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...•Veto niet langer een onafhankelijk studentenblad

"De Vetoredaktie kan beter rechtstreeks verkozen
worden door Kringraad"
OPde Open Afgemelle Vergade-

ring (DAV) over Veto die vrij-
dag plaatsvond, hebben de

kringen beslist om de tokostatuten
omtrent Veto te wijzigen, Vanaf mt
worden de hoofareaasaeur en de re-
daktiesekretaris niet fanger verkozen
door de vetoredaktie. matlr door de
Open Algemene Vergadering, Ook
werd bestoten om tweemaandelijks
een evalualievergaderin9 over Veto te
houden waarop alle studenten
welkom zijn, Met de eerste be,dissi"g
verliest Veto de facto haar onafhanke-
lijkheid.

Bij de aanvang van dit akademiejaar heb-
ben dl kringen een Veto-OAV aangevraagd,
De redenen hiervoor waren niet echt dut-
delijk. maar vast staat dal de relene tussen
vete en de Leuvense Overkocpcfende
Kringorgm!isatle Loko niet ahiJd over rozen
gaat. De onafhankelijkheid VBn het steden-
renbjad schiet een aantal krlngcu al en 1(1{'
In het verkeerde keelgat. Met regel mal lge
tussenpozen - om de vier jaar ongeveer-
wordt er gedlskussleerd over de redakuone-
le lijn. de krmsche zin en de onafhankelijk-
heid van hel blad, Zo ook verleden week.
hoewel men moeilijk kan stellen dm er
sprake was van een serieus debat. De voor-
stellen van de kringen bleven uiteindelijk
steken in formele en procedurele aanpas-
singen,

Een belangrijke doorn in het oog van

InliliBlillil
Redaktioneel .: 3
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UilVelo 10. lurgaltl 24: "De 123voor. 2 ant-
hlludlngen. liegen, V1l{-,oorstel'Een' VCMOt-
pen en doorverwezen naar d. evalllllllevergi'
derinll Vin l5J2/U1 kOl lUI 'oor. 9 6nlh, 3 te-
aem slull •• orslel van de elndre'aklle ter
vervanging ... galld,elleuul'Sfndl'l 1.112
seer. i enm. 9Iege.: slaki., Un !Iemmlnl;
2dllond8: 12 VaDt. 91egenl heljl6 voor, 11
legen, VT1C-voorslel'Een' ,eMIrpen) wei." 112
'OOt, lD erüh., steaen. KriraburO'Vlorslel 'wij'
en tomllromli; 'ons' .eMo",en en Ilel dOOI'
uTWllze'l

Aidsweek " .4_.........:.L .._.,;..,
"De 113 '001, 9 onlh.• steaen, VRG-,oorslel ;';;;.~
'Hel' verworpen) haan (1& voor, 7 onlh .. ,. .r-
legen. VRG"oerstel '"uken' !tIJ kOlselsu.~
,erwoIPU) nt [lli VOOI,7 eem. • legen. VRG-
lO"slel 'Ii,r bilkonsensus werwollenl 0'
\norslel eindredaklie: ,oorzelsel 'lIlleien 111
stemmenl zIJn (unanieml stolt" [13 loor, 9
untä, 5leglln, VHG-,oorslel'holt' vel'lnrpenl

Strange Davs 19
"Oe Islemmlnl nletllenotee,dl boer \Mdica·
IOIIISlel'dokler' m~t 17 tegen ti velwollenl
klikt" 115,oor 5 onlh .. 7 legen) j'!lIvredell'
aesenrent dOOI hooldredakllll weaens Ie
opinielend)IWlna 'Iaagl ovcr '111' klingsland·
punten aan, Men zl, IIlenoor VelO121

een aanlal kringen en Kringraad. een ge-le-
ding binnen Loko, is de vcrkteztngsprore-
dure van de: hoofdredakteur en rcdakucse-
kretaris. TOl ui' heden werden die verkozen
door de redaktie en de medewerkers van
veto en daarna ter goedkeuring voorgedra-
gen op de verschillende Algemene Vergade-
ringen (AV) 11.111 de vijf raden binnen de
studentenkoepel. Op dit' manier werd de
onafhankelijkheid van de studomenpers
gewaarborgd,

Dat een ver.lIldenng van de klespmce-
dure een ounsfog is op de onafhonkelfjkheld
van hel «udcutcnblad, daar hadden de
kringen geen oren naar, 'Er Is geen enkel

orgaan waaraan Veto verantwoörding
verschuldigd 1:'-. dixit gruno Lambrechr
van 1)('1VRG, Hij wees erop dal dele verga-
dering bijeen was geroepen -om de voor-
netten van Jan Van Damme [voorvlucr van
Knngraad) en Jan Ramon (vnq, evenals
mijn voorstel, Ie bespreken. De vetoploeg
kan beier rl~ll1streeks vcrkozen worden
door Kringraad [slc).."

De voornaamste wrijving met betrek-
king tor vete was dat de verktezmgen -de-
mokrauschcr' moesten verlopen. "Spreek-
buis zijn van Loko" betekern \ltJlgen~ h...n
dat "de redaktie verkozen moel worden
door de srudcmcnbasis". en dat zijn de

.!lIP

kringen. Dieter Pcnnlnckx. de preses van
VfK, stelde: "Er 11101'1 dl' keuze gemaakt
worden w~S('n een 'volledig onafhankelijk'
blad t-n e...n blad dal door Lok" gefinancierd
wordt en dus voor honderd procent loyaal
moel zijn, AII('en C1p die rnanier wordt de
demokratie en de representatlvheh het best
gediend,' Vl'W wees nop dal een persme-
dlum geen vertegenwoordigende Iunkuc
noch bc~lissingsmadll heeft. Oe laak van
Veto bc~la,lt crin op een kritische en onar-
hankelljke manier de standpunten van de
studentenkoepel weer te geven. Dat ver-

Vorige week ontvingen SOCiale Raad en dl' Hufsvestlngsdlenst van de KU Leuven hel voerstel van dekreet "houdende de kwalheus- en
veilîgheidmomlen voor karners en srudcnrcnkemers." Dil voorstel is hel resultaat van de parlementaire hoorzintng van juni jongsueëen.
waarin ook de eisen en a!}lulllentatiC!i van Sociale Raad gehoord werden, Sociale Raad en de Huisvesringsdlenu kunnen 'Zich absoluut niet
vinden in de huidige bepalingen van her dekreet. waarin bijvoorbeeld de normen voor sanhalr vasrgesteld worden 011één douche/bad en
WC per vier kamers, Deze normen zijn luxenormen. en hebben volgens de studeutcnbeweglng niets IC maken mei hel wegwerken van
bestaande wantoestanden in het kameraanbod. Uiteindelijk lolt het dekreet l'en aanbodstekort op de kamermarkt krcëren, met een
stgnrnkeme prijsstijging als gevolg. Amper een derde van de karners voldoet namelijk aan dele zeer strenge normen. wal inhoudt dat er
heet wal karnere aangepast zullen moeten worden. Daarom organiseert de Leuvense srudcnn-nbewegtng op maandag [wee december een
betoging. Lees meer op de pagina's 4. 5 en 2.2,
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tE lezersbrieven
Allo: lu..r'r(,ilkHt_~ kunnen bezorgd worden op he r.·d,jklil'~l·krt·lilri.ldl in I.k
~ .\I"L('r'\\lril.lI 0;, 1000 Leuven en moeten voór vrljd,,)! n,IlTliJ.I.,!: It, eo u binnen
lijn. lid" "Il llh!.elle ol \'ia e-mail vl"l(}oith.lg,)f.iln5 kujeuven.ac.bc
Ot' brieve-n moeten betrckkmg hebben op in V"ttl be-handelde onderwerpen ol 01\

l.c'lI\TIl'>(" (\lu,knll'n·).lIo..IU.:llilt"i1. AIH.nieml' brteven kom,'n nooit m d;Ulllll'r~il\)I: Je

schrijve-r moel \11-cd ' naam. ~lUdlela;Jr en adres bekendmaken. Sil'd\l~ uitwmkrliil...
CII na u,IJrukkdijk en gemonvcenl verzoek. kunnen ze \\'q:gt'lau'n worde-n In \'eln.
Btk-ve-n dil' I.m.:,'r lijn dim 2400 td"..ns t~patin inbegrepen. Wol!oven-en komt nl('l

,.. 151o!ctlktc bldUlijdc mei dubbele inlerlinkl ,vmllell in prlnctpc lnge-kort Ik rt'd.lk
tn- behoudr lidi het nxht voor hrievcn metre plaatsen

Studenten-
maraton
."'~·nig deelnemer en vrijwilliger 7..a1ztch
wel geergerd hehbcn aau de urganisauc van

de Srudcntcnmaratun die Sportraad twee
weken geleden organiseerde. Twee nvonden
voor de Mart werden haasrig ilO!! <ruden-
tenresidentlus afgeschulmd op zoek naar
seingevers. De irrschrijvfngr-n verllcpen
chaonsch en de uitgcstelde vrarr werd luel
een zwakke kreet ingeluid, hij gebrek aan
rhlt)!)!. Onderweg lueld de politlc dl' jopcrv

• column
Gebelirtt'lliSSeu /laar aa"leid;'lg

1'01/ IIlge's Ebola-eksplesie, deel
drie \'all drie, waarheid 1'"11 Eind.

N1 I.'eel gel,'ienij{ heb ik mijn bie-
zeil gt'pilkt hetgL't.?1in MI duinen-

decor zoals 11 dat ziell/ltl'end;g kunt ima-
giner!!n "iet hef minste probleem oplevert
elI tI/MeI/ Ol/S .91!Z1!gd1!1I91!lwe91!11,Sara
begolllllij ferm de keel uil te hangen e/l
wel omdat ik \'a.~t.oJe.90rdwas aall eell
TNT-waarscllllwi//gsbord. Ook omdat het
aIgemeelI gl'lveleu ir dal de duivenspon
officieel illgesclm~vel/ staal in het zoge-
naamde Landverdedigiugsarmatuur; was
ik me terdege bewust van het sluipende
gemar hieraan verbonden en kon ik mij
nier lallger vall de indruk ontdoen dat
lIet niclll persoDnlijk wraak uilde nemen
I'oor Iiel haar doellter aallsedmu! leed,
hetg«rl uiteraard buiten mij" persoonlij-
ke waard gereknld was, maar goed, ik
daar dus uY'g met in mijn kielzog MI ben-
dl.' smielllen, die wege/ls liet olldenvijl
vfl"SChrikkelijk koud gewordeJ/ weder in
eell opperbeste stl!mmillg verkeerden.

ryt!ntg tiaar L.eIIVElIgegaall dlls met
1.. de trein 1.'11 ondenwg veel stof tot

nadenken gellad in de aard van NAlleen
al door dat vishaaklitteken zal ik een eJ/

allder tllllis lIiet kmllle/l vemvijgellN

waardoor metel!11 een rl!semfamÎliale re-
aktitos mijn .geestesoog passeerden: mijn
pa ill ultieme woede'lIilbanIÎl1g, Imjll ma
etJ haar lidmaatschap vall eell of andere
kloosterorde om te gaan boelen l'oor de
foutievelijk toegepaste opt'oedillgschema 's
maar vooral het lachje van OIIS Lllcette
die, trots op liet door haar broer gestelde
gedrag, soorlgelijke dingen ZOIlgaan be-
rome/I, waardoor ik hoogstwaarschijnlijk
wel- 1'11 dal was el."l1 \'oordeel! - "iet
lallger ZOIimoetell smeken om haar Ca-
mina te mogen lenen. Eidoch, dil laatste
beeld werd snel Ol/gedaan gemaakt door
de Iijflijke straf die mijn vader zonder
twijfel ZOIi lIit\!oerell ('f/ dit in de voml
\'011 jarmlO1lg in de kelder vastgeketend
zitten op water en brood Nam liet emir te
zweten, die dllivelfN en mkel vrijkomfll
/Ja Lckostemmit/g, ollder lIel mom van
NAls ee/I Let/vens studentenblad niet Oll~
aj1lOlIkefljk mag zIjn, dali ee/I Leuvens
student i" gevallgemchap zeker l/iet!!N.
zodat 111.'1 aanlokkelijke idee de baan
ruimde \'oor eell diepgewortelde opgefokt-
"eid, een soort van sclll//dgfVoe/ ook zoals
zielt dal mamfes/eerde na mijn eerste zelf-
eksploratielessen waarbij lIet missdlim
belallgrijk is op Ie merkm dat eell duif of
gelijk \wlk ander beest daar allemaal
geen lasl \/all heeft, hetgeen mij, zonder
hierop I'erder te willen bordurm, deed
besluital MKlelirde ik mijn harm ros,
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dan was ik misschien een I'OS.N
PI Leuvenbeqon de miserie dan "a-
l.tllllrlijk pas echt en we/ op het mo-

mem dat ik mijn fiets beHolI te zoekm,
eill omnogelijke opqave alsje bedel/kt dat
er dagelijks wei honderdduizend fietsen
staml opgesltlpeld in een ha' waar er och-
gortekenst.x/l plaats is \'oor amper l'ljftig-
duizend rijwielen. Vermits iedereen wed
dat dal mei mijn fiets niet zo op ronde
wieltjes verloopt. kunt 11 rIlstig stellen dal
ik beJtoorlljk 'pissed ofJ' was toen bleek
dat hij helemaal mei waarschuwiugsno-
la 's behaneen. stond opgesteld tussen wat
ik dan graa_g de "jWie/IWl"Sjf"!J noem, soit
met ree/frustratie 1..1j daarna weg, en
toe.qegewlI, het WilS laat Illaar niet om te
zeggeIl meteen donker en daarom had ik
a) om 1!Ct tlllliskomi"9sproc~ te wnt/el,
lal en b) om mijn fiets niet te overbelas-
teil mijl/lichten niet doen branden, .. "
komt daar ZO'II kllllppell'all emjlik op
mij af met \.'an dat nek- elI mor/war el!
ollder Zijll arm gekneld een broodje kaas,
begim hij me daar te IJlaffell van ~Zolldt
gij IIIV lielu lIiet alfllmerm" waarop mijn
fietmriel \'011: "Heb/gij s/ekskEllS mis-
schien?! Eli trollll'l'1IS /Jet is me dutlkt
1I0g niet dOl/ker!" wa(lrdoor ik mij niet
ollbetuigd kOIl laten en zei I'all: NNaar
mijn weten moel gij ol'en,qenç IlW bakkes
houden wanl gij moogt geen broodjes
stoa" boeffen tijdens IIW fllt/klie·Jjitoefe·
ning!" en toen heeft "ij Zijll revolver ge·
pakt, die legl'lJ lmjll kop gedmkl ell ge-
zegd: ..Klootzakske gij gaat mij hier vijf·
dtlÎze/ldzeslwl/derd ballen betalen ofik
jaag !,ier zOllder problemL'n die kogel door
uwe" walerkop!~ eli/oen heb ik eens
goed naar hem gekekl'll en meI al die ge·
bellrtenissen in mijn aeltterhoofd heb ik
dali gezegd: MDat /naakt mij gellen jlikkPr
lIit. doe gen/SI, er zalgeell kat I'an wak-
ker liggf1l!" waan/a IlIj zijll kaastoeslalld
weggooide, opmerkte MVoilà, ge staat hier
I'oor eell jlik ill flmktie-llitoefmitlg, zie!",
mij in zijn kombi smeet en pattatiepatta-
ta, ... , soit, het komt er allemaal op /leer
dat ik alsllog die boete kOIl ophoestell en
eell week heb moeten brommelll'oor
smaad aan de politie. Ik zeg maar zo
"Waar blijft dali die silldentmor.ganisa·
tie, viifdllizendzesllonderd baf/ell! Ze zou-
den beIer daarvoor eem IIjt l/IItI dllivel/til
komelI ger/ogen i/l pIaaIs I'al/le slaan
koeren over dil/gen waar ze geen wrstand
van hebben. N Tot slol lVii ik dali ook. als
0I1aj1lOllkelijk medewerker vall Vero.
waarvoor overigens mijll dank, afsltlitell
met de alom gekeilde spreuk: MWal batelI
organisatie eH sociaal t.'IIgageml'lI/, als ge
lIiets dali blatrn kmt?!W

Frans Mallemans

tegen tn plaals van de wagens. Dl' bcvour-
radmg was karig in ~erge!ijklng met vorlgt."
jaren en bij de aankomst zells oruoeretkcnd.
Gelukkig waren er nog de kmc-saudenrcn
om deze frustraties en hel melkzuur un ous
lichaam Ie drijven. Ook na de \"vedstrijd blc-
ven de blunders zlch opstapelen De lijden
en gege ....ens van een \cemgtallopers ver-
dwenen naar hel data-hiernamaals. dl'
reed~ gedrukte uitslagen in de Sportkram
zIJn bijgevolg onvolll.'dig om niet Ie leggen
Icut. Het volgende i~ook aan het krlusch
oog van de Vetu-rcdakne ontgaan: ene
David verheen eindigde al~ tweede dame
op de 21 km en om zustcnwlsn-n Ie verrnjj-
den, eindigden zuwel Ellen als Kann De-

caestcckcr op de 14e plaats. zij het met
ruim een IllJllUUI tijdsvcrschil. Wk 7,11er nu
uileindelijk nog een juiste uitslag pebhce-
rtn? Nolvele jaren deelname aan deze door
Sportraad knap gcorgamseerdc en vrudcnu.
kOle \\(·d~trijd. was deze editie een grote
omgoccncbug. Volgend jaar terug lCl.ll~voor-
heen asjeblief dan kunnen we weerom
beginnen uukijkcn naar november 1997.

vïncent coesseos.
tsre lic. Biologie,

nvdr: Ot "'f<'m,al'~ di~ l'Or(q(~Trk in ~'t"I<'wal
o.l'ltJrnk/. k""<l1fI rt<h/!.lrttb van dr wt'milt: ww
Sf't'rtrauJ War ,rutl/urIiJkgrrn thkuill is l\....."
Je wr ..fl5SIf1:;rtI die mJrrJaaJ in dt "lIS/a." te
vinden ::-i)lI.

• berichten
Leu\en Kort
ronk. ,~n nit'llwe Leuvense vereniging dit
vmdv r-en tij'dJ" de boekingen voor een aan-
lal groepen vcerc..,,"gl. laat weten dat de or-
gatu ....turen van Leuven Kort een vijflal
vrijwilligers zoeken om affiches te verspret-
den in het leU\tn~t. Hoc \"njwdhg u nok
bent. een vergocdmg knJgt u toch en dat 111
de vorm van ecu gfali~ toegangskaartje op
het kortfilmfestival. Ou houdt in dal 11 in
dnc dagen vijftien films en één Iurf kan
gaolll bekijken en/uf beleven. Wie mter c~'i{'
heelt kan kontaki opnemen met \7W Fon],
f.B.90.16) of met Jan Bosmans (23.26.R7).

MigraRiensiemreçhi
Hel vat innaai xommnee voor Algemeen
Stemrecht organiseert in samen ....èi'king
II1t'l de Jongsoclalisten, Volksuniejougeren.
Jongagalev, SJW eJ1ABVV-jongeren een
debat in Leuven over stemrectu voor Mi-
granten. Het debat vindt plaats op WOL"ns-
dag 27 november om 20 u in de GrOle.Aula
van hel MTC (Hogeschoolpletm. worden
aangekondigd aan de gesprekstafek BeM
Anctaux (VU), Eddv üoutmans (Agalev),
Vinrent Scheltiens (SP), Robert Delarhou-
wer (SPI. Ton}· Smets (\"Lo), vtaunce Did-:'"
den (CVP) en Tarlk Prathlvau 111'\urgamse-
rende kommnee.

Debat over longerenkulluur
Op dinsdag 3 december urgolllÎ<,{'rcll de
Volksunie-jongeren in hel MTC een debat
rond de 'jeugd van tegcnwoonhg' Sprekers,
zijn Alexandra Colen tvlaanu BIQI..).Leven
vandenhaute (Sludio Bruwelj, Prof. Mark
Hlchaedus (moraalfilosoof VUB) en Palrick
vankrunkelsven (ondérvoorzutcr VU). J,IlI
Van Rompar is mod ...retor. Dit initi':lIief van
de VU-jongeren vindt Zijn (lt\middt"lIiJkt
OOfT....ak in recente uitspraken onureru hel
normbesef van jonaeren. zo tmk Alexandra
Celen onlangs nog maar eens hard van leer
...!egen hornoscksualueu. dit keer in Hurno.
Vroeger al maakte lij bezwaren regen onder
andere bepaalde reklamekarnpagnev van
Mcxx. De VU-jongeren ~Idlen ook bij bur-
genieester Tobback eCI! verouderde en
voorbijgestreelde kijk op de l1{'d{'lIdaag~t·
lengerenkultuur ~·asl "Ben cige"i'rtunrmhc-
set kan maar groeien als j<mger('11 dl' kanv
krijgen om zcl! verantwoordelijkheid re
dragen", aldus de organisatoren.

Op 6 maan vindt alweer de vijlde ednte
van trhaka plaars, hel Jaarlijk~t en eendaag-
se projekt rond hedeudaagse "U!l~1ven de
Kultuurraad der Leuvense Studenten. Om
die \·ijfde verjaardag een Ix'CIJ!"lUISIer hij Ie
zenen. beloven de Kürakkers een verrav-
sende en vernjeuwend~ aanp.:lk. Maar één
ding is alvast ht."lzelfde geblevcn: men heefl
u nodig. Krijgl u ook die onweerslaanhar('
neiging om mei uw VOl'"tt."1Iin dc vt."rfIc
gaan staan als men hel woordjt 'kuml' uit-
spreekt of om m.lddds neomoderni~lisçhe
videQ-arl de dekonslruktit." \lall d ...dt'slruk·
tie Ie konstrueren. dan kan de Willelll de
Kooning in u de Jackson Pollock 111 u ont-
mocten in uw zelf gekret'erd studentenl)f()-
jekl. Ook dit jaar vormen de eigen projck-
teil \lan studenten immer~ cen ('sscllIieel
dt'eI van de ckspmilie. Maar dan mot'"t je er
wd nu al bij zijn. Jc hoort cr alles over op
de legendari~che Ithakavergaderingen, elke
woensdagavond (21 u.l np de eerste verdie-
ping van hél Stuc. Als je achter de s<:her-
men aan de organisaue van Ithaka wil
meedoen ben je daar ITouwens ook
....elkom. Ml-er info bij KalTin van Kurol op
hel Stuc. Iel.: 23.67.73.

Or maandag 2 en dinsdag 3 dccember vindt
in het kader van hel Keuzevak-college
·vTaiJgstukken uil de Kinder-en JeugdllSy-
chialrie- een gesprek over Insest plaats. Alle
studenten (ook van andere fakuht."lItll)
kunnen er spreken met Anouche Adams,
een vrouw die zeff sfachlOffl'r was. Zij volg-
de Iwintigjaar lIa datum telllntèllsieV1.' te-
r<lJ)Îe en werkte met d!" tera~ut (van UZ
Gasthilisberg) de belangrijksle naddlge ge-
volgen van haar inseslverleden weg. ZIJ
schreef verschillende boeken over de mate-
rie en geldt als 'ervaTingsdeskundige', vol-
gens Prof. K. P)'ck (zie ook Veto van deze
weekl ui dil gcsprek een positieve bood-
schap inhouden voor alle toekomstige
hulpverleners. ~Alsnog een 'terapeutisch'
mirakel? ReOektics vijf jaar na het beeindi-
gen van de lerapie" kan u meemaken in de
grote aula van hel MTC op 2 en 3 decem-
ber, lelkens van 18.00 u tOl 19.30 u.
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• redal(tioneel
'"Ik hoofdredakteur en dl.' reaaaie-

sekretaris wordt", dk apart, volgi!ns de
gewo/Jt Lokosmnnen verkozen op een
Open AlgelIIene Vugaderi1l9 (DAV). fk
ktllldidaalstel/ill9 IS vrij, maar kandi-
daten dient" zich voorafvoor te stel/en
aall de vaoreaaeue. De Veloredaktir
bren!}! hierover advies uit op de OAV.~
[Jeu wijzigi"9 Va/I de Lokottatuten met
betr.!kkil/9 tot Velo werd vrijdag op een
DAV 9t'SItmd II1t'[ Zfsl!lltwimig stemmen
voor, IIWI' U'ge1l 1'11twee olltholldi"9t'1I.

De meeste kril/91'1.'rtl'gemvoordigl!rs
stelden dal dl"ze nieuwe regdill9 slee/as
reil formele kwestie is. Her resll/1aal van
de nieuwe procedure, ;:0 vinden zij, zal
niet fundamenteel verschilten WIJl dl'
huidige .,/0/19 ven zakt/I.

In wezen eenter ra,/kt dil dl.' kern Va/I
Vno. De facto behoort dl' Olltlfllllllkdijk-
heid van hel Lt'IIVt'IIS~ studentenbtad
tüermee lol hel verleden (zie ook kader op
p. J)_ Elke tich::dfrespt'k.ft'rt'llde uuaen-
letrbnwgll1g heeft een eigm blad IIodig,
dal haar iduin kritisch /lilt/raagl naar
d~ akademische en nanonate overheia en
pers. Een smdentenarganisatic die pr~-
tendeert demokratisch Ie zijn. maar het
niet aandurfï zicltulf krinsch ('11 mrt de

Velo
v e rvolg van p. 1
hoogt niet alleen de geloofwaardigheid van
toko naar de buitenwereld. Bovendien
heeft een studentenbeweging die preten-
deert demokratisch te 7ijn een onathanke-
Iijke. kritische toetssteen broodnodig. Bij
een represemm!c! studentenblad drd~1 her
E:I'\·J.u dar dnllpkr,llit' uilE:chold l.,ordT 101

kHuer iwmel~aangek!tt;enbc:kl. Veto
vertolkt trouwens in 9'9 procent van dl"
~evJllen de mening van Loko en stelt zich
dus II1t~'~tal I.Cl·f 10).1.11 op ten aanót'n van
de engagementen "all dt' )lUdt'rl!t·nkoeJ)\'1.
De vergadervoorztncr stelde de vraag of de
kritiek op vero dan niet eerder een umng
was van een dieper ongenoegen met de
basisprincipes van Loko. Op deze toch wel
essenüëte vraag werd niet inj:(t'j:(,l.m.Een
aantal studenten wierpen PIJ d,11UWI dt'
verandering van dl" klesprocednre hel
gevaar besrond dat de kcrutnuuc-lt binnen
de Ve !npln...,~ in her g~'drang komt. De
stlldl'lltt'!lV('rt("gl'nwoordij;l:r van VTK ging
hiermee niel akkoord en hij wees op dl:
voordejen van ven vl:rl-..it'ling op l'en OAV.
Op dil: manier kan ledereen. n(.k mensen
die nog 110011meegewerkt hebben aan
vero. zkh verkiesbaar stellen. Hierop rcpli-
ceerde V('IOdal de verkiezingen altijd al
open hebben gcvraau vuur ledereen.

Statuten

Op dal ogenblik werd voor de eerste
keer de stemming aangt"vra,lgd dl)(lf de
venegenwoordiger V,In I)IOS: -Kunnen de
kringen zich vinden in de inhoudelijke lijn
van Velor Vccnien kringen kond('ll dit
nÎCt. negen wel. en negen knngen omhieJ-
den zich. Izie redaktioneel). Vervolgens
formuleerde VTK, Jangevuld door Call<mica
en Politika. hl·t volgt'nde voorslel ter stem-
ming: -De Veto·!rllofdred.lkleur ('n redak·
ticsekret.lrÎs worden. l·lk .lJhlrl. volgens de
gewone Lokoslalulell vl'rkol.l:lI door een
OAV °11 hel elude van hel akJdell1kjaar. Ot:
kandidaaTstelling Is vrij, maaf kaw.iidalell
dienen zich vooraf voor te stelkn aan dl'
Vetoredaklie. De VelOredaktie brengt hier-
over advies uit op de DAV.- DI:7t: stemming
was bijna unaniem: zesentwintig kringen
stemden voor. Twee Tegen en vier kringen
onthielden 7jch. Het voorstel werd dus
opgenomen in de statll1('n van I..oko.

Na deze beslissing over de verkiezing-
sprOC!'dure, volgens de kringen een -lOUTer
fonnc-cl gebeuren-, werden de problemen

lIodi9<' afstand te bevraqen, verliest haar
grloofwaardigheid. vanaf nu is hel
mogelijk om een hoofdredaktellr ('11 1'('11

redaküesekremris aan Ie stelten die niet
goedg,.kellrd zijn en onderstrund worden
door de vnoredaktie en haar medewerk-
,.TS_ Of dat in de nabij .. toekomst elJrklief
zalgelKurt'n is een open vraag. maar de
deur hiernaar wordt wel wagl'lllVijd
opengezet. Als dl' krinEi'It dlT.' implikatie
van film b/:slissillg niet in::ie/l, getlll91 dal
vall kortzichtig/ndd.

Dit alles wit nia zeggl'lI dm Veto te
beroerd is om ren 'mea ('Illpa' te slaan.
venaaar dar we zelf ('('/I soort evotuette-
vergadering voornetten. Dir om 1<' VI'I"lIIj-
den dat ideologi.~che stl'fIillgllame - die
onvermijdelijk is - verwerd wordt mei
eellzijdigr b,.richIgevillg. H('II evatuetie
van VI'IO is nod'9 om er OIISop ottrut te
rnaken walllteer 'w nataten op Uil dl'ge-
lijke,." eertijke mani er te informeren,
Goede informatie is immers ren grolldslag
van demokratie. Dit moet leiden lol 01'1'11
diskussirs en vrije sTellingllames. De goed-
geke"rde formeI,. hervorming lost echter
her fundamentele element van drgtlijk,.
bericltlgffl"g niet op. 'IoW1 imegl'lldeel.

De onvrede mn de verkil'zillgsproce-

'evaluatie' en 'sturin!-:' aangesneden.
Verschillende voorslellen kwamen uprafel.
VTK, VRG en Medi,;) waren voorstander
van de msmtlauc V,lII een klcirn- -stuur-
groep waarin een beperkt aantal kringen
zetelen". die op regelmatige tljdsttppen 7.0U
bijeenkomen om het studentenblad onder
de loep te nemen. Ik vetodelcgatlë wees
erop dal Veto een studentenblad Is voor alle
studenten en kringen en dal dus alk krin-
gen aanwezig moesten kunnen lijn. Veto
stelde dan ook voor om ecu SOOrtevalua-
tieredaktÎcvergaderin.: u- nrgauieeren
waarOp ~ studemen uiigenodigd waren.
Kritieken. suggesties en nieuwe ideeën
kunnen zo rechtstreeks aan Veto mccsc-
deetd worden. Bruno Lamhrecht was VIMJr·
stander van een beperkte stuurgreep waar-
in een zesral knngen vertegenwoordigd
waren. Dil zou de werkbaarheid ten goede
komen. Alleen een kommissie die 0111 de
1\V('t' weken zou samenkomen. stem- en
bt_>§lissingsrechl hebben. bood volgens hem
voldoende g.JTantit,~ mil niet te vervaljen in
een "babbelgroepjc". Uildm.klijk werd hl't
voorstel van veto gel>tellld en Ruedgd"eurd
1Ilt"1achtentwintig srenmu-n voor, één
tegen en dril' onthoudingen.

Ongemakkelijk

De bölissillgt'n van dl' DAV zouden op
termijn belangrijke kousekwemtcs kunnen
hebben, niet alleen voor de werking van
veto. maar ook vour dl' hek ~ludentenhe·
weging in Leuven. Of de kringvenegt'nwo.
ordigers zich daarvan bewust zijn. i~ niet
helemaal duidelijk. Ik di5kll~~'(, bker
n,Jll1elijk veelte va,lk stekt'll in prn«"dun'k·
WCSllt'S,zonder dJI de fundamentele pro·
blemen die ervan aan de Ihlsis liggen aan-
geraakl werden. De problemen die een
aantal kringen hebben met de werking van
VelO Imphceren dal zij zich steeds ongl"
makkclijkl'f bt_'gillnen Ie voele/1 binnen Lo·
ktl. Dm het 1111:1 de woorden van C('11 preses
Ie zeggen: -!k kan u nu al wd signaleren
dJt het VRG heel kritisch staal ten opzichte
de werking van loko. Samt'll m~'1 ündl'r
andere de burgies van VTK gaan wc een
VOOf)ld ~lt'lll1l'n dat de rel)re~l'l1Iali\'ileit
van Loko kan opkrikken 101 ('en aanvaard·
War nivo. Hel is vooral een kweslie vall
re-glemenlen en SIallIlelI en niel W7eer van
bereidheid en openheid bij Lokomt'dewer·
kers.- IBnmo l..lmbrechT in Balans, maand·
blad van hel Koninklijk Vlaams Rl'chts
Genoot5Chap nr. I, 1996)

Annemie Deckx
Joris Janssens

Ann Bries

dure wm i/eto is wellicht symptomansch
voor ren onderliggellde wrevel mrt dl'
reaetaionete lijn van Vt'IO_Dat werd
duidelijk toen de stemming werd
Iwngevraagd over het feit of dl' kri"ge"
zich /log konden vind rn i" d,. inhoude-
lijke lij" van het blad. Veertien kringen
konden dil nier, IIegen wet en liegen
andere kringen onthielden zich

Wm precies beäoeta werd met de 'in-
houdelijke lijn' is niet zonder meer dui-
delijk. Herft dit betrrkkillg Ol' de kritische
zin die Velo aan de da9 legt in haar
\·erslllggeviIl9. ook over toko zelf. dan
zijn tilt in rik geval de eerste beslissende
stappen gi"Zi"I naar het inperken van 011-

afl/Onkelijkl! 1'11 kritische positie va" Velo.

