"

Veto: KristlIijke niek is volgrns Ij een hlilstritk.
die ren (titk 1'11/1 smade bn-nj"ding rn I'(rlossing
..........."_.,,,
Burggraeve: ~Elke etiek is op zich geen
etfëk over het goede op zich; euek heeft
altIjd Ie maken met de mogelljkheid en de
ervering van hel kwaad. Er zou geen ver-
00d zijn dal Je niet mag liegen als mensen
niet dagdagelijks liegen. En dat is hel
kwaad. En als ethicus kom ik veel in kon-
takt mei mensen die kwaad berokkenen of
benadeeld zijn door het morele kwaad van
anderen. Sommigen legsen dat ledereen
vuur zichzelf meet bepalen wal kwaad is.
Dat is niet waar, velen zijn het slachtoffer
van de idee dal elk intvldu voor zichzelf
uitmaakt wat goed en kwaad is. Op die ma-
nler doet men in naam van eigen vrijheid
anderen veel kwaad aan .•
Veto: Is hll dan Ilil angsl voor een teufe waar-
dtl'!wrvlakkinB dm 11 \'C(IrldlirendlerligkoPl"11
op WI krirltiijh ltitk?
Burggraeve: «volgens mij is er geen waar-
denvervlakking. Ik denk dal er eerder spra-
ke is van een waardenutrwaalertng. Er zijn
heel veel waarden naast elkaar ontstaan.
Hel probleem ligt in een vervlakking van
het idee wat kwaad is. We moeten weer
leren dat er bepaalde dingen zijn die niet
kunnen. Bijvoorbeeld gesjoemel met geld,
te weinig respekt voor gemeenschappelijke
Roederen en dergelijke, De Kerk heeft daar
Ie weinig aandacht voor maar zou ook het
kwaad moeten benaderen met meer mede-
dogen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die die
krisleJijke etiek niet aankunnen. Gehandi-
capten bijvoorbeeld. En dan moet de Kerk
samen met hen zeeken wal voor hen reëel
haalbaar Is, zij moet daar aanwezig lijn in
het haalbare. Die mensen kunnen immers
nler anders, zij zitten in een objektieve
vorm van tekon.»

Wederkerigheid

Veto: In KIl/tllllrlt'"'.~n(ill Kultuurleven. 61rte
iaQrgallg nr I, januari 1996) stelt J/ dal gtluk
Ijtrn d(lt! op zich is maar !Je/uk m ulfonlpl(loi-
ing onNd,yldt nrvrntffekltn zijn

Burggraeve:.Een voorbeeld maakt dat
dUidelijk, Als je uien schilt, komen er tra-
nen in je ogen. Die tranen hebben een oor-
zaak maar geen reden. Ook als je partner
overlijdt ol je moeder dan ween je. Die
tranen hebben geen oorzeek maar wel een
reden. Daar waar L'en reden is, worden
mensen gelukkig. Onze kultuur wordt ech-
Ier ttnziJdig narstsüsch urndat die zich
voortdurend op de dingen zeil afstemt als
veroorzeker van het geluk. Wat een aan-
duiding is dat veel mensen geen reden
meer hebben om gelukkig te zijn. De reden
lOt geluk is tets wat mensen zelf kreatief
moeten ontdekken. En dat is ook van toe-
passing op seksualiteit. Seksualiteit is OTII-
dekken dal het engamement ook een be-
rekents kreêerr. En dal wil niet zeggen dat
de mens daarin geen lust mag zoeken.s
Veto: In lIlllW ukrltn hl!bt u hu voortdurtnd

veto: U I/til nochlans in IIn WIn IlW Itksrm
dar in losu of 1000'QSIl Vf!rhoudin!Jll1anukonsrp-
rit nitt plaats grlJpl blnnm ik konfl!krl WIn ~r-
anrwocrd olldvschap. Jan~ mlnUn worden lJJ

op ten nlgatitvt 'II.1]Ztgl!konfronlltrd mn hl!
motttrl vermIjden VQnkindertn en gunSZ!1lS op
un pcsiti(l'(! WiJlt PIIetde menselijke INvrrdi!Jf!n.
de realisatie \lQndt tigtn vruchtbaarheid De
klemloon koml surk It lIggen op anllkonsq1tlt
zodalop lang"t IlnnlJn een posirieyja ttgmuwr
kinderen kan aflakt/en.
Ourggraeve: .Dat wil niet zeggen dat
amlkonsepne In een vaste relatie nlet Z(IU
mogen .•

Libertijns

veto. W.:ztVIndt u van JQdomtHO(hisml?
ëurggraever-voor mij is wiets absoluut
niet gepermitteerd urnwille van het geweld-

Oll:'r de dominantie van seks in etn relalit. Ner-
gens brsprula 11 «hlrr probitmen dit in een re-
larit kunnen ontstaan door ten Btbrtk aan sek-
Illa/ilril. Soms lijkt hel "~Ia/s.Dfu ukr enkel nn
als een wrujf'll."tndi"gînsvan een rt/atie. Stkrlla-
/illil is lochfundammtrtl.
Burggraeve: «seksuanten is inderdaad niet
louter ekspreslcf maar ook konsntuûef voor
een relatie. Anders kom Je in een soon van
dualisme tertocht waarbij alles draait rond
de relatie zelf en Seks slechts een middel
wordt. Maar Seks moet de behoehebevre-
diging overschrijden. De kern van dke sek-
sualiteit moel lijn, om het met Lacan te
zeggen dat je moet verlangen naar het ver-
langen van de ander, Seks moet dus meer
zijn dan enkel het verlangen naar de ander.
En in die wederkerigheid nicht men de
relatie._
Veto: Tct hitrlOt ZlJn"~ f!rguortli5Ch gt'l!.Mt.
Nu even konkreet. VindlIl dar binnen een kns·
ldljkt ttiek kcndDOmgebruik tOfgtlattn is?
üurggraeve: -Kondoomgebnnk en anü-
konseptle zijn in een relatie n(l(]il! om ver-
aniwoord ouderschap te realiseren .•
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gebruik. Zelfs met wederkerige instemming.
Je moet maar eens terepeuten beluisteren.
Die zeggen ook dat hel er naar buiten toe
mooi uitziet maar geweld heelt altIjd een
lrnpakt op een relatie. Er is daar altijd spra-
ke van een dominantie. Waar is daar de
echte gelijkwaardigheid?
Veto; Homoseksualileit?
uurggraeve: «Dat is een konditie die men-
sen moeten leren ontdekken maar niet op

een negatieve manier. Ze moelen daarvoor
kiezen als een positieve mogelijkheid. En
daar geldt dan dezelfde me-aal als voor he-
tero's. Wat Ik belangrijk vind, Is dat homo's
uit de dlskriminatie gehaald worden en
gerespekteerd worden en dat ze in hetzelf-
de appel geplaatst worden om hun seksuele
zijn zinvol te beleven .•
Veto: En Hks \oWr het hll~1ijk?
Burggraeve:.Als kristen deel Ik het stand-
punt dat seksualiteit haar vuile betekenis
krIjgt In een duurzame relatie. Ik weet
natuurlijk ook wel dat mer-gehuwden bin-
nen een duurzame relatie een kwalltatlef
seksleven hebben. Hel essentiële In het
knsrendom. voor mij, is dat seks gebonden
is aan een engagement voor de toekomst.
En daar ligt natuurlijk een spanningsveld
tussen de maatschapelljke etos die niet
meer kristelijk is en een krlstelljk stand-
punl.· .!

Veto: lVat vindt u van 4e beslissing van dl!
KV LeuI~n om kondoomalltcmattn toe Ie laltn
in Mpaalde yboUlWn van dl Ilnitfl
Burggraeve:,volgc\s mij moesten ze dat,
niet doen want dat losl hut probleem niet
op. Als edukaneve instdlintf heb je boven-
dien een symI"MMll!unktie. Mént.eeh hier
een signaal gegeven waarmee men een ze-
kere duhbdzinni~hcid nier kan vermijden .•
Veto: Waar(lm?
Burggraeve:.Omdat ze daarmee in tegen-
spraak komt met wat ze t:igenlijk bedoelt.
Volgens mij had de universiteit moeten
zeggen dat ze die automaten niet hangt. De
Katnllcke Universiteit staat ouk voor waar-
den als ckslusrvnen en duurzaamheid. Stee-
vast krijg je Immers door hel hangen van
kendoomautomaten de reaktie dat de unief
IibenijnS denkt.»

Keurslijf -,

Veto: Je kan dal loch ook als ftn posititf rym-
hooi zien. Namelijk dat dl!univcrtiteu oog htefl
loor dt aidsptoblematiek:
Burggraeve: .Maar dat moet dan op een
andere manier gebeuren. Je ~et hier im-
mers geen stap vooruit op het preventieve
vlak. Wurdt er nog voldoende aan inlorrna-
tieverstrekking gedaan bljvnorbeeld? Dat is
een belangrijke vraag. Ugl daar niet de ver-
antwoordelijkheid van de unict?
Veto: Ir elil!k konstrvalief!
Burggraeve: «Nee. etiek heelt de opdracht
niet Ie denken zoals de anderen dat doen.
Zij moet zlch kritlsche vragen stellen bij wat
mensen doen. En dan bestaal het gevaar
verslaan te worden als moraliserend en
dlK)r verschillende mensen anders K'rInter-
pretcerd worden. Met mijn bcnaderings-
wijZe krijg ik veel kritiek. vanuIt verschil-
lende hoeken. Ik sta in een konkrere reali·
telt zonder mijn idealen los Ie Ian-n. Som-
migen, di .. alleen (101( hebben voor idealen
vinden dat ik teveel in de r"'illîtdt sta. An-
deren 7.e!U(endan weer dal ik revcclIcealen
heb. Ze vinden dat ik mij rcveet moei. Dat
is l'en mocilljkc situalie.lij willen mij soms
in een etisch keurslijf dwingen. Overigens is
moraal t'r~ in de mode. Alle takuhehen wil·
len een vak moraal. Als iemand mij konsul-
teert verwachten zij van mij altijd een zeer
normatief standpunt."
veto: Wal vond 11 VQI!de brief van Canontea in
de Velo van lWtt Wl:'ken grleden?
Burggracve: «Een aanlal laken worden
wel erg scherp gesteld en op zo'n manier
dat je nugal een strakke benaderingswijze
krijgt. Er wordt niets gelegd over preventie.
Zij bekljken het Vilnuit een strikt normarlel
standpunt. •

,
•

Annemie Deck x
Ban Eeckhoul

.:
•:,··••

Boek nu nog je laatste TD of fuif
van het academiejaar
Nog enkele dato vrij.
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Paul Jansen heeft u nodig

"Elke zelfdoding bedreigt
mijn pensioen"
Gorige week woensdag was de

BBV (bijna bekende Vlaming).
Paul JOIIse", te gast op een

Illllc1rgesprek naar aa,,[eid,'IIg van de
pedagogische week. Op korte tijd
groeide deze maatschappelijk assistent
uit tot di jmlgerellspecialisr van I"et
Vlaamse landsgedeelte (Ha ondermeer
interviews in Humo). Nochtans IJeef!
hij er ""00;' om gevraagd", çezoan
heeft hij het zeker wel, nadat hij
overal verkondigde dat er geen drugs·
problemen zijn. Moet je daarvoor
zestien jaar in her Jac (Jongeren
Advies Centrum) gewerkt heblh!n?

Eigenlljk was hel eerste hall uur van zijn
ulteenzeutng absoluut nietszeggend, hoe-
wel hel voor dl' toehoorders we! een genoe-
Ken moet geweest zijn om Ie huren dal hl;
de pedagogen miste. "Ik mis jullie, ik zie
Jullie nergens". klonk hno Vanuit tijn erva-
ring met jongeren. hooldzakelijk van twaalf
tot achttien jaar. kon hij wel heel wat aan-
voelen, maar hij miste de nodige teorert-
sche kaders. MeI ziJn woorden heet dat: "de
opvoedkundige heeft de samenleving aan
zijn lot overgelaten".

Zelfdoding

Terwijl de zaal bijna getroffen werd
door een algemeen gevoel van verveling,
kwam onze spreker eindelijk op de proppen
met hetgeen hem op het han lag. "Elke
jongere die zelfmoord pleegt vormt een
rechtstreekse bedrelgtng voor mijn pen-
sioen. Het is dan loch evident dat ik er niet
zo gelukkig mee ben dat zelfmoord een van
de I!rootste docdsooraaken i. bIJ Jongeren.",
zo wist Jansen het publiek wakker Ie schud-
den. A.ls er al een probleem is met de jee-

geren dan Is dat zeker nret hun Iuur. Het
hoge aantal zelfdodingen is een gevolg van
hel gebrek aan kommunikatie. De pedago-
gen moeien er dan ook nler zijn voor de
jongeren. maar wel V(K)rde ouderen. Deze
laatste groep is verantwoordelijk voor de
meeste problemen in onze samenleving,
"zij begrijpen de jongeren niet". Ik zie u al
lachen. maar laat ons duiddijk weze-n: u
behoon wel degelijk tot 'de verloren gene-
ratie'.

Proffen

Ook al kan Paul Jansen enkel verder
bouwen op wat hij ervaart en aanvoelt. een
teorie Is nooit ver weg. ZIl stelt hiJ dat in
tegenstelling tot de vorige generanes de
jongeren van nu niet meer ter een welbe-
paalde subgroep behoren. De lijd van dt:
punkers, new.wavers, hippies, ... Is vcorbl].
De jongeren tussen twaalf eü achttien vor-
men een veel homogenere groep dan voor-
heen. En die groep Is niet samengesteld uil
"luilakken en druggebruikers, maar is op-
vallend solidair en geëngageerd" Het pro-
bleem is echter dat de jongeren nier begre-
pen worden. De groep jongeren is aan het
zwalpen. Ouders, politie .... kunnen niet
kommuniceren met jongeren. aldus de
spreker.

Er zijn te veel ekenomen en psycholo-
gen die zich met jongeren bezighouden. De
pedagogen ontbreken in het debat. Zij moe-
ren. herhJall onze spreker nogmaals, de
tecrtêen omwikkelen die het zullen moge-
lijk maken dat ouderen terug kunnen kern-
menleeren met hun kinderen. "Het pedago-
gisch denken moel het psychologisch den-
ken vervangen. Ook aan sociologen he-b ik
niets want die moeren zogenaamd neutraal
blijven. Pedagogen kom uit uw kot, men
heeft u nodig op het vdd. Mur nog niet

eens één prof hedt mij proberen te beret-
ken. Nog nkt één prul heb ik op hel veld
gezien."

"Jongeren." ZIJ ging hij voort. "zitten
met een orientedngskrlsls. De nieuwe ge-
nereue jungeren geloof! nter meer in de
ratio als enig zaligmakend gegeven. Zij zijn
bezig mei gevoelens, maar die komen in
linze samenleving te weinig aan bod. Hel Is
de middenweg tussen ratio en gevoet. dat
de jongeren kenmerkt. waarmee de oude-
ren niet kunnen urngaan".

Als men in die homogene groep dan
toch een onderverdeling wil maken, kan
men best twee groepen onderscheiden, de
softies en de dragons, zoals men ze in Ant-
werpen. het werkterrein van paul Jansen.
noemt. In die stad zou de verhouding ze-
ventig procent voor de soflies ten opzichte
van denlg V(K)rde dragons Zijn. Hel Zijn
hoofdzakelijk deze laatste dertig procent die
In hel Jac over de vloer kernen. Dat zijn de
probleemgevallen die vaak bij eksrreem-
reerus terechtkomen. De andere zeventig
procent houdt zich vooral bt:zlg met de
vraag 'waarom leelik?'. Zij zijn bezig mei
eknreme vormen van pijn, verdriet, lief-
de, ... Opvallend voor onze samenleving Is,
volgens Jansen. dat ondanks de enorme
medlarisering niemand hén de' hand reikt.

Drngs

Verder mag het geen twijlelleiden dat
de denig procent die nu naar ekstreem-
rechts grijpen, binnen zo'n derttg jaar naar
ekstreemunks zullen overstappen. Dit is een
recmureeks gevolg van de akue-reakue-
teorie. Op de vraag ol de termen links en
rechts niet achterhaald zijn, volgde een
halfslachtig antwoord over kollektivisme en
Individualisme. Enerzijds zouden de termen
wel zeker relevant zijn omdat ze in zekere
zin duidelijk zijn. Zo hebben de dragons er
bewust voer gekozen om hun gevoelens
stop Ie letten en naar gemakkelijke slogans
te griJpen, als je die groep dan rechts noemt
dan weel iedereen wal Je daarmee bedoeh.
Anderzijds denkt hiJ dal we het reppunt
van de cocooning bereikt hebben en dat er
ook hier een tegenbeweging op gang zal
komen. Na het indlvlduallsme zal hel kol-
lektlvhme weer zegevteren.

Superclub teuven ziet er vandaag stukken aantre:kkelij ker uit. Superclub, je home

entertainment store in Super City, is volledig gefacelift, Voor al je cd' 5, van Wacko Jacko bijvoorbeeld; T-shirts;

dee's; cd-i's; cd-rems: video's; computeupeltetjes; Internet-pakketten enzovoorts moet je vandaag meer

nog dan vroeger bij ons zijn. Onze studentenkortingvan 10%' SU P IEReL uB~
blijft natuurlijk geldig. We eten je in onze omgebouwde winkel! _' •.• ,••• ,••••••• ,• _",_.w •.•• _
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De oplosstng voor de krisis in onze sa-
menleving. kunnen we volgens Jansen bese
gaan zoeken in de volledige kommunikatie.
Die vorm van kommunikatie houdt buiten
de ratio ook rekening met de faktor 'gevoe-
lens'. Het is een pleidooi voor een eerlijk en
open gesprek tussen de verschillende geïn-
teresseerden. waarbij alle raktoren in acm
genomen worden. Jongeren nemen het
volgens hem niet meer dat de overheid ol
hun ouders gaan zeggen wat al dan niet
goed is voor hen. Hij haalde op karikaturale
wijze hel voorbeeld van het drugsgebruik
aan. Zo stelt hij dat hel toch wel begrijpelijk
Is dat jongeren geen venrouwen hebben in
een overheid die' zo bekrompen reageen
tegen het sohdruggebrutk, terwijl er ander-
Zijds overvloedig alkohol gekcnsumeerd
wordt. Jongeren wier ouders regelmatig
alkohol verbruiken laten zich niet zomaar
wijsmake~ dat ze nlet eens mogen blowen.
"Als er een-drugsprobleem is dan is hel wel
een alkohclepldemte". zo besloot hij.

