
Artsenverenigingen drukken hun zin door

Numerus clausus is vanaf
volgend iaar een feit
Gorise week donderdag werd op

het Ministerie van Sociale
Zaken een akkoord gesloten

tussen de ziekenfondsen, de artsen-
syndikaten en ministers Colla en De
Galan. waarin de kontingentering
definitief vorm kreeg. Er komen in
2004.slechts 650 afgestudeerde artsen
en 150 afgl!stlldeerde tandartsen i"
aanmerking voor een Rizivnummer.
Dit betekent dat ren dul van de in
2004 afgestuurde artsen geen (tand)-
artsenberoep zal kunnen uitoefenen
na hun studies. Onmiddellijk gevolg:
de toelati"gsproef wordt vanaf vol-
gend jaar al bindend en seJekleert ol
van meet af aan stevig naar het aan-
tal begimlende studenten geneeskimde
en randlteelkunde. Donderdagavond
was er een debat van Medica over de
toekomst/u de gtZOl1dheldzorg, waar
de receare ontwikkelingen uiteraard
nier onbe~p,.oken bleven_

OOrspronkelijk was het de bedoeling de
proef een proefperiede tr- gunnen om haar
deugdelijkheld te bewijzen. Het is namelijk
etisch en pedagogisch onveramwoord een
dergelijke proef nu al als selekliemiddd te
gaan gebruiken. Dokier De Toeuf van de
artsenvereniging wil echter van geen uitstel
weten, 'want we hebben er allang genoeg
moeten op wachten." Toch is het vreemd
dat men al dertJgjaar heeft kunnen wech-

ten, en dat nu alles zo snel moel gaan, en
dat terwijl er hel voorbije jaar al veel in-
spanningen geleverd zijn om aan een t!!st Ie
werken, die nu volledig In diskrediet dreigt
te komen. Dokter Van den Oever van de
Christelijke MU1Uilliteiten was minder hard.
Hij zei dat dIe 650 eerder een richtgetal
was, en dal dat wel nog een beetje aange-
past kon worden. Garantles op papier zijn
er hiervoor echter niet.

Er is ook sprake van onenl~lf~id tussen
de lederale minister van Sociale Zaken
Colli! en Vlaams ondenvijsminlster Van den
Bossche. Colla werkt nu a I. in samenspraak
met de artsensyndlkaten en de ziekenfond-
sen, de konrtngemenng uit voor 2004_ Van
den Bossche daarentegen wilde voor de test
een proefperiode van drie jaar, zodat de
kontingentering pas in 2007 zou Intreden.
IX' artsen die In 2004 alstuderen. beginnen
al in 1997 en worden dus nu vooral wegge-
sctcktccrd. Komt de konnngemertng er pas
in 2007, dan kan men nog IOI2J)OO.wioChtt-
ten mei hc.-IInstalleren van een denntneve
toelaüngsproet. Tegen dan kan de lest vol-
doende bijgestuurd zijn om zonder veel
rouren te selekteren.

Garantie

Jan Adé, sekretaris-generaal van het
Hoger Onderwijs. betreurde dan ook sterk
dat de proef op voorhand niet beter kon
worden gevalideerd alvorens als selektie-
middel gebruikt Ie mogen worden. Ander-
lijds achue hij het de plicht van de Vlaamse
Gemeenschap een ltJelalingsekSJlllen Ie or-
ganiseren alvorens de studies te beginnen.
eerder dan af te wachten met de seleküe tot
na de studies, en dit is een federale beslis-
sing. De studenten geneeskunde lieten bij
monde van hun preses Frédérlc Mttkers
weten dat 'we nog meer tegen de kontin-
gentering lijn dan vóór een roetaungseksa-
men.'