Heeft die 'il1fumdrlijke lijn betrek-
killg op de onderwerpen dil' behalldrld
worden. dan is het probleem al even
struktureel. De onderwerpen die in Vno
aan bod komen worden grotenduis be-
paatd door de basisprincipes van Loko,
namelijk de demokralisering van het
onderwijs en de samenlrvinq i" Jut alge-
meen. Als d,. kringen dan problemen
hrbbert met de inhoudelijke lij" vtlll Vrto.
1'11 dir lij" wordt bepaald door dl' basis-
prif/CWS van toko. dan volgl daar onver-

IlIIjdelijk uit dat de kringl'l' 1'11 hun stu-
denten niet meer aal/gesproken worden
door de ""gagementell van di.' studenten-
bowgmg toko. Ben aantal kringen
slaag' er blijkbaar "iel meer in de uit-
9all9spunlell van Loka te onderstrunen.
1'11 tt?grlijkertijd representatief te zij" voor
hun achterhen. Bepaalde krillgeIl maken
er bijvoorbeeld gUII gdleim van dat 111111
studenten niet lallger wakker liggen vtm
sociate en mtwtschapprlijke problemen
die hun ri!J"" studentenwereldje overstij-
gen. De studentenwereld zoals die door dl'
krill!J1'fI ",ordl~~'oorgestdd, lijkl zich studs
meer op zichzilf lenIE ft> plooien. en rui-
mere maatschappelijke thema's vinden
nauwelijks I/O.iJweerklank: Of om hel mei
dl' opr'llillgdill Va/I de studentenspeech
van dil (!kt/dl!",;ej~ar ti' U.óJgen: -VQ1/.
daa,iJ in UUWII ren toespraak schrijven is
frustrerend WIJ hebklr-alles or: eereer
dm! zich "eer I,. I,.ggetl bij el''' rekere
desinteresse van een aantal studenten
moet wko zich d,. vraag stellen of zij zich
l/il'l al u gemakkdijk van haar taak als
studentenkoepel kwijt door rnkrl oog Ie
Ilebbe" voor haar formele strukumr. Loko
moet het [orum zijn waar er plaats is
voor en9agem,.1It en diskussie mei Mie
studenten, Een oflaplanke/ijk snedenten-
blad speelt hierin 1'1''' Ol/misbare rot.

CHEF, NiEr
-rRisrl" Zflit.' ~
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Waarom Veto niet langer onafhankelijk is
Tot vóór vrijdag was de onafhankelijkheid van Velo.ll rd.lticJ. Aan de ene kant wordl de
leiding van Veto wel verko7.("n donr dl' redaklie en de mcdewcrke". Anderzijds kunnen
de kandidaten die door de redaktie worden voorgesleId dlM1relk van de raden van Loko
afzonderlijk gewraakt worden, als ze vinden dal de kloof tussen de redak1ie en Loko te
groot is. ZO wordt de loy,wleit van dc leiding VJn Veto tl'n opzichte van haar moederor-
ganisalie gegarandeerd. en·tegelijkertijd de onafllankelijkhdd van hel blad. Ook wanneer
er tijdens het akademiejaar problemen oplreden, kan wko ingrijpen. Er word! d.ln een
OAV bij elkaar geroepen, waarop dl' hoofdrcd.lkll'ur gewraakt kan \Vorden_

Mei de nieuwe procedure wordl de onafhankelijkhcld van Veto nailr de annalen ver·
wezen. De kringen, die op dl" DAV venegcnwoordlgd ziJn, DeJ)alen nu volledig autonoolll
de ploeg die toeziet op de redaktioncle lijn van Veto_ Het is !llel ondenkbaar dal een pl{)(._'g
die voUedige loyauteit a.ln de kringen betuigt en de kritb.dtc iJfsiandelijkheid ViJn Veto
afzwccn, de OAV van haar gelijk weet Te overmigcn. 011 Detekent niet dat Veto niet meer
gelooft in hel principe van sllulefltenvcnegellwoordi),:lllg. DI.'manier waiJrop bepaalde
elemenlen binnen de overkoepeling V.lll dk verlegenwoordigers echter het debat naar
hun hand hebben weten te zetten, 1.allatl'r misschien geanalyseerd kunnen worden als de
eersle barst in een demokrillisch systeem dat verstik1 is In formalismen en haar elgen ull-
gangspunlen uit het OOgverloren heelt.

Een ander belangrijk verschil met de vroegere verkiezingsprocedure is dal de invloed
van Kringraad veel grOler zal zijn dan die van de andere geledingen van Lokó, Waar de
ploeg voorhc:cn nog op alle raden goedgekeurd moest worden, ligt hel beslissingsrecht
vanal volgend akademiejaar feitelijk bij de presessen. Of om het met de woorden van de
Kri.ugraadvoorziuer Ie zeggen: ·Verkozen worden op een DAV verleent meer aall2.ien en
prcstige-. Waar maken we ons dan In godsnaam zorgen om?

(adl_ij)
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Wereld Aidsdag op één december

edica voert opnieuwaidskamp
f)0ndDg één december L~hef

Wereld Aidsdag (WAD). Voor de
eerste keer wordt dit jaar de

internationale samenwerking rond,
WAD georganiseerd door Unaids.
Unaids is een pas opgericht
samenwerkingsverband tussen ver-
schillende inste!tingefl binnen de Ver-
enigde Naties, om de kennis met be-
trekking tot de preventie en de bestrij-
ditlg van aids Ie bundelen en om natio-
nale initiatieven te ondersteunen. Het
tema waarrond dit jaar wordt gewerkt,
"Olie world, olie hope", was ook het
tema van eh internationale aidskonter-
entte van afgelopen zomer ;11 Canada.

MeI dit terua wil men enerzijds de oproep
lanseren om de verspreiding van de ziekte
en haar lmpa kt up de semcnlcvlng in te dij-
keil. Vooral de nood tot meer internationale
solidariteit met HIV- en aidspatiêrucn klinkt
Sterk door. Andenijds wil men voldoende
mlddelen afdwingen voor een zoektocht
naar een afdoend gencesmiddelregen het
aidsvirus. Voorlopig lijn de beschikbare me-
didjnen voor de meeste patlemen. vooral
In dl' ontwikkelingslanden. vaak te duur ol
weet men van hun bestaan niet eens al. In
dat upzicht probeert de Wereld Aidillag
meer te zijn dan alleen maar een symbohs-
che bewustrnakingskampagnc.

In I cuvcn wordt aan de hel c, tematiek
ruim aandacht besreed door Medica, Vanaf
dri(' december zullen in twaalf verschillen-
dl' krlngcn workshops worden )<l'oq.}<lniSl·I:rd.
lil jannart worden prl'Wlllielcssen vcrstrekt
aanleerlingen van Leuvenvc hununtoraschc-
lcn De Aid~wel'k ~dl 'tn'kt \<111 w,11 op 16

januari met een debat. De resterende dagen
van die week 7.<11 vooral werk worden ge-
maakt van een ~ensihiliseringskampagne.
Een heus folkkonsert op het Ladeuzeplein
zal de week op een aangename wijze alslui-
ten. Het Is de tweede maal dat Medica dit
initiatief op poten stelt,
Ann Boonen: ..Het is een initiatief dat vol-
ledig van Medica uitgaat. Vorig jaar was er
wel medewerking van het stadsbestuur; om-
dat ook zij het idee koesterden om iets rond
de WAD te organiseren, Dit jaar werden de
voorbereidingen echter teevertrouwd aan
Medica alleen. We kregen wel veel infor-
meuc van bepaalde groeperingen zoals het
Vlaams Aidskoördinaat IPAC trnrormeue.
Projekt en, Advies en Koördinatie), In de
workshops 7•..11 er bijvoorbeeld een buddy
Vim de Foundation komen spreken, het Jon-
geren Advies Centrum (JAC) zorgt voor de
Veilig-vrijen-toemee. Niemand van de. ver-
schillende groeperingen zetelt echter mee
in de organisatie.

Schijnwerpers

Veto: Hot gaan jullie konkreet re werk?
Ann: .Er is al een basis van vorig jaar.
Toen werd er ook een debat georganiseerd
en waren er ook preventjelessen en een
festival. Stilaan zijn we met de hele matcric
vertrouwd geraakt, Vorig jaar was het voor-
al dé bedoeling om de studomen te sensibi-
liseren. Dit jaar draait hel minder rond de
mogelijke prevenrlemlddelen, maar wordt
de lokus gelegd op de solidariteit met de
aidspatiënten. In funktie van dit thema zui-
len dan ook de verschillende sprekers van
het debat wonjen gckoacn.»

.We hebben lange tijd getwijfeld uf Wl'

e
het dit jaar nog wel opponuun vonden om
opnieuw een kampagrre rond aids op te zet-
ten. Misschien was het beter geweest om de
schijnwerpers op een andere ziekte te rich-
ten, Maar uiteindelijk hebben we wel be-
wust voor deze aktie gekozen, omdat bij ie-
dereen nog steeds de gedachte leeft dat de
ziekte niet hem of haar, maar wel 'de an-
dere' kan treffen, Bovendien meent ieder-
een het hoe en wat van de ziekte te ken-
nen. ten onrechte vaak, Vorige week bijvoor-
beeld zijn we nog met een aantal mensen
van Medica naar een informatiekonferentie
geweest. Wij denken niet dat iemand van
ons al ooit zoveel konkretc informatie over
de ziekte had gekregen en wij studeren dan
nog geneeskunde. Daarom ook hebben wij
dit jaar het plan opgevat om workshops te
organiseren. Aanvankelijk werden alleen de
leerlingen van het sekundair onderwijs bij
de kampagne betrokken. Dit jaar wordt het
ook opengetrokken naar de studenten. Daar-
op werd door de verschillende kringen vrij
positief gereageerd. ~
Veto: Gaol de /mmp69'" l10g \.\.II'linvlDtd IIrbbq()
Alln: "Het is een JXlging om steeds meer
mensen te bereiken. Hoe meer je iets Oe-
spreekbaar maakt, hoe beter het bij de men-
$ev.al doordringen. Een klein percentage
mensen zal zeker niet worden bereikt. Het
moet ook nog uitgroeien 101 l'Cn traditie,.
Veto: Wordt het dali geen traditie omwille ven
dr traditir?
Ann: .Uilellldclijk zijn het allemaal vrijwilli-
gers die zich voor de zaak inspannen. De tra-
ditie kan er dan wel zijn, maar als je geen
mensen meer hebt dk' erin blijven geloven,
zal die traditie ook wel spoedig verdwijnen.
Dal het dit jaar opnieuw lukt. is' toch wel l'en
duidelijk teken aan dl> wand darer veel be-

Nieuw voorstel van dekreet over kamers en studentenkamers

Scud Op de kamermarkl
OeI huidige voorslel van dekreet

werd ingediend in de
kommi. .....ie Binnenlandse

AangelegelJheden, Staásvernieuwinq en
Huisvestinq vall het Vlaams
Parlement door th heren Marc Olivier
(CVP), Jacques Timmermans (SP) en
Carl Decaluwi (CVP). De drie dienden
in 1995 elk een apart voorstel in dat
nu lot één eksemplaar werd herwerkt.
Be" beetje zoals verwacht werden niet
alle argumenten van de betrokkenen
uit het veld mee opgenomen, maar het
was toch even slikken bij het lezen van
het Voorstel. De srudemenbeweging en
de huisvestinqsdienst prolJerell 1111 de
gewraakte passages uit her dekreet te
ha/en enbun eisen ;11 een nieuw voor·
stel te laten opnemen. Het goedkeuren
van dit dekreet zou immers gevoelige
prijsstijgingen en een problematisch
aanbodstekort kunnen veroorzaken,

Na een jarenlang dapper volgehouden gebrek
aan interesse gaat de overheid eindelijk werk
maken V'In een wettelijke regeling voor stu-
dentenkamers. Hel huidige voorstel is tot
stand gekomen na een parlementaire hoor-
zitting die juni jongstleden georganiseerd
werd. De eisen en argumemanes van Soci-
ale Raad (zie artikel p.5~ en de autsvesun-
gsdk-nst. die door een wettelijke regeling
wantoestanden en misbruiken willen weg-
werken en rechtzekerheld voor de student
willen Inbouwen. werden slechts gedeel-
lelijk gehoord door de ontwerpers.

Het dekreel definieert een studcru als
"elkeen tussen 15 en 35 jaar die aan een
onderwijsinstelling een nietbetaalde. volle-
dige opleiding volgt die langer dan zes
maanden duurt", Deze omschrijving is ge-
baseerd op een Unesco definitie maar is
volgcris velen niet aangepast aan de Vlaam-

4

sc onderwijswereld. Het was de bedoeling
van de makers om het begrip zo ruim mo-
gelijk te maken door bijvoorbeeld ook Stu-
denten buiten het hoger onderwijs erbij te
betrekken. Halftijdse studenten en studcn-
ten uit het buitenland vallen hierbuiten.

wc
Wat de veiligheid betreft neemt het de-

kreet de bestaande normen over. Het grote
probleem sttueert lich in de formulering
van een aarnat van de minimale kwatneus-
normen waaraan een studentenkamer moet
voldoen om erkend te worden. Zo moet, ~I-
dus het dekreet. "een karnerwonlng, studc-
men- of gemeenschapshuis beschikken
over een WC en per groep of deel van een
groep van vier bewoners of studenten een
extra WC." studenten- of gemeensdmpshut-
zen moelen ook sowieso beschikken over
een bad of douche en per deel of groep van
vier studenten over een extra bad of dou-
che. Een studentenhuis met tien kamers
zou volgens het voorsrel dan moeten be-
schikken over drie douches of baden en
drie WC's, Elk studentenhuis moet ook een
gemeenschappelijke keuken hebben. waar-
van de oppervlakte minstens anderhalve
meter per kamer moet bedragen. Verder be-
paalt het dekreet dat de bestaande kamers
en huizen vanaf de inwerkingtreding van
het dekreet drie jaar de tijd hebben om zich
in orde te stellen met de nieuwe normen.
De Vlaamse minister van hutsvesung. Leo
Peeters. diende een amendement in om de-
ze periode te verkorten tot een jaar. De
nieuwe normen hebben maar weinig meer
te molken met kruipkoten of het wegwer-
ken van schrfjnendc wantoestanden maar
zijn eerder luxenormen.

Voor vele studentenhutzen uit de pri-
veemarkt evenals voor de residenties hete'
kenen deze normen een ware ramp. Ten
hoogste een derde van de karners in t.eu-

ven zou in orde zijn met de regeling. Ook
de unlvershatre residenties. die bekend
staan om hun kwaliteit. zullen niet meer
konform lijn en zullen zware aanpasslngs-
werken moeten doorvoeren. De te strenge
komfortverplichtingen en vooral de korte
overgangsperiode zullen de prijzen gevoelig
doen stijgen en een zeer problematisch aan-
bodstekort op de markt doen ontstaan, De
huidige kamermarkt zal binnen drie jaar
niet meer in een konjunknrrele cosure zit-
ten waar het aanbod aan kamers groter is
dan de vraag. Indien het voorstel dat nu op
tafel ligt aangenomen wordt. zal de snueue
binnen drie jaar alleen maar zeer negatief
evolueren en de studentenhuisvesting in de
huidige vorm zal op de helling gezet worden.

Kommissie

Vorige week donderdag werd het de-
kreet besproken in de bevoegde partemen-
tatre kommissie. Gezien de reektres van de
unlversitcit en de studenten en het grOOI
aantal amendementen, moet het dekreet
aangepast worden en komt hel opnieuw
voor op donderdag 'j december.

Op de zitting van vorige weck werden
de artikels over kwaliteitsnormen nauwe-
lijks besproken of als problematisch aange-
duid. Er zal dus in de komende dagen nog
vee! druk uitgeoefend moeten worden om
die te kunnen amenderen. Ondanks het
uitgangspunt van het dekreet om een rege-
ling te treffen om wantoestanden definitief
Ie verbannen is het hierin niet geslaagd, In
plaats van de positie van de huurders-stu-
denten te verbeteren nskercn zij eerder llet
stoelnorter van de maatregelen Ie worden.

Tine veroaerr
Olivier Remy

Om dl! stem 1'<111de student kmdn bij re zetten orya,
niseert Sodate Raad (Lolw) een INWging op maan·
dag 2 december om /930,/ op het Ladeuzeptein.

langstelling voor is, nog steeds. Het is zinloos
om vooral de zin van het initiatief in vraag te
stellen, Je gaat er gewoon voor."
vero: Dit jaar Wl!rd Luim Bioom aangelroklan
ats tuaanner vun heJ folkftstivul. Wordl dt druk
nin elk jaar groler om de kAmpagIle ~ltr ell
vooral grootser te tien dan het voorbije jaar?
Ann: «we hebben dit Jaar vocralLuka
BIoom aangetrokken omdat folkmuziek
niet echr een groot publiek beretkt. Vorig
jaar stond Melanie op de affiche en dat had
duidelijk minder sukses. Deze naam moet
eigenlijk borg staan voor een grotere pu-
blieke opkomst .•
Veto: Komell de melUell dan niel spuiooi voor
de naam Lu,ta Bioom en nil.'t omdat h~t optreden
kadtff binndi, Medica'S Aidswttk?
Ann: .Dit v:erschijnsel is gemeengoed bij
om het even welk evenement. Maar als
mensen !\ilar Luka Sloom komen kijken,
worden ze 111'('1 gekonfronteerd met het ka-
der waarin hij wt;fd gevraagd, Op die ma-
nier kun je dan weer-de helt, themanek

opengooien. Vaak is dit dan ook de eerste
stap om mensen te bereiken die je anders
nooit bereikt. Misschien vinden ze het op-
treden goed en komen ze velgend jaar ook
wel terug. want de Aidsweek van vorig jaar
was goed geweest. Zo redeneren mensen
vaak. Misschien krijgen wij ze dan volgend
jaar overtuigd om ook andere zaken bij te
wonen, het debat bijvoorbeeld ...
veto: Wivina De Meesttr ui vorig jaar in hrl
aidJdrbat: 'Artsen motten ferm kammumceren.
TotnO!Jtoe wordr daar in hUil opleiding u Wf'illig
aallda(}H aan besutd ziJ moetel! /11 S/l1(11zijn
om op teil mell,l\vao/'di!Je ell hlTrekli! mat/in Dm
It gaall m"I',1Iii!III<'I1.-
Ann: ~Ze heeft he! VOnT een stuk wel [uist.
Op dit momeru wordt er bmnen Medica
werk '0',111gentaakt. Mt'Jl I'ndt dat !UnI hCI
domein van dt, omgan)l en hegL'leidmg van
parienten te lang ~lldmol'dl'TliJk hl'dt
behandeld, Vandaar dal e-r 111"I11(·nt(·(·[t'l'l~
evaluatie van het curriculum 0]1 gang werd
gebracht. Ik ccrvn- resultaten lijn er al.
Mt't collegl'~ l'J.lI\ ·P,jIll.'JlIl'llbq:dcldmg'
probeert mell de aanwezige lakunc "I' re
vullen. In de toekomst vulh-n rr wil,11wllijn·
Iljk nog andere paden worden bewandeld ...
Velo: Ern jaar !Je/rd!'/J hmm /ml/mor IN Clercq
op de proppc/J met een nieuw gmffimidde/, PMPA
g(11tlf.1111d,dal het mlJ9l'lijk zou maken om d~
kwaal bij seropoutieven onder kontrole te houden.
HOI'doelrreJfmd bl!ïkl dil middd 1111 re djn?
Ann: «Dit produkt werd te snel op de
markt gebracht Het produkt bleek alken
maar in vitm te werken. Het is jammer dat
het in feite allemaal neerkomt op een strijd
om als eerste lIlet een doeltreffend middel
naar bulten te komen .•

Mode

Veto: Dir jaar ,9(W11 juffi(' Opniflllti preWIJlleles·
stil aal) humaniorastudenten. 1)" suf/%o!! Erik
VóllJ lIow >lelde .. ",\1('t proventie op ~ha,,' milrl je
allljd "pl('tten, Oe aid~pmbl('m(Ulek JIJ het school-
pro)/ramma opnemen. JJ de ~ste manier Dm de
Irrrlill,9t11 tf vervreemden van de wakrlijkhád. "
Ann: «uet plint is juisl dnl de problematiek
niet in het schoolprogramma wordt opge-
nomen. Het zijn mensen van Genceskunde.
dus van builen de schoot, die erover komen
pralen in een voor de leerlingen begrijpbare
taal. Er tal onder andere ouk gebruik wor-
den gemaakt van dia's en slldcs. De leerlin-
gen zullen ongctwijlcld ook veel gekoncen-
trecrder zijn wanneer de lessen door vreern-
den worden gegeven in plaats van de eigen
leerkracht. Dl' cvetueuc dit' we vorig jaar
gevoerd hebben, bleek zeer guustlg te zijn ...
Veto: 15aids, zonder afbuuk re doen aan d~
ernst ervan, gun ziekte gewordelI. die 'in' is?
Klinkt hrr nier bl!rrr om aklir Ie voeren legel!
aids dan t~gl!ll bijvoorbafd kmrker:>
Ann: ~Aids is een ziekte dit' reder van ons
kan treffen. Het raakt het prtm.ure van de
mens. namchjk de seksuele drilt. Mi~schien
klinkt er wel enige wanrhefd dnor in de
vraag, 111.l.1 r anderzijds is aids een jonge
ziekte en daarenboven een h,'~m('It('hjk.·.
Kanker niel Rond aids kun J<' mensen nog
sensibiliseren, rond kanker lijkt me dit
moeilfjkcr ...

Kurt Wouters
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"Stijgende individualisme keldert Alma-op-kot"

Morgen ritselen op kot?
Oijde start vanhet akademie-

jaar bood Alma twee vernieu-
wingen aall: de nieuwe AI",a J

;11 de Tiensestraat ell de gerenoveerde
Alma 2. Deze vernieuwinqen hadden
twee belangrijke gevolgelI. Eerst en
vooral was er de verhoging met een·
emwi1ltigduizend eenheden van liet
aantal verkochte maaltijden: Een po-
sitieve evolutie. vooral als je bedenkt
dat IIel aantal generatiestudenten
(niet-eersteiaanstuaenten) aall de KV
UUVt.'/1 dit jaar sterk is teru9gelopen.
Maar naast deze mooie sijfers liggel'
er ook andere op tafel. die spreken
over de scheefgetrokken verhoudingen
tussen de restaurants onderling. es«
van de rteemt projekten die een ell
ander moesten rechttrekken. is 1111 al
in tiet water gevallen_

Er beslaan IUS!>l"nde verschillende AlmOI'S,
in vergelijking met vorig jaar, grote ver-
schillen in het aantal bezoekers. A1ma I
bereikte op sommige momenten zestig pro-
cent meer van de Alma-gangers dan vorig
jaar, terwijl Alma 2, Sedes en het Pauscol-
lege het elk met ongeveer vijftit'n procent
minder moe'Sten ëccn. Ten einde deze
schel'lgegrodde situatie het hoofd te bieden
en met .Dbbijkomend doel de omzet op te
krikken, lanseerde Alma de voorbije twee
maanden enkele ureuwe projekten: de rtr-
setkaan en de kotmaahljden.

Het projekt dat het eerst In voege trad.
is 'Alma op kot', Dit hield in dat de studen-
ten van twee residenties Alrna konden bel-
len om zo hun maaltijd te bestellen. Die bc-
stelllng werd dan ofwel op kot geleverd of-
wel door de studenten In de Alma afgehaald,
De twee belrokken residenties Wol ren 'Kam-
pus Arenhng' en 'Camillo Torree De maal-
lijden waren voor minimaal vier personen
~i:emden fno;~tcn- aWeen nog"maar În- -
mikrogolfoven of kokend water opgewannd
worden.

Een tweede iniliillief dat hel levenslicht
zag, ls de ritsel kaart. Dil houdt in dat je, in-
dien je in één week in Alma I, Alma 2, Se-
des en het Pau5cullege een stcrnpchje ver-
zamelt, een grati~ dessert mag eten. Doe je
dit bovendien vier keer, dus viermaal vier
stempeltjes, dan heb je recht op een boe-
kenbon van Accu of op een gratis maaltijd.
Deze formule hedt als bedoeling een soort
pendel te veroorzaken tussen de verschil-
lende Alma's. Men hoopte zo de drempel-
vrees weg te nemen en hct kltënteel in de
kfeme. gezelllgere resraumnts te verhogen.

Liter

De rtrsefkaan lijkl ondertussen inder-
daad effekt te skoren. liet evenwicht tussen
de IW« grote Atma-resrauranu herstelt
zich. Mei achtenveenjgdulzend verkochte
maaltijden neemt Alrna 2 sinds kort op-
nieuw de bovenhand op Alma I. Daar wer-
den 'slechts' zesendcnfgdufzend maaltijden
verkocht. De kleinere broertjes hebben ech-
ter nog steeds minder sukses. zowel Sedes
als het Pauscollege stagen er niet in de op-
gelopen achterstand in Ie halen.

Waar de rttsetkaan dus een relatie! êv-
slaagd projekt lijkt. kent Alma-op-kot iets
meer problemen. Terwijl er Je eerste maand
nog gemiddeld twee grU<.'jx.'t1per weck bc-
stelden, kwamun er half november nauwe-
tijks nog bestellingen bmucn. Alma deed
voortdurend nieuwe pogingen om het pro-
Jekt een frisse stanre geven, Langzaam
maar zeker groeide eenter het besef dat het
projekt absoluut niet aansloeg bij de studen-
ten. Hel bestaan van een soort gemeen-
schapskultuur als uitgangspunt nemen,
bracht een aantal prckusche hindernissen
aan hel licht. Zo heelt de grootste pot in
een bepaalde Camillo 'lorres-gang een ln-
houd van één ror anderhalve titer. Volgens
de Almadirektie is het moeilijk om op deze
manier een gemeenschappelijke koekkul-

luur te laten ontslaan.
Als tweede reden voor de dalende in-

teresse haalde de direktie van Alma het stij-
gend individualisme bij de studenten aan.
Dit leidden :r.eaf uit hel kit dat men via de
kotmaaltijden niet tienmaal herzelfde beo
stelde maar gemiddeld drie verschillende
maaltijden. Op die manier verwordt een
geaamejtjke retkultuur een beetje rot "eten-
wanneer-ik-wit-en-wat-Ik-wll", aldus de
Almaduekrie. Een bijkomende verklaring

v~r de datende bestellingen is volgens hen
bovendien het simpele feit dolt de studenten
de kot maaltijden nog steeds te veel werk
vinden. Een wal absurde en bijna beledigen-
de uitleg. aangezien dat 'werk' neerkomt op
water koken of de mikrogolfoven aamellen
en dan wachten.

Sceptisch

Voor Sociale Raad, die drie studenten
alvaardigt naar de Raad van Beheer van AI-
ma, komt de stille dood van Alma-op-kor
niet onverwacht. sore heeft tegenover het
hele projekt van bij het begin een scepti-
sche houding aangenomen. De vraag dk
men zich erbij stelde was of het nu wel aan-
gewezen was te beginnen met projekten die

Studentenhuisvesting uit de leemte

Uw kot en de vereisten
OP donderdag 2 J oktober werd

in de kommissie Binnenlandse
Aa1lgelegenllede" vall het

Vlaams Parlement eelt voorstel van
dekreet "Houdende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers" besproken, Sociale
Raad (Sora) ts uitermate verheugd
dat er door het vlaams Partement ini-
tietieven warde" genomen met betrek-
king tot studentenhuisvesting, Het is
echter pijnlijk dat er geen rekening is
geilOuden met de wensen van de be-
trokken partijen, de studenten en de
huisvestingsdiensten van de universi-
teilen.

Sociale Raad, de geleding binnen de Leu-
vense Overkoepelende Kringorganisatle
[Loko) die bevoegd is over deze materie,
heeft accds gewezen op de noodzaak voor
een wettelijke regeling voor srudeutcnka-
mers. De huisvestlngsdlenst van de KU
Leuven en Sora staan met hun eisen in
hoofdzaak op dezelfde lijn. De eisen van
Sora zijn kort samengevat: betaalbare huis-
vcsung. een minimum .1.1nkomfort normen
maar een maximum eau veiligheid,.verschil.
lende kornfortkaregorteën in vcrschtllcnde
JHijskategorieën en een weuclljkc regeling
voor éénjaarskontrakten met oog voor het
probleem van de huurwaarborgen.

Huisvesting is één van de belangrijkste
niet-studiegebonden materles voor de kot-
student. Tevens is een kot huren verant-
woordelijk voor de helft van de studlekest.
Indien de woon kost op korte termijn om-
hoog gaal, ~I dus ook de studiekost de

hoogte ingaan. Dit kan rot gevolg hebben
dat een heel aantal studenten de ervaringen
van het koüe ven zullen moelen missen of
gewoon niet kunnen deelnemen aan hoger
onderwijs. De overheid beeft dus zeker de
verantwoordelijkheid om betaalbare sruden-
renhuisvestlglng mogelijk te maken. SOfa
stelt daarom voor dolt de overheid krcdlc-
ten, bijvoorbeeld in de vorm van renteloze
leningen, Ier beschikking zou stellen voor
aanbouwen onderhoud van studeruenka-
mers aan de onde~jsÎnslellingen. Die zou-
den dan vanuit een sterkere marktpostne
meer kontrole kunnen uiloefenen op de
woonkwaliteit en de kost van de studen-
tenkamers.

Juridisch

Sora pleit verder voor een maximum
aan veiligheid. Mensenlevens zijn immers
nlet betaalbaar. Daarenboven eiSt Je studen-
tenbeweging een goede kwaliteit van de
studentenkamers. Dit houdt echter geen
luxenormen in, Luxenormen hebben een
nefaSI effekt op de prijs. De normen zouden
Hekstbel moeten zijn, even Ilcksibel als de
wensen van de studenten dat zijn. Er zou-
den dus enkel minimumnormen met be-
trekking tot komfort moeten komen. met
dan eventueel een systeem van verschillen-
de komfonkaregorteën. Het zou daarenbo-
ven ideaal zijn indien er een maximumprijs
voor de verschillende karegorteên zou kun-
nen vastgelegd worden. Dil alles zou dim
aangevuld moelen worden met een maxi-
mum aan veiligheidsnormen.

Het grote probleem met de huidige
huurkontrakten voor studentenkamers is
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tiJd en energie opslorpen. terwijl de gemid-
delde Alma-eter liever zou zien dat er wat
meer van die tijd en energie in de maalrij-
den en de service werd gestoken, Verder
vindt SOO.l!e Raad het nogal gemakkelijk
om hel niel slagen van Alrna op kor op een
stijgt'nd Individualisme af te wemelen. Er
wordt al jaren geroepen dal de jeugd indi·
vidualistlscher wordt, maar dat heelt Alma
nlet beter om altijd van een gemeenschap.
skultuur uit te gaan. Niel volledig omerecht
trouwens, maar dit hoelt niet Ie betekenen
dat Alma-eieu op kot en gemeenschapskul-
tuur hetzelfde z:ijn.

Axel Aerden
Wim Van der Meersch

,

t

•

dat die zonder meer onder de gewone
huurwetgeving vallen, Dal studenten die
een kamer op jaarbasis huren evenwel in
een bijzondere situatie verkeren, kan niet
ontkend worden. Dit vormt dus een jun-
dfsch-koruraktuetc leemte. Voor de studen-
ten lijn er op dat vlak, naast andere, twee
grote problemen. Ten eerst is er de slechte
regeling in verband met de huurwaarberg.
Er zou een regeling moeten komen waarbl]
waarborgen voor studentenkamers. naar
analogfe met de gewone huurregeling. op
een geblokkeerde rekening komen zodanig
dat de sterke drang van sommige verhuur-
ders om de waarborg omerecht in te hou-
den afgeremd wordt. Ten tweede zou er
mei betrekking tot gemeenschapshuizen
een duidelijkere afbakening moeten komen
tussen de verantwoordelijkheden van de
studeru-hootdbuurder en de eigenaar, Ui-
teraard dient die verantwoordelijkheld zo-
\1«1 mogeliJk bij de laatste gelegd te wor-
den. Om de huurders beter te beschermen
moet er aan nog twee bijkomende voor-
waarden voldaan worden, Er dient in de
eerste plaats een standaardkontraki Ie ko-
men voor hel verhuren van kamers. Daar-
enboven moel er Hnanctclc ruimte vrijge-
maakt worden om de kontrole van de ka-
mers te garanderen.

Toch moeten we ook enige voorzichtig-
heid aan de dag lcggen. De studenten zijn
er ztrh van bewust dat de problematiek van
de ééukamerwonlngen ook een runner
sectaal aspekt heelt. Studenten bevinden
zich vaak op dezelfde woonmarkt als beo
paalde groepen van kansarmen. Hier kan er
eventueel sprake zijn van een verdringen
van kansarmen door studenten. Daarom is
niemand gewonnen voor een wettelijke re-
geling die gunstige gevolgen zou hebben
voor studenten maar de kansarmen in ome
samenleving nog meer zou benadelen.