Vol~ige kommunikatie zou zoals ge-
zegd een akernadef kunnen bieden voor de
vrije opvoedtng. Jansen meerit te weten dat
een onontbeerllJ~e komponem van de vrije
opvoeding de gedeelde verantwoordelijk-
heid moet zfjn. Het betuttelend karakter
van de opvoeding moet opgeheven worden.
Wat niet wil zeggen dat men geen subtiele
lijn moet durven trekken tussen ouder en
klnd. Ook in een model van vrije opvoe-
ding mag men zlln verantwoordelijkheid
niet ontlopen en blijven er aldus enkele on-
bespreekbare regels over. Daarbuiten moet
men de verschillende argumenten pro en
contra naast elkaar kunnen leggen om zo
tol een oplossing te komen. "Je kunt je
dochter van veenten toch niet zomaar ver-
bieden om uit te gaan. Ouders die beweren
dat ze de hele avond ongerust zullen~jn.
plegen pure morele chantage. Dil wil nog
niet zeggen dat ouders niet kunnen eisen
dat ze haar voorzorgen neemt als ze gUt
ekspenmemeren. Aids is dodelijk en al
klinkt het egoïstisch. Ik heb geen zin om
mijn dochter Ie verllezen", klonk het anl·t
woord van Jansen op de vraag over hoe we
de voornoemde subtiele lijn moeten ver-
Staan.

Goedgelovig

Men kan zich toch wel de vraag stellen
ol zulks entoesiasme niet wat overdreven
Is. Zonder problemen stelde onze spreker
dat de in de film 'Kids' vertoonde jeugd wel
best te doen was. Hij vond het ook niet no-
dig dal jongeren aangezet worden tot kon-
sumindtrffl (hel tegengestelde van konsu-
meren): "Het Ieit dat jongeren rijk zijn Is
toch geen probleem. de vraag is alleen hoc
je daarmee l'mjLaat? Er is loch geen enkel
probleem met iemand die tcg~lijkenijd én..
MTV én VTM wil ktjken. Jongeren geloven
nlct meer in het opulferingsmodel. Jonge-
ren denken nogal veel in termen van ren-
dement. Het is perfekt mngdijk om van-
daag aktie te voeren regen MeDonalds. en
morgen een Big Mac te gaan verorbere'Y'-

Thierry Leerren
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Derde editie van het Vlaamse
ionqerenparlement

Bert Anciaux : "Ik snap
der den hein niet van ... "
OP 8 februari organiseerde

Aiesec - een internationale
studentenorganisatie - het

Vlaams jongerenparlement (VJP) te
Leuven. Men voerde in hef Maria-
Theresia Collegt! een simulatiespel op
van het gebeuren in de Vlaamse
Raad. zich inlevend in de omslaclttigt!
wetgf!Vingsproadure, waagden de
iongerl!n van zes politieke partijen
zielr aan een diskussie omtrent twee
dekreetvoorstellen (aangaande Telenet
Vlaan42ren en de Ekotaks) die veer-
afgegaan werde'J door fraktieverga-
deringen onder leiding van 'echte'
poJitid.

Op de onbekende Vl.Dver Stef Goris tgewe-
zen NSV·prl:St'~) en op de bes! onbekend
blijvende Ban Laeremans (VBI na. hadden
de meeste partijen relatief prominente figu-
ren afgevaardigd: Ben Andaux (VU), vera
Dua (Agalev), Renaar Landuyt (SP) en
Tred Merckx (CVP). Een voorwoord kwam
van minister-president Luc Van Den urande
(CVP) en voor de goede werking in de ple-
naire vergadering zorgde eenmalig raads-
voorzluer Siegfried Bracke van de BRTN.
Ondanks de vele verwachttrigen werd het
VJP dil jaar een tegenvaller.

Dat er nog eens een groepje studenten
samenkomt om over politiek Ie keuvelen in
!:en sfeervolle aula, zou een deugddoende
opsteker moeten zijn voor de meest zwart-
kijkende socioloog. betogjngsorgantsator of
verfverkoper in het Leuvense. Zelfs in lij'
den waarin het merendeel van de sruden-
tenpopulatie het blijkbaar niet meer de
moeite achr om Ie proresteren wanneer
hun eigen 'reduen in hel gOOrangkomen
door studentenbeperkingen. blijft er geluk.
kig hier en daar nog een lichtpunt in d('
dulstemjs. Neem nu het jongerenparlemenr.
Aan (soms) goed geinformeerde studenten
met kreeneve Ideeën wordt de unieke kans
geboden om Zich te unen op een levensecht
forum waar menigeen aangaande kcntro-
versiëje terria's gehoord worden. Om het
gebeuren de nodige overtuigingskracht mee
Ie geven. werden zoals gezegd enkele
spraakmakende Vlaamse polilid bereid
gevonden om leiding Ie geven aan de Irak-
tievergaderingen en te zorgen voor het no-
diRe polineke vertier tijdens de diskusstes
waarbij de tegenstander uiteraard niet ge-
spaard bleef van lirische kommentaren. Een
gratis propagandanummenje is immen al-
tijd meegenomen.

Kluif

Het doel van het jongerenparlement is
dolt de parrjjstandpumen uitsluitend :zouden
geleverd worden door de studenten zelf. De
vaststellingen van de studenten worden
dan doorgespeeld naar de Vlaamse Raad die
hier eventueel rekening mee kan houden.
In dit üpzicht Iljkt het VJP een behoorlijk
initiatief te zijn op demokratisch vlak en
een cngmele poging om een stukje van de
kloof te dichten tussen studenten en poli.
tici. Ten gevolge van de onderwerpen dle
eerder tOl het werkterrein van de speeens-
ten behoren, hingen de uiteenzettingen in
een nogal kunstmatig sfeertje dat zich voor-
al uitte in de stroeve polemieken tijdens de
plenaire vergadering, Waarom lanseerde
men geen onderwerpen die de studenten
meer aanbelangen. zoals dat vorig jaar het
geval was? De legallsering van soft drugs en
de invoering van een numerus etausus
vormden toen een vette kluif voor de jonge
parlementariërs waarbij er vurig werd gede-
batteerd en de politieke frakties :zelf niet
van hevige interne oppositie gespaard ble-
ven. Uiteindelijk leverde de samenkomst

toen een nipte meerderheid op voor de
voorstanders van legallsering.

Een andere bemerking die velen zowel
vurig jaar als dit jaar maakten, betrof dl'

samenstelling van de plenaire zitting. De
aanwezigheid van de Vlaams-Blokfraktie
deed protest opstijgen bij diegenen die
voornanders zijn van een spreekverbod
voor organtsaues met fascistische inslag.

Naïef
Om de goede traditie niet te verstoren

gingen de partemerualre werkzaamheden
mei de nodige venragtng van start. Mlnls-
ter-presjdenr Luc Van Den grande gaf de
studenten een krachtig voorwoord waarin
hij idealistisch aanhief met de 'wekomst
van demokratje en jeugd'. De vanzelfsprok-
endheld van de parlementaire demokratie
is zo gewoon geworden dat we de kracht
van de anudemokreusche tendenzen te laat
herkennen, Het is volgens de minister de
taak van de jeugd om te revolteren (1) te-
gen de 'kultuur van de vanzelfsprekend-
heid'. In her kader van een grotere geloof.
waardigheid van hel Vlaamse Parlement.
haalde hel Vlaamse opperhoofd uit naar be-
paalde Leuvense 1>ÖlItI*olOgendie een al te
negatief beeld 'loudi-tl'6JiH'~ngen van het
onmachtige parlerriedi'.:_VOIEcns hem komt
alle heil van de jo1\g~ fJ<î'ff~iiientsleden die
een persoonlijke vl~lftldr\l81 verdedigen
tos van partij of belangengreep. Om zijn
naïeve moelpraterf af re ronden en Je aan-
wezigen te laten dromen van de 'grote pull-
tlek'. riep hij zichzelf uit tot "grote voer-
stander van de 'parlementaire zelfstandig-
heid', ( .. ,) men moel immers weergeven
wal er onder de mensen leeft". r:e mi~isler- I
llrcsfdent weck voor één ka:rvergtfen tif-i
zijn dar zijn eigen krappe meerderheid in
het Vlaamse Parlement stoelt op de meest

In tegenstelling tot wat de studenten
wel hadden gehoopt. verliepen de Iraktie-
vergaderingen zeer voorspelbaar. Blijkbaar
is de parrlkratle niet Ie stuiten: onder de op-
vallende superviste van de politieke tenoren
werden de partijstandpunten slaafs aan-
vaard door de jongeren zender enige echte
nuerne dtskusstes. Hoe kon hel ook anders:
de techmctreu van de voorstellen van de-
kreet deden zens Bcrt van de vu uitroepen:
-tk snap der den helft niet V,'1n ._!" In den:
komekst was duidelijk geen plaats voor
meer diepgaande gesprekken die wal ver-
der &'IJn dan het Belgische kabelnet en het
milieuvriendelijke konsumentengt'drag. Er
werden uiteraard wel pogingen in de goede
richting ondernomen domheen de plenaire
zitting die trouwens uusrekend werd geleid
door Siegfried ëracke. De uitbundigheid
van sommige leden veroorzaakte soms ver-
rassenee wendtneen en de M:alt-vlraktie Bart De Schrijver

strikte panjjdwang. Alvorens de fraktlever-
gaderingen van start konden gaan. bena-
drukte hij dat alles op alles moel gezet wor-
den om Tclcnet Vlaanderen rot een werke-
lijkheid Ie maken en in verband mei de
ekotaks waarschuwde hij de fraklies om
niet alle miserie op de kap van de Staat te

schuiven.

Broodjes

•
voerde een prlvee-Inkwlsf rletje tegen de
aanwezigheid van lee-Tea-blikjes in de zaal.
Maar eigenlijk brachten zf ons nrers
nieuws. Hel Vlaams Blok ven ...ees naar de
nefaste gevolgen voor een Telenet dat zou
investeren in Wallonië en pleitte voor een
verdere regionalisering. De vt.n-Irakue
hield het bij de normale verkondiging van
de vrije-marktekonomie en de SP betreurde
de harde konkurrentiestrijd, maar legde
:zich er toch bij neer. De ren en het schaar-
se publiek dommelden lotussen langz.aam
in. Gelukkig was er de catering! Het hele
politieke sirkuspubliek werd verwend met
ijsroom en broodjes. De organlsamren van
Alesec deden hun job naar behoren.

Banaal

Een jongerenparlement blijft een uniek
jaarlijks lorum waa;:de jeugd konsekwent
gebruik kan van ma~en. Het houdt de gees-
ten scherp en kritisch ten aanzien van een
snel evoluerende-en Soms bedreigende
samenleving. Hopelijk herneemt Alesec
volgend jaar zijn ~kties:w.tliswaar in een
aangepaste versie. Dit jaar_'!$ de opdracht
voor de kleine honderd studenten die upge-
daagd waren te banaal: een naar de mund
pralen van de vlaamse regering en de poli-
tieke partijen.

Universiteit voor Derde Leeftijd

Kinderen niet toegelaten
On een poging de oude genera-

tie, naast de nieuwe, van
kennis te voorzien, organiseert

de KV Leuven samen niet Alumni
Lovanienses al sinds twintig jaar de
'Universiteit voo,. de Derde Leeftijd'.
Dat er blijkbaar bij veel ouderen nog
altijd heimwee leeft naa,. de studen-
tentijd blijkt uit de stijgende hoeveel-
heid inschrijvingen.

De meer dan negenhonderd ingeschreve-
nen kunnen kiezen tussen het plezier van
een prtveesessre 'Lessen van de 21 Sic
Eeuw', even duiken in diepfilosofische ge-
dachten dankzij een speciale kursus aan het
Hoger tnsuunn voor wijsbegeerte of het
botvieren van laattijdig ontdekte kunsmet-
gingen met behulp van enkele oud-leer-
krachten van de Leuvense kunstakademie.
Binnen de lessenreeks die aansluit bij de
'Lessen van de 2 rste eeuw' zijn de steden-
ten op leeftijd volledig vrij om te kiezen
naar hoeveel en welke lessen ts: wensen Ie
gaan, Indien ze mei het volledige program-
ma wensen te volgen (kostprijs 1200
frank]. besraat er ook een handige formule
gebaseerd op het principe V,'1nl'en l·kaan
waarbij men enkel betaalt voor een kaan
geldig voor tien lessen en die door verschil-
lende mensen kan gebruikt worden. Maar
net zoals bij de Lijn is dit minder voordeug
dan hel aanscharfen van een abonnement.
Opmerkelijk Is ook de meerprijs van vier-
honderd frank die men voor de lessen aan

de Akademie plus Drie moel betalen indien
men jonger is dan 55 jaar.

Men zou kunnen verwachten dat het
aanwezige publiek volledig bestaat uil
alumni maar niettemln blijken er toch een

aanrat nier-hoger-algestudeerden hun weg
naar de Universiteit van de Derde leeftijd
te vinden. Het feit dat de untvcrsttcn vroe-
ger niet voor iedereen even toegankelijk
was, speelt hier ongetwijfeld voor een niet

onbelangrijk deel in mee. Dal de veram-
woordelijken trachten een muludissïpli-
natre aanpak te volgen die interesse moet
opwekken bij mensen met :zeer diverse
achtergronden, blijkt uit de tema's van.
sommige lessen. Zo is er bjjvoorbeeld een
les met als onderwerp 'Geheugen en ge-
heugenstoomtssen', die ongetwijfeld van
groot belang is rekening houdend mei de
doelgroep.

Tamtam

Dolt men met de jaren meer verdraag-
zaam wordt, blijkt uit het feit dat er geert
sprake is van generanekonûtkten en dit
ondanks hel gegeven dal de spreiding van
de leeftijd bijna even opmerkelijk Is als de
leeftijd van de studenten zelf: gaande van
vijfenveertig tot negentig jaar. Een kleine
rondvraag naar de motieven van de deel-
neme", brengt zeer uiteenlopende a ntwoor-
den naar voor, Zo zijn er personen die op
eigen lnitiarlef de weg vinden naar de uni-
verstien. Hun hang naar onderwijs laat zich
verklaren vanuit de nood die zij voelen om
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een zekere male van bjjschcling te genie-
ten. Anderen zijn meer georganiseerd en
komen in groepjes naar de les om een edu-
katleve namiddag door te brengen met led-
tijdsgenoten.

De kursisten krijgen (l\lk de gelegen-
heid om meer lt: doen dan enkél naar.een
paar bcorcoljeges Ie &'10In: eucharrsttevierin-
gen. een lezing door de bisschop van Brug-
ge en een uitstap naar de teruoonstclllng
'VOIntarntarn naar virtuele realiteit' weren
enkele aktivltelten die reeds op het menu
stonden. De akrivireitenkalender voor de
twintigste jaargang wordt afgesloten mei
een -mvsrery' uitstap.

•

Smaak
TIjdens de les van prof Eggermom en

prof Caesar over 'De ZOTgvan het Kind',
afgelopen dinsdag. was het entoesiasme bij
de kwieke oudertingen alleszins zeer groot.
Hiervan getuigen niet alleen de grote hor-
des die in de grote aula van het Maria-The-
resla College aanwezig waren urn de les bij
te wonen, maar ook de hoeveelheid perso-
nen die na de pauze bicven om vragen te
stellen. Een vergelijking met de hoeveel-
heid 'reguliere' studenten die na hel volgen
van een identieke les in Aula rterer de
somer de avond ervoor de moeite deden
vragen te stellen, zou vermoedelijk wel een
gans ander beeld opleveren. Dat zou na-
luurlijk in dit geval met de (waarschijnlijk)
grotere ervaring van de aanwezigen kun-
nen te maken hebben, Uit al de positieve
opmerkingen die na de les in de gangen te
horen waren valt dil initiatief blijkbaar toch
in de smaak.

Larrtie aresemens

7



•

Bart Meuleman stelt nieuw 'levend tijdschrift' voor

"Ik zal al blij zijn als er een traktie van
een gesprek OP gang komt"

0..ver kunst hebben we het omdat
we dat graag doe", over poli-
tiek omdat we denken dat we

dat moeten en over ekonomie omdat
we "jet anders kunnen. We weten nog
Sl«ds "in _. we va" k~ie ~-
ftll dellke", ..Dit u de inleiding "an
de Stucbrochure die Uil nieuw initia-
tief van hl!( kunstencentrum voorstelt,
namelijk een 'levend' "ïdschrift: 'de
blinddoek', HoofdtTdakteur is Bart
MI!Uleman. Meuleman was al dra-
maturg. toneetspeler en «schrijver
(jongeren teater voor Hel Gevolg en
verleden jaar 'Hyperventilatie' bij
Stuc). uitgever van toneelteks'en en
essayist.