Moderator Guy Tegenbos vond dat de
geneeskundestudenten nu toch tevreden
kunnen zijn, aangezien er een aantal maat-
regelen In de gezondheidzorg aan het toe-
latln~ksamC'n gekoppeld worden. In het
akkoord staan immers ook bepalingen over
de verplichte pensionering van de erts op
67 en over het centrale medisch dossier dat
van tedere patiënt bijgehouden moet wot-

den. aovendren wordt er ook gesproken
over een regding voor groepspraktijken.
Maar F~dérlc Ml!t'kers vond dat er van l'en
koppeling geen sprake Is, "aangezien enkel
de kontingentering tot in de detaUs gere-
geld Is, en de rest van het akkoord een in-
tentieverklaring is, die geen enkele garantie
bIedt ever de inhoud van de maatregelen.
Die maatregelen zijn wel goed. maar er is
geen duidelijke garantie dat ze er komen."

Over de legitimiteit van de test werden
ook serieuze vragen gesteld ..De test wil na-
meliJk ook de kennis van biologie en schei-
kunde testen, naast wiskunde en natuur-
kunde. En bepaalde richtingen, die noch-

onlangs werd er een In de bevoegde kommïsste van hel Vlaams Parlement t""cn dekreet
voorgesteld mei als doel minimumnormen te bepalen voor studenten kamen. De bepalin-
gen over kwalitdt die in het voorsiet .....n delreet staan Ingeschreven zijn echter veelte
streng, waardoor ze een aanbodstekort en gevoelige prijsstijgingen op de kamermarkt
zullen jeeeren. Hoewel er in het parlement begrip is getoond voor deze kritiek, is er nog
absoluut geen zekerheid dat met de standpunten van de studenten rekening zal worden
gehouden. Rond rechtzekerheld. huurwaarborgen. prijs, kontrakten en gemeenschaps-
huizen is er nog altijd geen regeling getroffen. Ook de Leuvense schepen van huisvesting
Brepoels mengde zich vorige week In de diskussie. Volgens de schepen komen er binnen-
kon nog Initiatieven van het stadsbestuur met betrekking UIt de kamermarkt. Om een
degelijke regeling rond studentenkamers te eisen en deze eisen kracht bij te zetten crgan-
tseen SOCiale Raad (toko) op maandag twee december om 19.JO u een betoging op bet
Ladeuzepletn,

(or)

.............-....-
l1li......-1.

nummer 11
maandag 2 december
I..... 23-1,,'R7

.IIP"~ lnI" ....x
IWH"tbIod - .ondIUnI nIc1 ".rI Ju", lOl .~ ... I

tans veel kans op slagen geven. zoals de
richting latijn-WISkunde, hebben juist erg
weinig uren biologie en schelkende. Vol-
gens sommigen is hel gevaar dan ook reëel
dat de betere studenten juIst veel moetljjk-
heden gaan hebben met de proef. Ook het
feit dat er geen verpleegstage: als mouvaüe-
lest werd opgenomen in de proef vinden de
geneeskundestudenten erg jammer. Ook
wordt het hoog tijd dat de asplrant-studen-
ten genee-skunde degelijk geïnformeerd
worden over wat hen te wachten staat. Jan
Ad~ verzekerde echter dat In januari een
tntormauebrocbure met voorbeeldvragen
verspreid zal worden.

Een ander probleem is dal er minder
studenten zullen zijn. BIJ Thndheelkunde
zou dit kunnen betekenen dat een aantal
rakehenen slechts heel weinig studenten
zouden tellen, zodat hun bestaan bedreigd
wordt. SamenwerkIngsverbanden zullen
zich dan -zeker opdringen.

Rest er dan nog he:t feit van de 'kosten-
besparing'. Er is altijd gezegd dat. door hel
aantal studenten te beperken, en dus stu-
denten die niet zouden slagen op voorhand
uit Ie selekteren. dit een serieuze besparing
zou betekenen. Dit is echter geenszins het
geval. De rektoren hebben van de vlaamse
Regering kunnen bekomen, dal het vernes
van het aantal studenten geneeskunde en
tandheelkunde geen verlies van subsidies
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• lezersbrieven
Alle lczervreakues kunnen bezorgd worden op hel rf'ddktir::sekn:laria,lt in de

" Mdcrs~tra,1t 5, ~OOOLeuven en moelen vUI'lrvrjJda~ namiddag 16,OQ\1 binnen
zijn, liefst op d15h'Hc nf via e-mail verochagnr.ans.kulcuvcn.ec.be.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op
Leuvense (stud"nlf>n-)al,.tUali\f'it. Anonieme brteven korru-n nooit in aanmerking d",
schrijver mot'! steedv naam .. studiejaar en at.lre~ bekendmaken. Slcdll,> uitzonderbjk.
en na uhdrukkcJijl en gemotiveerd verzoek. kunnen te weggelaten worden In veto.