Axel Aerden
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Cie. De Koe in het Kultureel Centrum

Ken je die grap mei de
bananenschil al?
Oilet Onbekend (een teatennys-

terie)', ZO heet \'oh,;1 de nieuw-
ste produktie VQn liet Antwerp-

se rearergezelschap Compagnie de Koe.
Een titel die de nietHV$gjerig',eid en
avontuurlijke zin van de meeste men-
sen prikkelt en logischerwijze hij velen
ook bepaalde verwachtingen in die
";'111;119opwekt. Dat wij na de opvoe-
riIJg ontgoocheld de zaal verlieten, lag
dan ook niet direkt aan de prestoties
van akteur Frank Fockety" of gastak-
teur Warre Borgmons - ook bekend
van TV - maar vond zij" oorzaak
eeereer in de gapende kloof tussen de
ongetwijfeld edele bedoelingen valt liet
stuk til de uiteindelijke uitwerking
ervan.

De eerste produktie van ere. De Koe. 'De
gebiologeerden' ontstond in 1990. AI van
bij het begin was cr bij de snctners en be-
zielers van dit gezelschap, Bas Teeken en
Peter Van den Eede. sprake van een inter-
esse, misschien zelfs Iasstnaue voor een be-
grip als 'het geluk' of het volledige ontbre-
ken ervan, De kreatie waar ze vorig seizoen
mee ulrpakten. 'In de gloria'. wees nog maar
eens overduidelijk in die richting. Zoals de
naam van het beestje al laat vermoeden,
bracht he! stuk ekstrecm gelukkigen op
scene.

Ook nu weer worden op het podium
van Cie. de Koe enkele ckslstcurfele vragen
op het publiek losgelaten. zonder evenwel
een pasklaar antwoord te geven. Of zoals
Van den Eede het zelf verwoordt in de pro-
grammabrochure bij de voorstelling: "De
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personages die bij cie. De Koe op het «r-
nee! verschijnen, zijn losgeslagen flgurcn.
universele eenzaten op zoek naar zlchzclt
vla de dialoog met de wereld." Bas Teeken
gooit daar nog enkele grote begrippen te-
genaan en noemt 'Titel Onbekend' "ecu
voorstelling over liefde, schoonheid en
dood."

Aan de metafysische zoektochten van
de akteuts op scène gaat bij ere. De Koe
vaak improvizatie vooral. gekoppeld aan
het schrijven van een lekst. Voor 'TItel On-
bekend' was dat niet anders, preelance-ak-
tcur Warre Borgmans, een bezige bij wiens
regiedebuut 'Uit Liefde voor Marle Salat'
voor het 'rceterresuvat rssë geselekreerd
werd, en zijn tegenspeler grank Focketyn
tmprovlaeerden uren over hel onderwerp.
terwijl Bas 'recken en Peter Van den ëede
een tekst schreven. Een werkwijze die de
notie -tcarermvsrcrte: een extra dimensie
geeft: enkele weken voor de voorstelling
wist bijvoorbeeld nog niemand hoe 'hel
verhaal' zou eindigen.

Karikatuur

De plot is trouwens behoorlijk eenvou-
dig. John, een getrouwde postb-ode (Warre
Borgmans] en zijn (onzichtbare) overspelt-
ge vrouw Ruth krijgen Jim, de huisbaas. die
meteen ook 11Ul1vriend is (Frank Pocketyn)
op bezoek. Vanuit dit ogenschijnlijk on-
schuldige ritueel en de gesprekken die eruit
voortvloeien, komen in deze uetdcsgeschre-
denis beetje bij beetje enkele dingen aan
hel licht. In een poging mei tenen en ge-
voelens om te gaan, wordt veel gepraat Cl1

vooral gejongleerd mei woorden. De sfeer
Ot dt kot ttaat wt!'T fiJt

wordt daarbij stccdv grtmmtger.
Het bestsgegeven is dus een geschiede-

nis 'uit hel leven gegrepen', een herkenba-
re situatie. Op dl' scene van Cie. De Koe
vertoont die aanvankelijke herkenning ech-
ter vaak heel karikaturale trekjes. Op zich
hoeft dil natuurlijk geen probleem Ie vor-
men. Kartkaruur is vaak l'en milnier om
humoristisch mei 'serieuze' onderwerpen
om te gaan en net met die humor heel wat
zaken een beetje duidelijker IC maken.
Jammer genoeg loopt er daar in "Thel On-
bekend' iets behoorlijk mank.

Gezelle

De humor in deze produkue. ook die
van het woordenspel. is voörnarnelijk op
herhaling gebaseerd. Ikl herhaaldelijke bc-
groeten van Jim, het roepen naar een vrouw
die loch nooit komt, ja, zelfs hel vallen
over die goede oude bananenschil zijn
slechts enkele voorbeelden van een proce-
del' dat gedurende dl' hek voorstelling de
hoofdrol blijft spelen. Natuurlijk kunnen
deze komische noten enkele lachsalvo's en

Studenfencofe
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lel-.n JI cn loc een glimlach uulokken,
maar up l'en of nndere rnamcr blijven Zl'
slccht~ noten dil' de veronderstelde lnteutle
van dl' voorsrclllng niet kunnen schragen.
De humor blijft aan de oppervlakte en
slaagt cr voor hel overgrote deel niet eens
in om de l'rn~lige kant van de zaak Ie raken
en op die manier schrijnend te worden,

Op deze regel is er tijdens 'Titel Gnbc-
kcnd' wel écn uitzondering, (he meteen ook
laat zien dal aku-urs als Borgmans werkelijk
heerlijke drugcu kunnen-doen. De passogc
waarin postbede Juhn licklijk in 'Gezelli-
aanse bewoordingen begint te spreken en
de sfeer l11ng1.ao1111weet om IC draaien neer
beklemming, is veruit het mootstc motru-nt
in deze voorstelling, Maar met slccht~ één
sterk Iragment in een voor de rest opper-
vlakkig aandoende kontekst, blijf je als toe-
schouwer loch wel op je honger rillen,

Slapstick

Uit alles Wilt 'TItel Onbekend' omgeeft.
7.Oill~programmabrochure en aaukundigtn-
gen, blijkt dil! Cie. De Koe met "Titel Onbc-
kcnd' een poglng wil doen om dieper in te
gaan <lp hel 'mysterie" van het leven, zon-
der een antwoord Ie willen formuleren.
Een iet of wat ovenrokken benadering. als
je vast moet stellen dat hel extra vleugje
mysterie dat 7t' schijnbaar aanbieden op het
podium in het niets verdwijnt. En zelfs al is
het in extremis hun bedoeling nel de on-
mogelijkheid van het praten over dergelijke
lIIelal'y~i<;.Chconderwerpen aan te kaarten.
dan nug gaat ht'l fout. Men kan zich name-
lijk nlcr van de indruk ontdoen dil! ze de
humor niet gebruiken om hun bevmdlngen
te krulden. maar een onnozele slapsnek
mei een 'serh-uzc' saus overgieten. Voor
hen misschkn een bananenschil en voor
velen een peuleschll. maar voor ons een
groot verschil.

Kristien Michiels
eir. Ot Koe Spttlf 'Titel Ollbl'kl'l1d' op 26 IIOI'l'm-
ber tn KC De Mil/nepo!),.,. Reservalie mil/forma.
tit bi) hn KC Lfll\'(t/. of op tet.: 22.21./ J,
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Veto, De Schijn &
De Partijdigheid
De studentenwereld werd de voorbije
maanden zwaar op de korrel ~enOl1len
omdat zlJ zich niet liet huren in hel vaak
emotionele debat uver de mtsroesranden
in het gerecht. Hel leh dat de studenten
er nl('1 in slaagdl"n Ol(:! Cl'U
gen'lt't"nsdlappdlJk standpunt naar
builen IC komen werd door de buiten.
wt'ldd 8"'L1cllab ecu ol*pa~l{'
~id en gebrek aan Jnlert·H., in

zaak dïe no\:hl.llIS IcJC!~n "aobc.'
ondt'nu~1I ~Ioot de,
nmtlt'Wejtu., het
............ 7U-O'...

tol::u een If-o;senlt'ekt op
i.abltJnt van de reehupraak. 0010.vero
wUlijn steen hierin b\ldragt>n. vandaar
dt'. JU$littl!:k<llCm

De \('hokbcwt·g.iny na dto wlue MdfS
en de eerste kommoue rond de 1<13"

DUtrOUll liJn setaan weggeëbd. De
bed...eling van dit dossier i~dan ook niet
nog eens terug: IC komen up de
gruwelijke feiten zelf. wet achren wc de
I1JdnlP om te polsen naar het effekt van
deze gebeunerasseo op onze samenle-
ving, We peilden niet alleen ~r de
rnentng van speetaltsten (lP hel terrein
loal~ proleeseren en redustcdemen, we
vonden hel OC}~bdanwrijk om de

per.. ee t'erecbt te pWat'oen_ Ah.nf dal ru•

...........Is.~_ ...w
f!!)ti""=:j~~;.,~t'D
jurid:lsdl org4nlgrolq\, Rn ... dil alk>s u een
bel'*, k serit'u,> wordt. kaa u stc.-ee)1;~f'C' ..:tu
bij vero's GI'\)f_(' tusutte Ganzenberd.

Tnt slot nog dit. Aan dh justill.;dm.~kr
werd I\H'<;, wekenlang met vee! ~leuu
wÜ:ln en ROede wil gezwOegd,
gftChreH:n. Ilt'rotOSl~e .. rd, gerekend en
gdayout .tno! 10W<lt twinllg mensen uit
nen verschuteode nchungen. Zij deden dil
vrijl'..il1lg, ZIJ hopen dal u er reis aan hdot.
Vet'! 11."é'llle/icr,

Dossier Justitie

~g van de andere studenten te laten-_
.......... ~unttll

...nUlr~Watm·Moner
vM"aodtrcn aln o.k rutusprola1.. In Iklatt"
WO'lke \~r"nderingen T.i;nc:r op ul~ HIX'
reageen de uutvcreitelt op dl' hlJiJl~
krisis? Is er een probleem mc'! hel hUldillt'
rcchlsvndelWijs(' Is hel misschien hel laal-
gellllJlk In hel geredu dal het In
ontoegankeluk mant? worecu fJa<_hloJfkr;
in het huidille slIafprotts Wi:1e~!jg
genomen?

vcons staan wij stil bij bet initiauel
van de Leuvense prokureur Catmen dm

naar de scholen Ie ~Lal"pèll en ut' jengelul
in te leiden in de wonderen der rechtspraak
en bij hel plan om een persrechter 1U~~('n

•,

-

,

,~

\

1)1

(bf:/lp)



Bevorderingen in de magistratuur

gercchlShof(Hoj van Beroep, Ho! van
Kassatie. Arbcidshul), terwijl een 'gewone'
rechter in l'en reChtbank lil, en dus Wil'
lager op de hicrarchische ladder SIi1;]I.Vcr-
volgens houdt u een verzorgd betoog voer
een strikte interpretatie van de scheiding
der machten. meedoor verzuren uw relaucs
mei de politieke wereld wel wal, maar ti

vatt nu bijzonder In de smaak bij hel Hof
van Kassatie dal ti in haar mldden wil
opnemen. Dit heer 'lmcrne voordracht',

Knuppel

Beide carrlèrcl1lOgclljkhcden, politieke
en futen-e voordracht liggen up dil mo-
ment onder vuur. De pollüeke benoemin-
gen in hel gerecht worden mei de vinger
gewezen voor hel chronisch falen van de
rechtsbedeling. Interne voordrachten zou-
den dan weer inteelt in de hand werken.
Hel jusliliep.-.1eis. zegt men, kampt met een
'sick building svndrome' en crubeen een
frisse wind van buuen. In nelgte verlopen
bevorderingen in de tinende magjsrraruur
volgens art. 151 van de grondwet. Dit
artikel bepaalt dal poütteke organen mee
rechters mogen bevorderen. Alle partijen
willen van dit artikel af. Op de dag van IJl.'I
spaghettl-arrest gooide Agalev de knuppel
in het hoenderhok met een eerste voorstel.
Agalev wil de bevorderingen 'objeknveren'.
dal wil zeggen laten verlopen volgens
objektleve criteria. Het zou dan niet langer
van belang zijn door welke partij een
kandidaat wordt gesteund. maar enkel nog
over welke kwaliteiten hij beschikt. Die
kwaliteiten kunnen gelest worden door een
proef. zoals nu al gebeurt voor de lagere
benoemingen.

Persrechter moet korrekte info aan pers
verschaffen

Ook dit systeem heeft echter al zijn
uitwassen: de lijst van geslaagde kandidaten
voor het annsmoetlfjke magtstrateneksa-
men werd gepubliceerd in het Belgisch
Staalsblad en prompt rekruteerden 'bcad-
hurucrsburo's" de helft van de geslaagden.
Toch heel! de regering dit voorstel. onder
Impuls van de Witte Mars, aangenomen en
onder invloed van de PS afgezwakt. De
regering stelt voor om van artikel 151 een
lege huls te maken, slijl: -AIIt.-sstaat in wet-
en dan een 'uitvoeringswet' te stemmen
die. zo belooft de toelichting bij het
regeringsvoorstel. adviesraden oprtchr. Deze
raden zouden rechters bevorderen volgens
~bjeklieve criteria. Het Nationaal xcmmnee
van de MagistraIuur heeft hierop kritiek. Zij
verwijt de regering in het nieuwe artikel
151 slechts vage balletjes op IC gooien om
daarna mei een uitvoeringswet de zaak te
'regelen'. Bovendien kan elke gewone
meerderheid die uitvoeringswet naar eigen
gevoel veranderen, wat de onafhankelijk-
heid van de magistratuur op de helling zet.

Er zijn dan ook stemmen - bijvoor-
beeld die van rechtenprof en minister van
Binnenlandse Zaken Johan vande Lanouc
(SP) - die vinden dat men niet Ie!over-
haast moel te werk gaan mei de hervorm-
ing van de bevorderingen In de magistra-
tuur. pcltneke benoemingen leiden er
volgens hun redenering toe dat kandidaten
van alle gezindheden evenwichtig verdeejd
worden over de magistratuur. De politlser-
ing is mer andere woorden de beste
garantie legen de partijdigheid van de

ken te maken in verband met het filmen
of nemen van toto's In de rechtzaal.

Op eigen Initiatief is hel de taak van
de persrechter om algemene informatie
te verschenen over de inhoudelijke
werking van een rechtbank, bijvoorbeeld
over de beruchte 'rol', de openbaarheid
van de rerechrzitnng, het verschil tussen
niet-ontvankelijkheid, ongegrondheid en
onbevoegdheid, of de onderschelden
tilken van rechter en parkermaglstraat.
Belangrijk is vooral dat hij korrigerend
moet optreden ten aanzien van onjuiste.
onnauwkeurige of onvolledige informatie
die gepubliceerd wordt over (lopende)
procedures. Ten slotte moel de pers-
rechter de magistraten die belast zijn met
een zaak afschermen van de al te nieuws-
gierige pers. Over een stevig figuur beschik-
ken kan dus geen kwaad.

GSM

Imeressam om weten is dal er veeleer
gedacht wordt aan een geleidelijke en vrij-
willige, dan aan een snelle en systematlsdlt~
Invoering van persrechters. Volgens de
genoemde nota wil men vermijden dal in
de opstartfaze naar de buitenwereld toe te
hoge verwachtingen worden opgewekt,
Eerst zal dus bij de versetullende hoven en
rechtbanken geïnformeerd worden of er
kandidaten zijn om de taak op zich te
nemen, De uiteindelijke bedoeling is om
per gerechtelijk arrondissement voor de
verschillende rechtbanken samen één pers-
rechter Ie hebben en één per rechtsgebled
t-ressorrj van elk Hof van Beroep. De gein-
teresseerce magistraten ontvangen een
basisopleiding en zullen mekaar een aantal
keer per jaar ontmoeten om ervaringen en
know-how uitte wisselen, Dit overleg moel
leiden tor een vergelijkbare werking in gans

Wie braaf is krijgllekkers, wie sloul is Dulroux

B

,
>

rechtsbedeling. Tegell deze argumentatle
valt heel wat in te brengen. Zo is het maar
de vra;.g of een verdeling van de rnagistra-
tenposten onder de grote politieke partijen
alle slrekkingQ1 aan bod laat komen, En
zouden bovendie!t die strekkingen niet
beter gediend zljn door een magistratuur
met de meest geschikte raadsheren zonder
meer, in plaats van door rnaglstratert die
eerst politieke kleur hebben moeten beken-
nen?

Represen tati V;teit
In de huidige omstandigheden ziet het

er dan ook naar uit dat de wijziging van het
bevorderingsysteem er hoedanook komt.
Toch i~dat 7.0 eenvoudig niet. Alle voor-
stellen, zowel van meerderheid als van
oppositie, verwijzen naar objektleve crite-
ria. Dat klinkt heel mooi in recnc. 'mailT
wat bllJh daar in praktijk van ever? Bestaan
er wel objektieve criteria die voorspellen of
iemand een goede raadsheer zal :lijn? Een
eksamen meet bijvoorbeeld niet of CCI1

reelnor talentvol partijen kan verzoenen. of
hij moreel geschikt is en voeling heeft enel
de maatschappij. Een bevordering kan ~
niet enkel op basis van een eksamen. maar
moet ook met subjckticvc vragen rekening
houden. Daarom lijkt een 'breed' samen-
ge-stelde raad het beste instrument om de
magistraten permanent te evalueren en in
het verlengde daarvan Ie bevorderen.

PhJlJp Coucke
Ban ëeckhour

het gerecht.
Naast het invoeren van persrechters

zou ook een soon 'Grote Raadgever' aan-
ge-slcld worden waarop de persrechters een
beroep kunnen doen wanneer ze bepaalde
infonnatie of raad nodig hebben in een
konkreet geval. De Grote Raadgever-magi-
straat dient "onafhankelijk" te zijn en moel
een hoge magistraat als korpssjef hebben.
Verder moeten de persrechters ook een
bepaalde Inlrastruktuur ter beschikking
hebben, zoals een ontvangstruimte voor
journalisten. fax. GSM of semafoon. Ol die
dan betaald worden door de overheid Is
niet duidelijk. De persrechters zouden in
die hoedanigheid ook nog administratief
ondersteund worden door een griffier die
zorgt voor een algemene assistentie.

Het idee van. een persrechter kan
alleen maar op applaus onthaald worden.
Wanneer dil alles ook werkelijkheid wordt,
staan burger en gerecht weer wat dichter
bij elkaar. En 10 moet dan Uiteindelijk de
beruchte kloof een beetje verdwijnen.

Steven Dupont
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(l)Is vanzelfsprekend wordt
va"daag Uil verband gelegd
tJissen de problemen in het

gered,t en de politieke benoemingen
j,J de magistratuur. Door die politise-
ring van he' gerech,sapparaat zou
immers niet a/tijd de meest bekwame
persoon op de juiste plaats zitten, wat
uiteraard gevolgen heeft voor de
kwaliteit vall de rechtspraak. Depoli-
tisering van de magistratuur was dan
ook één van de krachtigste eisen die
'De Wille Mars' e» alle andere spon-
tOlJevolksbewegingen op tafel brach-
ten. Premier ûehaene reageerde
prompt en stelde een wijzigi"g van
het inmiddels beruchte artikel 151
voor dal de bevordering van maqi-
straten regel'. Maar wat staat er "U
i" di.t artikel, waarom moet dat zo
dri"ge"d gewijzigd worden, en
vooral, boe moet dat gebeurttl?

Slei: u bent rechter en droomt van een
bevordering. U beschikt natuurlijk over
ontegenleggelljk~ pruîessloncle kwaliteiten
en, .. uitstekende keutakten met een beter
gesitueerde politieke panij. De kans dat u
het begeerde hermelijn eerder aan zult
trekken dan uw kollega's Is nrei denkbeel-
dig. 'Klngrnaker' inzake bevorderingen is
immers de provinderaad. Daar worden de
lakens uitgedeeld door de verkoeenen des
volks eu hun politieke partijen die elkaar
op lijd en steno wel een belangrijke benoe-
ming willen gunnen. U wordt dan ook
meteen benoemd tot raadsheer. Ter verdui-
delijking: een raadsheer zetelt in een

Pers en gerechl worden
vrienden
eestormwind die de laatste

maanden door "el
justitiegebouw raast, doet de

tlodige tegendruk opwellen in de vorm
van allerlei initiatieven. In de brede
initiatievenwaaier van justitieminis-
Ier De Clerck, zit ook de uit Nederland
geïmporteerde persrechter. Deze (voor-
lopig nog virtuele) ree/I ter vormt een
soort brug tussen het gerechtsgebouw
en de pers. Doorjournalisten
voldoende en korrekte jtJformatie te
wrschaffen over (de werki"g van) het
gerecht wil men dat gerecht toeganke-
lijker maken voor de niet-juridisch
gesclloolde b"rger.

Over dl' verhouding tussen pers en gerecht
wordt de laatste tijd heel wat geschreven.
Vele artikels, nota's, parlementaire debatten
en bot'ken (zoals bijvoorbeeld 'De vierde
macht' van Jan Clement (red.) of 'Man bijt
hond' van Pol Dcltour) hadden deze
gespannen verhouding als onderwerp. De
pers verwijl hel gerecht zijn hermetische
geslotenheid; het gerecht verwijt de pers
een Ie grote nieuwsgierigheid en onnauw-
keurigheid. En inderdaad, en dat lot terecht
slljgende ergernis van Juristen, zijn kranten
jammer genoeg niet altijd even korrekt in
hun Justitiële berichtgeving. De burger
wordt dus nu en dan verkeerd Ingelicht
over de technische karu van het recht of
krijgt soms een vertekend beeld van
bepaalde problemen, bijv\)mbee1d door het
paginabreed uitsmeren van assisenproces-
sen in de pers, Redenen voor deze soms
leurleve of gekleurde informatie zijn vooral
tijdsdruk, sensartczucfn maar ook een
gebrek aan kennis terzake. Wal een jour-

nallst immers zelf niet volledig begrijpt, kan
hij ook niet deftig overbrengen. De rol van
de pers in het tegengaan van de vervreem-
ding tussen burger en recht is nochtans
uiterst belangrijk.

Film

Minister De Clerck speelt nu dus met
hel idee om ook in ons land persrechters In
te voeren. Zo'n persrechter is eigenlijk een
'gewone' magistraat, die voor onbepaalde
termijn een bijkomende taak toegeschoven
krijgt. Bij voorkeur is hel een vriJwililger
die reeds een aantal jaren ervaring heeft op
verschulende deelterreinen van hel recht.
Volgens een nota van hel ministerie van
Justitie is het niet aangewezen om de
korpssjcf - voorzitter van een rechtbank of
een hof - met deze opdracht te belasten,
De persrechter moet evenwel een magi-
straal zijn die een zeker hiërarchisch gezag
geniet.

De persrechter krijgt verschillende
opdrachten. Wanneer de media er zelf om
vragen - en hier ligt het initiatief dus bij
de jeurnalisten 7.ell- dient hij toe te Ilch-
ten wat er op een bepaalde openbare
terechtzining is gebeurd. Hij moel de besus-
sing van een rechter, eventueel vergezeld
van de nodige objektieve toelichting. mee-
delen en kan desgevallend ook de mogelijk
rechtsmiddelen. bijvoorbeeld hoger beroep.
vermelden. Indien dal gevraagd wordt, kan
hij ook uitleggen hoe een konkrere beslis-
sing tOl stand kwam. Hierbij rnoct hij utter-
aard rekening houden met de bescherming
van de persoonlijke tevensfeer van de par-
tijen en dient hij ook wettelijke regels ter-
zake in het oog Ie houden. Op meer prak-
tisch vlak dient dl' persrechter ook afspra-



hebeen een tekst letterlijk ~'Interpreteerd
zonder veel ve~ldlngskrilcht te
gebruiken ...
Veto: Was dat dan ncdig?
Herbau: -vclgens mij wel als er meer dan
300 000 mensen op straat komen. Dal geeft
toch aan dat er bij de mensen iets heel
anders leeft._
Veto: Mail,..u dal dan gun volksjUSlitiû
Herbots: -Nee. volksjustitie Is wat er ge-
beurd is met de kruisiging van Kristus.
Pilatus zit daar en buiten roepen ze -Kruisi-
gen, krujslgenl'~it was niet 7.0; hel ging
toch niet van: 'sÇruet die neer!" Enfin, zo
heb ik dat loch niet geïnterpreteerd. Dal Is
een zeer spon"ne reaktie: van de mensen
die aanvoelen d6t dit onrechtvaardig is en
daar moet je als reehl6t rekening mee

Professor Herbots. dekaan rechten over de malaise in de magistratuur

"Wij hadden die mensen moeten buizen"
in\.anneer het n~nt in het JuSt1·
\:.:I' titpaJeis. dan druppelt het in

De Valek. In de ncente heistl
rond het gendd bleven ook tU neltu-
fakulteiten u lanth niet gespa4rd, A.ls
er een problum is met de bekwaam-
heid van ik magistraten - wat toch
vaak beweerd wordt - dan is dat im-
mers niet in geringe mate ook de wr-
antwoordelijkheid van het rechtsonder-
wijs_Her heet dat dat onderwijs zijn
studenten niet genoeg voorbereidt op
hun latere nuwtsdwppelijke taak. Een
aantal rechtenproffen hield er een
andere mening op na en in een open
brief loofden zij mdangs de rechtsop-
leiding als ""aanzienlijk gemoduni-
seerä en geïnternationaliseerd." eë«
van de ondertekenaars van deze brief
was professor Jacques Herbots. de-
kaan van de fakulr~I' var d.' Rechts-
geleerdheid.

Jacques Herbots: «Ik heb die brief onder-
lekend om een signaal te geven dat wij In
de lakulteil bekommerd zijn om wat er
gebeurt. Ik geef onmiddellijk toe dat die
passage uit die brief een beetje stoereng
klinkt. 't Is nu het moment niet om tegen
de mensen te gaan zeggen: -zeg, we beb-
ben hel goed gedaan hoort" Maar de grond
van de zaak is wel waar. Er Is al heel wat
veranderd in het reclusonderwfjs. Alleen
kun je dat nu nog niet altijd merken. Men-
sen zoab mevrouw Uekendael behoren
immers nog lOt de oude garde. Vergelijk dal
eens mei een siereen Oe Clerck, die nog
een oud-student van deze Iakuheh is, dan
zie je loch al een wereld van verschil.»
Veto: Als u onMkwamt milgutr-alm in om
r«htsystrun werkm, d,..aaglde univvsilrit daar
diln gun wmntlf/O()rdtflïkhrid voo,..?
Herbou: ..lk ga u shockeren, maar wij
hadden dil" mensen moeten buizen. Is hel
niet zo dat wij veel te gemakkelijk diplo-
ma's uitreiken? ..
Veto: Of moet dl uniwrsitrit ilndtrt !laan
I~n, toals werd gtoppmi op dr VRG-
gaprrksavond over modn-n ,..rchtsondrrwijs?
Herbots: «Dat de rechtstudent niet meer
moet kunnen dan dikke kursussen van bui-
ren blokken zeggen ze al van In mijn stu-
dententijd. Maar ik herken hel rechtsen-
derwijs niet meer hoor. Als ik in mijn tijd
afstudeerde kon dal perlekt zonder ooit de
biblioteek gezien te hebben. Hel probleem
is dat je hier mei een Iakultett zit van drie-
duizend studenten. Begin daar maar eens
in kleine groepjes les aan Ie geven ...
Veto: Volgtns proftssor Blanpain wtTkl rr volk
gmorg in dr fakultrit om in kltinr gr-orpjts lts 't
g<vm.

"Die houding van
Liekendael is tipisch een
houding van de universiteit
van Brussel en zelfs van die
van Gent."

Herbou: • Dan moel hij nog maar eens
dekaan worden, dan zal hij nog eens zien ...
Veto: Zijn dr profftn wel bereid om in klrinr
grtJqJjn In Irgtwn aangrom dat IDchrm httl
andrrr aanpak: vutisl m VlJqTalmr" wrrk meI
zich mttbrrngl?
Herbou: _Denkl ge dat? Ik heb juist les
gehad voor ccn grote groep; als ik builen
kom. kunnen u mijD hemd uitwringen. Ja.
er zijn kollega's die hun kursus aflezen. dat
weet ik ook._
Veto: Maar daar word, nooil teu ttgttr grdaan?
nerbcas: _'Tja, ge kunt daar ook niets

legen doen ...
Veto; f)Q" u profrssor rijn M trfigt job dir ft
sltchl kan dotn remdr,..grvaa,.. hrm Ir ,,"linrn?
Hemou iaanelt): _Als het de spuigaten
utucopt. gebeurt er wel iets. Ik heb al ëën
gevat gekend onder mijn dekanaal waar
Iemand mei vervroegd pensioen is moeten
gaan. (stiltr) Wij worden met opgeleid Ot!1
les te geven. Je hebt er die dat kunnen en
je hebt er die dat nlet kunnen. Je wordt
daar In felte mee geboren. Als je het niet
kan, mag je daar nog van alles aan gaan
doen. het helpt toch niet. Om goed les te
geven moel [e een beetje de down uithan-
gen, dal is toneel spelen. Je hebt droogstop-
pels die perfekt hun matërle beheersen
maar die dat niet kunnen overbrengen.»
VelO: Lts~ is loch een belangrijk ondrrdrrl
van wat tm prof mor, kunnrn. Morl dir bnwt-
mingsprocrdurr áan niet vrrandud wordm?
Herbou: «Ook dat verenden. Men kijkt
meer en meer naar de onderwijskapadtei-
ten van ..en persoon en de evaluatie die
daarvan werd gegeven, nog niet genoeg
naar mijn goesting. maar toch. Ik heb In

der, je hebt geen goesting meer In dal jach-
tig leven, je wilt een pens.ioen. Die advoka-
ten postuleren en ze gaan nog benoemd
worden ook. De allerbeste advokaten die
worden geen rechter, die verdienen 8Cnoeg
met hun praktijk. Hot kun je anders de
vervrouwelijking van het maglstratenkorps
verklaren? Hel komt vul voor dat zowel
het openbaar ministerie als de drie reenters
allemaal vrouwen zijn. Dan stel ik miJ de
vraag "Hoe kornr dat?". Omdat ze onder-
betaald zijn en hel beroep daardoor minder
aantrekkingskracht heeft ...
Veto: Vormt htt huidige schandaalklimaat een
!JtVIlQrwo,.. dr I'«h~aat7
Herbots: _Ja, dat is een heel pertinente
vraag. Zijn we nu niet aan het derailleren?
Ik vraag me zelfs af of men dit soort dingen
niet doet om die spontane volksbeweging te
kraken, om ze in diskrediet te brengen. Mei
Ptnxten en xetchrermans weet men toch
nog steeds niet wat er gebeurd Is. Neem nu
DI Rupo. iedereen weet dat hij homoseksu-
eel is, maar dal is toch geen schande? Heeft
hiJ zich schuldig gemaakt aan seksuele om-

houden .•
Veto: Wal vindt u van dt traktir van dr studrn-
ten op ht, hrlr grblurtn rond dr Wiltr Mars en
hrt flit dat dr studtntm niet op straat tijn
gtkomrn?
Herbots: _De rechtstudenten hebben een
avond georganiseerd in De soeier mei een

het voorwoord van de 'Balans' (VRG-kring-
blad, nvdr) begin dit jaar geschreven dat ik
er niet trots meer op was om jurist Ie zijn.
Ik heb daar ook geschreven: 'Zouden we
eens niet in eigen boezem moeten kijken1
Zou het onderwijs daar soms mets mee Ie
maken hebben?"~

eEr Ugl nu een suksesvel voorstel op
tafel om andere dissipUnes in de les te be-
trekken. Bijvoorbeeld een sodoloog of een
ekonoom die komt wqeen op de gevofgen
van bepalingen in een bepaalde we1._
Veto: Politiru btrtormingrn !'!(mim vandaag
mrt dr vinger gnwun als dt OC17llakvan alfr
kwaad.
Herbou: ~Polilkke benoemtrigen zijn een
goede zaak in dl" zin dat ze kunnen dienen
om de verscheldene gt:1edingm in de samen-
leving Ie vertegenwoordigen. Voor zover
men dat wilbcreiken heb ik geen bez.waar.
Waar ik wel bezwaar legen heb. is dat men
onder hel mom van deze technIek mensen
gaat benoemen die niet de beste zijn._
Veto: Jurinm vindm dat r«hltrs ondrrlNtailld
wordrn. Oftoals profrssor Van cmhoven htl zri:
•Je mort idtalin, lui, Slttnrijk of gek zijn om nog
rechlrr Ir sprlm." Dat zijn nirt noodzaJulijk
kLnmukm voer dr bdtl juristen.
Herbots: de hebt er die dal doen uit idea-
lisme. Hel is waar dal de rechters onderbe-
taald 7.IJn. Hoe word je rechter bij ons als je
advokaat bent? Je wordt al een dagje ou-

gang met minderjarigen? Men had daarmee
misschien best in de kranten gewacht, maar
nu ... van zodra er de minste schijn is, vliegt
men erop. Wal hij nu ook doet. die man
zijn carrière is gekraakt .•
Veto: Is rr daar arm problttm mrt dr wtt dit
stelt dat rrn mimuer voor ofld~rvrQgjng door hu
Hofvan Kassatir zo'n zwart proaduu mort
undrrgatur7
HerboU: _Die wet is slecht, zoals zeer veel
wetten, of toch aüesëns verouderd, niet
aangepast aan onze dagen. Het parlement Is
maar geïmeresseerd in het rnaken van een
wet als ze er lets mee kunnen 'rapen'. Je
moet nu toch geen genie zijn om die ver-
wijzingswet op punt te stellen. Misschien
moet de fakulteit ook eens In eigen boezem
kijken en wetsvoorsreuen gaan doen ...