Bart Meuleman: _He! is eigenlijk heel
eenvoudig. heel amhachtclljk. Elke eüeve-
ring van 'de blinddoek' is een avond waar-
op gasten en publiek in een zaal hijeenko-
men om een gesprek up gan!!te brengen
over kunst, politiek. ekonomie en relevisie
én de Invloeden die die vier terreinen t1Jl
elkaar unoetenen. D,}I is het cernrele rema
voor alle eüeverrngen. Mt'nsen zullen op
één ol andere menter tets komen brengen
over betgeen ik hen heb gevraagd. Iemand
kan een lekSI kernen voortezen. ot L""I:n
toneelstukje voorsrellen. een lllrnpjc. L'en
beeldhouwwerk. Ik wil al die 'talen' naast
elkaar plaatsen omdat ik gd()(lf in de eigen
inbreng en hel belang van hel ).:ezichlpunl
van waaruit je ven rekt. Zo'n Inrrnu!e moel
de barrières uphcllen russen verschillende
manleren van spreken. HL'Iuiteindelijke
doel is een gesprek vpgang te brengen. de
avond zelf. en ook daarna, waar !lol het
publiek aan deelneemt. Nadh-n zal ik elke
avond trachten Ie verwerken lUI een per-
soonlijk verslag, een essaylsusch teaterstuk.
dat telkens de naam ·01.' mist' zal meeknj-
gen .•
Veto: Waarom een 'tevena :njdl,'mft?
Meuleman: «Omdat ik debauen op gang
wU "Zeilen die heel dirc:kt vertopen. De re-
akues zijn korter dan in een papieren tijd-
schrift. Terzdfdenljd is hel vuur mij ook
een manier om met teater bezig Ie zljn. Ik
zie 'de blinddoek' als een kruising russen
teater en een tijdschrih .•
Veto: Kan jouw ilfltiatit! ook St~im wordm alJ

8

een rtakJit Il'Sl'n dl' minitmt dtba/kli!lulIr van
Vlaandtrtn?
Meuleman: «Inderdaad. In gedrukte tijd-
schriften werden er wel debatten gevoerd.
maar eigenlijk is ook daar nauwelijks spra-
ke van een ecrue debatkuttuur. Wat opvah.
if dat ernTbeiangfl1Tcë'dlsturn~: ~lan8r1j
voor veel mensen in de ganse maatschappij,
steeds meer en enkel nog op tv worden ge-
voerd.s
Veto: Eli waarom is dat ftl1 prob!um?
Meuleman: .Omdat op IV niet ot alleen
slecht kan gedlskussteerd worden. Je moet
eens kijken hoe laai die debatten op rele-
visie beginnen e~aeJ), Denk (KIk aan
hel feh dat elke spr;e""ktlr slechts dertig se'
konden uf zo krijgt. De debatten worden
onderbroken door reklamespots. er zijn
vaste uhzendschema's. cr Is de ongclopflijke
tirannie van de kijksljfers. Televisie hedl
geen respekt vour welk Jo;esprt"kdan ook,
Als voor 'de blinddoek' maar veertig men'
sen komen opdagen. dan gaal de volgende
aflevertng toch d(lor. honr, Ik ')!t"wnne·
uitzendingen "p tv lijken steeds meer tIP
alibi's voor reklame .•

Pretenties

Veto: Jt :ti dal dl' rtnfralt tema ".I dl' d"mtll1l'n
,·,m d~ kUIUI. ,'''" dl' po!md:, '·,W dr tkc>nomit
en l'an dl' U!r";ill' :IJudrn lijn, en hun In/frak-
lir. Dit I"t'rmdd j~(10k In hl'! in!tidmdl' itukjl' in
d( Slu,brochllrr. Kun ~ bij dru inlriding wat
lorlichlinfJ jr<'rn?
Meuleman: _Ikzelf ben iemand die vooral
een teaterverteden en -heden heeft. We la-
[en ons met kunst in omdat we graag beli)!
zijn met schoonheid. In de kunst word je
gekonfronteerd met hel belang van de
vraag naar de macht: "wle heeft de macht
over lvie, ~....je deelt de lakens uit?" Klassiek
is dan om zich te richten naar de politiek.
het domein bij uitstek van de macht, denkt
men. Volgens mij is het echter steeds dulde-
lijker Ie zien dal dl' echte macht daar niet
ligt, maar wel bij de ekonomie. De filosoof
Fukuyama toont bijvoorbeeld op overtut-
gende wijze dat de wereldgeschiedenis
vooral een ekonomtsche geschiedenis Is.•

-tn runeelsrukken zit" je vaak dat men
krampachtig wil bewijzen hoe aktueel hel
stuk wel is up politiek vlak. wet, Ik Slei
voor om hel er nu eens r«hts/rules over Ie

hebben, en te kijken of de politieke uuspra-
ken van die kunstenaars wel echt zo aktu-
eel en waardevol Zijn. In de kunst Is er een
grote traditie van vijandschap mei de polt-
tlek, omdat dat als hel meehtsvete bij uit-
stek wordt aanzien. Met de ekonomie heel!
kt1n51·l!rh<alt1Jd~1 mfnder 1ngelaten

en dat is een vergissing. Er moet ook alge-
rekend worden met de pretentles die kunst
nog altijd bJiJkttè hebben: als je bedenkt
dat de vraag 'kan kunst de wereld redden?'
nog ernstig kan gesteld worcen v..»

.We moeten ook afstappen van het
klassieke linkst: denken dal vanalles wil
veranderen, maar niet beseft dat bepaalde
dingen gewoon <31 langlnltl: ~·r te veran-
deren zijn. Waar sta je dan rnet je voorstel-
len? Bepaalde linkse denkers kunnen gelijk
hebben wanneer ze neuen dat het kapita-
lisme van in het begin 101.11 zit door de be-
hoetien van de mensen te scheiden van het
produceren van dingen, maar verdwijnt het
kapitalisme wel nog? Ik hoorde onlangs
nog iemand stellen dat het kapitalisme te-
gen de helft van de volgende eeuw zal ver-
dwijnen en dat er een retour en torce zal
zijn van het 'echte' sodaüsme. Dat is Inch
belachelijk! Dat Interesseert me dan in de
analySt;' van Fukuyama: hij roem heet dui-
delijk hoe mensen denken binnenin hel
kaphalisme. Ik ben geïnteressee-rd In hem
omdat ik germeresseerd Oen in hoc mensen
denken en welke 'perspektleven' dat biedt.
Misschien Steken we daar beter onze ener-
gie in, in plaats van onreeltsusche modellen
[I.' zitten becenken.»

.Voor Fukuyarna is de oplosstng van
alles het liberalisme: hij geelt tal van VOOT-

beelden van hoe de invoering van een libe-
rale ekonomie vooruitgang heeft opgebracht.
Hij lijkl op weerzinwekkende manier god ijk
le hebben. hel verloop van de geschledenis
analyseert hij volgens die sleutel op nngc-
looflijk koele manier. Als voorbeeld van het
heilzame van het liberalisme. heeft hij het
bijvoorbeeld over de ex-Sovjetunie en chi-
na. Gorharsjov zou de 10UI hebben begaan
poüueke rechten aan zijn bevolking te
schenken. Zo krijg je vakbonden, stakingen
en binnen de kortste keren heb je een cha-
ouscbe roesrand. Terwijl in China, waar de
ekonomie wel OJlgang komt. aan de men-
sen enkel ekonomtsche rechten zijn gt"ge-
ven: ze mogen geld verdienen voor zichzelf.

De politieke rechten komen dan later wel
ooit eens. Let op, Ik vind de ekonomie niet
alleen vreselijk, maar ook vreselijk span-
nend. Het heeft zoveellmpllkaties. je kan er
zoveel mee uhleggen. Ik vind het ook span-
nend, net omdat ik een amateur ben op dat
gebied. Ik organiseer dus ook deze avonden
om er meer over te weten Ie komen.s
Veto: Wat is premf zo wtffzÎn_kiund aan dt
Ilna/ysn van Fllkuyama?
Meuleman: .Ik geschledenls die hij
schetst is weerzinwekkend omdat kapitalis-
me betekent dat bepaalde mensen andere
mensen In hun greep hebben. In die zin
denk ik ook dat polftlek nodig is om de
grootste onevenwichten tegen te werken.
De politiek moet ook een sodaalvangner
opbouwen, en heelt daarom macht nodig ...

e lk las Fukuyama ongeveer u-gelijker-
tijd met Hoysbawm. Fukuyama is een 11-
plsch denkee van de vooruitgang. Hij Weet
heel zeker dilt er een lijn, een kontinuïteit
in de ges«liedcnls is, die uiteindelijk bij het
liberalisme uitkomt. Hij heelt het over het
'einde van de geschiedenis' omdat er vol-
gens hem geen bél~r jeereusen model meer
zal worden gevonden. De Verenigde Staten
vindt hij bijvoorbeeld de gerealiseerde idea-
le: maatschappij, waar uiteindelijk iedereen
de kans krijgt om het te maken (Fukuyama
was adviseur van ex-presldenr Bush), Hubs-
bawm daarentegen toont de grilligheden
die de geschiedenis domineren, de absolute
onvoorspelbaarheld. Hij is de klassiek linkse
denker die wijsr op alle mtsroestanden.
Voor hem is dit een absoluut vn.·selijke
eeuw. Hij geen als voorbeeld de etiek inza-
ke oorlogsvoering die doorheen de eeuwen
was opgebouwd: de twintigste eeuw hedt
alle overeenkomsten gewoon ()pgczt:~d en
er Is een nuolt geziene barbaarshetdjosgc-
breken. Voor Fukuyama is dit niet meer
dan een scheve komma in de lijn van de
geschiedenis. Je ziet: heel verschillende
analyses, maar ergens kun je ze alle twtc:
perlekt gebruiken om de geschiedenis te
begrijpen. Ergens hebben ze alletwee getijlt
ik bedoel, je kan hun logica volgen.» I,

Omwereld

vete- WQllromwi/~ htl i" 'dt blinddoek' ook
O\'I!'r~/tvjrit htbbt,,?
Meuleman:.1k zie dat rv een soort blik-
semafleider is geworden voor vele mensen:
dlskussles die eigenlijk rechtstreeks over
polltlek of over ekonomie zouden moelen
gaan, gaan steeds meer over televisie. On-
langs huurde ik Jembers hel volgende zeg'
gen: "De kiezer heeft altijd gelijk, daar gaan
we toch van uit? Wel. de kijker heeft ook
altijd gelijk." Pas op, ik wil de televisie niet
vul!c:dig zwart afschilderen, ik kijk ook heel
graag tv .•
veto: Wi~ koml er naer de eene afl~....trinj \'aW
·d~b1i"ddo~k?'
Meuleman: _Marc Holth(Jf zal ht:t hebben
over NIck Leesou (van hel Baringsbank-
roet] en over de werking van de wereld-
ekonomie. over het leil dat je hier niets
meer kunt doen, zonder ergens aan de art-
dere kant van de wereld een katastrofe te-
weeg Ie brengen. Peter vandenbernpt en
Bernard van Eeghem brengen l\Vee reater-
stukjes. Jan Joris Lamers spreekt ever rele-
visie als geheugen. Heldi Voel heeft een
beeldhouw, ...erk gemaakt voor 'de blind-
doek' Dirk Deschuner ten sfone 1..11probe-
ren letv tegenover Fukuyama Ie plaatsen.
Nogmaals. al die zaken zijn bedoeld om een
gesprek ('P gang Ie brengen. En als er al
een Iraktie van een gesprek door op gang
kerm. zal ik al zeer tevreden lijn .•
Veto: Vanwaar dt "amen ·de blinddotk', 'dl'
mist'?
Meuleman: uWe willen nadenken en spre-
ken over wal ons te wachten staat, te be-
glnnen vanat nu. De twee begrippen doen
denken aan een beperkt zicht. Het kan
twee dingen betekenen. Olwel zien we nier
goed omdat we het niet zo goed weten. of-
wel zien wc net beter als we ons afsluiten
van de 'ornwereld'. zoals je ook beter hoon
als je Je ogen dicht doer.s

Carl Hourc.au
Henk mreedene

Het In'md Ilïdschnjr 'dl' blinddotk' is fl' zien op
dÎnsdafJ Ij !tbrrlarl: 20.JO u. in hrt S'liC. TM-
jallfJ: 100-/501r

Jaargan9 22 nr. 20 dd, 12 februari 1996 0ulo



Kultuur eindigt waar racisme begint
Black History Month

Oehruari, de kortste maand van
het jaar. is in A merika tradi-
tioneel de Block History Month_

Met manifestaties en kulturele akuvt-
teiten zet men de zwarte gemeenscltap
voor een maand in het centrum van
de aandacht, De dreigende eksekutie
van de Afro-Amerikaanse journalist
Mum;a Abu-Jamal bracht vorig na-
iaar veel volk uil de kulturele sektor
op de been, ook in België. Uit die pro-
testen groeide net initiatief om ook
hier te lande jets op U zetten rond
'black culture'. Naast onder andere
Toneelgroep Stan, de A,flwerpse boek-
handel De Groene Waterman, de
Bellrsschouwburg. De Vooruit en IX
Vaartkapoen, zet ook liet Stuc een
aantal aktiviteiten op rond het tema.

Mumla Abu-Jamal is de bekendste Ingeze-
tene van de Amerikaanse 'dearh-rows' [set-
ten voor ter dood veroordeelden), ln 1982
werd hij tot de gilspuit veroordeeld voor de
moord op een polltieman in Phlladelphta.
Abu·Jamal heeft altijd ontkend de moerde-
naar te zijn, en stilaan wordt duiddijk dat
het om een meengesroken proces gaat, een
afrekening met de journalist en voormalige
Black Panther die door zijn kritische be-
richtgeving de bijnaam 'vorce uf the votce-
less' kreeg. Midd.:n vorig jaar dook nieuw
bewijsmateriaal tip dat zijn onschuld zou
bewijzen, maar Zijn vraag om het proces
over Ie doen werd afgewezen.

Onderrussen is Abu-Jamat in hoger
beroep gegaan. Deze maand wordt de uit-
spraak verwacht en wordt Abu-Jamal mts-
schren toch nog terechtgesteld. Wereldwijd
wordt met spanning de uitspraak van de
rechter afgewacht, en worden enorm veel
vragen gesteld bij de gebruikte procedure.
Mike FarreJL tv-akteur dit: een kom mi tee
leidt dal geld Inzamelt voor.d~ Ab!lJ_am<J.Lj,
kampagne, zegt dat hij nlet weel of Abu-
Jamal schuldig ct onschuldig Is, en "dat dal
moet worden uitgemaakt op een eerlijk
proces. Maar het /5 wel zeker dat hij dat
eerlijk proces nooit gekregen heeft.' Ook de
Dultse minister van aunentandse Zaken
Kinkel sprak zijn o'";;germthdd over de
gang van zaken uit. Bij ons vroeg minister
Derycke aan de goeverneur van Pennsvlva-
nla om gratie te verlenen aan Mumla Abu-
Jamal. Hij gal ook uiting aan zijn bezorgd-
heid over de manier waarop hel pruces le-
gen Abu-Jamal is verlopen.

Front

De bedoeling van de Black History
MOnlh in België Is niet om weer eens een
aantal blanken serieus te horen spreken
over de zwarte gemeenschap en haar pro-
blemen. wat Immers wéér geen kontakt

met de allochtonen betekent. Wel willen de
initiatiefnemers bij monde van Frank Ver·
cruyssen (Tg Slan) -een poging cndeme-
men om een lront te vormen met de mens-
heid, tegen de nefaste evolutie die globaal
aan de hand Is', Ook hier in Bdgit' worden
allochtonen immers met een grote dlskre-
panne lussen woord en daad behandeld:
overleden verstekelingen worden onder
grote aandacht begraven, terwijl op datzelf-
de moment de overlevenden prompt terug-
gestuurd worden. Lees er het ureuwe bock
van Chris De StOOp maar op na.

Mama

De deelname van het stee aan de
Black Hlstory Month kencernreen Dm op
de hedendaagse populaire kultuur, en dus
nnvermijdelljk op de relatie lussen Europa
en de Verenigde Stalen. In de Illm en In de
pepmuziek wordt de Amerikaanse Invloed
op onze nallllrltlgse samenleving wellicht
het frappantst gevoeld, Nu wordt er - etn-
delijk - ook aan gedacht om de moderne
Amerikaanse geschtedenis te herschrijven
vanuit andere standpunten dan die van de
hereroseksueje, blanke man behorend 101
de middenklasse. Ook wij moeten onze re-
latie mei dat dominante perspektief dras-
tisch herzien, zo heet hel. Wr moeten de
zwanen leren zien als evenwaardige men-
sen, stoppen met ze stereotiep af te schilde-
ren. Of om hel met de woorden van Geurge
Jacksen. in een brief aan zijn moeder, te
zeggen: "Lleve moeder, Ik ben blij dat JIJ
geen zangeres ol cfaÎlsem was. Hel beeld
dat men In dit deel van de wereld heeft, Is
dal wij slechts bekwaam zijn In één of twee
gebieden, de dienstensektor of de sektor
van de fysieke ontspanning (Zingen,
dansen, boksen, basketbal). Zou jij die
reorte willen ondersteunen dat v.1J voor
niets goed Zijn, behalve dan om onze over-
wddiget;ye d_î<:-".e..!!....2!...!!.vRfJl~ken.z.-

Programma

Het Stuc neemt met vijf everiememen
deel aan de Blad:: History Monlh. Opener is
"rrëres . Ia roulette rouge' van OJivier Da-
han, een rauwe en flhsende schets, een op-
standige film over een zwarte geschiedenis
In Europa. Het vidtûwt:~k van Tllny Cokes
neemt de media op de; korrel. Aan de hand
van nieuwsbeelden van de brandende zwer-
te stadSwijken uit de jaren zesrlg, legt hij In
'Black Celebradon- de link mei de Los An-
geles-cpsta nden in J 993: in beide gevallen
blijven de media spreken over rellen in
nlaats van over een opstand. Zo demon-
sneert hij helder en kordaat de krtmlnaüs-
ering van sodale revoltes. in 'Fade to black'
zei hij bekornmemarteerde filmgenerieken
op het ritme van een heftige hiphopbeat
om aan te tonen hoe de zwanen In de loop

Greg Tate samen in een gesprek over het
wat en waarom van de Bleek Hlstory
Monlh hier en in de Verenigde Staten, over
onverschilligheid en engagement, over tea-
ter, muziek en politiek. Hildegard De Vuyst
leidt het debat in produktieve banen.

van de Illm- en tv-geschiedenis blootgesteld
worden (en soms zichzelf blootstellen] aan
eksplohaue en stereoüpertng.