Brieven die langer zijn dan 1400 tekens (~I""lil"SInl.....grepen. WiUovereen kormmer
:I: L') gelikte bkld:djdc: rm- dubhele interlinte] worden In principe tageken. De redak-
tic behoudt zkh hel recht voor brteven ntee te plaatsen.

Internet
Graag wou ik nog tets aan het anikei uit de
vorige Veto over die gratis Inremetabonne-
menten toevoegen, Het is Inderdaad waar
dal iedere student van de KU Leuven kan
inbellen in Leuven, Wal echter niet waar is,
is dal ook iedere student kan Inbellen op
een server in Konrijk, Dh stond nochtans
zo in de vorige veter

Ik heb dit namelijk nagevraagd in het
rekencentrum in Heverlee en ze wisten hief
van niets, Ze weten enkel dat ze wel van
plan lijn om een dlal in in KOrtrijk IC voor-
zien maar of dil nu al operationeel is, is een,
andere vraag, Ook wisten 1:C niet of sruden-
ten van de KU Leuven daar zouden kun-
nen inbellen,

Ban. packee, eerste kan elektronica

Mallemans
Beste redaktie, ik prolesteer legen de pu-

blikatie van de column van Frans malle-
mans, Ik heb totaal geen boodschap aan
deze nonsens. en ik begrijp niet hoe Veto
het week na week blijft volhouden om de
column af te drukken. Als jullie het mij vra-
gen: verspilling van plaats. Het is trouwens
een goed tdee. lijkt me, om dit gezwam
loch zeker rner op pagina drie Ie plaatsen,
waar normaal het redakuoneel uiutsboon.
Kwestie van jullie geloofwaardigheid niet te
verliezen als er nog eens een redaktioneel
wordt geschreven, Ik roep atle lezers op te
reageren tegen publikatie van de column,

Dirk noeckx

Fakbar
Beste (niet langer onafhankelijke) Velo.
Volgende reetmening bij jullie voorts voor-
treffelijke artikel 'Geen lafels vrij op don-
derdagavond' over onze fakbar, servev's Is
alleen de fakb.u van de Nieuwe Filosofische
Kring (Nf'K), en niet ook die van Gods-
dlcnstwctunschappen (GDW), zoals werd

aangegeven in veto. Vorig Jaar was Harvey's
wel de takbar van GDW, maar niet die van
NFK. GDW heeft haar lakbar In TIjl/Le
Must op het hogcschoolpleln. en heeft dus
crueteer niets meer IC zien met Harvey's.
Verder nog een kjctnc opmerking: de film-
avonden van NFK zijn niet wekelijks, maar
om de twee weken, cu onze preses heelt

nooit de uitdrukking 'heavy' gebruiktl
Overigens zijn wij van mening dal de 'W'
van wijsbegeerte uil alle akuvtrctten van de
fakulteit Letteren dient geschrapt. We den-
ken hierbij ondermeer aan de lakbar 'Wen
L'. Filosofische groeten.

Het praesidium van de Nieuwe
Filosofische Kring.

o column
'[_Jij heeft hel" ribben gekJlellsdtt,
flop heur muilgeslégC'n, tseur se-

pijnicht. het emoeziasme geknakt in hel
hart van heur schoot! blommekent. IJij
heeft heur heur passie ontstolen en zo
lieur seks I" Zo begint de spannende thril-
ler die mijn grootvader zaliger schreef
naar aanleiding vall obskure outwikke-
lingen in het vliegwezen uit die tijd. Bij
publikatie vat! de eerste druk verscheen
volgende kommentaar i" diverse kranten:
"Eenen nieuwen Hendrikus Cansciencius
lijkt opgestaan ", ell daar dan zeker vier
uitroeptekens achter ... Enfill, het is een
mikrobe die inliet MalfelllaflSeJlbloed
rondzwemt. en die gelukkig geluk telken-
male een generatie overschiet, aangezien
ik me mij" pa "iet meteen kan voorstel-
ten meI een bic in zijn pollen. Hij is, zoals
geweten, niet de man van lier gesproken

..... woord, 1001 staan vmt de gescllrevell vari-
ant ervall.