Diner

Veto: Uh«ft nll hrt spaghttti-Ilrrdl gnr!Jd dat
dr rrdrttrs aan hrl Hofvan Kassatir buroklrr-
km zijn.
Herbots: _Klerken ].Ijn mensen die ook
nuttig zijn; een grlUler of een deurwaarder
past regels toe zonder uch daar vragen bij
te stellen. Een echte jurist - en ik hoop dat
rechters dal nog altijd 7.Ijn - moet iemand
zijn die het recht toepast met enige verbed-
dingskracht en enig zicht op beleid. Wat
heeft het Hof van Kassatie nu gedaan? Die
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deber en ook een gespreksavond rond
modem rechtsonderwijs. Ik heb dus nlet te
klagen, de rechrsrudemen hebben een
standpunt ingenomen. problemen heb ik
wel met studenten die denken dat er geen
speld tussen dat Kassade-arrest Ie krijgen
valt. Die houding van Uekendaells tipisch
een houding van de universiteit van Brus-
sel en zelfs van die van Gent. Zij hebben zo
de benadering van de jurist die de lener
van de wer roepest. en dan vooral daar zo
strak mOgelijk binnen blijft. Wij, in Leuven,
hebben sinds lang een andere aanpak. Oeh_
die regels, ja natuurlijk. maar je moet aren .
wat daar achter steekt. Ik heb op dal debat
ulûngen gehoord waar Ik niet mee akkoord
ga. Ik had In die dagen ook een diner en
daar zaten mensen van de UCL en iemand
van de VUB. Ik pak die dame van de VCL
aan en vraag haar of ze met dat vonnis
akkoord gaal. "Ja", zegt ze. Op bel einde
van hel diner zeiden die mensen ~EigenliJk
waren wij legen dat arrest maar durfden
we dat nier zeggen. ~ Ik vond dat _
vertederend. Er zijn dingen waar je soms
L'en beetje schroom voor hebt om ze Ie
zeggen.e

Bart Eeckhout
Lortn Parys
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Over de ontoegankelijkheid van de rechtstaal

Kommunikatiekloof tussen
burger en gerecht
~ usüüe heeft het zitten: krisis in.1 het genc:hU 000,. die krisis

krijgt de problematiek van de
verstaanbaarheid van het recht een
sterk geaktualiseerd tintje. Taal is
immers een noodzakelijk en belang-
rijk medium voor de toegankelijkheid
van het gatlst! systeem. En misschien
is een algemetIe kommunikatiestoor-
"is ook wel Uil hoofdoorzaak van de
IJUidige krisis binnen justitie. Boven-
dien is ZO'" taalproblematiek ook ge-
vaarlijk voor de demokratie en raakt
ze evelleelJ$ de rechtvaardiqheid als
(idealistisch?) uÏlga"9Sptml of doel
van het recht. Of zoals de Franse
minister van Justitie reeds in 1974
stelde: -t faiu qUI! la jusrice se [asse
l!tlfitl comorenare de eens pour qu'elle
est faire."

Elke burger komt sowieso meer dan eens in
komakt mei de taal van wel, rechter of
overheid. De uiterlijke vorm van een derge-
lijke mededeling zal hem dan ook niet
onberoerd loten. En daar wringt een
schoentje. Uh verschillende konkrete situa-
ties blijkt immers duidelijk dat de leek de
laai van het recht niet begrijpt. Wanneer
niet-Juristen een juridische lekst te lezen
krijgen. stijgt de kreet 'waarom kunnen ze
dar nu niet ~impelzeggen7" vaak ten he-
mel. Juristen, die opgevoed worden in een
traditie van verkeerd taalgebruik, beseffen
dikwijls niet dat re niel begrepen worden.
Het fen dar er In het parlemeru zoveel jurts-
ten amen. heelt ongcrwljfeld ook 7ijn in-
vloed op de laai van do: wenen Dit kan de
vevrccmdlng van de burger ten aanzien
van het gerecht duidelijk in de hand wcr-
ken. Deze terechte opmerking Vim Jos Sou-
vercux ujdens het dom hel VRG geergem-
seerde debat 'terrchtt repliek', werd door
minister van Ju~titie De Clerck echter ets
onbelangrijk algewim]M:ld. Natuurlijk, juris-
ten In het parlement zijn noodzakelijk,
zeker vanuit juridisch-technisch cogpum.
Maar niet-juristen zouden hen kunnen
wijzen op hel feit dat de wellen uiteindelijk
ook voor andere mensen verstaanbaar zou-
den moeten zijn.

Emansipatie

Juristen maken dikwijls een terminolo-
gisch onderscheid waar de leek de zin niet
van inliet. Daarnaast klagen anderen dik-
wijls ook over het jeu dal junsten zinnen
"opfleuren" met latijn en allerlei vreemde
woorden, dat 71' afgrijsellj].. archaïsch en en
formahstisch schrijven, soms t'cn eksucmc
precisie aan de dag leggen, enzovoort. De
vraag i~ dus hoe de wetgever; rechter of
ambtenaar dichter bij de burger kan
gebracht worden, opdat diens betrokkeu-
held bIJ het gehele overhctdshandeten niet
door een gebrek aan kommunikatie in hel
gedrang auu komen.

Maar b hel wel vereist dat een wet of
een vonnis voor ledereen verstaanbaar is?
Op hel eerste zicht lijkt dit hijna onmogc-
lijk. Of zoals soms gesteld wordt: "Taal is
slechts een probleem als macht en belang

in bet geding komen en emanstpaue hC'efi
eter tot doel dat iedereen kan meepraten
over wat hem niet aangaat". RC'Chtzou
misschien wel als streefdoel moeten hebben
een zo groot mogelijke verstaanbaarheid te
hebben voor een zo groot mogelljk aantal
mensen. Want vanaf het moment dat een
geschrift niet uitsluitend bedoeld Is voor
kommunikatie onder speelallsten zou de
schrijver zich eigenlijk moeten richten tot
een algemeen publiek en dus de regels van
de algemene taal (kwa woordkeuze, zjns-
bouwen stijl) in acht moeten nemen. Een
probleem hierbij is dat een wet in handen
komt van allerlei specialisten die op alle
mogelijke manieren zullen proberen om de
zin en strekking van de woorden in te
perken, uit te breiden of aan te passen.

Jargon

wanneer je de rechtstaal vanuit het
perspeklief van dl' verstaanbaarheid wal
grondiger bekijkt. kan je een driedelig
onderscheid maken. Beginnen we bij de
vaktaal. Het recht henreen l'en specifiek,
voor leken ontoegankelijk jargon, Op zich
is dit verwonderlijk noch problematisch.
Ook de garagist heelt dat. Bepaalde woor-
den uit deze 'taal' kunnen zelfs niet teuer-
lijk vertaald worden en lijn enkel Ie om-
schrijven. Deze specifieke groepstaalis
belangrijk voor een efficiënte kommunika-
tie tussen speoausren. Achter één term kan
een grote betekenis schuilgaan en specialis-
ten weten dan met een minimum aan
energie onmiddellijk waarover het precies
gaal. Eksakte kommuntkene in het recht is
immers van groot maatschappelijk belang.

uiermee samenhangend is er, in de
tweede plaats, ook de cjgen logika van hel
rcdu en de bijna hopeloze ingewikkeldheid
van een deel van de wetgeving. Deze kom-
plexiteit vormt in de eerste plaats ecu pro-
bleem voor juristen. die UIteindelijk een gro-
te venaalveramwoorddijkhdd hebben tegen-
over leken. Oe overmatige beregeling van
de laatste decennia zorgt er ook voor dat de
wetgever soms erg slordig is. Daarbovenop,
en misschien als oorzaak van de lngewik-
keldhcld, komt nog het feil dat de wetge-
ving enorm snel wijzigt. Zo werd dl: werk-
looshetdswetgevlng dl' laatste vijf [aar maar
liefst rweehonderdväfug keer gewijzigd,

Ten sloue is er nog het Nederlands van
de juridische teksten zelf. Juridische teksten
lijn veelvuldig doorspekt met passieve
werkwoordsvormen, hyperlange zinnen ol
gallicismen. Hieraan kan makkelijk iets
veranderd worden, en l'en kwalitatieve vcr-
betering is misschien ook het meest
dringend en hel meest haalbaar. Sladhuis-
taal vermijden is zeker mogelijk en vraagt
enkel wat extra aandacht. Natuurlijk blijft
dl: juridische kcrrckaheid van het geschre-
veile een prturitch. 111 Leuven ijven preles-
sor Nt'derlambc taalkunde Smedts al jaren
voor een verbetering van de Nederlandse
rechtstaal. Door middel van korrtgcrcnde
artikels in allerlei tijdschrirten, tracht hij de
juristen die extra aandacht bij Ie brengen.
Helaas lijkt zijn strijd sorns pijnlijk veel op
die van Don Quicholle. Op strikt taalkundig
gebied liggen verbeteringen echter uiterma-
te voor de hand, Naa~t dit alles is er nok
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Hoc groot moel hun naar kennis hunke-
rende inspanning zijn? En wal te doen met
de kansarmen of de maatschappelijk kwets-
bare groepen van de bevolking, waarvan
wordt aangenomen dat zij over veel mlnder
kommunik/tieve vaardigheden beschikken?
aeansusche" pogingen om de rechtstaal te
verbeteren, en dus te komen tot een 1.0

groot tnOjelijke algemene verstaanbaar-
held, lijken pan ook een maatschappelijke
noodzaak. Op zich is dit natuurlijk geen
oplossing van alle'f:ntblemen, maar het is
wel een stap iu de goede richting, Een an-
dere oplossing die nu en dan wordt voor-
gesteld en die alleen maar op een grandioos
applaus onthaald kan worden is bet inlas-
sen In het middelbaar onderwijs van een
verplicht vak 'recht' er 'maatschappelijke
vorming'. Daarin zouden dan enkele basis-
elementen van het rechtsysteem belicht
kunnen werden en een venrouwdheid met
hel gerectu lijkt dan ook wat dichter bij de
realitdt te liggen.

Er beslaat een lichte, vooratreorens-
che aandacht voor het probleem maar niet
zozeer bij juristen en blijkballT nog minder
bij politici (tie kader). En toch is llandll.fht
voor de taal belangrjjk voor het nu toch
wel besmeurde imago van hel gerecht.
Juristen bekommeren zich te weinig over
de indruk die ze maken op hen waarmee-ze
in kontakt komen. Mensen hebben recht
om hun rechtspositie te kennen. wanneer
ze deze enkel door een bepaald taalgebruik
niet kunnen Inschenen kan men zich
vragen stellen over het demokrausche
karakter en de rechtvaardigheid van deze
situatie. Of zoals prof. R. Foqué op het
vac-oebar ~tclde: -rusuce is rranslauon".

Steven Dupont

ta;lt]..undi~e i'flrner]..iilJo:cn zjjn dan alken
maar ballasL ZO zijn Je recente kaderwet-
teil lil l'en erbarmelijk Nederlands
0l'gl':.tdd, 0(' wenen die, via ten
W('ISVVI..rSte!,door het parlement zett
worden aangebracht, 7ijn doorgaans van
een lx-tere kW.11iu'it dan deze ere ontstaan
m de r<'gl'ring_.7.0 7<,gl de taaldienst. De
ta.lldlrn~t voelt zich nog t'nlg7ins getroost
doordat r c ..k h al en toe gccteuml Wl,(·t
door de Raad van Stalt'. üe afdeling
wctgevmg van dit admini~tratief re"("ht<;('Ol·
it'1WnWl" in heJl.lalde g.'\'allen haar advrc-,
geven over de voorgestelde teksten en
maakt da.nhiJ regelmang gezaghebbende
taalkundlgr- opnu-rktngcn.

Bij on, is het raadplegen van de 1.1.:11-

drenst verplicht nf hel gebeurt
auromeusch. maar dl' opmerkingen van
de dicnst zijn niet bindend, Dikwijls worot
dan ook afgunsti~ gekt'keo naar hel
F:ngel~" ~l-'MCl'mter verbetering van de
taal van de wetteksten. Daar moet elk
veeretel (HOI.. v.)()~tdlcn die uugaan Vdn
de regering) of alllendement l'eN 13nJls dl'
'draft~lllen' passeren. Zij gieten de grove
tekM in een duidelijk" en kerreku- taal en
pa\ daarna kan de tehl \'oilT)!:dl1;d
worden aan hctparlcrnent. Zo l'I-'Or.11toch
al een eerste raalzutvenng doorgevoerd.
Wellell tnoe-ten eenduidig, duidelijk en
nauwkeung zijn 1.'11netst verstaanbaar
voor soveet mO}!elijk mensen. ûaarbf is
tllaI7uh'~'ntlg geen overbodige luxe.
Wanneer daar Ie weinig aandacht aan
beueed wordt, werkt m('11de vervreemd-
inl: tu~...'n t>u~('r en gerecln .1lkt'n 1n.1.H

in de hand .
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nog het probleem van de zo diep in de ju-
ridlsche wereld genestelde traditie. De
kryptische arresten van hel Hof van Kassa"
tie zijn daar schitterende voorbeelden van.

In de rechtbanken zelf vormen in de
eerste plaats de rechtzittingen soms een
probleem. Zo komt het maar al te vaak
voor dat de gedaagde de draagwijdte van
een magistratenvraag (InklusJef mogelijke
juridische angels) niet beseft. Hierbij heeft
de advokaat dan een belangrijke alenhetds-
en venaüngstaak. De advokaat dient verder
zijn kliënt uitleg te verschaffen en hem bij
zijn procedure ilktid te betrekken, zeker
wanneer hij het zelf vraagt. Dan is cr ook
nog de rechterlijke uitspraak zeiL Hierbij is
de (mms erg beperkte} motivering van
groot belang. niet alleen op vlak van de
begrijpelijkheid, maar een motivering is
ook wettelijk verplicht. gechters zouden
toch een extra inspanning moeten doen
wat betreft hun zinsbouw en woordkeuze.
Ecl1'rt.-r.'wanneer iemand een advokaat
heeft (wat niel steeds verplicht Is) zullen
wij daar uiteraard rekening mee houden en
dan ook minder inspanning doen om de
draagwijdIe van ons vonnis volledig uit de
doeken te doen. Die laak schuiven we dan
door naar de advokaat", aldus een magis-
traat. Dit lijkt op zich zeker aanvaardbaar,
gezien de gerechtehjke achterstand en het
belang van een grondige beslissing.

Imago

Naast dit aües kan ook de vraag
gesleid worden in hoeverre niet-juristen
zelf een aktteve of passieve rol spelen lil de
toeg.ankelijkheid van hel recht. Dikwljh
vinden mensen het recht maar interessant
als ze cr 7elf mee gekonfrontecrd worden.
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In d.· vraamscRaad,Kamer en Senaat lijn
7(Jgrl1il.lmdt' 'taaldtensterr werkzaam. Om
de werking van 70'n dit'ns! te
verduidelijkt'n, nemen we de
zeventlenkopptge taaldienst van de Sen.l,ll
als voorbeeld, Dl' dien\t werd ocrvpronkc
lijk opgericht cm - in een ujd dat dl'
hogere klassen nog cksklusief Franstalig
waren -c.parlcmemalrc teksten te
vcrraten. Ook vandaag nog is het vertalen
de voornaamste taak van deze taaldienst.
Het verteten van parlctucmatre teksteu op
ztch 31 zorgt voor de nodige problemen, al
was het maar omwille van het specifieke
vakjargon. Bevendien bestccdr men de
ladtsl<.' jaren meer aandacht aan de
kwaliteit van het Nederland) in die
reketen.

Dal we de laatste dC'('('nJUlI01c·1 een
enorme toename van ailerici weueksten
zitren. zorgt voor overbelasung op de taal-
dienst, waardoor het rtsuo op slordtghc-
den verhoogt Hel blijkt bovcnalnlcr
gemakkelijk te zijn om met polilid samen
te werken. 'b..' hebbeu elk hun gcvoeughe-
den eu beschouwen de mensen van de
taaldienst nogal eens aL5gcvaarllj~e
'woordvcrdraajers' Dikwijls moeren de
taaldlensteu allerlei pragmausche en
opportunistische arguruenteu zoeken om
poltuct ervan te overtuig!'1l 1,1('h h~,t
Nederlands en oit't het 'Ot'lgiJ.(h' ft'

gebrutken.
Ot' t11('("'I<:tegenwind met betrci.,]"hl):

rut taalkundige verbetermgen krijgen de
taaldiensten van dl' regering 71."1r.Oe
llUidi~l' rl'gl"nng Dchaeuc hedt (111dal
v la].. di.lo.wljb maar één doel: "Dit moel 7.0

nel mogelijk ge-stemd worden." AJ1erlf'i



Gangbare misverstanden en hun minder
gangbare rechtzettingen

Velo lol OP hel bol
ee laatste weke" noorae men de

universiteitstudenten vaak
bt'Wt.'reu, als kritisch kommen-

taar op de gebeurtenissetl op straat,
dat de meeste belogers "jet weten
waar u Juist tegen reageren. Men zou
alles op één hoop gooie". Uit deze
hoop warden dan enkele volkshelden
gelicht etl de rest wordt verketterd.
Maar weten wij studente" zelf wel
hoe OIIS rechtsysteem werkt elt hoe 01lS
wetboek er van binnen uitziet? Veto
probeer' alvasl enkele kruciale mis-
verstande" uil de wereld Ie helpen.

Natuurlijk Is het onbegonnen werk om alle
juridische misverstanden en halve waarhe-
den Uil de wereld Ie hetpen. De wet is im-
mers een vl"t'lkoppig monster en zou alles
helder en Interpreteerbaar zijn, dom kon
men de rechlsfakuheil gt>lljk opdoeken en
alle advokaten op pensioen sturen. Wie
ons. naar de modale student gerichte, lijstje
te kartkaturaal of onvolledig vindt verwi-
jzen wij eerder naar de handboeken 'Straf-
vordering' van professor Raf verstraeten en
'Belgisch Strafrecht' van de professoren
Verstrileten en Dupont. dan naar toekom-
stige lezersorteven. ,,"laar kimde u deze al?

"De wil van het Hof van
Kassatie is altijd wet!"

Mis. Ht't Hof van Kassatic is geen vort-
nisgerecht. Het kan wel eventueel een
beslissing van een lagere rechtbank verbre-
ken. Het Hof gaat na ol er in het vonnis of
arrest geen inbreuk op dl.' wet is gebeurd en
of de nodige \t)rrnH'rt'i~It'1l n:T\ uld 7ijn. De
rechter in Kassatie s\)reekt zich nkl uil over

de grond van de zaak. Hij spreekt zich
enkel uit over de vraag of de vonmsrechicr
wettelijk tot zijn beslissing is kunnen
komen op basis van de feilen door deze
laatste vastgesteld. Wanneer een vonnis of
arrest wordt verbroken. verwijst het lIof de
zaak naar een ander rechtscollege. Kassatie
lost de zaak dus niel zel{ op. Het nieuwe
rechtscollege is In principe niet gebouden
door de uitspraak van Kassatie. steehts
wanneer door het Hof een lI...eede keer
hetzelfde wordt vcrbroken Is de uitspraak
bindend voor lagere hoven en rechtbanken.

"We want Connerotte, die
is tenminste niet politiek
benoemd!"

Fout. Een onderzoeksrechter is een
rechter in de reelubank van eerste aanleg
die door de koning (lees; de regering) is
aangeduid en dil gedurende een rermtjn
van drie jaar. met mogelijkheid tot verten-
ging van deze termijn me' telkens vijf jaar.
De opdracht van de onderzoeksrechter
besraat erin bewijsmarertaalte verzamelen.
In de uitvoering van dele taak wordt hij
geacht volledig onafhankelijk op Ie treden.
Dit wil konkreet zeggen dat hij zowel be-
wijsmateriaal à charge (legen de verdachte)
als à décharge (In hçt voordeel van de ver-
dachte) bijeenbrengt. De onderzoeksrechter
moet de beschuldiging en de verdediging op
gelijke ...oet behandelen. Opvallend Is dat cr
feitelijk geen n-chrsrnlddcl bestaat tegen
een onderzoeksrechter die nalaat zijn werk
te doen en dus de facto een zaak naast zich
neerlegt.

"Bourlet

strafvordertng (vervolging) in te stellen. De
onderzoeksrechter en de prokureur zijn
volledig onafhankeüjk van elkaar. De
prokureur kan wel vrij aan de onderzoek-
srcctner vragen bepaalde onderzoeksdadcn
Ie stellen teneinde de gewenste vorderin-
gen te formuleren. De onderzoeksrecmcr
moet, zoals gezegd, onpartijdig zijn. terwijl
<Ieprokureur nel als de beklaagde en de
burgerlijke partij een partij is in het geding.
Daarom veranderde de spaghetti van
prokureur Bourlet niets aan zijn rol. die
altijd al partijdig W.lS.

"Als het proces tegen
Dutroux na tien jaar niet
afgesloten kan worden, dan
verjaren de feiten!"-----Niet h;;t'ema.ll. Ons systeem van verjar-
ing heeft tot gevolg dal een misdrijf steehts
een zekere tijd vatbaar blijft voor vervol-
ging. De huidige termijnen zijn Ze'S maan-
den voor evenredtogen vijf Jaar voor wan-
bedrijven en tien jaar voor misdaden. (Han-
dig om weten: inbreuken op de verkeers-
wetgeving verjaren na één jaar.) De verja-
ringstermijn begint Ie lopen vanaf de vol-
trekking van het nusdnjf maar hel is
belangrijk Ie beseffen dat de verjaringster-
mijn vatbaar is voor stuiting en schorsing.
Als de verjaring wordt gestuit, bijvoorbeeld
door een geldige -daad van onderzoek"
begtm vanal dal moment een nieuwe ter-
mIjn U~lopen. Konkreet: wanneer, zoals in

Strafrecht

Hof van Kassanc

I
Iiof van Beroep

(korrcktinncle kamers]

I parunngr'
"De minister van Justitie

Rcechtbank van Eerste A<lnlcg
l Iof van Assisen Juht nlcu Ot' prokureur

heeft het onderzoek naar de(korrekttonele rechtbank) des konings is lid van het
openbaar ministerie (OM),

I ook wel pJrket genoemd. verdwenen meisjes
Het OM heeft al~ taak de

verhinderd!"Politierechtbank toepassing van de strafwet
te vorderen en
eventueel d, Toegegeven. de posttfe van de mintster

Gerechtelijk Nivo

systeem Hof van Kassatie I Rijk

....._____
Ilof van Beroep Arbeidshof

Rechtsgebied van een
hof van beroep

1\Arrondissements-
rechtbank .. Arrondissement

Rechtbank van Rechtbank van
Eerste Aanleg· Koophandel

Arbeidsrechtbank

7
Kanton (voor Po[itiercchtb,1nk, ,,

Politierechtbank Vrederechter in de meeste gevallen: arrendis-
semcnt]

.; als de 7.ilakvan de I(echtb.ank van Eerste A1Inl~ reeds "iln eom Pohheeechtbank of een
Vrederechter komt, 1,.11een nieuw beroep rechbtreek5 naar het Hof van Kassatie gaan
": de laak be..taat enn be\'oogdhe,dskonn,kten tussen de Rechtbanken op te los..cn
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van Juslilie ren opzichte van het gerecht is
niet altijd even duidelijk. Alleszins beschikt
de mlnlster over hel zogeheten 'positief in-
[uuktlerechr' waardoor de minister het
bevel kan geven een v ervolging in Ie stel-
len. HIJ kan echter s.een vervolging verhin-
deren, De verhoudlpg tussen de minister
van Justitie en hel parket wordt vaak orn-
schreven als -gczag doch geen leiding".

~

"Wie door de-Raadkamer
vrijgelaten wordt/Is'
onschuldig!"-----

Mis. 0(' Raadkamer is een filter tussen
onderzoek en ...onnisgerecht en gaat na of
het onderzoek genoeg aanwijzingen heelt
geleverd om een proces voor een vonnis-
gerecht verantwoord maken. Indien dit niet
het geval is kan de Raadkamer beslissen de
verdachte builen vervelging te stelten. Een
tweede taak van de Raadkamer houdt vcr-
band met de aanhouding van verdachten.
Men mag verdachten slechts voor een be-
paalde tijd en onder bepaalde voorwaarden .....
VilSIhouden. De Raadkamer oordeelt elke
maand of er nog voldocndc redenen zijn
om iemand Volstte houden. tnoten dil niet
hel geval is. lal lij de vrijfaling uitspreken.
Dil wil dan niet zeggen dat men onschuldig
is. De verdachte wacht zijn eventuele
proces gewoon buiten de gevangenis at.

,

•
"Alle misdrijven worden

vervolgd!"
Daar zou niet aan Ie beginnen zfjnl

Daarom is her Openbaar Ministerie. wan-
neer het kennis genomen heeft van een
bepaald misdrijr. vrij te besltssen of het al
dan niet de strafvordering instelt Zij kan de
laak ou'" seponeren. Daartoe heeft hel OM
bcoordclingsvrtjhcld. de welke een uitdruk-
king is van hel I.ogenaamde ooportunneus-
bq.(inscl. Dit begtnsc! geeft 111'1OM de mo-
J.:clijkheid een 'vervolgingsbeleid' (I' veeren.
Tetl7ij hel beleid er een prtonrctr ....111
maakt. hel'II dl' foutparkeerder die 7ijll
boete niet betaah du~ veel kill15dat zijn
zaak geseponeerd wordt.

"De pers heeft het recht
om van alle procesgegevens
op de hoogte gesteld te
worden!"

Neen. want er bestaar 7oiet!i ats hel
geheim van het onderzoek. 1)11 is er voor
hel algemeen belang. urndat zo druk en
tussenkontst van de publieke opinie verme-
den wordt. war het enderzoekswerk en de
onpilnijdigheid en onafhankelijkheid van
de maglstrareu ten goede komt. Bovendien
wil men de sensauezuctu van hel publiek
vermijden en de verdeerne behoeden voor
nefaste publlruult. 1).1ar0l11 mogen de pro-
cesgegevens enkel onder de bij wet bepaal-
de voorwaarden aan de verdachte en de
burga1ijke partf en hun raadshedcn mee-
gedeeld worden.

Nu U dit aIletIlaai weet. kan ons gan-
zenbordspel gl.'cn problemen nu-er oph-ve-
ren. En avant. Jes jeunest

Bruno De Vos
Tom Luyck.

11
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Spelregels: Beslis wie voor welke partij speelt; ieder vult zijn naam in op de pion-partijkaart. De SP'er vult daarenboven het schandaal in
waarin hij/zij betrokken is geweest, de VLD'er het bedrijf waarvan hij/zij direkteur is, de CVP'er het aantal villa's dat hij/zij gebouwd heeft,
de vü'er de kleur van zijn/haar ogen. De drie grootste partijen maken onderling uit wie mag beginnen. De Volksunie vertrekt als laatste.

6
3 - U geniet bescherming van hogere echelons. Ga naar vakje acht.

5 - U kompileert het Eerste Groot Dutrouxmoppenbock. De eerste druk is op vie{ dagen uitverkocht. U
mag nog eens gooien. }

7 - Leuven Centraal. U blijft hier zitten 101 u meer dan drie gegooid hebt.
9 - U krijgt een ministerportefeuille en u doet aan -ctcndjespoltdek. Een
medespeler naar keuze mag 5 vakjes vooruit. 4

11 - U wordt ontvangen bij de koning. Uw zaak ligt hc!,!!l.nauw aan het
hart. zegt hij en hij stuurt u vier plaatsen vooruit. -

Q_ ~ 13 - Een dikke proficiat mei uw benoeming tot onderzoeksrechter.
U ~ Ga zeven plaatsen vooruit.

16 - U koopt een Agustahelikopter en ontdekt wat snelheid is. Al
uw medespelers gaan één vakje achteruit.
18 - Op een perskonferentie ontkent u alles en u besluit de
feiten af te wachten. Sla twee beunen over.
20 - Een grote krant brengt aan het licht dat met uw
benoeming tot onderzoeksrechter enkel politieke
motieven gemoeid zijn. U wordt aan de schandpaal
genageld. Ga zeven plaatsen terug. .
23 - U bent lid van Opus DeL Twee beurten lang;
kan 1I niks gebeuren.
25 - Uw rechtszaak wordt op de rol geplaatst. Sla
een beurt over.
28 - U houdt een zitstaking op de trapjes van
het justitiepaleis in Brussel. U gaat niet verder
vóór u een oneven aantal ogen gegooid hebt.
31 - Het gevreesde spaghctüvakje! U moet
helemaal opnieuw beginnen.
3.3.- U hebt het achterpoortje gevonden. U
interpreteert de wet heel kreatief en mag
daarom meteen naar vakje 55.
35 - Ondanks de vele en konstruktieve
vergaderingen slaagt u er niet in met een
genuanceerd en representatief standpunt naar

buiten te komen. U wisselt van plaats met
de laatste speler.
39 - U bent samen met Blio top of
the bill op de Roze Balletten. Ga vier
vakjes vooruit.
43 - U komt in het Hof van Kassatie,

J!II" maar eigenlijk moest 1I gewoon naar hel
toilet. Zes vakjes achteruit.

44 - U komt in de doofpot terecht. Sla twee
beurten over.

51

,

12

46 - De gevangenis van Lantin. U mag niet
verder vóór u een zes gegooid hebt.

48 - Proficiat! Vraag ons niet waarom, in
rechtszaken is niet altijd alles even duidelijk. "De
wegen van de demokratie zijn
ondoorgrondelijk, '" zei minister Stelaan De Clerck
vorige week nog in een grote Vlaamse krant. U
wisselt van plaats met de koploper.
51 - Uw zaak komt voor assisen. De speler rechts
van u bepaalt uw straf.
53 - U haalt drie miljoen op voor de vzw Quick en
Flupke. Ga meteen naar vakje 58.
56 - Hé, u bent vader Marchal nier! Ga meteen
negen plaatsen achteruit.
59 - Ga meteen naar vakje 52. "Er is daar

misschien iets interessants te vinden." Indien u langs een
mijnschacht passeert, ontvangt u geen startgeld.
61 .- U bent op weg naar de witte mars, maar krijgt een

lekke band op de grote ring rond Brussel. U bent de oorzaak van
een file van 60 kilometer en moel meteen drie vakjes echteruit.

63 ~ Proficiat! U brengt 300 000 mensen op de been in een waardige
en serene massabetoging. U heeft gewonnen.
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Wat denkt de rechtstudent?

"Ik durf soms zelfs niet
zeggen wat ik studeer"
~ ~::;,;::,,%:~nh~::!1;:;~:"
~ ruIltsysteem, de zaak Dillrollx
en de recente schandalen rond enkele
ministers, kwamen de rechtstudenten
zelden aan bod om de gebeurtenissen
te bekommentariëren. Op een eellvou-
digl! uitnodigin9 va" Velo daagden
acht rechtstudenten op, die zich door
hel gure novemberweer toch riclttillg
's Me;ersslraal wisten te worstelen. Zij
spuide" hun meni"9 (!IJ kritiek over
het rechtsonderwijs. het Iwidigc juri-
dische klimaat en de rol vat! de pers.