Greg Tare. journalist. muZikant en tee-
rermaker, komt in het Stuc een lezing ge-
ven over 'zwarte muziek voor een blank
publiek' en brengt met een duoversie van
Zijn band 'Mack Diva' een spokenwerdper.
formanee mer ingrediënten uit hiphop.
funk, Jungle en frecjazzjmprovjsatje. Hel
afsluitende Black Hlstory-debat brengt tea-
terrnakers Frank vcrcruyssen. Jolcrue De
Keersmaeker, Eel'ke Sans, Peter Terryn en

Peter Roelens

Dcndndag I~ ttI vrijdag Ui f~bruiJri, 20.00 u.
'FrtTn· I" rau/nrt ,ougt', 100- 15Of,. Dinsdag
20 Februeri, 10.00 u., Vidro"STan)' Cckts, J()().
150fr. Woensdag Zl f~bruari,10.JO u.. Grtg
Tete: 1aing OVl!'rZwarlt mlltitk voeT ten Blank
publi~k. gratis. Dond"dag Zl ftbruari, 20.)0 u~
MiJ(k DIva mtl Grtg Tart tn So)'ini Assata ûrant,
ZOO·)OOfT. MaQlIdiJ!}26 ftbruari. 20.)0 u.. Blaek
Hislory·dtba/. !IrQ/is,Mttr hierover in dil'vot-
!Inuit Vtto s.

,,

,t,
•

'à1fs gnvoqn loilt/papi" is in Afrika ten twe.

GELETTERDE MENSEN
Adriaan Van Dis en Connie Palmen
Een fonkelende collage van fraaie. vermakelijke. diepzinnige. soms grimmige
en altijd beklijvende teksten .....aarmee zij in 1995 de AKO-literatuurpriJs won
en luj De Gouden Uil.
Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
Dinsdag 13 februari 1996 om 20:00 u

, CULTUREEL CENTRUM LEUVEN

FLAMENCO
EI Romano
Canto puro van de bovenste plank voor 11 gebracht door een Leuvense gitano.
Voor het concert wordt een uitgebreide lezing gegeven.

Wijziging locatie!
Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63
Woensdag 14 februari 1996 lezing (19:00 u) en concert (20:00 u)

(fo/a archltf}

RESERVATIE: 016/222.113
Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
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Recente geschiedenis van Boeroendi weinig rooskleurig

Kolonisatie oorzaak rivaliteit lussen
HoeiDeS en Toelsies

(met donderdag van drie IDIUS "UT
«Jf bloementapijt op het Ladn"ze·
pkin). HÎumu WIl Ammsty de een-
Mda. at w:stÎ§ftI qp de pr«IJi~ si',,-
atie wiIZ4rinMI land zich bevindt
sinds 21 oktober 1993, de dog WaDrop
tornmali!J presidOit Mddrior NIla-
d..iJoY, 's Lnuls ank demokratisch
w:rIwun prrsidLnl. wrmoord -.wrd
door opstandi~ paraknmlfUlNW's die
ik mm:ht vn1dot grijpm. Hiuondu
wordt tvrn tnv9~kdun op ik re«n-
U, bl«di~ geschiednris van hel land,
Ms jnleidi"!J bij het interview mei
8«ruouIithslamdige proft'SSOr FIlip
ReyntjrlfS op de vol!JOlde paginlZ_

a..~ndi. dat kwa oppervlakte jets kleiner
is dan Bclgië. is één van de encmsr bevolkte
gebleden van Afrika. In 1994 werd de nm-
vang van haar beVolking geschat op onge-
veer 5.8 miljoen inwoners. Geen media-
bericht over aoeroendr ga a t voorbij of er
wordt op gewezen dal het land gdNl/bmr-
Jffrd is door de tegenstelling tussen Hoeices
en TucuiC'i. Hel land werd 'ontdekt' door
twee Brillen in 1858 en in 1885 werd hel
toegewezen aan Duitsland, Ol" de konferen-
tie va n Berlijn. Tijdens die konrercnue ver-
deelden de Europese mogendheden (en
België) Afrika onder elkaar. In 1916, mid-
denin de Eerste Wereldoorlog, werden de
Duitsers verjaagd door BelgiSCh-Kungolese
troepen. Later, in de schaduw van het Ver-
drag van versetnes 0919). werden Boe-

MET PE RUGZAK DOORHtEN

(TOSCANIË)

AVONTUURLIJkE- EN kULTURElE
VAkANTIE VOOR

JONGERENVANAf 17JAAR
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malige Roe a nd a -Oc['()fiIdi een administra-
tieve eenheid met Belgisch Kongo. Pas in
1962 werden Roeanda en Bueruendi onaf-
hankelijk. en van elkaar gescheiden.

:n lIIttl af aan hrbtJftI de kokmisato-
ren geweigerd om het kulturde kolder dar
VOOf" de kokmisaLie in Boercendl bestond,
te erkennen en te aanvaarden. OOItzou im-
mers betekenen dal ze het alibi van de be-
sdJavingsmissk dal gebruikt werd om hun
verovenngsdraeg te verbergen, moesten
laten vallen, Voor de Europeaan was hel
!iÏmpd~ de 'rcetstes waren de meesters. de
onderdrukkers van de uoeoes, hun slaven.
Er was evenwel voor de kolonÎSlllie noou
spr.tke v.." een uitgesproken kloofrussen
beiden. wals die er nu wel is. Dit funda-
mentele onbegrip van het Boerocndesc sys-
teem door de kolomsten. hedt er toe geteid
dat de scheidingslijn tussen kide etnieên,

die wel bestond, werd uitgediept en rigide
werd. Omwille van hel ren dat de kolonisa-
toren westerse waarden gingen opdringen.
raakte de Boereendces het noorden kwijt.
Door de mcdernisermgsdrang van de kolo-
niale mogendheden werden immers de tra-
ditionele relaues verwoest. De autochtone
bevolking ging op zoek naar een nieuwe
identiteit, die van de etnre.

RWQgQSore

Tijdens de jaren zestig. wanneer de
wind v..n de onafuankelijkheid over het
ganse Afrikaanse kontinent waaide. werd In
ëoeroendr een moderne demokratie opge-
legd. Uil de meer dan twintig partijen die
ontstonden, was de natiunalistische, popu-
liStische Uprona (Union pour Ic pmgrès
naucnaj] de belangrijkste. Ze werd geleid
door de eezr-nrros Louis gwegasore. een
man die goede reteues heeft met andere
progressieve Afrikaan~ kiders als de xon-
gelees Lumumba en de Tanzaniaanse leider
Nyerere. Op dit punt, nel voor de onilfhan-

-

(fOUT[)jnn TtlolIIlT;S):

kelijkheld. ontstond ren bèlängrijk verscnü
tussen Boeroendi en Roeanda. In dil laatste
land kwam er een Hoetoeparn] die een ein-
de wil maken aan de heerschappij van de
Toctsjd. tc:rwijl in acereenor steeds de
Toetsles aan de macht bleven.

Startsein

In september 196 J behaalde de Uprona
een uitgesproken verkiezingsoverwinning
mei nL1~enlig procent van de sternmen.
maar nog geen maand later werd Rwagaso-
re: vermoerd. Dit bracht een breuk binnen
de Uprona teweeg en daarmee samenhan-
gend. de eerste kontromaues russen de
Hoel0C5 en de Toetsies. Wanneer aceroendr
('1' J juli 1962 onafhankelijk werd, waren
de kiemen van de euusche konflikten reeds
aanwezig. en ze werden al gauw heviger.
wa a rduor het land onbcsruurba ..r werd.
Dieptepum was de moord op alle Hoetoe-
partcrnentslcdcn en verscheidene duizen-
den Hoetoe-ufflcierun.

Van 1966. wanneer de eerste republiek
onder Micombero werd geïnstalleerd. 101
1993, het tijdstip van de eerste dernokreu-
scne presidentsverkiezingen. is de acereen-
dese geschiedenis verbazingwekkend repeti-
tief. Er volgden drie republieken. militaire
regimes onder leiding van een 'roeute. tel-
kens na een staatsgreep. Steeds waren er
massamoorden waar de Hoeroes hel slacht-
offer van waren. Een nieuw dieptepunt
werd bereikt met de de genocide van 1972.
waarbij naar schatting driehonderdduizend
dnden vielen en er ongeveer evenveel Hoe-
roes op de vlucht gingen. roetstetetoers
hadden de massamoord gepland om de
"Hoetoebevolking te reduceren tor er nog
zoveelzouden overblijven als er Toersies
zfjn". Wanneer in 1988 een zoveelste bloed-
bad plaatsvond, nu met verscheidene nen-
dUi7.c:nde,\"!doden en zestigduizend vluchte-
lingen, reágeerde de internationale gemeen-
schap voor-her eerst. Ze dreigde haar hulp
terug rejrekken als hel demokrattsertngs-
proces nlel op gang kwam. De hcrvormin-. ~
gen die tot staad kwamen, leken op het
eerste gezlcbt nitt meer dan schone schijn.
maar uiteindc:lijk""~en ze aanleiding tot
werkelijke: hervormingen die in 1992 resul-
teerden in een nieuwe grondwet waarin
meerdere perujen toegelaten waren. I juni
1993 vonden er dan voor het eerst demo-
kraüsche presidentsverkiezingen pl ..ars. die
met twee derde van de stemmen ruim ge-
wonnen werden door Melchior Ndadayc.
L'en Hoetoe van deFrodebupartlj {Front
pour la démocraue au Burundi). Die werd
echter nog geen half Jaar later vermoord n a
een mislukte staatsgreep, dit' het startsein
gal voor nog maar eens een genocide.

Tunnel ,
In de plaats van Ndadaye kwam een

andere Hoeroe. Cyprien Ntaryamira. Ook
hij onderging het lol van zijn voorgangêr.
Het vliegtuig waar hij samen met zijn'R()t:-
andese ambrsgenoot Habyarlmana mee óp
de terugweg was van een Afrikaans ove~,,\
leg.. werd boven Kigali op 6 april 1994
neergeschoten. Wilt aanleiding goal voor de
beruchte slachtpartij in Rueanda.

Momenteel is SyJvL'jilre ~tibantun&an-
y.. presidem. De krisis in Boeroendl is nog
steeds volop aan de gang. In zijn nieuw-
j....rstoespr a 'lk liet de president blijken dat
hij niel erg optimistisch gestemd was over
de huidige toestand: "de krisis is de voorbije
twaalf maanden zo erg geworden dat men
tich kan afvragen nf er wel politieke wil en
kracht aanwezig is om het land van de to-

tale ineenstorting te redden". Hcl einde van
de runnel lijkt dus nog niet echr ln zicht,

Dietmar Bosmans
Voordit tJrtikel ~rdm 'B«roHldi; I:ndegrup
van de imgst' van Mark Heirman. [lpis, AnTWrr-
pm) en ï..n politiqut! de la htune: HwundtJ.
Burundi 1994-95'. (iN temps modemes. Parijs)
5t'rtJadplef'!ld.

•

Op dele lande:ndag kan je je lnschri]-
ven voor bepaalde werkgroepen. Er zijn
erover schuldenlast, voedsejvefügbeld,
privatiseringen. Pree Trade- FaîrTra.de,
regtonale samenwerking, Afrikanen in
België,. enzovocn.jn elk van de groepen,
zullen er - kcnrcrm met hel
uitgangspum van hel gebeuren-
Afrikaanse gasten nuen.

'Smulden kwijt$Chddén'!S één van
de~n van 'Vierkant voor Afrika'_ Elke
deelnemer die het wenst. kan op de
landendag tijn standpunt omtrent deze
matene kwijt aan hel IMP in Washington
en aan de minister van Finam;ii:n
Maysladl. Merkwaardig is dat dIl via
Icrernec gaat gebeuren, w.am Ainka en
internet zijn momenteel even sterk mei
elkaar vertrouwd als HOl':"IOesmet
'roeestes, ••

l::(tI~ 1
C(~:l"'r

nensestraat 118 • Leuven
016123.70.30

Open van 9 tot 22 u,

Oxlam Afrika·Landendag

(db)

De dttlnmin!Jwrijs voor ik landenda!l îs 100
frank HW! de ~/ukJd!lm i1.1sdai1.! "lijn:
jo,,~rell. werkicull I!II ,9q1t'nsIonl!t!rdtm.. Dt
rat betaQ]t ISOfrtJnk. Inschrijven k4n je in
em Wereldwinkd.
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ZaterdiJg 17 feb:ruori orsonisem
Oxf(Jm~Wereldwin~1s in hel Maria-
Theresia College een Afrikaanse
I4.ndemlag. UiIgQugspunl van de
organisawn:.n is dat "een diagnose
vaH ik toestand in Afrib maken.
?;inlo<Js is, tenzij wij die analys.e
opbouwen met. de Afn1umt!n zel{"_

Met die lU()$Ofie hebben de deelcernende
organisaties aan de kampagne 'Vierkani
Voor Atrlk.a' (Broederlijk Delen. cccmbo.
Oxfam, Vred~üandeD, Wereldsolidariteît
en NCOS-II.11.11) een gez.uneJijke
dialoog or gang gebredu roet permers in
verschillende Afrikaanse landen. Samen
hebben ze getracht om tot voorstelfen van
een juiste aanpak van het. Afrikaanse
probleem te: komen. De resultaten hiervan
zuäen bekend worden gemaakt (lP deze
landendag en zullen de basis' "Vormen van
de politieke akues. die de volgende maan-
den met 'Vierkani voor Afrika' zullen
gevoerd worden, Deze landendag
beseneuwen de organisatoren dan ook als
een 'scbarroermcmenr.



Boeroendikenner Professor Reyntjens luidt de noodklok

uit vrees voor hun eigen veiligheid gewoon
niet meer durven Ie gaan. Om die reden
heeft Bdgië trouwens de untversnatre sa-
men werking gestopt mer soeecendt.e
Veto: Op welkt monitr kan dt inurnationaft
9tm«1lsdlap I!Ijdra~n fot eenmogthjkL uplos-
fing van sut probltnn?
Reyntjens: -votgens mij zouden de belan-
grijkste Internationale betrokkenen, met
name Duitsland. Frankrijk, België, de Buro-
pese Unie en de: V~renlgde Stalen een soort
kartel moelen vorfçen en een forum kre-
eren waar de belangrijkste aceroendese
akroren (Kerk. leger, milities. politieke par-
tijen. enzovoonfsaml!n rond de tafel kun-
nen gaan zuren urn samen naar een politie-
ke oplossing te zoeken. Ik voordelen zijn
legitiem: hel kost welniK~ln tegenstelling
Uit de kosten die een humanitair drama als
een burgeruorlug met zich brengt - en het
is relatld rislkolol,ls, aangenen bij eventuele
mislukking men toch altijd kan zeggen dat
men her geprobeerd heeft. Het alternarlef is
dat Boereendi onvermijdelijk in een burger-

"] unrlug terecht komt. De reden waarom men
~ momemeel niet lijkt Ie kunnen komen tot

"

"In Boeroendi vallen er ten gevolge van hel etnische
geweld wekelijks vijfhonderd doden"

A N T 5 C H E

'_-_

0's de internationale gemeen-
schap njet snel iets gaat onder-
nemen, stevent Boeroendi regel·

recht op burgeroorlog ar, Deze uit-
spraak van Ik eminente Boeroendi-
en Roeatultukskund"ge Filip Reyntjerrs,
professor aan de universiteiten van
Antwerpen. Leuven en aan de ULB,
toont aan dat de kampu.sgroep van
Amnesry International niet voor niets
de situatie in het land onder de schijn-
werpers wil brengen. Zoals geweten
zijn de teget1stellingen ;11 het land ge-
kenmerkt door die van de Hoetoe- en
Toetsie-etnieên. Maar wie tiin dat nu
eigetllijk en waarom staan ze elkaar
naar het levetl?