Soit, die eerste tin is perfekt toepas-• baar op het fot va" OITS LJlceNe,
Ook zij werd teil enreclue liet s1achtoffer
van wat wij lieden teil dage kunnen om-
sc.hrijve,t als de 'beruchte ruk "aar

o vrije tribune
Veto moet onafhankelijk blijven
Op 11 november werd de verkiezinS>proce-

dure van de hoofdredakteur en redaküesekrerans
van Veto gewijzigd op een Open Algemene Ver-
gadering (DAV) van toko, de- Leuvense Overkoe-
pelende StudenteoorganiSo'ltic. Vanaf nu worden
beiden rechtstreeks verkozen op een OAV. De ver-
kiezingsprocedurt: zoals die lot dil jaar geregeld
was - de bocldredakteur en de redakti&'kretaris
worden verkozen door de Vetoredaktie en ter
goedkeuring voorgelegd aan de verschillende ge-
ledingen van Loko - zorgde reeds jaren voor wre-
vel, maar een Ikgelijk alternatief was er tot nu toe
nlet gevonden, De bnlming van de OAV een
weck geleden is dan ook weer een staaltje van
ondoordacht en snel handelen.

Veto is en hoon een enafhankefijk uuden.
tenblad te zijn. V.wk wordt haar loyauteit naar
toko en de KU Leuven in vraag geo;teld. Het leit
dat dit gebeurt, is een zeer goed reken. Dat wil
immer> zeggen dat Velo haar taak als kritisch blad
goed vervult. Velo moet kritisch staan ten opzichte
van de KU Leuven en dl' nationale overheden,
maar OOKnaar toko toe, !let is al meer dan eens
gebeurd dat een beslissing van bijvoorbeeld een
DAV van Loko herzien is na een zeer kritisch ar-
tikel van Veto.

toko heeft het «hier ueeds moeilijk gehad
met kritiek. Soms loopt de emmer voor loko over,
en beginnen u vragen te stellen bij de zes woor-
den naast dl- hoofding op de voerpagina van Veto:
'Studentenweekblad van de Leuvense Overkoepe.
lende Kringorganisalie'. neze woorden worden
dan gebruikt om Veto op haaf 'loyauteit' te wij-
zen. Iedereen weet echter waarom die zes woor-
den daar staan: slillsidi('l. Doordat Loku als enige
representatieve sudemenkcepel wordt aanvaard
door de KU Leuven, worden de everheidsubsidies
voor de studenten door de uni\l(.'rsiteit aan lOku
doorgestort. Als Veto geen geleding van wka zou
zijn, kan hel dus filJanóeel niet bestaan, tenzij
Löko Veto .lis vrije vereniging in schijven zou gaan
subsdieren. Maar dan is er hekmaal geen sprake
meer van onafhankdijkheid natuurlijk.

Ook de KU Ltuvcn heelt het vaak moeilijk
met de kritische ingl'Stddhcid van Veto. Op zo'n
moment probeert lij drtlk Ie zetten op de alldere

b't:ledingcll van loko - en in eerste instantie op
Kringraad omdat deze raad het dldnst bij het rek-
toraal Slaat. In hel verleden is de subsidiekraan
naar heel Loko zelfs dichtgedraaid na kritiek van
veto op het beleid van dl- universiteit.

Zonder haar ollillhankelijkbeid is vete Veto
niet meer. Oe buffer die Loko 101 nu toe was tus-
sen Veto en haar broodheer wordt flinterdun, nu
toko meer val heeft op haar krant. Loko mag zich
in de toekomst schrap gaan zetten naar de KU
Leuven toe als deze laatste druk gaat uitoefenen
om de scherpe kantjes wat bij Ie schaven.