Namen deel aan dil bijwijlen zHr geani-
meerde gesprek: Marle (lste ik), Ral (2de
Be), Steven (3de lic), meter {zde lic), Henri
usre Ik). Frank (IS11"tic), Bart (2de kan)
en chnsuan (tste IJc.). "TWeeandere geno-
digden misten dl' 0001, maar de aanwezigen
kregen genoeg diskussieslof voorgeschoteld
om af en toe grondig met elkaar van me-
ning Ie verschillen. Daarnaast blijkt dal
rechtstudenten zowel hun eigen opleiding
als de werking van het gerecht sertees In
vraag stellen.

niemand durft z'n vinger opsteken. zeker
niet in een groep V.1I1 zeshonderd stucen-
ten .•

Klei"
Veto: Zijn jullir u vmdm voor klrillt werk-
9roqHl1, als aallvullil1g van de ',oorrollfi/ts"1
Raf: .. Ik denk dal hel belangrijk is dal we
een teorcrischc basis hebben. Die krijsen
we in hoorcolleges. Maar hel kan soms
verhelderend zijn om in diskussie te treden.
Nu is het zo dat Je de opgelegde stof tegen
hel eind van het jaar blokt en dal is hel
dan. Het belangrijkste is dat. eens de basis
gelegd is, er in kleine groepen rond gewerkt
wordt. In hel tweede jaar hebben we zo
eens een konkreet probleem moelen oplos-
sen. van de stof die je daarmee bestudeen
blijf! ook veel meer van hangen. Biblioteek-
werk bijvoorbeeld. dat leer je pas in de laat-
ste twee jaar en dan moel je het allemaal
zelf uilzoeken .•
Ch.rlulan: «In SI. Aloysius in Brussel waar
ik les gevolgd heb. had je dal wel. Daar
ging de prof. in funktie van lalere opdrach-
ten die wij kregen, mei kleine groepjes van
vier, vijf studenten de bibttoteek door. flij

pen na te denken? ..
Raf: .0.11 varieert toch van hoorcollege tot
hoorcollege. Bij sommige vakken worden
vragen gesteld die je schriftelijk of monde-
Ung kan beantwoorden en waarin rumuc
gelaten wordt voor eigen werk. Er zouden
best meer hoorcolleges mogen lijn .•
Veto: Het klassitke btZI"aar \'an dl proffttl is
dat dl grwptn voor dtU manier van Wf'rktn \~ll
tt iJrootZIjn.
Fr a nk: _Aan de universiteit van Namen wa-
ren we mei zeshonderdvijftig in eerste kan
en konden bijna alle vakken mondeling er-
leggen. Dat argument is een dooddoener .•
veto: Klopt hel dar rechten dl sludierichtin!J is
waar jl hel mUSI van buiIe" moet teren?
meter: .Wat is daar ze slecht aan? De
basis moet je toch 7.0 kennen, over al de
voorbeelden ka n je nog dtskussiërc n.»
Steven; «uutzendenéén artikeltjes van
buiten leren is zinloos en dar om hou je
later ook niet meer als je daar nlets meer
mee doet.»

Reproduktie
veto: Bildm dl kunU!iJtII Wf'rkelijk een ent-
woord en een mO!Jeliikhl'idlol diskussie aw,
bijvoorbuld het errest van Kassa/Îe?
Raf: "Sommige wel, andere nlet, maar ik
denk dolt dolt ~n uitvloeisel is van dl' te
beperkte ruimte voor diskussie in het alge-
meen. Meeslal wordt zoiets met een grapje
of kwinkslag afgedaan .•
Frank: .Ik denk dat zulke verwijzingen
handig ZtjIl in een kleine werkgroep. waar
je op die manier een konkreet rhema krijgt
om rond IC werken.»

IS er nO!Jplaats voor idralin? R«hls/udm/rn Ullrn dr .akell recht.

Velo: War isjufUe al!Jt'mme indruk van het
r«htslmdtrwijs aan de KU f...tuwn?
Marlt': «Er bestaal geen enkele studie die
zover van de praktijk staal als reebren.
Vraag maar aan om hel even welke jonge
advokaat of hij een praktijkgerichte opleid-
ing gekregen heelt .•
Henri: .Eigenlijk moet de vraag zowel aan
proffen als aan studenten gesteld worden,
of 7.e wel in kleine groepen willen samen-
werken .•
Bart; .Is de oplossing dan om kleine werk-
groepen op Ie richten? Het kan ook liggen
aan de stof zelf. De kloof die er bestaal
tussen tcorie en praktijk. Kijk bijvoorbeeld
naar het Brits svsteem. dat is veel meer
praktijkgericht. Zij studeren alles op voor-
hand In en tijdens de les worden er geval-
studies besproken.»
Frank: _Het is ook veel tnrcressamer om in
diskussie te treden met de prof en dingen te
veranderen dan om er gewoon te ztnen. Er
is op dil ogenblik nlet veel ruimte voor
diskussie in de les.»
Dieter: «Die mogelijkheid is er wel, maar
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legde dan ook alles uit._
Raf: .Aan de KU Leuven hebben we zo
één vak van vijftien uur, In tweede kan, en
dal is het enige moment waarbij je in kon-
takt komt met de bronnen die je nodig
hebt. Dil tenvijl de laatste twee jaar en
vooral de rest van je beroepsleven In teken
staan van hel goed kunnen raadplegen van
de nodige bronnen .•

"Ze breken een systeem af
dat werkt,":,__----
nieter: «Je maakt van biblioteekwerk toch
wat je zelf wil. Uiteindelijk heb je volgens
mij in de praktijk niet zoveel nood aan die
bibhoreek. behalve dan misschien als advo-
kaal .•
Marie: _Is de teoreusche basis in de hoor-
colleges nier reeds veel te gedetailleerd om
nog ruimte te laten om over die onderwer-

(/010 Ptltr Crttmtn)

meter: _Er Zijn altijd studenten die liever
gewoon de les volgen en studeren zonder
gekonfronteerd Ie worden met steeds maar
vragen en interpellaties. Dat zijn daarom
geen slechte studenten .•
Raf: «Br Zijn in bepaalde werksnuaues ook
mensen nodig die alleen maar reproduce-
ren en weergeven. Hel verschil tussen uni-
versiteit hogeschool is dat deze laatste veel
meer praktijkgericht onderwijS btedt. Ik
denk dat het belangrijk is om mensen die
verbaal niet zo sterk Zijn niet alleen op te
zadelen met werkcolleges en semtnartes. er
moet een evenwicht zijn tussen belde
studievormen .•
Chrlstian: «Beter is nog dat elke student
de gelegenheid heeft om te kiezen, zonder
verplichting .•
Raf: .Vorigjaar was er een student die
weigerde eksamens af te leggen omdat dat
puur reproduknewerk was. Zijn partieels
waren uitstekend, hij had alleen maar
zestienen en meer. Toch is hij gebuisd om-
dat hij wou dat men hem kritische vragen
stelde en geen reproduktievragen .•

Veto: B/j om het tWII Wl'lk \·<.Ik is hl'l/o",
m"!lelijk om knl/$(hl Yragrll Ir uetien in plual5
van rtproJukllt\'Tai/m? Oallaatste kost dan wel
mur /lJdm mrrg/e.
meren _Ja, maar hoe kan je zo een repte-
sçntatler eksamen maken? Als de student
dan een vraag krijgt uit de stol die hem het
minst ligt, 7JIje loch met problemen .•
Henri: _Bij zo'n eksamen is dat probleem
van represcntanvneit junr kleiner dan bij
rcproduktlevragen. Als je iets niet geblokt
hebt, kan je niet antwoorden. Bij een ver-
bandsvraag kan je nog 7.elf distilleren aan
de hand van de bagage die je al hebt.»
nieter: • Dat is het nel, dan kan je je
gewoon uit de slag trekken door veelte
pralen .•

Mand •,
Bart: oclkdenk dal je dau onmiddellijk door
de mand valt. dus dal argumem gaat niet
op. Je kan nle~en eind weglullen zonder,
te argumenteren, en nm te atgumerueren
moet je een bastskennts.hebben.»
Veto: Een ander problu,(fis-·dr evaluatie van
dr dO«nlin. Ot kunus van wmmigr éoantm
lijkt op tin !JlSproken syllabus. Toch wordl er
nÎrls onJernomrll 0111 ean dit problttm Ir vrr-
hllprn.
Steven: .Onderwijs moel prioritair zijn,
een prof mag natuurlijk naast zijn
lesgevende funktie nog ander werk hebben,
maar dat mag Zijn eerste taak niet in hel
gedrang brengen .•

Dan wordt het even een zootje. Ieder-
een praat door elkaar, men is hel er wel
over eens dal er een mernallteitswijzigtng
op gang moer komen. maar dat kan mer
zomaar van dc ene dag up de andere
gebeuren. Onk de molnier waarop deze
moet gebeuren, zorgt voor heel wet cphet.
De diskussie dreigt een kakafonie van stem-
men te worden. waarin niemand meer ëchr
gehoord wordt. Tijd om in te grijpen en het

,

mes in konkrere koek 11:zeilen.

Onpartijdig •
Veto: Wat vinden jullit vall de rimllt schal1-
dalrn, dir het politirk bnttl ril het r«hlSWtZen
domÎ/Uun?
Marle: -Ik heb de indruk. zeker sinds de
taatste zaak mei Dl Rupo. dat alles een
beetje uit de hand Icopr. Alsof êües in ons
rechtsysteem nu totaal verkeerd is. en dal
klopt toch niet. Ik reageef daar erg veront-
waardigd 01).-
Henri: _Hoe kan je bewijzen dal ons recht-
systeem l.0 slecht nog niet is?
Chrlsllan: .Wij werden voor een Tv-re-
portage gcuucrviewd over de zaak-
Dutroux. meerbepaald over hel unspraak
van Kassatie mt't betrekking tQt onder-
zoeksrechter connerone. Wij vinden dat
arrest terecht. Men moer zich houden aan
de bepaltugcn van onpartfjdtgheld. Dat
stond haaks op wat de meeste mensen op
dal ogenblik dachten. echt ongelooflijk. En
dal komt gewoon omdat 7.1.'niet weten hoe
ons rechtsysteem werkt. Ze hebben ook
niet de mentalltelt van een jurist en zouden
iemand sponlaan be- of veroordelen zonder
na Ie denken.»
Veto: Wat met dr auntii!JÎng dat mensen die mrt
hrr r«h/ brziS zijl1. in hun eigm hutl', in hun
ivo,", 10'"', teven.
Chrlstlan: _Dat klopt. gewone menscn
zouden dan ook vCC'1meer op de hoogte
moeten zijn van het systeem dan nu het
geval is.•
Raf: e Ik denk dal mensen veel meer op de
hoogte zijn dan wij denken. Zij kennen
misschien de korrekte omschrijvingen niet
van 'Kassatie' en zo, maar hebben een
ge voel van onrecht. Daar moelen wij reke-
ning mee houden. Ten eerste omdat het
gerecht blijkbaar niet meer kan voldoen om
dal gevoel van onrechtvaardtghctd IC ver-
minderen. Ten tweede omdat nu de zaken
zo moeilijk gemaakt worden dat hel
gewoon nlet meer versreenbeer is én het
gemakkelijk wordlom kritiek al te doen als
'onwetendhetd' .•
Marie: "Maar de publieke opinie verandert
konstant. ondermeer door dc invloed van
de pers.e
Rar: "Een reden Ie meer om de informatie-
stroom Ie kanaliseren. Er zijn groeperingen.
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waaronder de urnversneu. die dat kunnen,
Wij moeten standpunten innemen en men-
sen meetrekken, zoals vakbonden, politieke
partijen, en professoren. Die groepen moe-
ten de pers informeren zodat alles gekanall-
seerd wordr.s

Benoeming

Veto: wtlu dingffl kalijt hmkrut wrbttnm
(lQnh~ tpttmf zOQIs hll nu is? MOl~n bijvoor-
huid poli/itu bmOlmingtn afgNChaft warden
en gaat dat ins vtrandtrln?
Henri: _Ik denk dal men hoe langer hoe
meer eksamens probeen in Ie voeren maar
uiteindelijk moel dal toch een pclhleke
beslissing zijn want het gaat om politieke
verantwoordelijkheid. Volledig afschaffen
lijkt me bijna onmogelijk .•
Sleven: _Je moet toch niet aan vriendjes-
politiek gaan doen .•
Henri: «Absoluur niet, onafhankciijkheid
moet gegarandet!rd lIjn,_
Veto: All Ir zo'n tlcsftml raad VODrdl magi.

"Wijvinden dat spaghetti-
arrest terecht. Men moet zich
houden aan de bepalingen
van onpartijdigheid."

stratullr wordt OP!Jtri(hldit dt btllOlttlingtn
gaal rt!fdtn: Wil gaal dan Zt!l!lm welkt menten
daarin meeten lil/m?
Henri: .Misschien zijn politieke benoemtn-
gen nog niet 20 slecht, zolang men kan zien
of de persoon in kwesue wel goed werk
leven. Als hij 'Olll'.mijdig' ZOu .djn, zou d.lt
evengoed 10( gevolg kunnen hebben dal hij
minder goed gaat werken, minder zijn best
doet.»
Chrbtlim: .Wat er in België in de praktijk
gebeurt als je rechter wil worden i~ onvoor-
stelbaar: je moel dan eerst een panijkaan
gaan halen en renen. Dal vind ik veel Ie
ver gaan. Gelukkig 7ijn er veel juneten die
na hun benoeming die partljkaarl gewoon
in de vuilbak gootcri en hel recht gaan toe-
p.1ÇS("1lzoals zij daT goed achten .•
Sleven: ..Tol voor kon ging hr-t niet om lol
rechter benoemd te worden zonder pa nij-
kaan.,
Frank: ..Werken ze .d..ar ook niel met
eksarnens?
veto: Ot eksamens hebben ettem maar tI ma-
km met de aanwijzilly. Ik namf/! van dilernm
dit Stsl/lagd lijll worden Stpllblicrtrd in htl
SlaalJb/ad. RtttrIl ""tro1btkmJ dat dl! IItlft van
dr laawl lichtin9 rttds Wl.'ggtkothtwaf aoor
'headhumers ' !'Oorsro/t bedrijven.
Raf: _Hel grote probleem is niet dal magrs-
traten te weinig betaald worden, maar dat
het hele gerecht zo gepolitiseerd is dat niets
meer vanzelfsprekend Is, Zaken waar je als
burger gewoon recht op hebt, worden
gepresenteerd als, 'dreunen' en dal wordt
wel effe 'geregeld' .•

Jaren

Velo: WUI met dl! tjndtlou proassen dit war·
den !Jtrtla omWlllt van 'proadllrl!fo/lltrl '?
Henri: _Men moet kijken of dat de fout is
van hel gerecht en de rechter of van de
advokaat .•
Veto: tsaar baot/dlSetl loch beIdt partijen Z;(11
aa,,?
Henri: -Jc. maar uren mag roef alle mld-
delen die er zijn gebruiken om zich te ver-
dedigcn? Hel is aan de rechter 0111dit in
goede bonen te lelden en ervoor te zorgen
dal nuttige procedures niet misbruikt wor-
dcu.,
meter: _Je hoort konstant over 'achter-
poortj~' en dJt is ook te begrijpen. IVan!
hel lijkt er wel op. Vooral de lX'r~ schenkt
enorm veel aandacht aan alles wat er Inut
loopt en dat venekeur de werkelijkheid.
Het Is een Ielt dat bijveerbeeld l'en bepaal
de proccdure al duizend keer 7.ljn nut
bewezen heeft waardoor c..-cnproces goed 15
kunnen aflopen, maM zij plaatsen dat dal
alleen maar in l'etl slecht daglicht. Er zijn

natuurlijk altijd -jceaueve' advoketen. je
kàn nu eenmaal geen wetten opstellen
waarbij geen enkel misbruik mogelijk Is.~
Raf: -naar moet dan toch een rechter
lngrtjpen en zeggen dat er misbruik van
een procedureregells. Daarom moel hij ook
meer vrijheid krijgen .•
Veto: Wal vinden jU1li1van dl btrichtgtving in
dt mldia m het imago dtll rtchtstudrnttn tri htf
htlt systttm wordt aangmuIttI?
Steven: .Ik durf soms zelfs niet ttiSen wat
ik studeer, omdat ik dan een hete lading
over mij heenkrijg .•
Marle: -ze trekken vaak feiten scheef en
halen de sensetje eruit, Ik kan er nlel rustIg
bij blijven als ik zo'n anlkd lees. Ik vind
dat een zeer gevaarlijke evolutie. Ze breken
een systeem af dal wérkt .•

Idealen
vee» Wal WQS jullit mativatit om r«hfm It
Itlldtrtn?
meter: .Oe opleiding leek mij - algemeen
gezien -Interessant. De advokatuur
spreekt mij daarbij bijzonder aan, niet
zozeer hel pleiten zeil maar het konsult.
het raadgevende aspekt."
Frank: «Ik vind de metene op zich lmeres-
sant, de maatschappij Is een chaos en het
recht prebeert daar een systeem OJlIOt" te
passen. Die wisselwerking is zeer boeiend .•
Steven: _Ik vrees dat Ik begonnen ben uil
zuiver Idealisme .• (Algemene schaterlach)
.. Ik wil graag Iets met mnteurcctn doen en
ook tegen onrecht in het algemeen. Dal
idealisme Is er nog maar beert een serieuze
deuk gekregen. Ontgoocheling dus, maar
ook nog steeds de hoop iets Ie kunnen

•Je kan niet een eind
weglullen zonder te argu-
menteren, en om te argu-
menteren moet je een basis-
kennis hebben."

veranderen .•
Mane; «Het rechtsysteem maakte op mij
altijd de indruk van een efüoëme. goed
geoliede machine, maar nu 1001'1er heel
wat fout en begin ik me vragen Ie stellen,
zoals 'Waarom studeer ik rechten?' En dan
kom ik bij een - mtssenten neter -ldc'MI:
recht raakt alle vlakken van de maatschap-
pij, dus door rechten te studeren wil ik ook
meewerken aan de uitbouw van die
maatschappj] ••

Studenten over het (ge)recht

meree _De mensen beginnen er vaak aan
uh Idealisme, meestal hebben 1.1: vroeger al
ervaring met recht, door de job van één
van de ouden bijvoorbeeld. Idealisme,
beStrijding van onrecht is bij mIJ noen één
sekonde opgekomen als mouvaue voor de
studie._ (Gegniffel)
Bart! dk geef eerlijk IOC;mijn motivatie
was - onder andere - veel geld verdie-
nen. Ik kwam uit het middelbaar en was
enorm geïnteresseerd in g~schlede.ni5. Maar
wat kan je daar mee aanvangen buiten het
onderwijs? Dus ben ik rechten gaan srude-
ren, nu eigenlijk vanuit her Idee van hel
systeem af te breken. Hoe kan je immers
kritiek spuien op tcrs dat je niet kent? Dal
is dus ook idealisme .• [Hilariteit).
Ch.rlsuan: .Het systeem zal nooit veel
beter - of slechter, 't b maar hoe je hel
bekijkt - wordçn dan het nu is. Ik wil van
rectuen op de lklogle zijn, dal Is allemaal
zeer belangrijk ~anl we leven er dagelijks
mee.e

In rang is:
Wat de 'Wet tejeune is, was ook niet

voor iedereen duidelijk, lOch. waren een
heel aantal studenten het erover eens dat
het een wet 70U zijn die de vervroegde
invrljhdd~!el1ing betren. De evalu a rfe van
deze wet liep parallel voor nagenoeg alle
studenten die we raadpleegden. Men moel
geval per geval bekijken of een veroordeel-
de hiervoor in aanmerking komt. Enkelen
hadden weltswa a r vragen bij de gevangenis
als bestraffingsmiddel. maar toch moet men
zlch niet laten leiden door bijvoorbeeld de
overbevolking van de gevangenis om snel-
ler over te gaan 101vervroegde invriJheid-
stelling.

0'" hel Italiaanse pastagerecht veel
opdook bIJ onze vraag over partjjdigheid.
hadden we Of) zijn minst kunnen vermoe-
den. De meningen over het spaghcui-arresr
waren heel verdeeld. Sommigen vinden het
dom van cormerouc. omdat hij moest
weten dat hij een grote lout beging. Ande-
ren vinden afzentng overdreven, zeker in
vergelijking met andere 7..nken. Hierbij werd
door een srudem geschledems verwezen
naar de zaak 'A. De Clerck'; "Daar zijn de
reetnets ()()k mei de ouders van Aruhunv'ke
gaan koffiedrinken." Toch was de teneur
dat. ook al is hij maar een mens, een
onderzoeksrechter zo objektief mogelijk
moer zijn. een architekt in spet" vindt de
onparnjdlgheid van de rechter zelfs <Ie
belangrijkste regel van het recht.

Geklist
De door ons gekliste studenten hebben

bijna altemaal het vak 'recht' gevolgd,
hetzij op de middelbare school. hetZij hier
in Leuven. Voor velen was deze voorkennis
te algemeen of IC specifiek (bijvoorbeeld
volkenrecht. staatsrecht. EG·re,hl), en
droeg die niet bIj tot enig luzrcbt in de
praktij .... Om in het middelbaar onderwijs
een praktijkgericht college over 11I"trecht te
geven waren er weinig te vinden. hen dok-
toraalstudent IiIVSl)fie vertrouwde ons toe
dill het dan zinnIger "lOUzijn 011let'n ,ligt"
mene maalslhappelijke vorming Il' gt'vt'n:
"Niet allo'ell kellllis over 11l"trl'dtt i~bdang-
rijk om een goed inzkht Ie hebben in hl'!

Arm Bries
Lorln Parys

,

"Bij rechten zitten knappe vrouwen"
maatschappelijk leven, maar ook politiek,
kultuur, enzovoort." Hel jurküsch taalge-
bruik zou dan weer 'normaal' zijn. Een StU-
deure vertaler-tolk vond het zelfs "iets heb-
ben, dat juridisch taaltje." Een enkeling
vlndr hel taalgebruik problematisch en een
laatstejaarstudent politieke wetenschappen
vindt hel vooral moeilijk ten aanzien ven
"minderbegaaldcn of het vierdewereldpub-
lick", dat toch nog vaker met juridische
instanties in kontakt kumt.

Goorzien valt mutsen, sjaals en
nonasenoenen. 9in9 Veto IlIj de
student in de ijskoude straat

pelten "aar de kennis en de mening
val! niet-reentstudenten over ll(:t
(ge)redJt. vraeen over de aktualiteit
geve" ee» idee Vtm wat men onthoudt
uil de media, Toclllijkt het interes-
sant Ie zien hoe meningen gel'ormd
worden los van een specifiek juridi-
scne kennis, maar soms eerder op
basis van een soort intuïtie over
rechtvaardigheid. Los daarvan kon
Velo het "iet nalaten te vragen "aar
de eventuele vooroordelen over de
rechtstudent in het algemeen. Heeft
men een mening over de rechtstudent.
zoals men die heeft over 'de reenter of
'de politicus'?

Na de zaak-Dutroux is iedereen bljna ver-
I)licht geworden om zich een mening te
vormen over de werking van het (ge)rccht.
Een veel gehoorde kritiek was dan ook dat
velen spreken over iets waar ze eigenlijk
geen nouc van hebben. Een st udcnt
bevindt "lkh wat dal betreft misschien in
een bevoorrechte poslüc. al W,lShel ma .. r
omdat vele studenten ook één of ander
rechtsvak in hun basislhlkkcl hebben ainen.

Anthony
iet atle ondervraagden hadden een

idee waarom Kilss-atie nu eigenlijk hel
hoogste gerechtshof van ons land zou zijn.
Toch wisten de meesten ons te vertellen dat
hel Hof toezicht houdt op alle rechtspraak.
Dit toezktu zcu dan bolaan in het waken
over de gevoerde procedures om daar dan
een hindetule uitspraak over te doen. Ter-
wijl een studente polltlckc wetenschappen
ons haarfijn uitlegde dat een Kas'Qtlo'-uÎl-
spraak Il.1Sna een tweede vcrwijzing bm-
dend is. wist een andere student ons niet
meer te vertellen dan dal Kassatic "die
rechtbank is die Bourlet heeft afgezet". De
IlIt·c..~tfraplliIllIc uitleg was noduans: ·Kas-
satie i~ hel hoogS\l' gcn'chtshol ollldal hel
de rechl.~praak kan veranderen van dl'
andere rechlbankell, omdat het hel lu'OOgsle
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HDR

Op dl' vraag wal men van de rcclusru-
dent vindt, werd er verwonderd gerea-
geerd. Niemand was bereid de mogelijke
vooroordelen die onder studenten leven
over de rectustudcnr de zfjne te maken.
Toch werden re kwistig en vrij uniform
aangehaald. Ze varieerden van "goed
gekjeed vanaf eerste kan" over "rijkeluls-
kinderen" en "lndividuallsten" tot "knappe
vrouwen". tedereen vormde zijn mening
over de rechtstudent vanuit zijn eigen
"'ennissenkring. ZO vind een Lê-w'er "hel
vulk van 'r HDR nler zijn tlpe". Hij kende
één tuffe rechtstudent maar ·die voelt zich
nlcr op zijn gemak in die richtfng." Meer
ten gronde, en daar peilden we uneraard
naar, vond een studente niet dat rechten-
studenten veel van builen moeten blokken.
Zij "lel!"heelt namelijk ook enkele
reejusvakken gehad en daa rdoor met een
welhoek leren werken en casussen
oplossen. Enkele terugkomende opmerkin-
geil waren dil! rechrsrudcmcn mensen zijn
met een goedgevormde menIng of mensen
zijn dit' heel goed in staal zijn een
genuanceerde o;telling te poneren.

Opvallend was de genuanceerdheid
waarmee Je undcrvra ngdcn zelf onze vra-
gen beantwoordden. Enkel de vragen over
partijdigheid ontlokten enkele boutades. De
studenten waannee wij spraken. hebben
blijkbaar ook geen echte afkeer van hel
(gc)rt'cht. Niet alleen d~' rcctnsrudcmcn
lu-bben een genuanceerde menrug.

Steven Dupont
Raf GerllS
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Professor Pyck heeft problemen met de studentenbeweging

"Ik wil nog zeer veel spagheHi elen"
~ Qul Pyck. hoogleraar kind"-
~ en jeugdpsychiatrie aan de KU

Leuven huft zijn vak dit jaar
volledig aan de 'UJak-Dutroux' ~-
wijd. Zo hoopt hij het stilzwijgen van
de studentengemeenschap een butje te
doorbreken. Op zijn verzoek ging Veto
op Gasthuisberg naar hem luisteren.
en de professor had hed wat op zijn
lever [jggt".

Karel Pyck: .Mijn nieuwe aanpak van
lesgeven resuneen uit de vraag van mrnts-
IeT van Onderwijs Van den Bossche om de
zaak-nutroux In de lessen in Ie kalkuleren
en de uitgesproken wens van rektor
Ooslcrllnck dal hel universitaire onderwijs
weer een vinger aan de pols van de
maatschappij zou leggen. In de Inwordt
rond zeer konkrete thema's, zoals 'Zin of
onzin van wlne Zondag', op interaktieve
wijze gewerkt. w<larbij Ik het van funda-
menteel belang vind dat de studenten zich
in de andere rollen kunnen inleven, terwijl
ze toch blijven beseffen dal ze altijd vanun
hun eigenheid en persoonlijke geschiedenis
naar de dingen kijken .•
Vela: Wal vindt u van dl' naktit van dt studm-
ten op dt ~btunrnisltn?
Pyck: •Wat Ik op 17 okiober gezien heb, is
een polarisatie tussen aan de ene zijde
hogeschoolstudenten die goedgeluimd en
goed georganiseerd op straat kwamen en
anderzijds de untversuettnudentco waar-
van tachllg procent de uitspraak van het
Hof van Kassatie een goede uhspraak vond.
Ik begrijp dat niet. Zijn dal de pedagogen
en kinderpsychiaters van de toekomst?
acvendren durft de minderheid die echt
kindgericht denkt haar mening niet zeggen
ten opzichte van de leiders in de studenten-
beweging, waarin Veto loch een belangrijke
rol speelt. De grote massa, zelfs van de
lK'dilgog('rl ('IJ psyçhoJogen. die lOch eerder
kindgericht zouden moeten denken. vulgt
de studentenleiders, die vooral bezorgd zijn
om het welzijn van 'meneer' Dutroux.
maar nergens blijk geven van Inleving ten
aanzien van meneer connercue noeh van
enig medeleven met de getroffen ouders.
ën dat is heel het probleem van vandaag.
De mensen pikken hel niet langer dat de
misdadiger zo goed beschermd wordt,
terwijl het slachtoffer aan zijn lot overge-
laten wordt.s

Supporter

Veto: Wij dmktn niet dal dt slUdemmbelwg·
illg al/un btkommtrd is om meneer Dutroux.
Maar wal rou men da" kankrut voor dt slacht-
offtrs kunnen diNn?
Pyck: -Hen steunen! Dal is het enige wal
men kan doen. Als justitie hen laat vallen
dan hebben ze mets meer. En dat is wat
gebeurd is door eermercue van het onder-
zeek Ie nemen. Heel de wereld begrijpl dat
niet. Ik ken een professor uil Australië die
binnenkon naar hier komt om zich met de
hele zaak bt'zlg te houden en die man
begrijpt gewoon niet hoe dat kan gebeuren.
Er zijn twee meisjes gered, er zijn vier
lijken gevonden. hoc is het dan mogelijk
dat ze de onderaoeksrecnter afzeilen? Zelfs
CNN heeft dat live uitgezonden. De hele
wereld stond verstomd en onderrussen
vonden hier de unlversueltsrudenten dat er
niet objektief geoordeeld kon worden. Het

De
Karwij
Tel: 236.236

zonder scrupules
IBlijde Inkomststraat 114,3000 Leuven
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Is de taak van de studentenleiders en van
Veto om de massa naar die kindgerichte
minderheid te doen overhellen. Maar u
doen hel nog niet. 1k heb mooie teksten
val!. studenten die, mochten die door de
rest gelezen worden, zouden tonen dat er
wel studenten ziJn die meer emotioneel op
het gebeuren reageren. Nu durven ze er
zelfs niet voor uit komen dat ze naar de
Wille Zondag geweest zijn. BIJ een recente
rondvraag bleken er biJ schriftelijke rond-
vraag meer aanwezig geweest waren dan
dat er met vlugeropsteking voor uit durfden
komen. IS dat nlet erg? Waarom kan Veto
deze studenten geen spreekbuis geven?_
Veto: Daarvoor zvtm wr hier: Wal ij dan
fundamtntul hrt vrnchil tUSK/Iuniwniltit- en
hognthooutudmlt1l?
Pyck: ene univenitelt benadrukt het ratio-
nele te zeer. zodat de studenten niet meer
maatschappijbetrokken denken. ze houden
zich vooral bezig met de vraag 'waarom?',
terwijl de hogeschelen meer op daden, op

"De mensen pikken het
niet langer dat de misdadiger
zo goed beschermd wordt,
terwijl het slachtoffer aan
zijn lot overgelaten wordt."

het 'hoe?' betrokken zijn. met genoeg zin
voor realiteit. zodat ze nog emotioneel be-
trokken zijn .•
Veto: Hoopl u dat dl' j'Vj'nlutll' Radt Man, mtt
dt tis lot aftmltn van minisur Va"dt lAnottt
ook zowtl op I'motit gnr~ldt $tl'un krijgt, of is
mise kririsdlt afttand dan loch ~nstlijk?
Pyck; .Kijk, hel5tilndpunt van de steden-
tenvenegenwoordigers Is er altijd één ge-
weest van afwachten om met de volkswoe-
de mee te doen. tot men meer Informatie.
zogenoemde dossierkennis had. Welnu, hoe
komt het dat de Leuvense scholieren de
Aula Pieter de Somer vullen voor een

degelijk debat met de prokureur? Dus de
scholieren Infonneren zich welt En ook de
hogeschoolnudenren worden geinformeerd
door hun docenten. daar spce:h het voor-
deel van de kleinere groepen. De studenten
willen dossierkenrus. maar Informeren zich
niet. De anderen komen meteen op straat,
zij voelen wat er gaande is. De untversnen-
studenten zijn niet emononeel betrokken
omdat ze zich niet kunnen inleven, dat
misschien hun eigen broertje, zusje of kind
het slachtoffer van een Dutroux had kun-
nen worden. Binnen enkele jaren, als ze
zelf kinderen hebben, worden ze waar-
schijnlijk wel weer gevoelig voor dit soort
zaken. Ook. zes jaar geleden, toen op de
fakulteit een studente vennoord werd,
waren de geneeskundestudenten, omdat
het zo dichtbij was, opeens wel emotioneel
betrokken. Waarom zijn de studenten nu in
tegennelllng lOt de rest, ~elfs dl': koning en
de politici. niet maatschappijbetrckken+»
Veto: Wallt dl'nUn over dt mun nctntt
affairn?
Pyck: .lk spreek me alleen uit over objek-
tleve Informane. Ik heb zeker vijftien ge-
vallen bestudeerd waarin mensen ten
onrechte ilfgeschOlen geweest zijn. en ik
VNag me nog altijd af hoe iemand dat te
boven komt. En wat hoor Ik nu, het proces
tegen de moordenaars van Marc en Corin-
ne wordt weer opgenomen omdat er tWiJlei
was over de betrokkenheid van de onder-
zoeken. Kunt u zich Inbeelden wat dat
betekent voor die ouders? De uitspraak van
het Hof van Kassatie is zo een gevaarlijk
Instrument ten voordele van de verdachte
dat het volk dit niet meer neemt. Behalve
de universiteitstudenten dan. die, In hun
vrije maatschappelijke rol. eigenlijk uiter-
mate geschikt en zelfs gemachtigd zijn tot
het formuleren van hardere standpunten,
ZO is het bovendien altijd gegaan. De stu-
dentenleiders van vroeger kwamen vaak
later zelf in de polltiek terecht, tegen wiens
schenen ze eerst om het hardst geschopt
hadden. En zo hoort het ook. Het verdriet
me dat dit niet meer gebeurt. Men legt zich
bij de dingen neer. Het debat mist deze
onomwonden studemensrem.s
Veto: Wat doen onze 'sludtl1ttnltidtrs', wit dat
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(die de winnaars
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Alma-COP,
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tel 32 92 38,
fax 32 92 97.

dan ook mogm tijn. dan ti9tn1ijk vrrkttrd?
Pyck: Hun afwachtende standpunt, zoals ik
het in ten anikelln De Standaard gelezen
heb, heen het steeds over ten gebrdr: aan
een gènuanceërde visie op de feiten. terwijl
twee geredde me:isjes en vier lijken toch
feiten ziJn die geen nuance behoeven.
VOO"s doen ze meewarig over de emotio-
nele en slcganeske reaktie van het volle.
waarvan velen geen spaghetti meer zouden
willen eten. Welnu, Ik wO nog ~r veel
spaghetti eten. Dal is hel symbool gewor-
den van alle mensen die verslegen zijn en
van eoeneronet Zelf stellen ze als alterna-
tief tnrormeren en sensibiliseren voor, maar
wat hebben ze al gedaan? Behalve dat de-
bat dan met onder andere professor Huyse
en professor verstraeren. En dat is knap,
maar dal\·hoor ik dat de helft van de geïn-
reresseerden niet binnen kan en dat het bij
dit ene Initiatief bUjft. Bovendien blijven ze
zeuren over een luidkeels protest, terwijl er
zonder \eroep en in alle sereniteit, in
navolging ....van die ouders, betoogd Is. Ten
vierde presenteren ze de Wille Mars als een
zaak van scho]iekn, atbelders en huisvrou-
wen, terwijl Ik heel wat kollega's die zon-
dag In Brussel aangetroffen heb. Er waren
heel veel Imetlekruelen en artjesrcn.e
Veto: Misschim weren "tigmlijk ook bat ~I
vulllUdmttn.
Pyck: _Misschien wel, maar feit is dat
tedereen denkt dat ze er niet waren. Zt:
durven het niet zeggen. En len slotte ha-
mert het sruderuensrandpum op de zoge-
naamde cndoenreûendhetd van de Mars. In
het buitenland vonden ze het anders zeer
betekenend. Driehonderdduizend mensen,
dat Is nlët nIks. En het gevaar is dat er in-
derdaad toch weer niets gebeurt.~r dan
zal het protest weer oplaaien en het zal
grimmiger en aggressiever worden. De stu-
denten blijven vraagtekens zeilen bij de
tneïnoëuue van het gerecht. terwijl ieder-
een die ermee te maken heelt daar al jaren
van ovenuigd ts, en de rest van de bevolk-
Ing het gewoon aanvoelt.»