Reyntjens: ~Het zijn geen etnische groe-
pen in de amropolngische betekenis van
het woord, Er zijn namelijk geen verschil-
len in kultuur, taal, godsdienst, ... Er vinden
zelj~ frekwent huwelijken plaats tussen Ie·
den van dl' bdde bevolkingsgroepen. Hel
zijn veeleer emieën in die zin dat hel toen-
mensgroepen zijn. Voor de kclcnlsene was
het verschil tussen belden dan ook niet re-
levant, evenwel niet onbesraande. TIjdens
de kolonisatie werden bepaalde maatrege-
len genomen. eerder onbewust, die dat
etnische bewustzijn deden roenemen. Dat
het konflikt momenteel zo uitgesproken Is
tussen Hoetees en 'roeutes. heeft vooral
politieke redenen. Machthebbers, vooral
dan in Roeanda. manipuleren de erntcnetr
om hun posities te kunnen handhaven.»
Veto: Blijkbaar bnchou'Nt u de kDlonin/tie ali
een doors/a~de [aktor in het ontstaan \"Iln
de scheidingslijn IUSstn df IW« etnieën.
Reyntjens: «om te beginnen is net als in
de rest van Afrika de maatschappij daar-
door fundamenteel gedestruktureerd. Door
hel opleggen van de moderniseringen. wer-
den de traditionele verhoudingen ernstig
aangetast. Op zich Is dat nog niet eens zo
erg. onze geschledents Is er ook één ge·
weest van kolonisatie, denk maar aan wat
hier gebeurde in de middeleeuwen. Wat het
etnische discours betreh. heeft Belgii' zoals
gezegd eerder onbewust een aanral maat-
regelen genomen waardoor bepaalde kate-
gorteên als machthebbers werden gezien.
Zo Is men bijvoorbeeld gaan UJtuijifrtn van-
af 1920, zodat alle hoge posten aan Toetsles

-

demokrat!·Khe pWiidentswrkiainSOl in BoerOt'n·
di: nog Sten halfjaar nadat Melchior Ndadaye
aan de macht W<ll, liel hlï hellt'Vtn in wat men
toen als ten 'mislukte' pu/eh bnlunlN/de? ZI)"n
dt echu machthebbers nîet zij die venef hel
besin l'Qn de onafhankLlt)1rhrid de rou'Ntjn in
handel'! hebbm?
Reynljeru: ..Die zogenaamde mislukte
utch bleek een 'kruipende putch" te zijn.
Hetwas wat Ik noem èen v"im_de meest
suksesvolle mislukte staatsgrepen ooit. Uit-
eindelijk werd ze namelijk bezegeld met
een 'cönvennon de gouvernement' op IQ

september 1994. die een institutionele ver-
taling was van de putch. Men sreïde de
grondwet die in 1992 was ingevoerd bulten
werking en annuleerde de verklezlngen.
Eigenlijk is er op dit ogenblik geen regering
en is de macht van de presidem gering .•
Veto: Wal is de veranlwoordclijkheid \'an hel
leger in de manamooraen? MeI ollgfV«r achten-
negen/i's pro({'111TOt'/siN in haar rangtn lUkt hn
niet melem een onpartijdige ektor in IIn klmflikl.
Reyntjens: .wd, het is zo dat de 'roetstes
het leger beschouwen als een soort verre-
kerlngspolls. zeker na de gebeurtenissen In
Roeanda in 1994. De oorzaak van die onge-
IIJke samenstelling gaat terug op de kolent-
ale.'periode: de Belgen besloten toen tegen
het einde van hun aanwezigheid om een
militaire school op Ie richten. Dat deden ze
in een streek waar voornamelijk 'roerstes
woonden. en bijgevolg waren zij ook dege-
nen bl] wie men ging rekruteren, Een op-
lossing voor hel probleem lijkt mij enkel
mogelijk na een algemene diskussie waarin
over alle mogelijke problemen, zoals justt-
tie. bescherming van de minderheden en
toegang tot het onderwijs. wordt onderhen-
deld. Ik vrees echter dal dit nog wel een
lijdje op zich zou kunnen laten wachten .•
Veto: Ook hel onderwijs is lange tijd in handen
van de TaasÎef sr.veesl en als dusdanig ten
werkluig om hun mochlle l'ergrottn. Hoe is de
toestand van hel onderwijs op dit ogenblik? Heb·
ben de HoeIONnu ook loegang?
Reyntjens: .Vroeger was het Inderdaad zo
dat als Je Hoeroe was. de toegang tot het
onderwijs afgesloten zag. Met het vcrzee-
nfngsprcces van Buyoya was de situatie in
rosnreve zin geëvolueerd. HOCWd kregen
eindelijk ook vrije toegang tot hel mlddel-
baar en hoger endere ..ijs. Tegenwoordig is
de onden ...ijssituatie weer achteruit gegaan:
de scholen zijn 'gezuiverd' van Hoeroes. die

werden gegeven.1t •
Veto: Tot/993 vin rr dn'e republiekLn!flWlls/,
waarin er slttds Un stukl mom was die de
malhl had. WtikL ar"", IHrltgt1lwoordi!Jl1'!zij?
De TOt'lSI-ts?Of SlfChll ten detl en'an?
ReyntJens: .Je kan eigenJljk niet zeggen
dat dé 'roetsies aan het roer stonden. Het Is
nog een minderheidsgroep daarbinnen die
de touwtjes in handen hadden. namdijk de
T~Îma. Die meehtsgroep werd-trou· .
wens geregeld uitgedund, daar de koek van
de staat steeds kleiner werd lt.

Bloedbad

Veto: Vanaf 1988 /011993 is er dan etn dtme·
krarismngsproas geweesl, Vanwaaf die omme·
twaei?
Revntjens: -Na het bloedbad van 1988
was er sterke Imernatlonale druk om her-
vorrntngen door Ie voeren. President Buvn-
ya !tat om die reden hel startsein tot een
periode van natinnalt: verzoening. Hocroes
werden voor het eerst sinds lang weer bij
het bestuur betrokken. De hervorrmngen
die Buyoya op dat punt doorvoerde, waren
echter vooral bedoeld urn de illusie van
demokratie hoog te houden. Maar eens het
proces aanvang had genomen, leek het in
een stroomversnelling te komen: in 1991
srarue een ware demokrausenngslaze.
Eigenlijk was die legenstrijdig met de ver-
zoeningsfaze. en bovendien was ze veelte
snel gekomen, Met een demokrarlsering
speelt immers de macht van het getal. en
ziel men dat de mensen etnisch gaan stern-
men, wat de verzoening niet echt ten goede
komt. Om die reden pleit ik dan ook voor
bepaalde verzoentngsmechantsmen. zoals
paritaire kommttees, die de strikte demo-
kratie, die in dil land loch niet werkt, 3('
zwekken.s

«Buiten enkele algemene Afrikaanse
problemen voor de demokraûe. zoals de
diepe armoede en het klléntellsme. Is In
sceroend! de zuivere werking van hel
meerderheidsysteem onwerkbaar. Deze si·
tuatle waarin er slechts twee erntscne groe-
pen zijn. maakt trouwens dat Boeroendi en
aceende uniek zijn in Afrika. Een kensen-
susdemokrarfe. waarin dl" scherpe kanten
van een zuivert: demokratie worden afge-
zwakt, lijkt me dan ook het streefdoel.·
Veto: Dat de zuivere demokralil' niel "o\'trk1,ka"
men opmaken uil wal er atbturdt na de terne
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zo'n een overleg. Is dat men niet weet hoe
men de situatie dient aan te pakken. Bdglë
is bovendten getraumatiseerd na hetgeen er
in Roeanda gebeurd is, en terecht .•

Kartel ,
Veto: Waarom huft men eigenlIjk w lans ge·
wacht met reageren op de !JebturfeniW!n in
Boer~"dj?
Reyntjens: «Omwille 'van de Koude Oor-
log was men veer roleraruer. Zoals Kennedy
ooit zei over een diktator in Laujns-Ameri-
ka: "h's a son of a bitch. but trs our son (l[ a
blrch". Vandaar lIok dat er eigenlijk niet ge-
reageerd werd na de genocide van 1972.
Het 'kondhlonalhehsbeglnsel', waarbij men
bepaalde voorwaaroen stelt over onder-
meer de mensenrechten in ruil voor uoao-
ctêle hulp, gold toen nug niet al te sterk.
Anderzijds is het ook zo dat de media regen-
womdig veel sneller ter pteerse zijn om ons
met de neus op de feiten te drukken .•
Veto: Hot is hel !Jelreldmt1 de mll'fSClrechlrn?
Reyntjens: .Ze.'er slecht. Het belangrijkste
mensenrecht. het recht op leven, wordt
vooneurend geschonden. Wekelijks vallen
er gemiddeld vljthonderd doden. en het
wordt steeds erger. Ne!(cntig procem, van
die mooroen worden gepleegd dmfr het
leger. dal hl'el erg ver gaat in haar laak om
de orde Ie handhaven. en door Toelskmili·
nes. Een gTUot prubleem dat dit sijler met
zich meebrengt. Is het gewenningsdfekt dat
het veroorzaakt: het komt niet in de media
en de belangstelling van de Internationale
gemeenschap verslapt. Als er ineens vijfen-
twintigduizend doden zouden vallen, her
sijkr dat er jaarlijks feitelijk bereikt wordt.
zou de aandacht wei heel wat hoger lijn.
Verder zitten er heel wat mensen zonder
proces In de gevangenls. Onk het recht op
eigendom wordt voortdurend geschonden.
aangezien mensen bij etnische zuiveringen
hun huls uit worden gedreven .•
veto: Wat zijl'! de .!/elijkLnissfrt met war er v"dt
in Rotanda afsptelt?
Reyntjens: «Belangrijk alleszins is dat in
beide landen de 'roerstes het leger in han-
den hebben. Toch is er een groot verschil
russen de twee. In Roeanda is er na het
bloedbad van 1994 geen ruimte meer voor
onderhandelingen, aangezien men daar nu
winnaars (hel RPR) en verliezers heen. In
Boeroendi Is dal nier het geval. wat rnaaki
dat ik de toekomst voor dil land toch iets
postuever zie. En als her er mis zou lopen.
dan verwacht ik geen genocide zoals in
Roeanda. maar veeleer een burgeroorleg.
Ma~r Ik vrees dat dat eigenlijk geen verschil
rnaakt.s

\

onvrer aecker
Dietmar Bosmans
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Stripauteurs doen wat ze willen

One-shot in opmars

ae[ranstalige Belgisclrf! strip-
uitgeverijen maken er
momenteel een erezaak van

om elk mer een auteursreeks voor
_ volwassenen voor de dag te komen.

'Voor volwassenen' betekent dat de
behandelde tema's in die strips iet of
wat meer appelleren aan een ouder
lezerspubliek. De meestal erg uil de
kluiten gewassett prijs of de relatief
zeldzame gewelddadige erotiek hebben
er dus weinig mei! re maken. De lief-~
hebber van het volwassenengenre
wrijft iich in de pollekes en spaart
ziel! te pletter. Zlllke auteursreeksen
bulken jn het a/gemeell immers van
de originele verhalen, omdat de au-
teur eens lekker zijn zin mag doen.
Zeer recent kwam uifgf!'l,'crij DargQud
nog meI 'Zo'n reeks op de proppen. Dal
was voor Veto de aanleid;"9 voor een
inventaris va" het u;tgeversgeweld.

Auteurstrip en ene-shot worden meestal
gebruikt om dezelfde soort strips aan te

,
duiden. Auteurstrip betekern dat de auteur
belangrijk is, nler de reeks - er moeten
gecn vaste personages optreden. Orte-shot
beklemtoont dan weer dat de auteurs hier
geen eindeloze reeksen ('Jommeke'. 'The
x-men'} beginnen, maar alleen afgewerkte
verhak:n beengen. En! .meul'5lnp heelt
veel weg van een roman gczlcn de kemple-
Ie vrijheid wal betrelt onderwerp en aan-
pak. De auteur kan eens werken bulten het
keurslijf van een reeks. BIJ een reeks Is één
album van acfuenveerng pagina's per Jaar
een must, een auteurstrip heeft geen rijds-
of oppervlaktebeperkingen.

'Vrije Vlucht' heelt de bellljdt>flSwaar.
dige slat us uitgangspunt te zijn voor de
huidige tioosse van auteursrrlps. Sinds 1988
heelt uitgeverij Dupt)'i~I~venendenlg
strips in deze reeks uhgcbracht. De zeer
verzorgde uitgave [harde kaft. mooi gra-
fisch konsept) ma ...kt van de reeks een vlag-
genschip, een prcstlgcprujukt. 'Het was van
meet al aan duiddijk dat wc de uitgaves
zeer goed zouden verzorgen. De reeks was
uitdrukkelijk bedoeld voor een vclwasse-
nenpobllek omdat onze uitgeverij tot dan
toe neuwenjks srrfps voor volwassenen

maakte. We merkten nochtans aan eoquê-
tes dat er wel behoefte was aan degelijke
volwassenenstrips. Natuurlijk merk je de
verzorgde kwaliteit ook aa-i de prijs. Bij al
onze andere reeksen doen we ons uiterste
best om de prijs laag Ie houden, bij deze
reeks boch dal nter: de lezers zijn bereid
om relatief veel geld neer Ie tellen voor een
goede votwassenenstrtp'c legi een woord"
voerder van Dupuis uil.

Scorpio

Dupuls zelf noemt de reeks een sukses.
Om enige kans op slagen te hebben, wer-
den in hel begin enkele auteurs aangespro-
ken die bijna zeker voor een goede verkoop
zouden zorgen: de Zwitser Coscy bijvoor-
beeld (zie veto 131. Na acht Jaar blijk! de
verkoop nog steeds Ie staan of te vallen mei
de auteur. Van een reeksetlekt Is veel mln-
der sprake. Binsfdd en Plarrque's 'Jtmene:
verkocht bijvoerbeeld amper duizend
eksemplaren in het Nederlands,

Dupuis's 'Vrije Vlucht' was niet de eer-
ste auteursreeks. çasterman bracht bijvoor-
beeld sinds hel ontstaan van het striptijd-
schrift 'wordt Vervolgd' - begin jaren
tachtig. het blad is oneertussen ter ziek-
de zogenaamde 'Wordt Vervolgd Romans'
en 'Wordt Vervolgd Novellen'. De Doornik-
se uitgever heeft altijd al een boontje gehad
voor sterke auteurs. Supertalenten als Tar-
di. de tekenaar van all time classic 'Het
Besloten Land' (ook de naam van het snip·
programma op Radio Srurpio en van de
nieuwe stripwinkei in het pand van cara-
paces),-aourgenn (zie wederom veto 131 en
Schuiten [van de cyclus 'De duistere are-
den' en dil servets-Iurn 'Taxandria') voelen
zich dan ook al jaren goed in de auteurs-
reeksen van Casterman.

Kant i'lA UJir
(J'll'j'><!

Ruim een jaar geleden stier! de kollek-
tie 'Wordt vervolgd' een stille dood. Maar
geen nood: de strips worden nog op dcaelf-
de manier uitgegeven, alleen worden ze nu
niet meer ondergebracht in een reeks. De
naam van de auteur moet voldoende zijn
om kopers te lokken. Dat laatste is evenwet
nkt de sterkste. ~nt voiULd.eul\8!'ve!: op fle
Nederlandstalige markt verschijnt maar een
deel van de oorspronkelijk Franse produk-
ties, omdat de kommerslêle resultaten in
het Nederlandse taalgebied dlkwljls regen-
vallen.

Le Lombard is een andere uitgever die
al vroeg auteurstrips uitbracht. In dl' reeks
'Verhalen en Legenden' v~I1I~Oç,~FT}linde
Jaren tachtig heel wat kUc.M~fi, 'Avon-
tuur zonder helden' van Dany ('Ropie Oor-
1jt'S') en Van Hamme ('XIII') dat in die
feeks verscheen, kreeg zelfs hl;:l,onll:rechte
predikaat 'eerste one-shor Ook 'Verhalen
en Legenden' is Wijlen, Sinds een jaar vult
te Lombard de plaats daarvan in met de
kollektie 'Getekend', waarin alleen ene-
shots van bekende auteurs worden gepub-
llceerd. Onder andere Franz (Veto 13) en
Cosev hebben al werk in deze reeks gepub-
llceerd. Andreas, de geniale Duitse Belg dit'

In Pra nkrijk woont, leverde hel leuke 'Styx'
al en binnenkort wordt een vervolg op
'Avontuur zonder belden' verwacht.

De jongste aanwinst voor de auteur-
Strips is een schuterend uitgegeven kollek-
tie met een verschrikkelijk ouderwetse
naam: 'Beeldromans' van uitgever Dargaud.
En het is die uitgeverij duidelijk menens.
Een woordvoerder maakte zeil de vergelijk-
ing met 'Vrije Vlucht'. Op dit moment
liggen de twee eerste verhalen in de win-
keL 'De blanke sultane' van Christin en
Goetzinger is een fotografisch getekend,
naturalistisch relaas over toevallige kansen
en een verspild versus een avontuurlijk
leven. Om echt goed te zijn, entbeert het
verhaal wat verrassende gebeurtenissen,
maar mooi verteld is het wel. De andere
titel 'Hl;:[ gc:!ool heiligt de middelen' van
Perest ('Het besloten land') en Bignon, is
origineler. Dit: ~rlp telt maar liefst honderd
gerekende pagina's, met veel tekst, en
houd! de lezer dus behoorlijk lang zoet. Hij
vertelt over een stripauteur die rondbazuint
dat hij roma& schrijh, over een pastoor die
gelieerd is met Be '!lalfia, over intelligente
kanen en over vreemde gebeurtenissen in
Bretagne. De plot blijkt erg gekompliceerd.
maar ook zeer boeiend. Bij Dargaud is men
er niet heJcmaal gerust in of hel publiek zal
roehappen. "Het is een gok". geelt men toe.

Het probleem is niet het gebrek aan
inspiratie bij de auteurs, maar de rekbaar-
heid van de markt. Het budget van de ge-
middelde Nederlandstalige stripkoper is
immers beperkt. De zware selektie van te
venalen Strips bij castermen geeft dat al
aan. Maar voorlopig neemt de tevredenheid
(goede strips) en de frustratie (wegens geld-
gebrek) hij de striplezer gestadfg we. Deze
strips zijn niet alken bestemd voor vcrwas-
serten. he! medlurn zelf wordt op deze ,
manier srceds meer volwassen. Pas als
talenten zich vrij kunnen uitleven. is er
sprake van kunst.

Gert Me~lers

(WATERSKI)

(WINDSURFING)

(KANO)

(KAJAK)

(ZEILEN)

(MOUNTAINBIKE)

(OMO-MEER, ITALIË
WATERSPORTVAI<ANTIES

GU,,", lRV""UNG VERf'ST

Je kot is misschien geld waard!
Heb je een kleurig, kaal, knotsgek of koninklijk kot in Leuven?
Dan kun je twee dingen doen.

Je kunt je erin verschansen, Maar veel leuker is dat je je deur openzei en
zo een prijs in de wacht sleept.

Want jouw kot zou wel eens de- 'Grote KB-Kotlrofee' kunnen binnen-
halen. Niet zomaar een trofee, maar eentje waar een niet Ie versmaden
waardebon aan vast hangt.

Wal zijn we precies van plan?

Het KB-Studentenkantoor organiseert de verkiezing van het meest uil de

band springende Leuvense kot, Dal wordt gekozen op woensdag 17 april
1996 tijdens de 'coen-kot-daq',

De jury bestaat uit een aanlallaatstejaars van hel middelbaar onderwijs.
Een echt onschuldige jury dus.

Wil je meer informatie, of wil je je kot onmiddellijk laten inschrijven voor
de wedstrijd, loop dan even langs bij het KB-Studenlenkantoor op het
Ladeuzeplein.