Tom Luyekx
Greetje Van De Velde

t.r.s.
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rumder te maken hebben met konkrete
fysieke of marertële schade dan met een
dieper liggend verlies van vertrouwen in de
sociale orde, die verondersteld word! he!
individu in bescherming Ie nemen.
Bijzondere aandacht moel uitgoun naar de
'maatschappelijk meer kwetsbare' groepen.
Vrouwen - vaak miskend als slachtoffer
van seksuele ddikten -, bejaarden. alteen-
staenden. ekonomisch zwakkeren, of , in

zich op hel vlak van het strafrecht. In de het licht van de recente gebeurtenissen,
strafrechtprocedure wordt er nug altijd kinderen verdienen een aangepaste
btucr weinig rckculng gehouden met het slarhtotfeebehaudellng.
slachtoffer. AI wal het slachtoffer kan doen Ook de inspanningen van de centra
is zich burgcrltjkc partij stellen. zodat er voor slachtofferhulp, in dit landsdeel
S<lIIlCnIIlCt een veroordeling ook een overkoepeld door de Vzw Slachtofferhulp
schadcloosstelfing voorzien wordt in hel Vlaanderen, mogen niet onvermeld blijven.
proces. En desnoods kim een slachtoffer HUil doelstellingen volgen min of meer de
door zich burgerlfjke partij te stellen bij hel sporen die door de vlktlmologle werden
parket een onderzoek afdwingen, als dal uitgctekend~ opvang van en hulpverfemng

DI••• aan sladltofrÇrs
ri 5",11

Viktimologie: het standpunt van het slachtoffer

"Er is nog altijd geen plaats voor het
slachtoffer in de strafrechtprocedure"
On de 8elgi sche rechtspraak

wordt de aandadü eksktu sief
gerk'" op de bestraffing Vall

de dader, terwijl de ~pecifieke probie-
men van het slachtoffu worden ver-
waartoosä. Het is een taai cliché,
maar taaie cficllé's hebben de verve-
lende neiging een grond van waar-
heid te bevatten (wat 0IJ ziellook
weer een taai cliché is, maar soit) De
Leuvense professor strafprocesrecht
Raf Verstraete" stelt in 'De burger-
lijke partij in het qerechtelljk onder-
zoek. Het stadnoffer in het strafpro-
ces' [Antwerpen 1990) nog dal terwijl
"het misdrljf ons doorgaans drie pro-
tagonisten toont, namelijk de dader;
het slachtoffer en de maatschappij.
het strafrechtelijk apparaat tradltiö-
neet etiket de relatie tussen dader en
maatschappij op de voorgrond
plaatst." Om te zien wat daar 1111

precies valt aall is, sloeg Veto zichzelf
eelt blauw oog en gi"g vervateens te
rade bij de specialisten in het veld, de
viktimologen,

Alhoewel er al meerdere malen gesleuteld
is aan het Belgisch Strafwetboek is nooit
één van de kommissles die tor doel hadden
de strafwet grondig te hervormen in Zijn
opzet geslaagd. Resultaat is dat we nog
steeds met een Strafwetboek zmeu dat ge-
schoeid is op de leest van negennende-eeuw-
se principes. In die tijd van revoluties werd
er vooral aandacht besteed aan de stabiliteit
van de samenleving en dus aan de bestral-
fing van de misdadiger om potentiële de-
linkweuten af te schrikken. Hel slachtoffer
belandde daardoor op de achtergrond,

MEris de laatste jaren wel een gunstige
ontwikkeling merkbaar. In de vernieuwde
politicwetgeving van J 992 wordt duidelijk
ruimte geschapen voor een specifieke op-
vang van sladnoflers van misdrijven. In
recente muusrriéle omzendbrieven voor de
politionele diensten wordt omschreven hoe
moel omgegaan worden met slachtoffers,
aan welke dringende behoeften moet tcge-
moet gekomen worden, welke informatie
stachrotters moeten krijgen, ol naar wie
men hen kan doorverwijzen, In de oplet-

ding aan de politiescholen is nu ook een
verplicht vak vjkttmolugte voorzien. Maar
zoiets verandert natuurlijk niet van van-
daag op morgen. De oudere garde, die nu
nog het merendeel V':1Il het korps uitmaakt,
heeft die opleiding natuurlijk niet genoten
en bij hen merk je nog wel een zekere
weerstand tegen die nieuwe aanpak. Dat is
een kwestie van armude." Aan het woord is
Tony Peters, professor viktimologie in de
fakulteit Rechten van de KU Leuven en
aurortrert ter zake, De professor wijSt ook
op de belangrijke invloed van her mlniste-
rie van Gelijkekansenbeleid: "De toenmali-
ge minister Smet (CVP, had veel aandacht
voor de specittekc vrouwenslachtofkrhulp.
Het gaat daarbij meestal om seksuele dcltk-
ten, die op immaterieel vlak een grote tol
eisen van het slachtoffer. Nog niet zo lang
geleden had het slachtoffer - in tegenstel-
ling lot de dader - geen recht op een arts
van eigen keuze. Dat is nu veranderd. Ook
kan een slachtoffer nu zelf beslissen of hij
het proces liever achter gesloten deur wil
laren verlopen. En korpsen die een aparte.
aangepaste ruimte inrichten voor slechtnf-
Icrhulp krijgen hiervoor een subsidie van
hel departement Gclljkekanscnbcleid."

Drukkingsgroep

Toch is hel niet allemaal rozengeur en
manenschijn. Hoewel er op hel gebied van
de hulpverlening al heel wat vooruitgang
geboekt is, blijft de eigenlijke srratrechtsple-
ging achterop hinken, Terwijl de rechten en
plichten van de verdachte erg nauwkeurig
zijn vasfgejegd in de wel, is het bij de bena-
dering van het slachtoffer vaak een kwestie
van improvizatie. Met de zogenaamde 'prl-
maire slachtolferervaringen' wordt dikwijls
geen rekening gehouden. In her-ergste ge
val wordt het slachtoffer zelf voorwerp van
onderzoek en verdaclumaktngen. Maar ook
aan de procedure van srralrechrpleging
schort wel één en ander. Naarmate de
maatschappij _ de 'openbare aanklager'
dus - doorheen de geschiedenis meer en
meer de rol van het slachtoffer is gaan
overnemen in de relatie mei de dader, werd
het slachtoffer gedegradeerd tot een bijna
overbodige meeloper in de publieke aanpak
van de kriminaliteit. Nogmaals professor
Peters: "Het voornaamste probleem situeert

Slachtoffer ontmoet dader te L.
Eén van de opmerkelijkste ekspertmemen op het vlak van strafrecht en slachtofferhulp Is
wel de zogenaamde 'herstelbemiddellng', waarbij dader en slachtofler in een informele
sfeer met elkaar in kontakt gebracht worden. Dil eksperlment werd door de afdeling
Kriminologie van de Leuvense Rechtslakuhen In 1993 opgestart op verzeek van de
Koning Boudewljnstlchung. Het ldee komt oorspronkelijk uit de VSA en Canada, waar al
vanaf de jaren zeventig gewerkt wordt met 'medtauou programs' in het kader van de
-reperauve jusuce'. De bedoeling is om in kleine deukten. bij voorkeur met jonge
delJnkwenten die voor het eerst met het geeecbr in aanraking kernen, dader en slachtoffer
vla bemlddeûng weer bij elkaar te brengen, Strafrechtspleging dient te worden afgestemd
op verzoening en herstel, luidde de mooie boodschap, De ontmoeting en bemiddeling
russen dader en slactuoüer moe! daarbij leiden lOt een spoediger herstel van de opgelopen
schade,

Het herstelhemtddellngsekspenment in België rtchne ach evenwel ook op zwaardere
vergrijpen, waarbij er sprake is van ernstige materiële en immateriële schade. Professor
Peters van kriminologIe begeleidde de herstelbemiddeling tussen 1993 en 1995. -onze
bedoeling was een overleg op gang te brengen tussen slachtoffers en daders. Vaak lukte
dat ook en kwamen wc tot een akkoord. Dal moest dan nog wel voorgelegd worden aan
de rechter, want in deze eerste faze bleef rechtsvervolging onvermiJdelijk", aldus de
professor. "Na 1995, toen wij dus aangetoond hadden dat deze aanpak resultaat
opleverde, werd hel aksperiment geofficialiseerd en overgenomen door het rnlnlsterle van
Justitie, Op dit moment wordt het alleen toegepast in het arrondissement Leuven. waar
twee bemiddelaars zich voltijds bezig houden met deze zaken. Belangrijk is dal de poli-
tionele diensten hier in Leuven nu al rekening houden met de mogelijkheid van herstel-
bemiddeling In hun benadering. van de betrokkenen van een delikt. Zij wegen telkens af
welk dossier in aanmerking komt voor bemiddeling en welk niet. W Ondertussen 'herstel'
van schade kunnen maatregelen va tien zoals bijvoorbeeld het aanbieden van ekskuses.

naamaast wijst de professor op een vergelijkbaar projekt in het kader van de
jeugdbeschenning: 'Voor jonge delinkwcntcn is er de mogelijkheid in een
'vereffenfngsprojekt' te stappen. Hierbij vcrgoeden lij het slachtoffer door een tnspannlng
te leveren, bijvoorbeeld in gemeenschapsdienst , Met hel geld dat dat werk opleven, wordt
dan het slachtoffer schadeloos gesteld."
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Maar dal blijkt amper een schrale
tro~t, zoals ook in de zaak van de vermiste
kinderen aan de oppervlakte is gekomen.
Toen het gerecht Zich naar het gevoel van
de betrokken ouders niet naar behoren van
zijn taak kweet, eisten ze inzage in het dos-
sier. Dat werd hen botweg geweigerd. "Er is
inderdaad nog altijd geen inzagerecht voor
slachtoffers in hun eigen dossier. De diskus-
sie daarover is al jaren aan de gang. Ook
zou er een onthaalasststent moeten komen
Oij elk parket, Als slachtoffers met vragen
anten over het onderzoek kunnen zij nu
nergens terecht.", aldus professor Peters,
die hoopt dat de beleidsmakers zullen leren
uit de gebreken die nu boven komen dn].
ven. "Een belangrijke rol daarbij is wegge-
legd voor groeperingen als de VZW Marc &
Corinne die vandaag over heel wat maat-
schappelijk prestige beschikken en als druk-
kingsgroepen kunnen wegen op het beleid."

Kwetsbaar

Dat er vandaag loch sprake kan zijn
van een slachtofferbeleid is de verdienste
van initiatieven uit diverse hoek. Een niet
te miskennen rol daarin speelt de viktimo-
logfe, een lnterdissipiinalre welenschap die
staat op het kruispunt van ondermeer kri-
minologie, psychologie en rednswerenschap.
ViktÎmologen onderzoeken en tnventartse-
ren de noden van slacbroffers van deukten.
om op die manier initiatieven te steunen die
moelen leiden tot een betere Uuridis.che)
hulpverlening. De specifieke noden van
slachtoffers kunnen erg Uiteenlopend zijn,
aangezien zij afhankelijk zijn van een aan-
tal fa kieren die op elkaar inspelen, zoals de
aard en de konlekst van het delikt, het pro-
fiel van de dader en de psychosociale toe-
stand van het slachtoffer zelf, De burgertij-
ke partljstelhng leidt in het beste geval tot
een financiële schadeloosstelling. hoewel
ook dat lang niet zeker is, gezien het feit
dat slechts een mlnderheld van de delikten
wordt opgelost en de dikwijls weinig roes-
kleurige financiële toestand van de dader.
Daarenboven lost een financiële kompensa-
tie niet alle leed op. Voor de ~ieke, morele
en psychosociale gevolgen van een delikt is
evenwel niet altijd ruimte in de recht-
spraak, precies omdat ze vaak zo versehit-
lend en weinig tastbaar lijn.

Toch is het mogelijk een aantal algeme-
ne kenmerken af te lelden, ZO moet er een
onderscheid gemaakt worden lussen de
emotionele reeknes die onmiddellijk op de
traumatiserende gebeurtenissen volgen en
effekien die pas op langere termijn zicht-
baar zijn. Iemand dit' Zich de eerste ogen-
blikken kranig houdt, kan later een klap
krijgen. Niet zelden krijgen stachtoüers na
een tijd paranoïde neigingen of last van een
(onterecht) schuldgevoel. Dat kan dan
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steunen en koordineren van die hulpver-
lening, stimuleren van een adekwate
slachtofferbenadering door de politionele
diensten en het organlsererr-van prevcmlc-
akries om slachtofferschap te voorkomen.

De stimulansen die mee uitgaall,van
deze centra en de stilaan wijzigende h6r.d·
lng van overheidswege doen professor
Peters in het bock 'De achterkam van de
kriminaliteit' (Leuven 1993f vóorzfchtlg
positief besluiten dat "in het kader van de
strafrechtspleging relevante bijsurrlngcn ("tl:.
innoverende hervormingen hebben plaats,
gevonden om het slachtoffer eerder en ),. '.
beter aan zijn trekken te laten komen." Zijn
kuilega Hutsebaut nuanceert evenwel ---.;,_
verderop in hetzelfde boek: 'Eén en ander
leidt ons tot de konklusie dat het
onvoldoende is her en der kleine ingrepen
te bewerkstelligen in het wettelijke kader
dal de positie van hel slachtoffer bepaalt,
maar dat er dringend werk moet worden
gemaakt van een globale herdenking en
formulering van de grondslagen van de
maatschappelijke reaktie op kriminaliteit in

zijn geheel.' Indien echter de recente
gruwelijke gebeurtenissen één positief
gevolg hebben, dan zal het wellicht zijn dat
de allang bestaande vraag om meer
aandacht voor slachtoffers in de rechtspraak
nu plots een breed en dwingend
maatschappelijk platform gekregen heeft.
dat door de beleidsmakers niet kan uit de
weg gegaan worden.

Bart Eeclmout
Bronnen: T. Peten 1'11 J_ Goethals (rrd.). '[)to

achtnkanlWIII de kriminaliteit, Ovtr vitaimolo-
git. slil(lItoffrrhu/p el! slrafrwhtsbedeling.'
(Leuwn199J). R. ventraeten. 'Ot burgerlijke
partij in het gereel/telijk onderzoek. Het slachtof-
ftr in hl'/ strafproces.' (Anfwerpm /990)
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Prokureur des konings getuigt voor Leuvense scholieren

"De beste remedie tegen klassejustitie
is naar de burger toe te stappen."
Oe politieke el! gereclltelijke

schandalen plaatsen vandaag
het Belgische gerecht in de

schijnwerpers. Een vloedgolf van kri-
tiek. wantrouwen ell oll'goodleling
belikt los op de gerecIJlelijke dijk. Nog
voor IJet hoogtij werd, besloot proku-
reur des konings valt Leuven Camten
zijn 'ivoren' maar 'belegerde' burcht
te verlaten. Voor henderden scholie-
ren zette hij de werking VQn liet
gerechtelijk apparaat uiteen en beant-
woordde massa's vrage".

Prokureur Carmen: _Hel gerecht is een
open huis en vooral nu dien! dit bewezen
Ie worden. Hel is mogelijk dat dil vroeger
niet genoeg gebeurde. Er Is neen echt veel
a..ndacht gewent voor het gerecht. Aange-
nen hel gerecht heden ten dage in het
middelpum van de belangslelling staat. is
h~1 voor ons ook v"el g.:-makkelijker om
naar buiren Ie treden. Ht't was nret mijn
bedoeling om hel systeem Ie ...erdedigen
maar om te getuigen. De scholieren hfer in
Leuven hebben op een voorbeeldige manier
gemanifesteerd. ZIJ deden dit op een kon-
suukueve wijze en vormden zodoende voor
mij de ideale gesprekspartner. Als ik de
konstruktie ve kritiek van die jonge gasten
vergelijk mei twee maanden negatie ...e,
defaitistische perskommenraar; dan vind ik
de frisheid en hel opurntsme bij deze jonge-
ren up vallend. Over die massa's vragen ...an
de scholieren zouden zinvolle doktoreau-
verhandelingen geschreven kunnen wor-
den. Ik heb de scholieren aangespoord om
in hun verhandelingen het gerecht Ie
belrekken en ook de l..gere graden Ie infor-
meren, In mijn elgcn humaniora droomde
ik erwln efill een vak rechr 7011 ondel"wezeo
worden .•

Rijkswachtsjef

-/

veto: lk njkswa(ht wist smJs /99) ~'UI OIil'T

Dzurou.x, toch hitldm zij dOSSltrsachttr, Bistaat
dt samm'wtrklNfJ tUSSlnparktl m rijkswacht
tnktl n09 in tlOrlt?
Carmen: .wtj moeten erop lellen dal de
onderzoeken onder kont rok blij yell van
het parket. De huidige komplexe maat-
schcppjj met haar enorme aantal dossiers
en haar lJeweegliJkheid val! alleen te
beheersen mei een stevige dosis inlormati-
ka. De Informalisering ven Ilu!illonele ge-
geve/u die vaak up hel eerae gezicht rela-
lid onbelangrijk zijn, ZUil men moeten
kunnen uitbouwen over een netwerk dal
over hel hele land word/ verspreid. Op elk
gerechu-lljk arrondissement kunnen die
gegevens dan nagetrokken worden, ook bij
ontvoeringen of gevallen ven pedofilie. Op
die manier wordt vermeden dolt suuaues
mei parallelle circuhs ontstaan of dat men
gegevens achterhoudt. Dankzij dele geauto-
rnauseerde Inbreng zou he. voor de magts-
traren mogelijk zijn om samen mei de poli-
tie en rijk.swachlSjt'fs de politionele mis-
daedanafvses te maken en te komroteren.
Diegene die bet veldwerk doel. moel
beschikken over de beste Informatie. Maar
de pa rketmagjsreaten moeten die informatie
dagelijks kunnen opvolgen ...

«In dele richting moel hel gerecht ver-
der denken. Vroeger werd de samenwet-
king tussen parket en politiediensten
bemoeilijkt door het gebrek aan logistieke
middelen, Dankzij de Informatika is dit
vergemakkelijkt, De 'geesten' moelen na-
tllurlijk naar de informalisering leven, Er is
een Lijdgeweest dat rijkswachl en politie
bepaalde delinkwemen op eigen houtje
ficheerden, Dal men de parketmagtstraar
nu hit'rbij rechtstreeks betrekt Is voor de
politledlensten een grote steun. Ik ben
ervan ovenulgd dat zf daarmee gediend
lijn en dat hel gere<:hl daar ook mee ge-
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dicnd is. Op dit moment zijn rijkswacht en
parket nog alujd 'on speaking terms'. Ik
kan mij niet indenkeu dat men nog maar
her idee oppert om een parenet dossier IJp
te sretlen. Wij worden altiJd goed gebriefd
door oonue en rijkswacht .•

Bestuiving

veto: ET gaan sUil/mrt! op Dm dt btnotmillgs.
procedure van magisrrotm tr wijzifJm. Dtnkt u
dat de wijzigillg van arllkel 151 van de grolldlWr
ietsBam veranderen een dt poiltisennfJ 1'.:111 de
magistratuur?
carmen: «we moelen het knënrcusme uit-
stutren en alleen de besten benoemen. Ik
ben groot voorstander van al datgene wat
de objektiviteil en de deskundigheid ...an de
bekwame magistraat beverden. Maar Ik
denk dat het vee! diepgaander moe. gaan
dan dal anikehJe, De roekomsuge magistra-
ten worden nu loch al op een behoorlijke
manier gcsclckteerd door het fdl dal lIIen
moel slagen in een eksamen ...an 'gerech-
Ierlijk stagiair' en in het bckwaamhclds-
eksamen om parketmaglstraat te worden.
En voor de reehier is dat evenzo. Dit neerut
niet weg dal een ~.aglalr meer dan alleen
een juridisch-technische bagage moet bezu-
ten. Zij dienen ook een vast karakter te
hebben en aan Ie voelen met hun ellebo-
gen wal er in een maatschappij leen. We
moelen er ook voor waken dat toetredtng
tor de magistratuur niet beperkt blljh tor
één enkele laag van de bevolklng.»
Veto: Schort rr ook IIItr ieu aalt de opltidmfJ
een dt unit{!

"Ik geloof eerder in de
'prokureur-herder' dan in de
'prokureur-jager."-:...l:!!=--__

carmen: _Mijn ervaring Is dat de uni ver-
siteit een heel degelijke juridische opleiding
aanbiedt met bekwame professoren. Maar

eens men afgestudeerd is, komt men In een
faze dal men zich permanent moel gaan
vormen naar de praktijk toe. Men moel de
universiteit niet verwijlen dat ze ons nlet
ge ...ormd heen. De universiteltsöpleldlng Is
een zeer belangrijke faze om jurist te
worden, maar daar eindigt her uier. veelal
SIOpl men met studeren eenmaal men 'af-
zwaait'. Hel i~ een zin ver lnhiatlc! dat de
KU Leuven cycli organiseert van perma-
nente vorming en haar afgestudeerden in
kontakt brengt mei beroepsmensen. Vanuit
de praktijk volgt de bevraging en vanuit de
unlversiteit wurdt dit welenschappelijk up-
gevolgd. Alle junsten en magistraten moe-
ten de wetenschappelijke tmeresse in hel
gerecht blijven behouden, Langs de andere
kam zou de rectnstakuhen nier alleen

Slechterikken

Carmen: • Daartoe zijn dit jaar pas stappen
ondernomen, In plaats van dat konflikuno-
del, I),'ISIk het bemrddeltngsmodeltce. Ik
geloof nter 111 de polarisering. De huidige
minister van Ju~titic heeft een enorm
pakket van renrnlncte twmlig cycli op he
getouw gelet om magistraten Ie vormen.
Iedere cyclus bevat vijf tot zes volledige
seminariedagen waarbij men nlet op loek
gaal naar de 'geest' ...en de wetgeving maar
naar de manier waarop een parkeikabinet
kan beheerd worden. liet is ook belangrijk
dat een magistraat inlicht heef. in de kultu-
rele problematiek, bijvoorbeeld in verband
mei de nugrarucubevolking. De seminaries
moeten vooral van de magistraat een
'wereldkundig'~urist maken. Op die semi-
naries ziJn alle~naglstralell van herland
samen. Er won{~n dus vee! gedachten
uhgcwlsseld. Ik, als prokureur des konings,
hou voondujcnd rekening mei war de pre-
rcssoren zeggerf'of ~hrljven. Een prokureur
kan lijn 'Ieiderschap'..pas waarmaken als hij
lOt op de huidige dag w(let wal er aan wet-
geving. doktrlne en rechtspraak beslaat.
Men dient zich konstam wetenschappelijk

dienen re doceren over de teorte van één
rechtsvak. maar ook over de konkrete wer-
king en de evolutie van het gerertu waarbij
nog meer dan nu sociologen, Hlosofen, eko-
nomen en psychologen ... oerrokken jnoe-
ten worden. Over de werking van het
gerecht moel welenschappelijk nagedacht
worden. Hel is zeer zeker nuttig om die
wederzijdse 'bestuiving' van gerecht en
unl"'en.itclllè-ondt'rhoudcn~ Tk do:ril....ctal
men zich lot nu toe 101geïsoleerde rechts-
lakken beperkt heen.s
Velo: In Fronkrijk werden mflgistrattnscho/tfI
opgericht. TDlk<JnrJtifJtmO!]lSfralln tum rr mtt
etkaar Ulmnrwrrkm Kfln dit !/tm voorbttld
zijt! \'OOrhn 8tlglSche ger«hl waar blijkbaar de
sammWlrkit/fJ tUSJm de gertchtelijkt arrondtsu-
men/til \1('( Ie zDlktn is., Uil maar meer IW!J
huft van kc>mprtitÎeen strijd?

Ie vormen. Een goede parketmaglstraat Is
niet alleen een bekwaam manager maar
ook een bekwaam leider en jurist..
Veto: Is dt ttml 'k1asstjustitir' voor u een reatt-
mt of irrrlt~'atll?
Carmen: «De beste waarborg tegen klasse-
jusritte is allijd naar de burger toe Ie slap-
pen. Die burger moet daar uiteraard wel
voor openstaan. Gelukkig is de 'empathie'
van het gerecht toegenomen. Negen jaar
geleden waren slachtofferbulp en steentot-
Ierbejegeulng nog onbekende begrippen,
De ontwikkelingen in de kriminologie en
vlktimologie rnaakten het gerecht mogelijk
een gedlverslfleerd en genuanceerd beeld
op Ie maken van zowel daders als sleemot-
Iers. Het is een evidentie geworden dal
sociale of ekonomtsche cruwrtchung een
mens kunnen leiden naar krlminalltelt. Her
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parket moet funktioneren met deze maat-
schappelijke beschouwing in het
achterhoofd. Ik geloof eerder in
de 'prokureur-herder' dan In de
'prokureur-jager.' Een herders-
hond zorgt voor de vele goede
schaapjes en verdrijft de enkele
slechterikken die de kudde lijn
binnengeslopen .•
Veto: Tusten dit mQHQgDldt
schaapjes 'lIjn er ~'tltn dit nitt ovtr
de drtmptl gtraktn als Zt een btrotp
MI/m doen C'tp htl !Jet'tml,
Carmen: «Daarvoor is her tnsu-
'UUI va n prokureur opgericht,
om de 'Zwakkeren te beschermen.
Dil neemt niet weg dat de recht-
steegang voor de man in de
straat veet toegankelijker dient
gemaakt te worden. Ik ben er
eigenlijk van overtuigd dat 'min-
der procederen' in de toekomst
veef heilzamer kan zijn_ De grote
bedrijven vechten hun geschillen
niet meer un vooe de rechtbank
maar proberen te bemiddelen via
arbitrage .•
Veto: Als staünde arbeiders van
hun pikttten worden Wf'9sehaa/d
door middtl van uchttrlijke dwanfJ·
sommrn. af srudtnltnltidtn wordrn
grtrakttud op onpraportionret
strtl1~ straJJm, is daar dan btmid-
dt/mg mD!Jtlijk?
Carmen: «Om die lange:
diskussie te voeren. is mijn tijd
helaas Ie beperkt.s

Bart De schrijver

+ .,
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HStrangeDays" van Kathryn Bigelow in het Stuc

Een macho-vrouw breekt ponen
Oathryll Bigelow i's llQII vele

markten t1I11Ü', Het is alleen
moeilijk om te bepalen ,:QII

welke. De vij/lm'gspeel/ilms die ze tot
1111 maakte zijn "iet zomaar in te de-
ten in Uil bepaald genre. 8igt'low
neeft er een sport va" gemaakt om de
fttmkonventies op hu" kop te zette".
en meI sukses. Het levert steeds weer
knallende sinema op met prachtig
gefotografeerde beelden, Een macho-
vrcnw oenter de kamera die kali kOIJ-
kurreren met de beste aktiefilmers.

Kathryn Blgelöw mag dan wel een aktie-
Itlmadepte pUT sang zijn, haar achtergrond
doel menig kunsrlfefhebber de wenkbeau-
wen r-ensen. Vooraleer ze zich in de film-
wereld Slome, was Bigclow aktief in de we-
reld van de plastische kunsten. Haar oplei-
ding kreeg 7.Caan h"l San sranstsco An In-
stitute en hel Whimey Museum Indepen-
dent Studv Programme. uaar kreeg ze on-
der andere les van SU'io111SOnl;lg en xtchard
Serra .....ater in de jaren 7evenlig maakte ze
deel uil van het kunstenaarskoüekuet 'An
ano Languege". Deze groepering van avant-
garde kunstenaars SIreefde vanaf 1968 naar
de demOlteriali5.1lie van de kunst. HI'I mo-
dernicmë had afgedaan. De konseptuele
kunst werd boven de doopvont gehouden.
Uit een dergdijk milieu vcrwacht men al-
Ierminst iemand die zich gaal toeleggen op
het maken van aktiefilms. maar Bigclow
deed dJI blijkbaar met goede reden. Zt.'
kwam tut hel bcsct dal ze met fi!m een gro-
Ier publick kon bereiken dan met haar kon-
scptucle plasüschc I..un~t. Konseptuele
kunst veretst nu eenmaal een bepaalde
vcorkcnnts van de toeschouwer. Film is
volgens haar een vee! toegankelljker me-
dium. In een rmervrew uetde ze oen eens:
'Akliefilms hebben de poterure pure stnema
te zijn." Je merkt we! gocd dat le haar plav-
lisehe lalent niet verloren is. De manter
waarop ze een Smi1h & wesson-revolver
met de kamera aftast in de openingsekwen-
tic van -Blue Steel' ISmeesterhjk: het is als-
ol je naar een komplcxe metalen skulptuur
zit Ie kijken. Op ccnzelldc Inanier ornleed-
de ze de motoren van de Harley Devidsons
In 'The Loveless'.

Genre

7.oals Bigelow mei de 'Art and Langue-
ge'vbeweglng tegen de kunsrkrftlsch gevoe-
lige schenen wist Ie schoppen, doet ze dat
ook in de Hlrnbustucss, iemand die niet op
de affiche lel. zou zweren dat de films door
een man lijn gemaakt. Zo vrrtet is Blgelow's
cinema. Maar Ie weet vaak origineler met
de Hollywoodgenres om te gaan dan menig
mannelijk kollega. In "The toveless' (1981)
bracht ze een hommage aan de 'biker-
movle' uit de Jaren vijftig. Een slclletje mo-

torduivels [onder heil Willem uaïoe die een
tipc neerzet als Begart in "rhe BiK Sleep en
Bdmondo in 'A Buut De Souffl(") doel een
klein stadje aan om hun mororen te repare-
ren. Hun verschijrung roept <;om~hoog~t
merkwaardige gevoelens op bij de plaarvc-
lijke bevolking. 'Near Dark' uit 1987 was
Bigelows echie eerste kommerstéte sukses.
Deze film kan het best omschreven worden
als een vamplerenwestern. De cowboy Ca-
leb wordt verliefd op Mil!!, een vampleren-
doch Ier. Hel gevolg is dat ook Caleh besmet
wordt mei vampterenvirus en ztch bij de
vamprereu voegt. Uiteindelijk weten Mae
en Caleb de vloek Ie ontsnappen. In 1990
springt Btgelow over op een totanl ander
genre: een pohuerhrtller maar dan mei een
vrouwehjke politie-agente. In 'Blue Siecl'
krijgt Jarnie r.ee Curtts, dfe een zeer viriele
doch kwetsbare rol speelt. af te rekenen
mei een psychopaat die denkt zijn wreken-
de engel in haar gevonden te hebben. Een
jaar later laat Bigelow alle remmen los in
de spetterende akueûlm 'Point Break' mei
Keanu xccves en Pat riek Swayze. De FBI-
agent Johnny Uto1h (rol 1I00nReevesj mfil-
neen in de kriminele surferbende van
Bodhi (patnek $wo1yze) die voor de kick
overvallen pleegt.