TIlUIS BIJ DE BANK VAN IIIEH

I
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Groene volkskeukens serveren vegetarische
maaltijden

Een geweten ligt zwaar
OP de maag
(l)0tlgeri9f! en vegetarische stu-

denten hebben waarschijnlijk
de weg naar Ik Vlamingen-

straat 116 al lang gevonden, maar
ook voor de anderen geldt de uitnodi-
9itl9 va" Ekologika. Elke woensdag-
avond organiseren zij de groetje volks-
keukens, waarbij aan een demokra-
rische prijs een wgctar;scl,e maaltijd
aangeboden wordt, gevolgd door een
inhoudelijke aktiviteit.

kens te organiseren. Saïda Chair en Ben
Cornllll. medewerkers aan dit projekt. ge-
ven ultlcg: 'Zo'n volkskeuken houdt in dat
elke woensdagavond ongeveer zestig perso-
nen een vegetarische maaltijd verorberen
voor de prijs van tachtig funk. Deze maat-
tijd wordt geknokt door vrijwûligers en mei
ingrediënten uil hel vcedselkollckuel. een
'winkeltje' waar blclogtsch geteelde prodak-
ren aan de man gebracht worden. Tot nu
toe bestond de knokpleeg bijna altijd uit
mensen die in her huis zelf wnnen - hel is
dan (luk niet gemakkelijk om vrijwtlll~en te
vinden dle een hele dag aan het vuur wil·
ten staan. De bedoeling j~nlet enkel doe-ma-

Na een eerder kalme periode besloot Gt:·
nueg dit akademiejaar weer de volkskeu-

IFB·finales
De teerlingen zijn geworpen. de (ode kaarten uilged=ld. de arbiters voor verrot
uitgescholden. In de Irnertakuhalre Bekerkompetitie (lFBt is men inderdaad aan de
finales toe. Op woensdag 14 lebruarl gaat het hard tegen hard op het SpHnkoL Om drie
uur willen de dames van de polygame Britse helllge Thomas Morus die van Ekonömika
mores leren in de kleine finale van het damesvoetbel. Om vljf uur spelen de Jongens van
Soos tegen de losers van de halve finale tussen Poliûka en VRG. De winnaars mogen het
om negen uur 's avonds opnemen tegen de gasren van Ekonomlka in de echte finale.
ondertussen ziJn ook al In het damesvoetbal ee grote pnpen ultgedeeld: Spora en
Apolloun zenen bet daartoe vanaf zeven uur op een spontaan maar kollektief bijten en
krabben. In hel herenhandbal wordt de troosting gespeeld russen boerenkoners en
burgies (J S.30 u). Zij verloren van ApoUonn en IndllStrla dte de finale besleebren
(J7.JO UI· De- damesbandbaJftnak: saat tUUe:l1.LBK en de Sporaksters. [ 16.00 u),

Er wordt ook geminivoetbaJd. De wedstrijden lopen van vljf 101halfclf; in de kleine
fin.Je dames leest K.1tcchetika de levieten aan Spora of Mercator, de grote finale gut
tUS'Sende ... n :tijn geslacht twijfelende Thomas Morus en Spora of de eVCTI«J1SIn de
~hiedrnJs als maonelUk Reboeksuafde MerGltor. D.; berenfbtales gaan tussen de
wmcaars en verliezers V4l.a. de-1li1lve fia..lc:i-tus.w:n wïna ec Cut en Salva en Tbo~s
Morus. Volgt u nog?

aasjeuers naar De Nayer voor kleine finales (acht uur) tU$SCn Ekonomika co
Terbank (dames) en Lerkeveld en Pausrollege (hertn) en grote finales (halltien) lussen
Apolloon en LBK {dames) en wlne en Portulaca (heren). Volleybal ten sroue: dames in
de kleine finale komen uit Wina en Media, in de grote willen die van Pedagogk': die van
ApollooD een lesje leren. BIJ de manoen staan V!K en LBK weerom tegenover dk,ur in
de troosting, terwijl Apolloon en VRG ee grote prijzen verdelen, De YOlleybalelndstrfjd
begint om viJf uur. Er wordt overigens ook nog run hel best gerelehenntst. Vf>or een
v<llIedlg:en nnvel'JeiiJkbaar verslag; tees Veto 21 Ieauntng foZZy.

Of zoals In bet suprort.ersbJaadje van KVVK xlauwaens xemzeke te telell slaat:
-supponers. allen op posr."

(be)

Spelers en drinkers
·1'15 de schuld van de stademen ... • Is maar één van de velt' tclcstlragmt'olen van Johan
vermlnoen. De man staal al rotte dan vijfentwintig jaar op de pI.,nken, en dat ging en
ga.,1 niet onOJlSCftlerki voorbij. Voor de Andenne Relgique was dit een reden om een
gcJegenheidsknnsen te organiseren met tal van bekende Vlamingen die een nummer van
Verminnen brachten. Jan Haulek.iet vond het een leuk initiatief en gaf daarom de Impuls
om de tributc·cd 'Spek" & Drinkers' op te nemen. Hierop vindt de luisteraar derden
verschillende Verminnennurnmen, gebracht door evenzoveel verschillende areenen.
gaande van Bram Verrneulcn en Roland ter Isabelle A en Koen WautetS. Nummers als
'KOm Jeanine', 1n de R~ des 8Quchers', 'Tussen Spders en D~' gingen er 101U1
anders uneen. Het album werd in de pers algemeen positief beoordeeld.

De dertien artlenen, bulten de reeds genoemden ook nog Frank Vaoder Ijnden (van De
Mens), Paul Mkblels, Riek De Leeuw ('no Tröckener Kc<:ks), Robert MosuSt'. SrJjn
Meuris. Guy swtnnen (ex-the Scabs), Sarah aeuens, Jan Leyen en Mark VOSléziJn op
dit moment aan bet teeren doo.r bet Vlaamse larui. Het saat om acht sensenen. waarvan
er eentje In teevee plaats hl!:dt. Op elk optreden spelen zes arttesten. gerl.lR8esteund
door vtJ{ muzfkanten, waaronder Ja n Hauteklet.

Het Leuvense Julk wcrdt gecrgamseerd door PolhJka. NI rij hebben In plaats van zes
vertolkers er acht kunnen mikken. Naa10tde voornoemde zes eersten (van Frank vander
Linden tot aan Guy Swmnen), komen op 15 februari ook nog Roland en P.ltrtck
Rlgudle. Zij brengen elk een a;antal nummers. semen goed '\:tXlf een avondvullend
programma.

(me)

HetsrMlifm Mt"" Qanvang vaMf 10.30 N. Ktmrtm in \t!O"l'TMop rijn ~ I~fknwn bij Politik.«.
EkD1U11P1ihl. VNG, Histfm'Q, Musje Mtmia (ft CotwtpllS ~1I 2SO/JOO frank.

gen van studenten Ie vullen. maar ook om
het vegetarisme te promoten en natuurlijk
mensen op een aangename manier bijeen
te brengen. ook willen wc het een beetje
mulnkultun ..eel aanpakken, door maaltijden
uil verschillende streken en landen up hCI
programma te zetten."

Alternatief

Eens die primaire behoefte vervuld is.
komen de meer zwaarwichtige zaken aan
bod. Na de maaltijd wordt er immers een
ln hnudebjke aktiviteit georganiseerd. meest-
al rond ckologtsche visies, met de bedoeling
de studenten te informeren en senstbûse-
ren. Deze akuvheh is vrijwillig en het blijkl
niet altijd even gemakkelijk te Zijn om SIU-
denten hiervoor Ie mouveren. vaak neemt
nog niet de hdft van de 'eters' deel aan de •
avondsessie. Die sessie omvat meesrat een
uueenzentng die zo'n drie kwartter duurt.
waarna men de gelegenheid heeft urn vra-
gen IC stellen en nog Iers Ie drinken in hel
auemanet kafee. De onderwerpen kunnen
heel uileenlopend zijn. zo stonden er al een
Gaia-avond over dierenbescherming. een
Inlorrnadeavond over her ekosvsteem en
nver kritisch konsumeren en verschillende
bevrijdingsfilms op het programma. Maar
het hoeh er niet altijd zo gewichtig aan toe
te gaan. Ook poene. muziek en teesdes ko-
men regelmatig Jan bod. en deze worden
- hel 'echte' studentenleven indachtig-
ook drukker bezocht.

Doorprikken

Vuur de toekomst worden nog avonden
gepland met de wereldwinkeljongeren. met
de Antwerpse KAV over hel samunlevlngs-
kontrakt, met 'Dialoog' die dan hun eko-
teems komen toelichten en eventueel ook
met 'Voor Moeder Aarde' die een wandel-
tocht van vijfduizend kilometer naar TsJer·
nobyl ondernomen hebben. Voor de orga-
nisatoren zelf hebben deze avonden nog
een bijkomende betekenis: ·We willen mei
die avonden onze beweging meer bekend
maken bij hel grote publiek, IOnen dal wc
een epee-nuts zijn en niet een eilandje van
supergeëngageerden." Alhoewel ze wel ho-
pen dal bezoeken van de volkskeukens
later betrokken raken bij de werking van
hel huis is dal toch ook niet de enige reden.
"Bedoeling is om de studenten it'LSaan Ie
bieden, maar we willen hel er niet Inha-

meren natuurlijk. enkel een mogelijkheid
kreêren. En met die tntorrnauesesstes wil-
len we ook hel argument 'we wisten van
niets' doorprikken."

Ginkgo

Deze kook- en Info-avonden zijn maar
een van de vele akuvltetten van Genoeg.
Hel onafhankelijk Groen Jongeren Netwerk
is een overkoepelende organisarle waarin
verschillende verenigingen en individuen
die begaan zijn met sociaal-ekologische te-
ma's een plaats vinden. In Leuven bestaat
Genoeg uit de Milieuraad. 11. I J.tt.vsruden-
ren. STeR (Studenten tegen Racisme), Jong.
Agalev, Jong-Genoeg. Kunstkollektief
ereezel en enkele honderden Individuen.
Al deze (lrg.lnisa~es hebboe-nonderdak ge-
vonden In het j.lwent" projekthuls in de vla-
mlngenstraat. dal 'doe-naam Ginkgo BiJoha
heeft mecgekr~en. Deze naam is niet wil-
lekeurtg gekozen,._de Ginkgo Biloba is een
Japanse boom die juist dankzij de tussen-
komst van de mens van ui!slerving gered is.
Hij Is dus het levende t:w'ijS dat mens en
natuur wd in harmonie kunnen samen-
teven. en dal is dan ~Klkde Ileduding van
hel pruJoe-kthuis. Maar Genne~ is niet de
t"nit:c inwoner van hel huis. er bevindt zich
ook een eko]t~sche wI)(IOt:emC:l'nschap.
een alternatief kefee. een vuedwlkullektid.
een sl.Ic!aal-ekl.llogischl: infoteek en enkele
vergaderzalen. Alle.'voorzieningen dus om
Ie gaan werken aan een belere toekomst.

Sabine Lefever

Marxisme, kapitalisme en socialisme
4 )l Marx met prof. Rudolf Boehm

Deel 4: De historiciteit van het
kapitalisme: hel paradigma

'produktiviteit'. I \'
Economie, technologie en ecologie.
din. 13 febr. 1996. 20 u. stipt

Masereelclub leuven
Ierse Predikherenstraat 25

Org. Masereelctub vzw en IMAVO vzw
Deelname in de kosten: 100 frank per avond
(studenten:60frank).

NIEUWE POWERBOOKS!

Microprocessor
Geheugtm
Opslag

POWERBOOK
: Motofola 68LC040 66133 Mhz
: 4 ol 8 MB AAM. uitbreidbaar tot 40 MB
; Interne 500 MB harde schijf

POWERBOOK zsco
Microprocessor

Microprocessor

Ge,,"_
Opslag

: Motorola PowerPC 603e 100 Mhz
GeTntegreerde rekenkundige processor

; B MB AAM, uilbreicl:)aar tot 56 MB
: Interne 750 MB ol 1.1 GB hame schijl

POWERBOOK

Apple Center EasyWare Vaart 31 3000 Leuven tel 016 23 1020 fax 016 29 41 24
Geopend elke dag van 9 tot 19u, zaterdag van 10 tot 18u

ShJUrmij uw herfst kataloog

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode; Gemeente: .
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~ zoel(erties
.. Verloren op kafee: geUdde; zwan ..0 ucht
van bulten. rood en ucht van binnen. Terug-
brengen naar Wim op SOra.
'" Fandub, my Fandub. where an Ihou. homy
Fanclub
.. Chiro Joho speelt roneet. -En wurom moet
hiJ een vrouw bijJl<i.kktn. wij lijn met a'n drie-
en. daar hebben wij loch aoveet Techt op als hij?
Ik ken meer van de mode dan hij."
'" Ik btn maandagavond 29/01 een zwart mapje
mei artikels en noenles venoren In de Er4lSmU5
ol op wc:g naarlin hel uauoo. Breng je dil naar
hel psychologisch Insuunn of (e [doneer naar
05S/42.53,091 Dikke kusst'n, Joke.
'" Love is in th .. air. Vier Valcmijn tussen dl'
klokken van de unlverslrehsbelaard met pano-
rama over Leuven by night. Sam..nkomst op
14/2 om 20.JO u aan de ingang van dl' cernrare
biblioteek.
.. Leen Pul zal donderdag zeker niet vngeten Ie
verjaren.
• xoebeen, 0 xceceeu. waar dwaalt Cij, hoor-
nig Kod~nt?
.. Mensc:n bloeden i.ls je in hun potsen snijdt.
.. êveltne. Ik smacht naar je. Je Duitser mei de
01.. 01 geSfllerde IOrso.

• Hip hifi h(ll"ra voor Leernje.
.. Leeruje [not leent je)
.. Hir blr hoera voor teenqe.
.. HII' hip hoera voor Leentie.
.. Wat waan Cij rond, bewonderaartster) Mijn.
dil: VelO schred om mijnentwille.
.. Niet Chatre, maar Khaire. ceen .
.. nromen Vissen?
.. Nil:uw: .......1thl» mC"tspedale kennis van Iram-
bezenstruiken en altseOien.
• Fr.. wenst lren.
• Het mooiste mdsJe van eersteüc Prdagogie ver-
jaan donderdag. Ik kom niet naar haar feestje.
• Zoals de hinde relkhalst naar de koele klare
bron. zo reikhalst Gij ... ? (nC"C"t,)(h1)
• Nathalle. we mtssen je. [k Fandub .
.. Drum' doet V(,,-,rtijn flan wat ik wil. maar
niet klagen achteraft
• Ik mis Je. sl~apkoniJn .
.. Ik had ook zonder tulpen wel gelachen. meer
Ik wü er je toch een dikke kus voer geven. Ik
zie jC"graag. knobbel.
.. Ik jou nok zwaamje
.. Hou zet. Bruno.
• Een krokusvakanlÏC" wurdl swdenlen nil.'! ge·
gund, scorpsorctven daarentegen ....d: di 20/2.
Rumba. Ge.:n Shampoo deze keer. belould Do::
dadllf mag enkel nog bdcenJe! a~""n .
.. .....1 vra~en We .. ns af hoe we kunnen beletten
dal Alp de Mik .. FluwtT uit zijn put haalt .
.. Lanssa, zijn je fotu's al Ie koup?
.. koen. bedankt voor de 'peptalk'! Als ge ooit
ne zwanllallillen dal! OIodig hebl. 077-lijn voor
vermoerde presessen. FBO

...--- .. Trips van de wl'ek: Larnbchop- 'Huw I quit
. smoking': funktiunalistik Tindl'l"SlIx meet Smus
in heaven. LfO: 'Advance': raslobeatfhppin"
hypc-wonOcfli .
.. Ik ga morg en naar ze e
.. Mijn rnauemaanje. ik hou van je. j...er ...me-
kOl'kjl' m et sjuKulade .
.. Tu my homy Fanclub: I'm sliII all\'l' and kick·
Ing bUI rnu yel hum}'
.. KOlen P. CGt.-rmania), ik ben revenu ...n en was
mei nÎt'uwjaar en m'n 7US In d ... Fak en ver-
1;(I(;ht zodra ik u la~ M'n lUS duet 2de!ie nerm
en ze! dal ik hl·t mul'SI 0PII,'vl'n. Als J... ~..rrue-
resseerd ht'1lI (,I jl' wil l' ...ns ......n babbeltje slaan.
rug .... r dan in VelU. lef allel11k van Cassandra.
U bent dan Zl.'er vrit-nddiJk.
.. Ik misJt.g ...ur van TIlZeoolll'lt .....
.. Transron iJ nn IIratis blad dal cw>oraH de
BruneIse kuhur ...l... st .. ne b....i(ht. Ontkr and ...r...
IC: vindl'n In de bell're plau:nzaken.
.. YI.'!Ois een gratis blad dat (voori.l) sympathi ...·
ke medewerlr:en toe:kt. Schrijven. 100egrafen.
dtp'en. c-anoonist ...n. aUen naar dl' '5 M ...k~tra;1I
1. Yt-rkden bij kringblaadjes gC"tn bezwi.1r.
.. Marlt. de Zwever (epiteton omans). kom eC"ns
naar beneden en breng het fotobQc,k meel
Bacrhus.
.. Gsmc .Words who needs lhem when eyes say
enoughl1 Kijk vandaag dan maar ("'tns. Ue{$. KG.
.. Op 19 januari toont Het Goed ... Spoor sJM'ciaal
voor alk nieuwelingen de HomoJongl'renvideo.
mrt onderwerpen als roming·out, positieve en
negalieY", reaklies. relaties en aids. lOveie din'
gen die op jc afkom ...n als je bekh dal Je lesbi·
sthe, homo· of bi!iC"ksude gevoelens hebt. AI·
spraak om 19.)0 u. un de Ingang van 'De Ro·
maanse Poon'. Brusselsestraal 6).
.. Help! helpl Mijn ficu wl'rd gisIeren lIepik1. in
hel station van Heverlee. '1 Was een rode ml't 2
wielen. Snlur hem naar het station van Wavre.
• Aan allo:n wie mijn lid heelt, krijg ik zc" tc"-
Ng? De wunderblondl' Deense 0pP<'rgod.
.. Aan VeC"rtc"W. Nog a!lijd monogaam? WIJ
ook. De B's.
• Bl'yallige Jorun. lekker aards stuk. Sinds ik
jou in de Professor voor dl' l'l'nu' k.....r zag. mei
je wiegendr heupt'n C"nje- zwabbt"nleten. ben ik
niel meer te houden. Ik duiuJdC" van je "Zwoele
blikken (en Je zwabbl.'ni ...ten) die je op mij ne ...r·
sl<ll"g.Maar ... denk nlel dal je van mij kunt pro·
fitl'ren. Zo nl't voor Yal..ntijn een lic-hksverkJa·
ring? Ik ben niel van giSteren. Je wil me uit-zui·
gen. Ved Hds. je K.
.. Aan Ju 8. De andere kOen van uw fanclub
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willen ...venveel aandacht krijgl'n als nummer 4.
• verboden elektriciteit t.. gebruiken om rauen
en vissen Ie vangen.
• Rapullzl'! voor de royoll'S. morgen.
.. Er ~ijn manen die draalen zonder kwaad in
de tin, hoewel omstreden.
.. Jo B. zoekt zijn yga",nC"n: vertoren oneer Oe
sJoef van VWo
• Mark, nog vele gelukkigen! Joke.
• Frans van BiccTenbuik. hl't Is genoeg grw",est
nu. Cijp (sic) Roeland bij zijn ballent
• Gijpen: tcnoverg. gijl'tr. h. gegijl't)
Ischeepst.] omslaan bij h e t voor de wind zeilen,
ten gevolge van een sçhielijk omslaan van de
wind ol door het sterk gieren van de wind.
.. Het LBC betaalt dat onderzoek en dan is hel
met zo moeilijk om een taxi te nemen.
.. Aan· Jo B. Waar blljt! uw welkomstbrief. De
leden van uw fanclub.
• ElI"n, kb eer jl' bezinll
.. Kiki d'amour peur toejccrs.
.. Tobback. weS ermee. ga naar de VLD.
• Tobback. weg ermee. g.a maar naar de CVP.
• üdste I...makel, ged vannachl nog eens he1
volle pond.
.. Allerbest e Pricktln dez e dunken: tijden
(wl(lIal voor mensen zonder lief), wil ik wch
voor een lichtl'umjl' io de duisternis ll,rgl'n.
EC"nskomt de dag dat l'en schone jonge deerne
jouw nraltnde eigenschal'pen untdekt en zich
smachtend ailn jtluw roc-zl'ligl' V'll"tjcs we rpt.
waarna jullie er e ...n passionele t'n genetme (dus