Kiek

Ook in 'Strenge Days' (1996) draait het
om kicks. Lenno Nero (rol van Ralph Ptcn-
nes, bekend als Je kampleider Amon Goeth
uit 'Schtndler's' usrj (kali In Squids (Super-
conductlng Ouamum nuertcrencc nevtcesj.
Deze Squids zijn eell soort CD'~ die men
kan aansluiten Ol) hè! breln om een halluci-
nante werkelijkheid binnen Ie Heden. De
Squid geeft mensen de mogelijkheid om
virtueel dingen te beleven dit' in het dage-
lijkse leven met mogelijk zijn. Zo kan je een
bankovervalIevensectn meemaken of ie·
mand zonoer benen het gt'voel lieven alSûi
hij op het strand rent. Nero, een voormalig
zedenpolnteageru, heeft van de Illegale
snuffelrnovies een handeltje gemaakt. Hij is
er zelf ook verslaafd aan geraakt. Steeds
weer speelt hij de Squtd af met de beelden
van lijn vermoorde vriendin Falth [Jullcne
tewts. -Natural Bom Ki11ers'). Ht'"thele ver-
haal speelt zich af legen een achtergrond
van dagelijkse rellen en oproer. Het kruitvat
LA_ anno 1999 staat op springen. Oorzaak
daarvan is de moord op de rnilltantc rapper
Jcriko ene die opkwam voor de rechten
van de verdrukte zwarten. Via zijn Squid-
handeltje raakt Lennv Nero tul over zijn
oren betrokken in deze moord. Dë moord Is
namelijk vastgelegd op Sqoid. Geholpen
door de (alweer) zeer Illannelljke Mace
(Angc1a aassen. 'rtna Turner in 'whers
Love Got To Do Wïlh lt'l draait alles loch
uil op een opumtsusche eindnoot.

Zoals in al haar films heelt Bigelow ook
in ·Strange Days' enkele genres op een
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Europese studenten in Luik
Afgelopen week werd aan de umvcrvhcn van Lulk hel vierde Buropees Kongres van de
student georganlseerd. Wat begon als een weddenschap {duizend studenten uit Europa
samenbrcngeru, groeide doorheen de jaren uil lul een tweejaarlljkse bijeenkomst met
een steeds grotere omvang. Bij de deelnemers waren, naasl vertegenwoordigers uit de
meer vertrouwde lidstaten van de EuroJlt'S(" Unie, ook efgevaardigdeu uit onder andere
Bangladesh, Armenfë. Maced,lIlie: en l.etland aan .....ezlg. Een ploeg van tachtig sludemen
uit alle f,1kullClIcn van dl': ullIver..itell vall Luik Il'sde zich silld~ fchruari 1995 tOt' op de
voorbereidselen van dil projekt_

Hei kongres zdf was opgebouwd rond et'n vlt-nal konreremles waarop de kongres-
gangen uitgenodigd werden om na IC denken (l\l('T drie Europese probleemstellingen: de
belekenis \lan het Europe§e staabburgt'"rMhap, de be\-oegdheid van de Europese Unie In-
zake buitenlandse politiek en de loekonlSl IIdn het verdrag van Maastrirnt_ Sprekers wa-
ren onder andere Karel Van Mien en Jean-l.uc Dehaene. Een greep Uil hel vooropgestel-
de pakket toont dal naast de Dctekenis van het Europese staatsburgerschap in de heden·
daagse I..olltekst, vooral ook de middelen in vraag werden gesleid om dn staatsburger,
schap bij de bevolking levendig te maken. De deelnemers kregen de mogelijkheid om
hun standpunten hleroJl\trem uil IC wisselen.

Een van de belangrijkste vemleuwingen binnen het projel..t dil jaar was de wens om
et'"1lregelmatig kontaklle lIenel..eren lu~sen de bullenlandwen de Belgische studefllen
Er werd geoptcerd (/1\1 ee)\ uwzendtal duo'~ IC vonnen lUssen eeu l.uikse en een Europe·
sc student, zodat elke Belgische student tl"nmlnste ééll andere I..ultuur beIer leerde ken-
nen Daarnaa~t werd geLIal:ht om lenm!nSI~- één pt.'rsoon uit dk land in de orgilnis.at!e te
l't'trekken. Die persoon kreeg dan de rol van ,111lb.1ssadeur. Zij moesten hoofd7.akeliJk
fungeren als lUssenschakel in de verspreiding van de Inlormatie 11I5~ende Rel8l!>Cheen
Europese sludt'"nlen. Naast. de geplande diskussies en het officide gedeelte van hel pro-
gramma kwam het kontakt tussen de slUdenten eUekul'f !Ot uUlIlg in de ven.chddene
kulturele en sportieve aktivlleiten die op hel progr.lmma stonden. Aan de buitenlandse
studenlen wcrd bovendien gevraagd om een ~ta,lhje van hUil eigen kultuur naar voor te
brengen aan de hand van bijvoorbeeld een tipisch voorwerp, folkloristische kledij of ecn
~treekgerechf. VaD Belgische zijde was cr een ekskursie voortien doorheen ons patrimo-
nium, wilarbij bijzondere aandacht werd \lerkend aan het stnp\'erhaal. Afgelopen vnjdag
werd de konferentie dan afgesloten mCI een slorplechtigheid en een afscheidsbal.

hoopje gegooid. Hel resultaat zoo men een
Icchno·noir·lhrilier-rciatlelilm kunnen noe-
men. De perserrages in de film Zijn naar
goede gewoonte bij Bigclow een stelletje
'outcasts': de bikers Uil "rbe tovetess'. de
vampleren in -Near Dark', de vrouwelijke
pomtc-ageme Mcgan in 'Blue Sleet', John-
ny tjrah in -sotnr Break' die 7.0Wal zijn ver-
lengde kent met de figuur van Lenny Nero
In 'Strenge Days'. Men zou de postuc van
Bigclows hoofdpersonages kunnen vergelij-
ken met Bigclow zelf In het II1mlandschap.
Ook zij is eerder een outlaw dan een nucas-
Ie die meezwemt met de Hollywoodsuoom.
Vrouwen worden immers geacht eerder
cmouoocct geladen en psychologisch diep-
gaande films maken. Toch bestaat Oigelows
sinema niet enkel uil plat akrtegeweld. De
personages van Blgelow gaan niet onder 111

holle estetiek. Stijl en inhoud zijn steeds
goed uugebalanseerd in haar films. Dat
maakt haar oeuvre juist zo boeiend. De
personages worden op een zodanige manier
uitgediept dal hel niet gaat vervelen, Hel
portret van Megan in 'Blue sreer is daar-
van een prachlig voorbeeld. Doorheen de
film wordt duidelijk waarom zij politie-
agente wilde worden. De mishandeling van
haar t1roeder door haar vader is wellicht
een aanzet geweest. Achier het staalharde
imago schuilt in wezen een bang zieltje.

Keihard

Blgelow heeft hel wel vonr de sterke
vrouwenrollen en dal wordt haar door de
feministische beweging zeker in dank afge-
nomen. Ook in 'SI range Days' is het een
vrouw die gaat lopen mei de macho-rel.
Mace is een atleenetaande moeder dk haar
brood vcrdient als veiligheidsagent Terwijl
ZIJde sterke pool is in de 1i1mspeelt Ralph
rqermes als l.enny een eerder zwak karak-
!er. H!i. laat vooral ~?vrouwelijk~,. kWel.i.-
hare kant zien. Hij is hopeloos door zijn
verloren geliefde Faith. Mare trekt hem
echter met beide voeten op de grond. 7.c
weet hem duidelijk te maken dat de Squlds
geen oplossing zijn voor verdner: -Memo·
nes are rncant to Iade, they're deslgned
rhat wily for a reason." Bigelow heeft echo
ter ook kritiek gekregen door haar marine-
Iijke kijk op de wereld. Haar films werden
al~ te gewelddadig geklasseerd, zeker als het
films betreft van een vrouw. Geweld is ln-

derdaad een vast Ingrediënt bij Bigelow,
maar het is niet gratuit. Het speelt een beo
langriJke rol in de omwikkeling van de
filmpersonages. Megan wordt door hel
neerschieten van een overvaller gekonfron-
tecrd met de rmnder aangename kam van
de 'lew and order' die ze vertegenwoordigt.
In 'Poiru Break' dienen de vpektakutaire
overvallen van de surferbende als uitlaar-
!..Iep en ats boodschap aan de gevestigde or-
de: ·We ~h()\V thcm rhat the human spirit is
alive!" grgclow onderzoekt graag het do-
mein tussen subjckttcve en objekneve ag-
gressic. van dele tweespah maakt Bigelow
aardig gebruik In -srrange uays'. Mei be-
hulp van de Squldbeelden wordt de toe-
schouwer direkt betrokken bij een moord
en een verkrachting. Gefilmd vanuit een
subjekuef kantt;r."Istandpulll wordt de roe-
schouwer Illc{(I.:JllichliggemaakL Voor de
zoveelste keer wordt de dubbele werking
van het VOy~Urisme in de film benadrukt.
de kijker die IN;lu.s1is op sensatie kljkt mee
met hel personage-naar de Illm in de film,

Hi-tecn

En daarmee zijn we aanbeland bij een
punt dat vandaag de dag heel gevoelig ligt:
de kracht die de massamedia uitoefent op
de rnaatschappl]. Het publiek wordt steeds
venrouwder met reëel ogende beelden en
men Wil de grenzen sreecs verder gaan ver-
leggen. Re,11ityTV i~ schering en inslag ge-
worden op de beeldbuts. Ook daarmee
wordt gl."Slx:cJdin 'Strenge Days'. Met beo
hulp van een Squid zijn we getuige van de
moord op Jeeiko One. De gelqkenissen mei
de Rodney Kingaffaire en de daarop vol-
gende rellen zijn nlct van de lucht. In pl.J.i!ts
van een amatcurvldec-opnarne zijn het In
dit geval de Squidbeclden. Blgelow houdt
ons ntct enkel voor dat wc sensatiebelust
zijn, maar ook dat we steeds verder willen
gaan in de beeldbeleving. De virtuele reali-
teit wijst ons daarbij de weg. Computer-
spdlctje~ als 'Doom' tonen dat velen onder
ons wel eens in een andere huid willen
krulpen In 'Strenge Days' kan deze wens
perfekt Ingewilligd worden, met alle gevol-
gen vandien. 8igelow geeft met -grrangc
Oays' een vcrholen kritiek op de omwikke-
ling van onze kommerstele beèldkultuur,

Toch vreemd als men bedenkt dat 20th
Century Fox, de maalSChappij die de film
uitbracht. In handen is van de hl-tech-gl-
gant Sony. Hebben de rumbeozen dan loch
enkel het goed Ie verkepen Illmgeweld ge-
zien?

Bart MolI~
·StrallfJ~ DIlYS· ~·a1lKathry1l BlfJdol4', maal/dag
2 dtumb~r i" het Slu{, 21u30, lOO1150.
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Medika en LBK organiseren Bloedserieus

Bloed en spelen

Ook Thl Gwyllions spnldln het blod uit hun lijf

(jj)eer dan zeshonderd liter, of
twaalf grote vatetl, werden er
de voorbije week getapt, terwijl

er ruim 1700 mensen werden geteld.
U raadt het al: dit zijn niet zomaar de
omzetsijfers vat' eet! willekeurige geit·
enkroeq of een gezellig zitje van ü" of
andere knapenvereniging, maar wel
de nu al bekende resultaten ,"'alleen
weekje Bloedserieus in Leuven.

Deze aktie, die al sinds 1990 door Medica
en de Landbouwkring (LBK). In nauwe sa-

menwerking mei het Rode Keuls, wordt
georganiseerd, draalt hoofdzakelijk - hoc
kan hel ook anders - rond hel lnzarnclen
van bloed en bet aantrekken V1Hl nieuwe
donors, Dil jaar konden de studenten 011
verschillende lokaties hun bloed kwijt. De
opkomst was, in vergclljklng met vorig jaar,
iets minder overweldigend, De oorzaak
daarvan was volgens de organisatoren hel
slechte weer, want tussen de sneeuwbuien
door konden opnieuw de wachtrijen van
weleer worden aangetrotfen.

Wat Bloedserieus anders maakt dan
andere btoedtnaamelaknes, ziJn de versetut-

Dien avond en die [akbar (deel L)

terecht. te beurt. Dat de dichters door haar
verschijning enlgzlns In de schaduw werden
geplaatst, doet allerminst afbreuk aan hun
prestatie.

ceaeo de aard van het initiatief. kan
er dan ook worden gesproken van een ge-
slaagde zët: ruun 850 mensen vonden die
avond hun weg naar de Pieter de gomer-
aula Een dag later konden rockbefhebbers
hun gading vinden in de optredens van The
Gwylllans, Flowers lor Breaklast en Beverly
Jo SCOlI. Het aanbod was vrij gevarieerd-en
zo ook het publiek. Thë Gwyllians, die oOk
al op het voorbije Pukkelpopfestival present
aantekenden, speelden eksplosteve punk-
rock, maar hun muziek kon het publiek
nooit echt bevangen en enkel dl' eerste rij-
en deinden lusteloos mee. Flowers ror Break-
tast leverden d,arentegen een magistrale
St'1 af, waarbij t{>oral de ijle Stern van de
zangeres en het-toch wel aparte geluid van
de groep zor~de voor bcklljvcnde momcri-
ten. De gerlnle opkomst was wei merk-
waardig. Yolge~s de organisatoren hadden
de meeste studenten tie keuze gemaakt tus-

~-sen woensdag- en dorïderdagavond. Gezien

(falO Joost Hrlsm)

de enorme belangstelling voor woensdag.
had men hierop dan ook vooraf geanno-
peerd.

Intussen is Bloedserieus in Leuven wel
uitgegroeid 101een heuse traditie. En de in-
teresse blijft grotere propomes aannemen.
Naast Gent, dat eerder al uitpakte met een
soongclljke campagne. wil men vanaf vol-
gend jaar ook in Antwerpen een Bloedse-
rieus op het getouw zetten, Deze week
SIJat er 7e1fs een speciale vergadering op
het programma die moet uitmaken in hoe-
verre de mogelijkheden lot een nationale
kempagnc reallsrlsch zfjn. Eoig minpunt ....
Tijdens deze weck was de komplete afwezig-
heid van burgervader Tobback. maar uuetn-
delijk was er niemand die hier 0111 maalde.

Srudcmen die deze editie van Bloedse-
rkus hebben gemist en nog een overschot
aan bloed hebben, kunnen nog steeds 1I~-

recht op de venrouwde bleedtnza rnellng-
centra. In maan staat er een nieuwe bloed-
Inzamellngsektlc van Medica te gebeuren.
zonder enige omlijsting evenwel.

•

lende aknvueuen die in de rand van het ge-
beuren worden opgezet en die aan de hele
week een kultureel cachet verlenen, Deze
cockillil van nevenprojekten kon dit Jaar
door de studenten best worden gesmaakt.
Op woensdagavond was er bijvoorbeeld de
-xtetnkunstavcnd' waarop een aamal dich-
ters hun ding konden doen. Het optreden
dat met grote trom was aangekondigd, loste
alle verwachtingen ruimschoots in. Dal de
Rock-Rallvfinahste An Pierlé hel publiek
moeiteloos op haar hand kon zeilen, was
allermiost een verrassing Ie noemen. gen
staande ovane viel haar dan ook. vetkomen (kw)

roept men ons nog na 'en kunnen jullie
niet schrijven dal ze iets aan dat groene
neonlicht doen.' Er wordt voor gezorgd.

Geen tafels vrij OP donderdagavond
ODen we dien avond hesloten

eens een onbekende fakbar te
verkennen, kwamen we tot de

pijnlijke konstatetie dat we er. inder-
daad, geen onbekende kenden. Er ont-
wikkelde zich een diskussie over welk
van de bekende dan we/liet minst be-
kend was, GeI'lkkig hielp een voorbij-
gangster ons uit de moeilijkheden en
wees op het bestaan vall "Harvey's",
de fak van filosofie ell godsdienstu;e~
tenschappen. Hier volgt een indrin-
geilde reportage.

We belreden het pand, De ramen zijn zwaar
bewasemd en beplakt met halloweenteke-
ningen. Aan de muren hangen Ierse erna-
menren. wal wel iets te maken kan hebben
mei de nanonahten van de barman. Een
groot schrijver -was het nu Yeats of Wilde,
het ts in elk geval de goeroe van Jo Banaan
- overschouwt goedkeurend hel geheel.
'Ve zoeken vergeefs naar marihuana en een
kondoomauromam. maar dil Is een Jakbar
aan de KV Leuven. De tafeltjes zIJn allemaal
bezet. we kunnen nog nel een kruk in de
wacht slepen,

Men ziet hier meer langharfge jongens
dan ciders, maar toch wel minder dan ver-
wacht (er zitten trouwens ook wel kortha-
rigen met bril en krtngraadstatuut), De ge-
middelde leeftijd van de klanten IIgl rond
de eenentwintig. Het meest voorkomende
woord In hun gesprekken lelt drie teners.
We zoeken krampachtig naar tekens die de
clichés verder kunnen bevesugen. Maar een
vlugge blik onder tafel leen ons dat geiten-
wollen sokken hier niet thuis zijn en ook

20

de sigaretten bij filosofen In de ntneües
worden niet meer zelf gerold. Wel klinkt
door de luidsprekers 'Ieh bin wie Du" van
Peter Maltai en zil in een hoek een bor-
duurgroep enkele kant-tekeningen te ma-
ken bij een Duits filosoof.

Levinas

Ondertussen zijn we van Emmanuel-
niet zoals Kam, wel als Levinas - semina-
rist en presidiumlid. te weten gekomen dat
hier een jenever- en spelletjesavond door-
gaal, met de nadruk op hel laatste, Zeil
houden we het sober en bestellen een dub-
bele wesunane. Je procft gewoon het ver-
schil, ze zouden hun letdingen eens moelen
kuisen, Emmanuel verleit ons dat de bar
alleen open is op donderdag en dal je mei
een lidkaan korting krijgt op de drank.
"Vroeger had de rlclutng filosofie haar bar
in de kelder van de ·Clockwork' In de
Beekhandelstraat. Hel zat er cctner nooit zo
vol als hier. Het Is hier ook veel gezelliger.
Je kunt rustig zitten pralen en disku~5iëren.
EIJ dl' mensen hebben hier nog tiJd."

Dal moet wel. want aan de tilfel voor
ons speelt men Jumbo Jet, de lange versie
van Monopoly. 'Er gebeuren in de filoso-
fenbar ook niet zo'n zwijnerijen zoals soms
het geval is in VRG of Polltika, Men denkt
dat filosofen asociaal zijn, maar dal 15 niet
waar, Er zijn hier geen kliekjes. Iedereen
praat mei iedereen" dixlt een godsdienst-
wetenschapster,

Thomas/eest
Het is amper vijf voor twaalf als de eer-

Nathalie Vernlmme

De fakbar van filosofir is gllrgtn op hrr smeu-
plein (Iwsrn dt Holiday tnn, ThaiHouy VI htl
sude/ijk lWfmbad) en kon tn/çtl op dondrrdag
brtochl wordrn.

sten hel pand verlaten. Dil is een kleine
fakbar. "Hel is niet gemakkelijk een kleine
kring te zijn" zucht preses Gunter Desmet.
'We proberen er zoveel
mogelijk voor te zor-
gen dat onze lakavond
elke keer iets speciaal
wonn. Deze weck
hebben we de spellet-
jesavond. vorige week
was hier een
Baudelaire-avond.
Maar de blinddate lij-
dens de peter- en
meieravond was echt
'heavy' (iedereen knikt
bevestigend), verder is
er ook elke week een
film - deze week was
dal 'Much ado abour
nothU:g'. Daarnaast
organiseren we elk jaar
een reis zoals andere
kungen. Maar de
hoogtepunten in het
janr zijn het kerstfeest
en natuurlijk het grote
Thomasfeest (nvdr ge
weet wel. die van
Aquino)',

Enkele uren en
wcsrmaffes later, wijst
men ons er vccrncbug
op dat dit artikel
morgen gescbreven
moel worden, Kramp-
achtig zeilen we de
weeën in. TIjdens het
naar buiten strompelen Ik m~terlochgnn Kamltuning bij makm? (f010Frank Wamt)
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Twee films van Todd Haynes in Stuc

"De hele wereld sterft aan
panische angst"
" he who/i! world is dying of
~a";cky [righ'''. Dal is de
~;n"enkomer vanéénvande
'wee films van de jonge Amerikaanse
sineast rodd Haynes. Zowel 'rotson'
(1990) als 'Safe' (1995) staan bijna
de hele week op Iiel programma van
het Stuc. Normoverschrijding. ziekte.
rebellie. verbeelding en vernedering;
hel zijn sleutelwoorden in de poëtika
van naynes. die in elke film opnieuw.
op een andere manier; verkend wor-
den. Volwassen geworden in volle
aidstijdperk. met de bijhorende bu,.-
gerUjke vooroordelen dat het allemaal
de schuld van "die homo's" was en
gezien zijn eigell homoseksuele ge-
aardheid is hel bijna logiscJl dat zijn
films tiaar een belangrijk maatschap-
pelijk thema ail aids verwijzen. net
fenomeen aids. en ziekte in het alge-
meen, zorgt voor panische angst en
het aanwijzen van zondebokken.
Maar weitlÎg mensen onderzoeken,
zoals Haynes in zijt! films, waar die
angst eigenlijk vandaan komt.

ZIjn laat~lc film, 'Salc', 1\ de meest toegen-
kelijke van de twee, vooral dankzij hel
n-chthjntge verhaal Dal hel hier echter om
ren kouvcutjonelc film zou gaan, Is slechts
\chiJn; hij gebruikt hel verhaal ah een mtd-
de! firn de konvennes die hij aanhaalt IC
endergraven 'Pulsen' i\ mh~d1ien n~ in-
utgcrender. De prent ~ta, .. eigenhjk uit
drie fHm~. 'Hem', 'Horror', en 'Homo', dit'
in elkololrgevlochten zijn, hoewel ze elk een
lUIaal versetullende verhaallijn en stijl heb-
ben. Hel IK-langrijkslI: werk wordt aan de
kijker overgeleten: meowe bc-Ickt'nls§t'n en
thema's die door deze vervlechung crustaan.
moet de kijker zelf invullen. Todd Haynes
"wll het publiek zo dwingen de film zëlf te
imerpreteren en uil Ie vinden waarom deze
drie verhalen samengebracht zijn In ~~n
film. Als het goed Is. speelt de Illm mei de
regels van het vertellen van een verhaal. en
SlC~1thij tegelijkenijd een aantal vragen over
de aard van devtanne, kulturele konditio-
nering en ziekte. ~

Horror
Haynes haalde voor deze 'Poisen' lnspi-

ratte uit het werk van de Franse schrijver
Jean ceuer. zelf een dief en notoir rebel,
die de overschrijding van de nonn predikte.
'Horror' is verfilmd In de stijl van een 8-
film uil de jaren vijftig. De horror waarvan
sprake is, ontslaat door het gU van de ziek-
te. Thomas Graves, een wetenschapper be-
zeeen door een srankensretnraense kennis-
drang. tsoleert het gen waarop tich de men-
selijke seksuele begeerte bevmdt, Hel een
en ander loopt mis, waardoor een besmet-
telijke en fatale ziekte (d. aids) uitbreekt en
in een Ijltempo en massa slachtoffers maakt.
'Hero' is dan weer gefilmd als een dokumen-
taire, namelijk als één van die realhy shows
waarbij een aantal personen die met de
misdadiger In aanraking kwamen, worden
geïnterviewd. Ik misdaad Is een vader-
moord (de vader mishandelde de meeden
en de misdadiger een jongetje van zeven
jaar. Het gif hier Is evenwel de jongen zeil
die als merkwaardig en terruggetrokken
wordt bestempeld. Hij schokt zijn omgeving
omdat hij geniet van straf en vernedering
en die zetrs zelf uitlokt. Het gir. het norm-
overschrijdende, In 'Homo' Is de homosek-
sualheü. Hoe vaak, het gebeurt zelfs nu
nog. is bcrnoseksualuen niet als een ziekte
uitgelegd? 'Homo' zelf bestaal uit twee de-
Jen die in elkaar overlopen en hun elgen
Stijl hebben: in een duistere gevangenis uit
de jaren veertig volgen we het hoofdperso-
nagt' John Broom die, In flashbacks. terug-

denkt aan tijn idyllische tijd op een tucht-
school.

Plaag
De hele struktuur is eigenlijk een me-

tafoor voor dl! ziekte, om het even of hel
nu de pest is. of aids nu, of misschien ebola
in de toekomst. De drie bcginscène~ die het
moment van transgressie uitbeelden, zijn
de (ziektejkfernen van de hele film. Als r-en
besmettelijke plaag waaieren ze steeds ver-
der uil over het lichaam van hel verhaal
Dc afloop h dan ook verwacht. tata al en
toraal onbegrfjpeljjk.

AI snel wordt duidelijk dat hel thema
van de nonnoverschrijdlng de Spil Is waar-
rond alles draalt, Net als bij Genet wordt
het bij Haynes een levenshouding om de
illusie van de nonn te doorprikken. Trans-
gressie impliceert namelijk dal je kljkl mei
de ogen van de maatschappij waarin je
leeft. De normen bepalen de overschrijding
ervan. Die nonnen tijn zo vanzelfsprekend
dat niemand ze ter diskussie stelt. De be-
doeling van navoes Is precies de kijker Ie
dwingen over de terechtheld van die nor-
men na te denken.

'Poisen" is dan ook niet zozeer een Iilm
over ziekte. maar over hoe ziekte door de
mensen, door de meatschappl]. en meer be-
paald door de media bekeken wordt. Dit
oIspekt komt het sterkst naar voren in 'Hor-
ror' omdat het voUcdig bestaat uit Interviews
met mensen die de vadermoordenaar ge-
kend hebben, De jongen werd altijd al als
een outsider beschouwt. Zijn eigen moeder
beschrijh zijn blik op een bepaald moment
als "een bUk uit een andere ~reJ<l een
vloek". Thomas Graves, de wetenschapper,
wordt eerst afgewezen door de wetenschap-
pelijke wereld omwille van zijn revolution-
aire Ideeën, later wordt hij uitgestoten om-
wille van zijn ziekte. Ook John Broom
wordt tot t"Vee maal toe geïsoleerd, wegens
diefstal en in de gevangenis lelf, wegens
homoseksualiteit.

Lichaam
Wat is ziekte uiteindelijk: vergiftigt hel

individu de maatschappij waarin hij leeft, of
is hij zelf bet slachtoUer? ·Volgens de we-
tenschap is er altijd een reden waarom een
ster valt, of een lichaam ziek wordt. En re-
ligie doet hetzelfde", luidt het op het eindt'

van de film. Dat is de geijkte opvatting die
Havnes aanvalt. Alles wat onbekend, raar
of anders is, moet een reden hebben, omdat
anders de maatschappij in vraag wordt ge-
steld. De gedachte dat niemand schuldig is,
wordt door vele mensen bij voorbaat uitge-
sloten omdat het ons nonnenstelsel zou on-
dcmlljnen. Dat is predes wat Haynes wil:
"wat hem het meest bezighoudt is niet het
systeem van de ziekte zeU maar de verbijs-
terende menselijke teakties erop: de csen-
schijnlijke noodzaak om de schuld aan te
wijzen. de onmogelijkheid Ie aanvaarden
dal 'din', gevaar, chaos en alles wat er mee
te maken heeft een integraal onderdeel van
hel leven zijn -.

Met Genet meent ook Haynes dat een
echie vlucht onmogelijk is, je kunt je toch
niet afzonderen uit die samenleving. De
enige weg die rest is de vlucht In de ver-
beelding. De jongen die lijn vader vcrmoor-
uc had ecn ongdolclijk rijkc fantasie en
verzon konstant verhalen. John Broom
heelt een hele Iaoresreweretd omwikkelt
die hij nacht na nacht verder uitwerkt en

uitlopen. Vanuit het gezichtspunt van de
maatschappij ziJn de hoofdpersonages een
bedreiging. zelf zien ze zich als slachtoffer.
Ujden transformeert In geweld en omge-
keerd, het zijn twee kanten van dezelfde
medaille. De Jongen uit 'Hero' wordt mis-
handeld maar vermoordt lijn vader; John
Broom wordt opgesloten, maar hij verkracht
een medegevangene; Thomas Graves draagt
de vloek van een verschrikkelijke zfekte,
maar verkracht en vermoordt verschillende
mensen.

Uiteindelijk is de fllrn een pleidooi voor
de kracht van de verbeelding. John Broom
vluchtte in een fantasiewereld van vaak ge-
welddadige dromen over een van zijn me-
degevangenen. Op het moment dat hij die
verbeelding rea liseen en zijn vriend ver-
kracht gaat het mis. Thomas Graves heelt
als droom het geli met de seksuele begeerte
te Isoleren. Als da(effektief gebeurt leidt
hel tut een epidemie. liet overlopen van de
verbeelding In ~erkelijkheid lijkt de enige:
en uhleme transgresste. het is hel verhaal
van het verlangen dat niet vervuld mag

[VSW2

,

waarin zijn transgressie wel een uitweg
vindt. Ook Thomas Graves 15wereldvreemd
en werkt aan de realisatie van zijn droom.

worden omdat In het verlangen zelf het be-
lang ligt en nlel in de vervufhng ervan. Jean
Genet wist het al: "Een mens moet lang dro-
men voor hij grootse dingen kan doen. en
dromen worden gekoesterd in duisternis".

Benny Debruyne
Zowtl 'Poiton' als 'Soft' tijn vana] dins,dag 26
tot en mrt vrijdag 29 novtmbtr tt btkijkrn in
Stuc. Vtrdtrt in!onnarit in dt a!}mda.

Medaille
De fundamentele onverenigbaarheid

russen hel normeverschrijdende individu
en de samenleving moet wel in een konflikt

Gaslhuisbergtrophy
Nu woensdag is het weer zover: sportief Leuven staat op zijn kop voor de vijftiende editie
van de Gasrhuisbergtrophy. De Gasthuisbc-rg ophollen lu~t de meesren nog wel. maar
daarbij nog enkele geduchte hindernissen nemen dat is natuurlijk een ander paar mou-
wen, want er is gezorgd voor het nodige khm· en kruipwerk. Wie beweert dal alle stu-
denten varkens djn., is mis, het is namelijk opmerkelijk om Ie zien hoe sommige studen-
ten zich als getransformeerde aapjes 1ólngsb«n het parcours bewegen,

Na de vlerwheelenwheely, de 24-urenJoop en de studentenmaraten is dil al weer de
vierde, groots opgezette sponhappening van Sponraad du audemiej.lar. Oorspronkelijk
werd de Gasthu.isbergtrophy georgamseerd door Media. Menl, student geneeskunde
hees zich dagelijks naar boven en men bedadu dat deze hellan, Zich uitstekend zou lenen
voor een hlndernissenparcnurs. Na enkele jliren wtrd de fakkel overgenomen door Spon-
riad die de formule enigzins aanpas.te. De ~Inemers moeten nu in, ploegen van drie, zo
snel mogelijk de eindmeet proberen te berelken. [k dttlneme" komen in drie katC8ork--
en uit: mannelijke. vrouwelljke en gemengde teams. De deelnemende ploeaen kunnen
vanaf 18.00 u starten in de hal van onderwijs en navorsing van de fakulteit geneeskunde.
Vanaf 18.00 u wordt elke twee rmnuten een team van drie personen losgelaten op bet
parcours, en dit tOl 23.00 u. neema begeelt tedereen zich naar de prïjsultretklng in noc's
bar. Inschrijven kan op het Sponraedsekrerertaot of op de dag zelf op Gasthuisberg.

Het parcours Is elk: jaar opgebouwd volgens hetzelfde stramien: de eerste hindernis
die overwonnen moet worden, is niet de minste. namelijk de katrollenbaan. Het 8elglsche
leger, dat dit onderdeel heeft opgebouwd, houdt een oogje In het zeil. Mensen mei hoog-
revrees kunnen achteraf even uitrusten op het strobalenparccurs. Daarna Is de beun aan
de deelnemers met k1austrofobie: onder en door een wirwar van netten en autowrakken
moelen de ploegen zich een weg banen. Verdere proeven ZIjn onder andere de rollen-
baan, de strandkarrenrit. het brancardlopen en de dubbele catcrawl. Iedere student die
zich op een sporueve manier mei zichzelf en anderen wil meten, haast zich dus al krui-
pend naar Gasthuisberg. Kwestie- van oefenJng.

Om)
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Deel je een keuken van 2 op 2 met meer dan vier mensen?
Kijk dan maar alvast uit naar een ander huis en diep 15.000frank per
maand uit je portemonnee. Of help Sociale Raad (Loko) een degelijke
regeling rond studentenkamers te eisen en laat je stem horen op de

Algemene Betoging
...•

culture.'
centrum

,

,

CITISTUPENT PAC~.
STUDENT, GUN JEZELF DE BESTE ~.~
ENVOEL IE THUIS ... OVERAL TERW LD.

SPECIAAL VOOR IOU HEEFT CITIBANK DIT
ONWEERSTAANBAAR GRATIS AANBOD,

o Je eigen Otibonk VlSA-koorl met een kredietepenInJ: nn 30.000 Sf..

o En met Ie eigen QûSwdent Rekeninr ook te eiJen Ciócord.·
• Daarmee. haal Je cosh af bil elke 8ancontact I Mister CashautOfl'lUt om de hoek.
• Hur ook in Ik~I I'Onde wereld bil de yelt! :metere geldautomaten z~Js

Mu~rd I Cirrus (a. 150.000 automatische loketten in 6] landen),
Senired (ca. ".000 alltOmaUln In Spanje) en NYCE (USA).o een ~1Of>et1inf van mur liefst 10.000 Sf (of meer mits bijkomende

voorwaarden) ....

o 1%intrest die,_ ~de....rm;IndwonIt ui~keerd.-
o GepenorWisftrd teIefoonbriIeren met 0tiI'IJ0ne op het OUrnrTHlr.

01/616 so so
o Home Bankinf met Ie pC vanuit Ie luie zetel,

Gun jez.elf de beste kaarten en ... haal als de bliksem, Je eigen
CitiStudent Pack in je dichtstbijzijnde CitJbank-agent:schap:

CitiStudent Pack
CITIBANK

Bondgenotenlaan 46/48
3000 Leuven

Theater
WOLVEN HUILEN

De Korrre

Onverwerkt oorlogsverleden in tamilleverband.
Een jonge schrijver gaat op zoek naar familie in Canada.

Veertig jaar na de feiten schijnt de oorlog daar nog niet vergeten te zijn.
Fons en Liza hebben geweren in huis, niet alleen

omdat er wolven huilen in de tuin ...
In ~994 werd Erik Vlaminck voor 'Wolven huilen' genomineerd voor de AT&T-

prijs. In opdracht van De Korre bewerkte hij deze roman voor theater.

Auditorium Minnepoort, Koning Albertlaan 52
Maandag 9 december 1996 20:00 u
Toegangsprijzen: 400/360 fr.

Reserveren op nummer 016/222113 of
aan het loket in de Schouwburg .._--_....-_ .......,. cmBAN(O

THEelrl Nnu HH'I
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~ zoel(erljes
,J Il ben voor ba~J~kmQkr.1II~.maar dan moet
wel de ba~i~duidelijk getlefluiccrd worden. Een
student
..j Myri ..m. Annchc\ en ureer. de 7W~nc ridder
;aan hel raam In de Sedes ~(k>kLjullie. Ik kom
wel niet uil Senegal. maar fJclgil" is jm]"rtl3i1d
lUr koud ad me: 20.52.17.
"PolIe & Olivicr: WI" een pUI graart voor een
ander heeft recht op 29Q frank per uur. De
Gnxnc r-omper (1 i) weer den tijd van de bldk-
griepkc~l.v Fil(K()()f Ben, leeuw Thw en co. Ik 7.OUzéér
leuk vnjden aloljullie me eens lieren welen waar
jullie heden ten dage verblijven ellen
mail48ge11l<:.a~.bc.
y Hel Ieectkonunitce (TIm', David en ~hpc)
wenst hel gelukkige paar (G.ml en BetlJ-
W~M is mijn Sidia - verfaccku veelboelende
ontdekkingen toe.
..,' tic. wiskunde 11,,0:11bijles wiskunde. fysika.
voer ,,1](' richthl!1cn; univerenen <:11hogeecho-
len. Tel 40,66.16_
" G~ZOChl: 7war! gebreid ~t"~I,medium, verlur~n
In MSI 01.08_ Bezorgen aan rnec. Brahançonne
109.lkloning VOtlr7ien,
-J R~d'~JI sctn heI5~1, die Sache an der wurzcl
tassen. Dil' Wur/el 151aber .kr Mensch selb<;1
IK Man, Das Kapi!.'ll!
.,J Soorpl() [)ano: Party (lechno. hip 1101"jun~I",

trip hal', drum & b.Jss). woensdag 27 november,
Rumba & Co.
" Sporeraad 101"l"L:SCOU'_"· en euderc fanalen mn
dinwag 26 november yanal 14.00 u aan het
gra~v e ld op 0.1 .. Gaslhuhh e rg mee IC hdJlcn sjor-
reil voor dl' GasLhuisbngtrophy. [)al,kjl'"wc]_
.J Kathleën (tweede kan ilrl$l. yorlgl'" keer amu-
s«rdc Ik me: supcnasnscht Zie ik IC vrijdag
29/11 w«r in de Alb"Ir<,,' TwiJ1ci.:lartje.
"VriJdag 29 november Cll' lil" mbe IlmLb reehno-
party, aan de VaarlkOln. vlakbij dl' SII(>,
,,' Tl'"Kt'SSt'I·Lo: elke dag wmrerwandeling met
IJOny's: enkel voor studenten die maar 55 19
wegen, IjdsL Inel enige ervaring_ Ld 26.09,JJO.
"Vladnnir, je I....belle buIIelI tijdeIIS de les fifo-
salie op de MhleT'l'Le nj Tomi
-J tedereen moet maar ""111 kernen ~iJken op
zondagavond hoc Ilekslbcl en li('1 de mensen
van VeLOzijn. Impraak zonder inzichl i$ uh-
spraak zender uitzicht
-.J Polk. beter een maagd op uwe boterham dan
eh"ct) in uw bed_ Arlswlivlcr. gij 1ll(>OKluzclvc
bij dCle oo:>kIWgroxl achten.De ROlt' PaOlpcr

'E' 016/201.301

.J Onbelangrijke ar cheoIOSJ5Ch.. vondst te lie-
verlee: een ~Id van de holeunuch ,'all h'lIer
"n". SC-Tgulus Beatulus. in akue met een geIl
~, Beatulus staruc djn karnere als arts zonder
diploma vanwege z'n J~~eli~h~ jevenswandet
kwam hij dan lolter in de gunst van Nero.
" ~A ProduC1!onl orgamsecn 011 1 december
(20.00 u MSI 03.18) fen unkke lezing: gast-
spreker Is de befaamde broeken- cn/ol rokken-
Jal_t'" S~rgÎ5simus Bearunrulingus. Een hoop
potenIkie ervanng dus, waar ook u zeker hëel
wat van kali ()!»Ieken, Be There
V Gezocht: ~rsLd_':lImcr' mei een middelbare-
Khoo:>lmcnt.1litelt, Aamnetden elke wocnwag in

F •• • e • • P.;

~

TEKSTVERWERKING-VERTALINGI
Gespecialiseerd in formules
Tel. 0 1 6 I 2 6 . 0 6 . 5

JUMI<.;uWlSSEN
bYbo

Alleverhuurvideo-. klank-en
lichtmateriaal. 1

Videoschermen tot 4 m. ~
DISCOBAR EN CD's met of

zonder D.J.

FILM -Philadciphia-. inlo: 01514l 21.20 .. org

lI<>mo- en Lesbiennewerking Mechelen
LEZING "Levbjennes "11 wksspeetgoed". truc

Llhyrinl 016125_66.76., org. RAF

~ e,DMICS -(:t COOL Il,;tE'.DIAI
16", Tel 21SB 40

20,00 u FILM Tood Haynn; POÎson, in Stuc.
toeg 1001150. erg. SUI!:'_

20.00 u KA8ARET Humorisl,ek '96. ~Zezijn w
leuk. meneer-. in Audil<.>rium Minnel)()()n.

de wtnabar. vragen naar Ueve
.J 1I01a P.iltncia. quê taP sueron buenas L.i, go-
mlnolas?
" acne rotte, ge moet fliet 101 7Jjn om 1.0gewel-
dig te zijn al~ ik_ De meest bt'~heidene .1J1er ro-
7e jl<IlIIl)(T'I' .

.J WXX, mijn alkrlidsLc bcgijrn]e. Smds ik op
maandag L2 november voor 't eerst met Je gl'-
~proken heb voel ik me slecht Mijn lll.iIag hgl
undef'l'leooven en mijnt' kop draait 101 MlS-
sctucn kan JIJ UI\' komen verzorgen ? W
.J Koekoe vlam. domme. luien 3ap, leer zl'"lf fiet-
sen hereenent
,j Ann p_ sheuld check her rnail regularlyl

~
SPECIALE

STUDENtEN-
PRIJZEN •

• agenda & ~ ad valvas DOORWANNEVANHEMELlUJCI<

WOENSDAG
IJ.OO I' FILM -t.•. maison de: jer. Hêrel Van Eet·

yclde de Vklor Hona' van sten Ncurnann. in
Audnorium Ze~r Van Ik(_". rec. rL'(nlcn.
n,,"~eslnllll 41. teeg. gmlis. org. Cuhum-
counrnssic KUL

20.00 u DEBAT 'SlellUecht voor migranten". in
Grote Auln. erg. NCAS,

20.00 u FILM Todd llayl":~: Poisoll. in Stuc.
tOC&.10011 '0, org. swc.

20.00 u fllLM 1ïntin et les orang~ l>leIH"i-. In
vleems Fllmmu!iI'um t"1l-archief. vander-
ko:lensU'aat )0. Leuven. org. Vlaams Film-
museum en -archiel.

22.30 \I FILM Todd tl.1'>'I1C):S8fe. in SLUC,teeg.
100/150. org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u fllLM Todd Hayne~: Safe. in Stu c, toeg.

100/150. =s. stuc.
20.00 u KABAKET Humorierlek '96: "Zc 1.ijn zo

leuk, meneer". Inlenl31Lonaai cabareueater-
h::)liyal in Auditorium Minnepoort, Kcmng
Alben-I·laan 52. Leuven, roeg, 150f4(101450,
o'g. 'katerlorum vzw,

22.l0 u FILM Todd Haynes: Poison. in Stuc.
locg, 100/150. erg, Stuc.

VRIJDAG

Koning Albcrt-I-Iaan 52. Leuven. loeg.
)501400/450, or,.:. 'rearcrlorum nw.

22.l0 u FILM Todd Hayncs' Sa!e. in Smc. lotg,
100/150. erg. SluC.

\

Germanla
Germaanse avond.
'pI ;"frr'T.IIn:lfw:'

Hlstorla
• 26/11 011120.00 u: 'troprsche avond. in Fak
L&W.

Industrla
• 27/11 (JIn 21.00 u: llurrumight.ln zaaltje
boven den nr.

Katechelika
o 26/11 0111 1 l_oo u: Splri-momenl, naast
MTC 00.15 .• 26/1 I om 20.00 u: caruus, In
Oen Tljl.

Kilo
• 25111 1)111 14.1)0 u: Tap. in lak tew 0 26111
om 19.)0 u: Workshop Afrikadl~ percucsie.
in MSI 01.09.028111 om 21.00 \I; cenue, in
pen Tlj!.

LBK
• 26/11 om 22,00 u: Bead! party, in Gnorg!.

MedIca
• 25111 Dnckanncrfulf.' 26111 rtonanose
avond .• 26111 011120.00 u: Info-avond AlG -
Mub .• 27/1 I 2e Doe avond. in noe-s.
o 27/11 om 22.00 u: te Dec jaarraëd, eeRa.
• 28111 ,\rrikaanse avond. 28/11 WGMO
Kltntsche jaren, in üoc's. tweede verdieping.
• 28/11 om 12.00 u: SchriJlaklie AmneSly
Inlernaliona!.· 28/11 om 19,30 u: Debat; "Is
er nog !OI'kom5t In de geneeskunde". in MTC,
grote aula.

Medlsoc
• 25111 om 12.00 u; 26 uur V;JI) de Wink.

pedagogIsche Kring

Alla
• 2511 I om 19.00 u: JFB: volleybal jongens. • 26/11 "111 21.00 11
'."'2MII-nl1r:n~OO~"IFR-~Ml'I!I!'fh. '<l!7nTGCl'IIUl'l

• 26/11 om 21 00 11: 'bO·70 party, In Perma
euIak L&W • 27/11 cm 16_00 u: volkyb.J1
meisjes + minivoetbal .• 291\ I Alla-wet"kcnd
10101112.
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• 26fll om 19.30 u: trsschoetsen, vertrek
Kuw .• 28111 om 22.00 u: Pakbaravond
Antikonscptle-avoml. in kaft-r Kalfaer,
.0211'2 <111> 20_00 utvcrgadertng werkgroep
kultuur. in kringlokdal • 02/12 om 22.00 u:
Knngvergadering, ill Kudr

DINSDAG
20_00 u TEATER "R"I11(_"oen Julla- door Slich·

tin» Tl'>neelschuur l'rOtLuklles, In I(~ynaen
"kater Malpc:nuu5. Redmgenstrul 4, Leuven,
'OCj! 400. "rg Cuhured Cemrum lru ...en

20_00 jj TEATER -Thel onbekend- door C<.>II1·
pagnle De Koe, In Audlioriulll Minnel>oon.
Koning Alben-f-taan 52. 1...·u,·<"n.rocg. 400.
ol'Jll C\l](\,-n::-elCentrum Leuven.

lO.OO u DE8AT "Oe zaak ])ulr",,,, .. d(_"wttte mal'l
en .. progresslel V1.oanderen", In -GINKO
BILOBAh

• Vlal1litlg"n't~.l.ll 1 16. I.,·,,"cn,
LOcg.gratls. OTg.Fond) I.eon LeSOII.

20_00 u LEZING het diald:tl<ril en hislOrisch
mattrialisme __in MTC 00.16. org. II,ILB.

20.00" FILM Todd Haynes: Sak. in sine. toeg.
1001150. era. Smc.

20,30 u LEZ.lNG 'lx euck van de mocde~ en de
gen"1jngsk"r~~11 in Kinsha","', met prûr nené
Devlscb. in Itutze Karibu lI'!inlSlr 150), toeg,
gralis. urg. Karibu.

20.30 u KONSERT Carminë Burana. in rteter
De somec t<.>eg.300/400/70011000. erg.

KVHV en Boelvaankonsertcn.
22.30 u FILM Todd Ha~ncs; rotsen, in St uc.

t"~g, 1001150. org. slUe.

Blos
• 26/1\ om 20.00 u: SpdlclJl'S.Jvond . in Den
Bel .• 27/11 (HU 20.)0 u; Film .• lO/11 slap-
ronavond. In rkolcnmuseum.> 01/12 urn
21_30 u: PrL"sidiumvergaderil1g. in 's Melers-
suaal 5.' 02112 Peestweek lot 7112.' 02112
om 22.00 u: TD, in Kuml:lJ_

CrImen
• 26/11 om 16.00 U' werkgroep LOKO. in De
Valk 91.20 026/11 om 18_00 u; Wnkgroel)
onderwfjs, In De Valk 91.20.' 27/11 om
18.30 u: Ga~lhuisOell:lruJ1hy.l" vcrzamelen In
fakb.:Jr, • 27/11 om 20.00 u: Fakbaravond. in
oe neetor.

DIdactica
• 2~111 Filmavond: 'Dlnv Dancing' eu/of
'Cllffhanger, in Heilig Hart. Heverlee. toeg,
30, • 27/11 om 22.00 u: Discotulf. in Udo.

Ekonomlka
026111 om 9,0(1 u; Jobbeurs 101 17:00, ln
fet'~llo1aluniversjlcitshallen .

Eoos
.25/11 om 19.00 u; Doop. mei aansluillng
TD. in Samamb.:Jia.· 26111 om 13.00 u:
Qlljck op de pcrma.> 26/11 om 18.30 u:
sponevoud. 0 27/1\ om 15.00 u: Eetkanrus.
·27111 om 19 JO u: Pilmavond.· 28111 om
8.00 u: Orubijt, in permn .• 2RIII om
\8.15 u: ERHU, in MSI 02.28 .• 28/11 001
22.00 u: GocklaiL1\'ond. in praal kamer van
rak lbW .• 2911! om I~.OO u: Spelletjes-
namiddag. In perma.

Politika
026/11 om 14.00 u: Zcvcurompenwandcling,
in Stadhuis .• 26111 om 14.00 u: Kaartnanud-
dag. in'l Kaîfce •• 27111 om 21.00 u; Kroe-
gentocht. vertrek in '1 Kafke .• 27/11 urn
21.00 u; Jamcs Bcndavond, in 't Kaffe'!'.
• 29/11 om 22.00 u: Galabal m A-1e;'ropu!c.

Psychologische Kring
• 28111 Cecktailavönd, in Shrlnk.

Romanla
• 27/11 GaslhL1tsher~trophy,

Sociale Pedagogiek
• 2blll om 19.00 u: Pilm. in De Valk, 91.54,
reeg. 601100, • 26/11 om 21.00 \I: nim. In De
valk. 91.54. toeg. 60/100.

VRG
• 25/11 om 20.00 u: Fihnrcstiva!. in SupoerOly,
~aal7.· 26/1 lom 22.30 u; Pllmfesttval, in
Supcrcity. zaal 7.

VTK
.25/1 I mn 20.00 u: Begin kenweek (t<)I
28/11): Kancantus .• 2~/1 I om 20.00 u; Film-
avond .• 26111 011120.30 u: lIogt:rejaarscan-
lUS, in Den Tnt'"wip .• 27/11 om 11.30 u: Car-
te urenene 200M.07 wt 12:00.' 27111 om
14.00 u: ven Ceuterenleerstoel. UI C300.
• 27111 om 20_l0 u; verkled" avond, in 'I
Elixir.' 2H/ll om 22.00 U! TIJp IOO-TD.
• 29111 om 20.)(1 u: Oudercantus. 111Den T1j1.

Wina
• 26/1 I 011122_00 u: Puil, 111Blauwc xaree.
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Hyperbescheiden Amerikaans stripwonder komt naar Leuven

Chris Ware: "Ik heb niks Ie vertellen"
zutt \.'erneld staan van
Chris' Wart' (28). De
mali publiceert strips
in een wekeliikse krant
in Chha,<}IJ en wordt

door de crème \'(/11 tie
stripwereld het Wa/hldla in .(/el'reun.
Zijn 'ALn'" NO\.'t!lryLibrary' j,\ op zijn
:mht,H Belegd bijzonder leuk. Lang
ven/togen zin ~'QOrdetail, [ijne luimor
en tematiscne Imdt'tyrollndinv/Oi!den
.\meC'dt hij tol kunsswerkies die de
land cle\ tijd.\ /IIve'!!1I kunnen door-
Haal/. fiij mocht de a/fidJe ontwerpen
v{I()r het 'Holland Animatton Film
Ft'~t;Vlll' Ol komt lI<lar aanleidinq
daarvan 'I,.{ll.ql'lJde !'.'{lem.dag <ïigneull
in t.euven. On!}elodg (lIItkrg(laf Ware
de bijzondere 1,,!llJngf'>lèlling 1'001' zijn
perxoont]e.

b :)l(J[on\~il':n. I netn gadestaan f"t"..,

"m",c·rgcldljl.e gebeunents. Hij on-Je-gaar de
,'lnWIllin);('n van Ik lutugr,l<ll .a.h e. -n nu-
willig eerseekeromun.kanne. onu.mks her-
h<l.lldclIJkC' 401mlh1rlrlgl':J t:Ul ,. hij nit't ln .k-
h-n- te klJkt'n wanm-er \\... beginlll'li U\Tr
.)f1S >ntt'rview. vern-ken hij ons b!("->J~n(_>us
(1,11wc dat 11I'1('r1..11 kunru-n volfantaseren.
omdat lu] !<J; h ml..\ i"h'I\'~"J.ItI~ U' }'t'~t'n
h .. eh. MolM ".lIl)!('1kn onzt- fanl,l~it' link
tllt't all", IS
Chris Wart": _Oh nee. nu g,J.l/l Wl' uver
nlijll prublemcn IlIfI('t('I] praten .•
veto: L..f(lllw ,fat ,'(1) d,'<'fIi"~.In It 11"1'.1h'·
mrn ;jd~qc t!'I/:,:amh.-i,f m L'at.wlk"'9 n''B,,1
wd \'oY,'r Heb ~ ,/4,)r teil I1:r.ll"rill; \;",'r'
Ware: .[lilt 1\ al een vraiJ}l \\,Iar il-.!lil't op
voorbereidI.en. M,lS ik 7t. lil twee aparte
delen lu-antwoorden _,!-Irt lemol eenzaam-
herd kumt v..ort uil C'I'1I edl! .·'·n' ....ruc pot'ri·
ode VdU m!ln teven. 11.. denk dat het een
h("t,! J:"_'ll:.l..kelljke ~inl!. was om emO[)~
u' verwerken lil rmjn strip ... lkl eenvoudig,
sir is dan. je toont Iemand die alken i~. Je
laaI hrm daar 1'1;'/1 IiJdjo' alleen zitten en ie-
drr('('n kriJgl medelijde-n. Zeker .1\ dlt_>per-
~n<m0nte.-.I~Ir\i~'h i\_.

Droog

everminking heh Ik vroeger WI'l eens
R('hnlikl_ Ik I..('('j., hwn rrg naar d,' (',"Olio-
ndl' laai van dt: ,>r('i'Rt' ~tri[l\. w.-.h 'Kriu:y
KJ\' \'dil Hl'rrimoln, Die gt'\'Ilt.'htadl i~ng
tichtl>,lar, Fy~kke \lÎtin[o-:t'!\~taall {'r Y(>or
gt'V,It'IeIl~ Ah je het dJIl Ill'bl over ml~holil-
dcllng is hel lllaM een kIdnt' stap 101 ver-
mlnkillj.:_ Zq.t ij., nu icl~ }'ilUllg~? Maar om
et:rhjk lt' lijn. il.. weel t'i~eJlUjl.. nieT .....Jt er
toen allt:maal,h1<H mIJn hvntd sl'Ii:'elde, Ik
otnk d,l\ Ik me tl(lj.:.J1~lcd1t v,~tde en dal
ik door luIk(_>dmgen It' lei. ....nt'!l, mt: beier
~Îllg ,nekn .•
Veto: Enmijdl tljn Ir Itrir~ .'1roJrur},(,-of b.-m·
"'"d

di, 'MlJ~ IlïJ_"hrifrfrt ""9,,1 fod".-hdl}k, éoorsan-
rodw 1":::~TJrub,,(kin In)l ""'pJ "P U nemen en
~lac".-li_ik, aJrirlrnlJN li l\'r.'IlllI,'n, 1/,1( rI/lil
_i.' Jal'
ware: _Ik ben nog,11"tJtkr Ik indruk van
dl' hocveclherd .....r-r], di!_>VmC){l'r aan ie"
wertl bcvtced. ·\I~ JI' dal Vl'r):l'IIJI.I 111('1
en IIU ga il-.re kriu~(h worden - dl' vrvucle
rU!Loot dil' jc u·ll{·nwtl.mllg overal 7i1-L
dal hJ1-.1nl{' l(']r~ bdt'dij.:t'n,[ Y"U' {It' 11'7, r,

t'n hetlaarere ter wt:rt'ld dat ik \\11 doen. i~
de IC7N l>t']t<dij.;t'n,11- WIl hem up lijn rnil1\1
111('1 reepekt I'>t'handdt'n,.

_Die !el-~ll'n (lil' Ik (·rbiJ zet. 111'>I.'Iel1de
serieuze inhoud van dl' etnps 0P\'dnl-!e n. Ik
smps zeil kunnen erg dcprcsvret mn U"
teksten ~n me dan de ~Iey~hdd om
er saurc 111 re ~Ioppot'n bt;t'lllJjk hou 11. met
zo van scure. maar het ~111<>rtrut- (Hik I1let
dat dal <;QOnhumor in mijn ~m]l'Svoorkomt.
Ik vmd het nl('1 t'rg ,lIs de mcuwn dit' tl'i.-
sten gewoon overslaan Ik ]o:rbruik 1l- ah
een soort vlvueel opvulscl.»
Veto: Dw ITd l'''_'' dra.'1er1voor de Jtlaib is
w'/~ns jo)u rtrl'd:1 tonen voor d( kur
ware: .Ik hoop dat her 10 overkomt. Ik er-
v"ar dClolil~in I'cn gebouw bijVIMlrbt:cltI (Ij'
die manit"f. Ik \'lnd del,lil, nkl ahtl1lemJ_
Sommige mcn~ell !llh~chll't\ wd, Voordl
dCl(cncn dk eCIl dnltll(. ml.tJern gebouw
verkie~en l"",vl'u et·tI oud .•
Veto: \VOI,rom VU'SI,lJl jr Jt' til/am ;:1) l/I,1f Sfrlr.';'>
Bw k ::0 brschtiJm?
Warr: _Ja. dat datlll ik M.IM til' m('!l'\{'n
bIiJ\,en mI.' daarnaar ~ragen, dus be~illik te
denk ....n dal hel rni(~hlen wel f'en (oon
omgekeerde arrQt:antk' Is, Ik hou el 1t'J(l'r

niel van om mijn naam in ht'1 gm'')1 op de
n\Yer !t' /!Cm n. \'Ind het ook niel 10 bcl.tnK-

werk ,dJ i~ belangrijker, t.n het i( naruur
lil"- el):en~ ....el grappig dat JC naar mijn
naam moer zoeken. Zeg. ik begrn m c hier
Ie voelen dh ..lf il.. lil t·....n l_It'I-.,·nhuili ront-
genfoto's moet 1,1It'n nemen Hier d~,,:t hl'l
pijn, dokter (ladl1),.
Velo: Dt mu,lt van Je ,<mpJ z-illl Jt"t/ldem
(J,'I,: Jt ~',I'(/t5 j)n rl~ltrfulm.'l Huft d.J/IIItI}t
hu,ch(iJ,'lIhrld Ir makm"
W.1rl.': «xusschten. Ik hou n"~al van een

kompakte snjl. met V("('Itnformane Of! cru
kh-lne oppervlakte. En h~'llorj{1 I'r flok
\""lf dal Ik mijn ~lrill5-niet meer kan it"1en
iJh Ik oud ÎH:n_ Nee, d<lIIS een It' milkl..dij'
ke grap_ Ik denk dal \Irip~ in een kompakte
vorm beier w e-rken. Ma<lr dat hangt natuur-
",k'~ .-an--dMlTt~ af Mijn !sa"", \1
lIJD ooi. groter, maar dat ZlJIl allemaal grap-
pen. Strrpv LIJDperfekt Ke~-hlkt om grappen
te vcrtellen. maar als j~er I(:(l, IlleUW~ mee
wil doen. moet je de komlwhe striptaal
tu(:h wat door elkaar schudden De grdppen
groter afdrukken zorgt er HP ten of audcre-
rnanier voor dat ze grappiger liJn .•
Veto: J~"'('rkJ vOI)r een W'(kt:Ii!ks~ kram IN ehl-
(ag" W,l! h~1gem"lli/J}k ,'m duar b"men 1<,
ger,lktn1
Ware: ""'et:nec, Ho()ljtetlaklt'ur~ Vinden
~Irips mdar nil...., Ze drllkrll dal de ltlt:TS
geen strips It'l,en, Ik wrhui~de naM Chka'
g.>, nad,u ik t'erst in een wel.elijkse I-ralll in
Austin h<ld g,'publiC1."erd ril weinig gd lil..
h<ld Ileh,l<l, Mijll krant intervie .....dt· Art
Spkgdmall (...."n 'MJu~',de emge ~Tnp dit·
de Pulltzerpnjs won Ilvdr). Di(' 1>('\,011mij
iJan_ En 1(1zil dat. PUlir nepotllisme du~,.

Film

Velo: Srrt9c1m<1n tI(Vlnd( je ook roll het I'NI
h{II'aûrJ( :/I'heutl I'all de ltnf'l'TrdJ
Ware: ~Heeft hij dal gell'};d? Jezus, dolt
",i\1 ik niet. Hij stcunt mc wel crg,.
Veto: Waan.'I11 maûk je Sir/ps?
Ware; ~Nog zo'n vraag waar Ik een am-
wIHlrd ur wu moelen iu:bbt:n, Hct llICl....!
naluurhjke alll\\lourd /.al wd zIJn dM Ik ('r-
mec opgcgroeld ocn. hOl'wel ik er nooit
"Chl gdc,,,,,o ht:b. Als afg('Sludterdl' van
een kunSTschool denk Ik dan weer Jal Ik
~Irijl~ ht:b gekuzcn omdat dil' kunstvorm lOl
Ilill.tkerc hoogw allc ,Indeel' kUlIslClllnkm-
porcen. NIet allcen Sdlfl,1Veil en Il'keru:ll,
J(' IKhl wc! ~ChrijVl'lI l'll Ickt:Ilt'1l nooig,
maar ~trll'S IUd)..t'n Î\ eil!enlij" gt't'n V<lllbt'i,
de Jc moel ook verstand hehbt'n van ti('WI'-

gmg en van muZiek. Voor mij llji.t ~Irips
mak<'11meer op mu1iek knmpuneren dan
op schildel~'n. AI~je stnps leeS!. kT('l'er Je
jl.eluiden en filmsekwemcn in jc hoold,.

~Op de kunstsch0<11 h"d ik nogal Wolt
• leerkr"cblen die me probeerden te ontmoe-

digen_ Ik kreeg 1#0: er niel 101'om StripS Ic
11'7en_Zl' keken er ge\v()(Jn n"ar en u bl'-

knuseerden de kemposuie. Daar is niks mu,
mee. maar l'en vtrip is veel méér dan kom-
poslnc. Hl'! Idl'e om ccn bc-rld Ie lezen. was
hen volkurnen vreenut Hel verschll tussen
1I""r een prentje kljken en het lezen h
enorm .•

Veto: War wil je (I!ln/lijk (llrrbrrn.<lm:>
Ware: _~,üh. Ik hebntks Ie vcrtellen. Ik wil
dllt-ell lel!>maken dat '<:0 veel mogdi;k up
de realilell lijkt. dat 111 een of ander opzhju
h;I.t op hel leven. AI~ Ik kIS Ie venellen
had. zo,- .1.. po! mrw. of spccchschnjvcr ~IJn
){t:wllflkn .•
Veto: 1-I-;/,m_'1tIruhl;':ttr je]r ~mp.' Jan'
W.. re: _IJ., wn'l hel nier. Dit i~het soort
vragcu waartnee je jt'le1! marren als Je \iRt
re woelen in je bed _"'1i~s(hienpubllceer ik

\~d (11\1 ('I' te cchcppcn. Ik J,,~:dil zeker
nkl om beroemd IC worden. Dan 7,IU 11.. JI<
leur zrjn geworden of zo. Mtssemen Jll.d"k
Ik re wel I'mdat Ik ~rèl.\g7\1lkt' dingen in
een krant zle staan. Maar l.t'lf~dat I-lopl
111('1. Als ik ruün strrp~ dan in dl' krdnl ZIC.
vmd ik rs: likt góat-mndat 1k:'1"'t'1:ema3kt
heb, Dal i~het tra.nüonele konDIkt van een
aruesr. Antwoord ik t'igt'nlijk wel op Je
vraag1.

Waarheid

_0\1 school probeerden ze (ln~ te kWII
over ons werk te praten. nar rnaakte me l.Jl

boo~_ Fr is vtllgen~ mij ni<'t~ 1inlolf'r dan
o~(_>rjl' wcrk rraten ah je ('f likt 111,I..Iollll
om cll' jui~tl' woorden tI' VIllden. MI>~chkn
IllO('1 ik Je hellen als Ik ,'l'n anlwomtl vil\d.~
Veto: Er ::i/ rm oJpl'~lIm4~ Nllhi:d /fJ Je wrrk.
AI/ts ITrWIIJI l1,wr dkllar Di Iwrh'lijkl,.'iJ 1.1
I,,,'h niil :0 i}t.'/T1Iklur<,crd'
Ware; _Ab ik M.hriJf. unISI".Jn V,llllflf .111I'r-
ld ~'erl>llldingcll, Dal betekent niet dil! Ik
t'en lamni~h~ )tee~1 heb, waJrUoor alk~
een ,'l!;t'll plaatsje moel krijgen_ Ik hdl ge-
W(i()IJ e~n waar.t:hijnliji. ouden.\'ets idc('
over sdlOollht'id •
Velo: .Ir bMI nu b"!19 ma tin ~'rrhdiI/ van 240
pa9;'1<1'J, dal na dr ~(hlllmd~ d(r/lJI!1 ull ...m,
dilijk (I(I~ il1 un b._vk l<1/"",Jrdm .~êbullddd_
Hth i< crn .qrdrt",illcrrd pl",n I'tlll Jul boel;'>
Ware: ~Ik y,(;etlo onge\'('cr \\-al cr wall-
neer 7011~dlt'lnell, m""r Ik heb nlct JJles
klaolr, Ooln 10U hel niet meer ill\t'fe~>;.Jnl
zijn .!ln dan val JlcoJekt IC wérkén_ Hel teu-
I..e<l"11 l'en ~'narlU maken ISdat je Je pers.o-
nolgt:~ ill ~'en I'lrpaolldl- situalil' plaam cn
lkl hOI' 11' reag ....rcn_ Ik maak dat verhaal
nJIUIHhJI. ouk om mIJn o:i~t:n mugelijkhe-
(kn It' 1(_>\I".n,Ik ben 1lt1~joni-( en Ik 1Il,1ak
olll,'lbJre rOl]\f'n, Som~ kan ik gewoon niet
Kdovl>n hOl' 'ikeot mijn wt'rk h. En ~.t'1l
!'.lar d.lf:('11IJln kijk ik 1I0~ <,en) en dJn
~inu ik het I1kt meer zo slecht. Ik hoop d<lt
('r In UJI l")ek W,\I kklllt: qukjt'~ waarheId
Lulll'll litten, ..

Ge,-t Mee'ilérS
m,m,v, Jan Rex

ChriS Wart'S -Amrt N"Vf!lty t..ib"lry (vrurfopI!1
~'{n ddtn) IwrJI ui/!JCjtWt' "'-')(lr Fal1ra9raph,,:s
I'.','fi' sl!Jt/,'rrl 'l!.lvm4a9 27 nOI'(mbtr vat! 11>11
tal 19 u lil Htl Besfolm Lalld.