single uit. ·l'étranger. ç'éuoit mon ami·
• Pieter. vet"! sukses mei uw nieuwe ambities
• Tony, alle meiden van uw kring houden van
u. [k (.uk. Een stille aanbidster.
• Monika, Ik mis jel Je anunlerne aanbidder.
• Whlle we eerserves are the liVing graves ol
murdered arumals, how can we expert any wkal
c-undilions on rhe ean.h? nee Tolnoi)
.. No moret
• Klio rules: na de fak nu ook het int .. rfakuhair
songfesuvall
• .....dopt a Ol..-I (Hanie Krisjna).
• Elsje. ik zie je graagl Je vrouwtje.
.. teen. hoe is het met de lielde? (gewoon een
vrugje. a1sll'blic-f, ve-rmoord mij niet). Een wijk·
mens.
.. PS: rteter B.. vC"rgeel uwe Irank niet. W.
.. VrijdaIl16/02. Fr.:e rodium. Jh den Tube,
vaartkom. Vanaf 20.30 u. Inkom gratis.
• ·0 Beuwdewijneke. geef mij alstublieft een
dom e lnckc in het groen, In Opgrimble of "ZO."
.. Sleven, jij blijft altijd mijn wilgetakje. W.
• Sagapou micha mout
• ëerste edlue van de nu reeds spcnraedktes-
steker straatvoetbal. Dinsdag 16.30 u aan het
Ladeureplein.
.. En voor de mama "Mama agapou tin kori su •
....... an KUO: ëoos weel waar haar prioriteiten
liggen. Jullie permanenlil.' was misschIen wel
hel naaksI, die van ons was hel meest ·$.ale·. w.
.. Pieter 8.. na hel lezen van de eoekenjes vin
vurige w ...ek ben ik van mening dat je nog eens
dring e nd ol' konsultatie moet komen bij je per-
)()()nlijke rerapeute. W.
• Zij die het we! zien zitten met Pi...rer T. op dl'
voorzinerstoel van Krîra, verenig ut We kunnen
misschien umen e...n yerkiezingsbrochure op·
St~lIcn. Me er info bij het presidium van Eoos.

.. Hoeveel kringen zijn er die unaniem achter
het VVS staan? AD: Tc weinlgt
.. Denken jullir nu echt dat ·jr·w ee t·wel·wie'
zo onnozel is dat ze het verband russen Bruno
en ~én week nirt kan lell8en? ze Iel'Sl ook elke
week de Veto, U~ w ...el wel wie).
.. Wanne. ben jij in wC"rkdijkhdd even schanlg
als je er uitliet? J e YaJentijnsaanbidder.
.. .......n Fietje. kou van jou (ludwig) .
.. Ot KJioband op éénl
.. Jo, het soosmens of HeidI?
.. J .. verkeer je nu met H.7 B.
.. Hnh iedere studemenkring in Leuven zijn
venegenwccrdjgers niet zluen op Sora1
• Kaotus na een AY van Krira. is dat geen sera-
matl'rle?
.. Pas op voor Roelaod: de klierkoons is weer
uitgebroken.
• .....an KIIQ. Historta, Romania. Germenia. xrtre.
Eoos: dl' pseudopreses van êoos verontschuldigd
haar bij dal.' voor het niet nakomen van haar
sodai .. ve rplichtiitgen. Sorryl
.. nocnje. het cruerium is zeker het IIl'wicht?
Errst Brurru, dan Edwtn.
.. EIl...n. jij de zweep of ik? Hans.
.. OndankS detllistoria~epsis ts de Klioband
rocb de beseet ~
• Ellen, gun we knollen1
• Heidl, kan jij wel ldeten tussen de springmat
en de mOllige Ham? .... ~
.. Verluren d<xhtl'n kunnen vad ...rfiguur vinden
biJ H.
.. Hdp. wannn-r kumt iemand mij hier nu eens
wl'ghakn? Link a.
.. HOI' kunnen de Historianen dil: of! de
KliokaOlus om ter valst zongen nu een muzikaal
cordee! vellen over dl' Klitlband?
.. Ik mis Je zilndsteenezeltje .

zonder ni ...uwsglertge bemoetatsj aflair e tip na
kunnen houden. Jouw lijd komt nog w.. 11 TUI
d.m: nog vl'el liels en ('·mails.
.. Ik misje, tull'jt'Sblaadj ...slipj ...s .
.. Kris Merckx weg l'rmee. Stem liever voor de
SAP.
.. Jurgen Ceder keen wedrr. 1 maan. Stuc.
.. Mass-aal veeilieIs. l'l'n dikke knuffel. un ge·
slaalld "lu-amen en ielS dal nog kan groc:i .. n, Je
wollebuJ mei dikke neus.
• Hij is al 28 jaar ...n duidelijk een beetje rur.
Rustig. ernstig. zacht en lief; lang. groen en al •
ternatief. Hij is nogal onervuen; maakt soms
spastische gebaren. TraagJes wil hij je melen;
nooit zal hem dat vervelen. WiJ j .. hem ieren
kennen ...n misschien leUs ooit verwenn ..n?
Stuur iets naar postbus IWl'l'·dri,,·achl. o..-i. dat
rijml up zaChl en nachtl Peler, PB 238. lruven.
.. Nou. n ...e.
.. Mitilini Valentini Kiki·mini.
.. Diamantje. Ik ben gek op jou. Je juweehjl'
Cmet brilletjel).
.. He.:h i.:mand mijn lief gezien? z.- Is TOS.
spreekt Se-rvokroa!lsch rn heeft dC"g...woonte
aan alle mann<::n go:ld Ie vragen in ruil \IOor
hetgeen zij ander$·wuden dnen met ~ippen cn
schapen.
• HSD: Gt.- zijt v .. rLidd ji~ leg htl uI. Aktl.-J
(pleasc:!). Dit is de laatstl' pugJnll,,'m u tOt In·
zichtte bn:ngen iechl waan. Vek suckcn.je-s .
BSK.
• Nu nog BSK. biollenkon BAK?
• Babs. ))o;moeit u In godsnaam nlel ~l mei
mijn zakent Wn.
• h iemand di ... twulf voelbalploeg ..n bezil
geen kapitali!>t?
• verdraalllaml'n. vl'rl'nigl ui Raymnnd
·t·ruanger ('cst mun ami· Van Htt Crul'new<>ud
$""elt vuur htt KYHV. Kkurlinllen oiet wege·
lal .. n1
.. Raymvnd br"nlll binnl'nkun een nil'uwl'

~ berichten
iihaka 366
Kan je nicl wachten op Ithaka, de
kunsthap~ning van Kuhuurraad (29
februari), doe dan vooraf mee aan "Zowel
teorelische als praktische workshops. Bekijk
kunst 'ns van ctn andere (aktieve) kant.

Als je je wil inschrijven zal je wel snel
moelen we~en want de plaatsen zijn
beperkt en de eene workshops gaan nu
woensdag al van start .

Een overzicht van het ruime aanbod:
'Oog om oog, tand om tand', een
inhoudelijke workshop rond werk van
Heldi Voet (algestudel'rd Sint-Lukas, aldel·
lng eksperimentcd atelier). workshop
fotografie (cksperlmentele fOlOgrafielmel
RoeI RuitenS. workshop keramiek
(vormgeven van klei) van leen Van Diesl,
workshop schilderen en tekenen met
vetkrijt (traditionele en alternatieve tech·
nieken) mei Hendrik Vermeulen, workshop
zeefdruk, (initiatie door Rudy Jacoby),
workshop tekenen, (naar levend model
onder leiding van Sigrid T.lnghe), workshop
tumtabliSlic (met dj'S samenwerken, nuk
met je eigen plalen). workshop groepsim-
provis.ltie met Peter Jacquemyn (muzikale
improvisatie zonder traditionele regels en

5Iruktun:n) .
Deelnemen kost tussen de 200 en de

600 fr. Inschrijvingen in 'I Stuc, op
maandag 12 februari, van 16.00 u 101 20.00
U. Info bij Kuhuurraad, lel.23.67.13. Doen.

Literaire wedstrijd
Naar jaarlijkse gewoonte organiseen
Germania zijn 'Interuniversitaire ülerajre
wedstrijd: Alle studenten van de Vlaamse
universiteiten kunnen daarin meedingen
naar de hoofdprijs van 20.000 fr. in de vier
kategoneën poëzie, drama, proza en kritiek
en essay. Nog lot 26 februari kun je- J .. drie
gedlchlen, maximum vijf pagina's proza of
essay of tien bladzijden lOneehekst
indienen biJ Eric YanbiervlJel,
Vlamingenstraal 63, 3000 Leuven. Je mag
ook 10 diverse kategorieén deelnemen. Zorg
er wt"J voor dal je inzending ondertekend is
mei een pseudoniem. Bij elke in~endiog
mOcc'ten een lossl' posl:legd van zestien
frank en een geSI01t'n envelop gevoegd
wnrden meI daarin de volgende gegevenS:
pseudoniem. naam, adrl""S, universiteit.
fakulteit en studiejaar. Het volledige regle-
ment vind je bij de jungelui van Germania.
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«* agenda & ~ ad valvas f)()()Rf)IIIM\"IH"~\~,

DINSDAG
20.00 u KONSERT KamrororkC'SI clv WIm De

Moor, In Konsertzaal Lemrnenslnsuruut. org.
umm"nsinSlÎluut.

20.00 u LEZLNG Gelt"nerd e M('nSl:n" Adrièlan
Van Dis & Conni" Palmen, in Suds<'houw.
burg. H~g.250050/450.

20.00 u DIAMONTAGE 'Onbekende NationaJ ....
Parken van de VSo, door MI"ke 01)U,mer en
Jt'an·pjcrre DCtrlirsill. In Romaanse: Poon.
BrusselsesIra ... 63, roeg, 1001150, org. David~·
fonds.

20.00 u LEZING Rudolf Boc:hm: Oc hlSlorldlch
van he' kaphali~nc: he' ~radig.ma van de
produklivittil. Ekonomie, technologje en
ekologie. in jerse Prl!dlkhc~nsm"111 25. lOCS.
60,01'&. M<ISl:r«lkJub Leuven.

20.00 u LEZING Rc:suha1C:n ven de 'Zesde opgra-
vingskampag"" in 1Urkij .. \m"l diaprojektiel
door Prol. Mark W.telkcns. in POS.

20.)0 u ATEUER 'Ik Blmddoo.k' van IliIn Mcu-
__ - . I

JO MEUVVRiISEN

""""Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal. I

Videoschermen tot 4 m. t
DISCOBAR EN CD's meI of -,

zonder D.J.

a 016/201.301

TEKSTVERWERKING
VERTALING
A1·KLEURENSCANNIN G
MET TEKSTHERKENNING

.Q!'
016 / 26

ïernan W.- anikt'] paglna 8). In SIU(. toeg.

1001150. org. Stuc.
20.30 u LEZING Absurde llteralre waanzln van

Didi Oe rans en Manin S raSt met muzikalr
begeleiding van DJ Johan rex·Radlo Srorplu)
en Bram Cox (eigenzinnige, jonge blmde
vnlUW van 60 _laar. d,e mei behulp "an een
vienpol"t'ndC(k geluid als kornmunik.ltirmld·

o.klilebruikl). in PoIitikak.ilc:e.TIenseJtrilat 55.
21.00 u KONSERT Paus Johannes Paulu~ ll·be·

neliet met vomn rLawaai)(ex'lake thaI) en
Het agrartsche ras (Jnarchu·kil~dt)rex·Abba.
e~-Stl.irk.IOIft.ex·ap."lStden), In Cltockwork.
lOeg. 50. {lrg. Anarchisli:;ch KoJlcklit'l ptno,

21.30" OPTREDEN Ludo Mariman, in Kakr '1
Pleklrum, roeg, glOl,i5,

23.00 u DEAD·SEX·MULTI·TV·PROJEKT een
heleboel tv's, die legehjk.enijd films tonen
waarbij erodek en ee dood centraal §taan en
e]t,;J;ttavagant .. avanlg.trdemuziek van Bool5y
Collins, BiJl LuweJl, Mark Ribot, John Zom.

In Pohlikakafee.

WOENSDAG
Il.oo u UUR KULTUUR Mt:ZlO§Oflraan Luc;Î(n·

oe Van Deya brengiliedrrrn van Clara
Schumann en Alma Mahler, in Kapd van de
Romaansr Poon. 'oeg. gratis.

1400 u FlLM 'De klucht van de brave moorde-
naar' van J. BruyninkJr, 1956, In Vanderkr·
Jenstraai lO. ürg. Vlaams Illmmuseum en
·ardtld.

20_00 IJ FILM 'US (ie) Home' van C. pents
(19941; Engelsr ondertjtets. in StUC, 14X1I.
100/150, org , StUC,

20.00 u FILM 'Or klucht van de brave moorde'
naar' vanJ. Sruyoinkx, 1956. Îo Vill1d"rk~·
I..nsrraat lO, urg. Vlaams filmrnus<:uOl en
-archlef.

20.00 u KONSERT Stef Bos: "Sch ..duw in de
!\aChi·, in Stad:;chouwburg. 10<'1;

lOO/500/650,
20.00 u FILM 'B~)'''nd Iho::Valle)' "Ith .. duns'

van Ruu Meyer (Psyehcddi'-Ch .. "Xtral'.IIg.an·
za film over ccn tlflg ..remd .. mdd~nr"ck·
gr"~l'.di~ "I' hun r<:is n.ur 1I0Uywuud k..n-

n,smaken met de grvaarlijkr :;chounschijn"n·
dc onéerweretd van e.:-n grilligt'" muzjekpro-
motor), in AV 01.12, tegenover" SIUC.

22.00 u FILM 'Faster Pussycall Kill! Km' van R
,\kye~rulak urm ever h<."l geweld van drie
Buxom Gu·G ...·Gins legen mannen, in AV
01.12.

22_10 IJ FILM 'Tta\ltllta "I moi' van P. MalU)'
(1991): E:ngds.: I'nd"nilds, in SIU(', w"lI.
100/150, "TS. SIUC.

DONDERDAG
20_00 u KONSERT H.armowrorkesi olv Jan Van

Der RI.lOliI.brengt ren klassiek" improvisatie,
in KonscrnaaJ Lcmm(nSÎnSlituul. org_ tem-

metninSllluuL
20.00 u FILM 'Frha' van O. Dahan r 1994); En·

g..r~ ondenil(ls, in Stu('. 10000g.100/150, org.

SIUC.
20,00 u FILMAVONI> 1\v« films van J. BUIIge·

rdl: 'Schram,"' en nadien -Nekromannk', in

AV 01.12.
20.00 u LEZING 'Sjmb-oliek van de tndlsche

b",,,ddisti:;ch( ilonografi<:', mei polychroom
diamllicriaal. inMSI 01.28.

VRIJDAG ~
20,00 u FILM 'Travoha Cl m"i' " ..n P. Matu)', in

Stuc. loeg. looIl50:o~. SIU(.
22.10 u FILM 'Frères" "anp. Dahan, in SIUC.

""iI. 1001150, "T}:. Sme.

ZATERDAG
20_00 u TONEEL ·ûcdip""s· (Hu].:" Cr...US), in

Stad)Ch"uwl>ur",
2000 u MUZIKALE AVOND 'Van Stauss lUi

8(rmt ..m', I.. n \ltK,rdcl .. van d.. spcrial" kin-
derdag van 11'" Verbond der Jaan a lkn; pre-
sentatic dil'" Andr': van De pune, 111 Audi·
toriurn MII"'''I''-K,n, lOCi;. 250. "tg, V..rt.ound
der jaartall<:n.

ZONDAG
11_00 u SINJATUUR KULTUUR mei "I)d"rao--,

oere GiJda 0.. Sar. in wemelsreen. Vismarkt, ....

"'<',,, )-(rall).

1-r.1I~""",,<, Het "'groene" copy-cenler v~n Leuven "t,
~ Gerecycleerd en 1000/..chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders ,~
• .. Formeet A5 tol A2 ,-cr. ~ ALLE Inblndlngen. Plestlflceren lot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

118
3000 Leuven ~

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder .
v,an9' u. tot.22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot "17u.

_ I(ruiswoord
2 3 4 5 6 7 8 9 IQ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hol"Lzontaal - I Europese hoofdstad 2 Europese munt - Zangnool 1 Griekse letter-
Droogoven - Mansnaam 4 Gebied in Ierland - Verstreken 5 Hoeûjzervormtge en gepun-
te staal - Schijn 6 Soezerig - Delikaat 7 Muzieknoot _Indonesisch kledingstuk 8 Zwak
geluld - GeeSlclijkc - Aziatische rivier 9 Meîsj~snaam - GedIcht 10 Bijeenzamelen.
ye,rtlkul- 1Ijchaamsdeel - ceraarme 2 TIjdmaat - voedingsmiddel) Europese rivier
- Verbinding - vervoermrddet 4 Europees geleerde - Japans drama 5 Dierenverblijf -
Bewonderaar 6 Maak gedwee - Mengsel van gassen, dampen en lijne deehjes 7 Deel van
een wiel- Rond gebouw uf verkeersplein 8 zwane delfstuf - Bestuur duur middel van
een Iddsel - Lengternaar 9 Kenteken up Bdgischl" vliegtuigen - Hel bewuste ik 10 N(luit
- Kerkelijke straf.

Door FlIlp De xeuketeere

Apollonia Medlka
• 12/02 om 20.10 u: Centrale Raad. in Ooc"s
Bar, Zaal boven .• U/02 om 22.00 u: Parame-
dische luiL in Waaibcts.• 15/02 om 22.00 u;
11"r5C av()rtd met uptreden van Hom. in Doe'
Bar,

Polltlka
• 11/02 Muurklimmell .• 15/Q2 om 20.'0 u:
'SJ'lCh:n & Drinken' brengen nummers van
Johan vermtnnen. Zk kader pagina I), in
POS, 1{1eft. 250/300/)50.

PSYChologiSche Kring
• 12102 om 20.00 1.1: Apcdtidl.onscrr , in
Minnq-ooorr .• IJ/02 Psychologie mei 'Erek~
,ie' op lruerfakultalr Songfestival in Corso.
• 14102 om 21.00 u: St-ntimcmalnight, in
Shrink.

VHG
• 12/02 om 20.30 u: PmHenkanlu'i. in TIr Na
N'og.· 1)/02 om 20.00 u: Film; 'WolI', in
zegee Van Hee, 101"8,graus, • 13/02 om 22,00
1.1: Dropping .• 14/020111 10,00 u: Joooeco.
in Nleuwt" Valk •• 14/02 om 20.00 u: Inter-
madesesstes over verscheidene jnb5elctorell.
• 14/02 om 22.00 u: Val~mijruvl,nd, in HDR.
·15102 om 10.00 u: Jobbeurs. in Nieuwe
Valk,' 15/02 uru 20.00 u: ïnrcrmauesessïes
over vt.:rscheidenl" Jobse-k!oren .• 15/02 om
22,00 IJ: Fullllml:' TD, in Blauwe Kater.

VTK
• 15102 {,UI 20.00 u: SOl1icitatiea~'ond in sa-
rnenWl"rkillg mei Kviv .• 16/02 om 22.00 u;
Tiende Arenbc-rg Galabal, 10 in en rond het
Arenbergkasteel.

Wlna
• 15/02 om 20,00 u: FOlo t.enl(l1(lTmellîng. in

Waag. HC\'nlec~
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• 11102 ,)ffl 22.00 U~Paramedische fUIf, In
Waai~rg.

Crimen
• 14102 om 20.00 u: pakbaravond , in Ik
Rektor.· 15/02 om IS.OO u; Vo••:dsel tOl zkh
Il..men. in Ahll4 2.• 19/02 om 16.00 u; Aka.
demrsche zll1ing met aansluitend reccpuc. in
DV 91.56.

Ekonomika
• 17/02 om 22.00 u: Galabal in CIIIlCt.'n
Noble. Brussel.

Germanla
·19/02 gersre kan dag.· 19/02 VerkJced·
fa-st. in Praatkamer.

HISloria
• 14/02 ser Bos.

Kalechetika
• 11/02 nm 19.00 ti: Sulcltensfen.t. viering
ter gdegenheid van het ermraet van Prof.
Bnlckens. in Mr. 0ó.16.· 15102 om 19,00 u:
nebar qndt'rwijs, 'waarheen met Godsdlenst-
wetenschappen en reclogle', in MTC 00.16.

Kilo
• 12/02 om 15.00 u; Verlroop van Klclonum-
mers, in Permanemie .• 12/02 om 22.00 u:
T.D .. in 'I Plektrum .• 1}/02 om 20,00 u; Kilo
Raai massaal suptl<,ln",r c n v,,.,. dr KUu-tM'ld
die als enjge band van de leu.erenkring deel-
neemt aan hel Inl~rfakullair Songfestival.

LBK
• 1J/02 0D1 19.00 u: Imerfakululr SongkstJ·
val In Co~.• 15/02 om 20.00 u; SnlliciUl-
Ilcavond in samc:ny,'Crkîng met Kvlv.
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Leuvense pedagogen in de Roemeense psychiatrie

"De patiënten worde
week gewassen"

de zomer van 1991

~

Jrt'kken elk jaar weer
LeIlYt!IISf! studenten
pedagogie naar hel
Roemeense dorpje Gheja
'geesja'). Daar gaan

ze een paar weke" lang een handje
hetpen in een verouderde en slecht be-
heerde psychiatrische instelling. De
Bouworde "ad daar eerder al mate-
rièle verbeteringen aangebracht, de
pedagogen houdt!" ziell nu bezig met
de menselijke kan' VQn de zaak: de
patiënten en het personeel. Aml Van
Hooste en Karf Cat1t'euw, laatstejaars-
tudenten Or1o/Ndagogie, hebben hun
slage gedaan in Gheja. en zijn nu nel
terug van maar liefst vier maanden
Roemenië.

Veto: ViIOT11'«1Wfilt'rlmgt'n rMpt ik naam RM-
mtn;; wntt1f alSocialin op ~t rmdnDntwikkrl.
1179.kDmmunîSlight lotnandrn en. vooral, ar-
mMdi!Jt WUShJ4iun,lkvntigl de situatie in
Ghtjll dit IWToordrlm?
Ann Van Hooster ..ROcmenil.' is In 'I alge-
meen nog wel een ontwikkelingsland. maar
de problemen In de InSlelllng in Gheja 1jjn
unrek. Het is niet te vergelijken mei Bel-
gtsche Imlellingen. Zelfs kW3 hygiëne Is er
daar niks. In hel begln dal we er waren.
wes er nl{'t eens water, Nu worden de pa-
nëmen één keer per week gewassen. als er
niets lussen komt Maar het meest cheque-
rende vond ik hoc IC de mannen daar be-
hendelen. Ze HguC'ndaJ;enlang in bed zon,
der dat ct u-mand naar hen omkijkt, en
Sle!VC'1l,-ei!), zonder dat Iemands het
I\\<!t\..x. In Ik vler maanden dal wij ef weren
:tijn cr zes mcnçl'ii·8l'~tv;:'cn ...
Veto: Wal d,yllul rtfj,.·'lJul dali dlill/e dag?
Karl eaueeuw. .ZC' zten het als hun
grootste v<.'Tantw(lordelijkheid 1<'zorgen dat
niemand wegloupl, Als u 'S morgens
aankomen tdJen ze eersa de p.niënlt'n na.
Ze kennen hun n"men met. maar kijken
gewoon I)f ht:t er m'l: e\.'enwcllijn als de
dag tevoren. Daarnol houden zcozich de hek
dag bezig met stapen. reïevrste kijken.
schaken. breten I'ft pingpong spelen !Ir' de
t"lel die wij vour de patk-mé-n gekochl
hebben, Ze gaan d<:bewoners soms lclb
pt-lo1~n,(IJ l;l!\'n lich duor heli masseren.
V..or de betere psuenten Ill.:ht>ell0: een
beetje tör>t>kt. maar dl' lwakl..crl·n worden
<'115 beesten l')('handdd.8

Alkohol

Ann: «Er iI wet een terapieboek.
waarin nNjco~wordt opgeschreven hoeveel
mensen die dal! welke terapie hebben ge-
volgd. maar in wcrkt'lljkheld gebeun er
niets. Als Je er tets van zt'gt. komen 1.1.' mei
allerlei eksku1t.'S.: ze zeggen dat ~t'mei Ie
we.-inlg lijn, dat er geen foIeldis, dat ze nkl
goed (I~('ldd zijn VI"" hun laak. Dat laët-
sre is (Kik wel zo. Hun kennis over de pro-
blemettek slt:h Inderdaad niets voor. Et
werkt daar een urnmerman. een tabneksar-
beider en weet Ik veel wat. In elk geval
geen gekwalllloeerd personeel. Geen dokter
of psycholoog of zo. Maar hel gaat er nlet
om mei hoeveel ze zijn, het gaat erom wal
ZI:."doen .•
Veto: Wal voor patltn/en ri/ten tr in Ghtja?
Kar!: "I;en vijftiguIl bewont'rs en vier per·
soneelsledt:n. Maar ht:1 zijn nlel allemaal
psychlauische paliënten: er zijn (luk alko-
h()lverslaalden, zelfs zwerven en daklol~.
V~rder zijn er schizofrenen, en mentaal ge-
handiCapten. Hel is In feht' het afvaJ van de
maatschappij, dat daar opgeborgen word!.
De Ruemenen schamen er zich ook wel
VI1l)r.Daawm was de instelling zo ver weg_
gC:SWpl,en hebben we hau ht'ertOt"VlilUig
gevonden. Maar hed wal mensen uil hl!!

nu één keer per
dorp weten nier eens war zkh allemaal
alspeelt in de in~telling ...
V~to; Hrbbm Juf/ir !JrprobtrTd om dal aan Ir
kJo3en. om er Slrukturrel irIS aan It dom7
Karl: _We zljn ook wel naar hogere ecne-
luns geweest: naar de direkteur. iemand is
ulfs betemaal naar Boekarest gegaan om
mei mensen op het Mlnister1t" van cezond-
held Ie gaan pralen. Maar daar luisteren ze
op zijn Roemeens: ze- zeggen wel dat je
gelijk hebt, rnaa r doen verder niets .•

~Maar het heeft ook Ie maken met de
politieke situatle in aoementë. Er Is weinig
veranderd sinds ceaucescu in 1989 werd
afgezet. Hel politiek..- svsreern is Ingeruild.
maar dezelfde mensen zijn nllg aan dl"
macht. De sfeer van burokrarle en korrup-
tie hangt er nog steeds. Je rnerkr duiddijk
dal hCI personeel niet gewend Is re werken.
De direkteur trouwens ouk niet, En zo'n
mentaliteit verander je nlet op een paar
jaar.w
veto: Wat was precies dt bäot/ll1!1 WUI JU/Irt
projrla'
Ann: _Het was eigenlijk een stage-
opdracht. We moesten, nm het met een
groet woord te zeggen, een ortopedagogi-
sche werking gaan opbouwen. Dat waren

vooral elementaire dingen: er mut'S1 bij·
\'rorbeeld nt)dÎl~ Iers gedaan werden aan dt:
hyglëne. We hebben <",k geprobeerd een
venrouwensrelatfc lip te bouwen mei hel
personeel, en hen te mortveren. En Indlvl-
dceet te werken met de bewoners. We heb-
ben geprobeerd op allerlei gebieden een
klein beetje Ie veranderen .•
Veto: WOlIhl'b fr dan kOl"(.("I.'Itdaal1?
Kar!; _De hyg.iC:neIs wat verbeterd. naar
Roemeense normen natuurbjk. De peuën-
ten worden nu één h'er in de.-week gewas·
sen. We hebben ze wk k!t:ren geHeven. Die
waren er wel vonrhandt'n in de instelling.
mailr ze wtrcic-n niet uÎlgcdt:t:Id. nmdat ze
dan niet zouden tl'rugkumen van de wasse·
rij, of gestolen zouden wordt:n dOOTpcrso-
nt:c!sleden. Wt: hebhen dan maar (weral
duidelijk 'pg' op gcoschlldt'rd: 'psychinrlc
Gheja'. of 'pas geverfd'. Het het'h nu wel
ietS van et:n k(lnsemratkkamp. maar de
mensc:n zijn tt'nminste lats<lt!nlijk t-:eklc('d .•
Ano: _We hebt>t:n ec:n aantal inknntinenle
patiënten (Hik I\lilettr,ining gegeven. t:n
een soon pamper vonr 'l nachts. Verder

hebben we elke dag een andere akuvuen
georganiseerd. om de dagen wal minder
eeruonlg te maken. Toen we er kwamen
gebeurde er niks: het was gewoon opstaan,
eten, wachten. weer eten en dan gaan sla-
pen. Wij gingen dinsdag mei de mannen
naa r de markt. woensdag maakten \\IC mu-
liek, donderdag werd er gedoucht en Z(J.

wc gingcri ook mei de patiënten die dal
wilden naar de kerk. Dat mochten 1.1.' eerst
nlet van het personeel .•
VelO: En dan kbmtn er rwtt Sludrnltn uit Ek/·
git' hen wntlltn hot htt d!Jtrllrïk rou mot~n,
HOi'rta!Jtrtn di personerlstedm daar op?
Karl: • Sornmlgcn nogal apalisch. Zc heb-
ben verschillende meningen over ons.
Enerzjjds aijn We de jonge, rijke studenten
waar Zt' een beetje up neerkijken: 'die heb-
ben hel geld. die hebben gestudeerd, die
kunnen dal aikmaai', Sommigen dachten
eerst dat wij voor uns werk daar betaald
werden. Ol zelfs dat we hel kasleehje waar
de instelling in gevesugd Is, hadden gt'-
kocht. Maar anderzijds vonden ze dat wij
elgcJ,4Jjjk IC- goed waren VU(Jthe:n en voor
de mannen. Ze snepten nler wal we kwa-
men doen. In hun ogen zljn we dom. Hel
gevolg was dal we een passieve tegenwerk-

Ing ondervonden. Ze hadden geen
Interesse. En soms probeereen ze bepaalde
ekttvttenen Ie storen Hf Ie verhinderen. Ze
stoorden uns tijdens vergadertngen. u/
hepen er gewoon van weg en kwamen niet
meer terug .•

Zagetl

veto: De reis. hu w:rblijf daar tri her ttlattrlaa!
lliUm wrl hul wat !leId hebbm .9tkost. Htbbtn
jullie aUrs uI! mMIm bdalen?
Ann: ~Er komt wel geld binnen via ~ptm·
s(uîng, van een wnk, van h~1 dt:p<ln<'ment,
van prolfen en veel sympathisant!:n. Wt:
organiseren uok vanalles; tt:nloonsldllngen,
kel"Stkaanje$, benct1clavonden. Binnenkort
is er trouwt'ns w~er een fuif. Dat geld is
nodig voor de grotere investeringcn: we
zouden bijvoorbeeld graag een industriële
wasmachine kopen '-'(lOr de imlcol1lng. Dlln
moeten ze niel Steeds naar dt' wolsserij mei
de kleren .•
_De rt'is hebben we wel zelf betaald: we
zijn met de auto gegaan. Hel gaslgezin wau

Appel

we verbleven, wilde eigenlijk geen geld.
maar we hebben re Wt!1 kado's gegeven, en
we zijn ook vaak inkopen gaan doen.»
veto: Hot was hn om 1ot'UT Ir! het nïl« &Islt te
rijn na vier maantHn Ronnnril?
Ann: «Het terugkernen is heel moeilijk. De
mensen hier zagen over vanalles. zege-
naamde problemen. maar in mijn ogen
toraal onbelangrijk. Het i~een enorme kul-
tuurschok. Ik kom geregeld in een
Bctglsche inslelling. en nc:t is ongelooflijk
hoeveel komfort de parlënren hier hebben:
een eigen kamer, een gezellige living.
Terwijl ze hiGhe;a nog niet eens een eigen
bed hebben, 'oj eigen dekens. Je moet het
naruurlljk wt-l in ziJn komekn zien, maar
dat is, zektr In het begin, heel moeilijk .•

•
Kar!: elk heb de: vergissing begaan naar
een feC'l;lje It' Klan in een gelglsche
lnstelllng. nct nadat Ik iereggekomen was.
De telel was rijkelijk gedekt, ledereen was
mooi aangekleed, er was familie. Dal is niet
Ie vergelijken. En dan zit jt' er de hele tijd
aan te denken hoe hJ:t met de mannen in
Gheja 15.Je hebl ze rensloue persoonlijk
leren kennen. Belglë I" waarschijnlijk één
van de rijkste en best geurganlseerde
landen In de wereld, en in goemeruë. een
land met een slechte reputaue, zalen we
dan nog In één van de sle-chtste instel-

)

Hagen. Het konrrasr kan amper groter zljn .•
Veto: LIJkl1ot'4tju/!i~ daar dtVn nia {lPdtt
rprul'"WlX'rdtl!}kt drup~/ op dr hili pIOla/?
Ann: _""'t' werken natuurlijk op lange ter-
mijn. Wt' willen de situatie voor de patién-
ten vcrbereren. de personeelsleden wat mo-
uveren. Het is voor ons ook leerzaam hele-
meat eüecn daar naartoe te gaan, veelre
moeten Improviseren. op eigen benen te
leren slaan. Maar gewoon het gevoel die
mensen een paar maanden lang een lets
bel~r le"'t'n Ie geven loont 011de moeiie. Je
vodl echt dat ze blij lijn als wij er l.iJtl. En
ze valkn waar$(;hijnlijk in ecn nog diepere
leegte als we weer wl'ggaan. Maar het
appel van de 1IIt:llsen daar is zo groot dal
we dk Jaar weer tt:ruggilan.~

t:;rlinde De Lange
Marlijn Graumans

Wit mUf 1I1f.~rma/lt",,/ vindt d~ \zw Rotm«njt
111dr 8russ~/~stTaal /4/. Srrun kal1StJrort wor·
dm op rel«nin5I1UIl1"," OO/·llS9s2J·09. Dt
fUif jaal dDOr l1p dcmdrrdD!l21 feb~ari. I'tlrlaf
21.()(} u in dt ROlOldsktldtrJ.
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