Weinig studenten beseûen ook de draag-
kracht van artikels die in veto verschijnen. Vaak
hoor je de uitspraak dat Veto het meest gele7,en
studentenblad ÎS in Brussel. Dit maakt ook duide-
lijk waarom de KU Leuven vaak hard reageert
tegen Vt'to. Het is immers als rektor niet plezierig
om verantwoording te moeten gaan afleggen in
Brussel naar aanleiding van een anikel ;0 een
'stom' studentenblad. Uitspraken als 'Wat welen
die kinderen daar nu van .. : zullen menig uuden-
renvertegenwoordiger bekend in de oren klinken
als het over Veto gaat. Nu holt Loko blijkbaar als
een schoothondje achter de KU Leuven aan. en
maakt haar blad volledig monddood.

toko mag vooral uier vergeten dat Veto als
persmedium maar aan één panij verantwoording
moet ant'ggc"n en dat is aan haar lezer. En aan le-
zers heeft Veto geen gebrek. dat hebben endenee-
ken in het verleden duidelijk uitgewezen.

Het doorgroeten van mensen uit andere gele-
dingell van toko naar Veto zou zeer welkom zijn,
en zou een gr~11 deel van de problemen voor Veto
oplossen. Er zijl) echter weinig mensen die het
zien zitten om zich zo imensid meerdere jaren na
elkaar te engageren. tevens maakt du de selektle
van hoofdredakteur en redakuesekmans heel
moeilijk. Iemand die nooit met Veto ol een Gelijk·
aardig blad heeft samengewerkt. kan zich onmo-
gelijk een beeld vormen van een goed profiel van
hoofdredakteur en redaktlesekreraris. Een DAV Is
dan ook zeker niet in staat om een ploeg voor Ie
stellen zonder dat Velo dit positief adviseert.

Om af \1' sluiten enkelt' bedenkingen bij het
lOt stand komen van dt' be~lis~ing, De rol van de

voorener van Kringraad in heel het verhaal is
zéér merkwaardig. loko bestaat immers uil zes ge-
ledingen die volledig autonoom van elkaar wer-
ken. Die autonomie is zeer vergaand. Elke raad
heeü haar werkdomein waarover een andere raad
niets te zeggen heen. Dit ÎS ttn van de hoofdpijltrs
van de struktuur van Lcko, namt'lijk een henzon-
tale. Alle geledingen zijn evenwaardig en kunnen
nietteruggenoten worden door ten andere gcled-
illg. laaI Staan door een hoger orgaan, Het enige
dat boven een geleding staat, is dl' OAV. Die heeft
echter maar twee taken: de verdeling van de fi-
nanciële middelen tussen de geledlngen van toko
en het goedkeuren van Strukluurwijzigingen bin-
nen de koepel.

Dat uitgerekend de voorzitter van één van de
geledingen aktief een voorslel steunt om de onaf-
hankebjkheid van een andere gdeding zo dras-
tisch in te perken. lijkt mij echt onmogelijk zonder
alle basisprindpes van Loko in de prullenmand Ie
werpen, en gewigt van een zeer troebele kijk op
de zaak.

Andmljds houden uitspraken dat het geen
zin hedl een stemming op elke raad afzonderlijk
te houden en dal je dit even goed in één keer op
de OAV kan doen geen steek. Ze wijzen eveneens
op een troebele kijK op de zaak. Elke raad bena-
dert Veto en elk onderwerp in het blad, vanuit
haar interessesfeer. Hel is dus net evident dat elke
raad hetzelfde stemresultaat geelt.

Di: konklusie kan echter ook zijn ditt de twee
voorgaande elementen Juist wijzen op een zeer
helden' kijk op de zaken, en op het Feit dat er stil-
aan toch werk wordl gemaakt van het idee dat
menig preses van vooral grule kringen al lang be-
zig houdt. Zet de presessen samen In een super-
raad en laat die alle voomenen stemmen die de
sociale, onderwijs-. kulturele-. sponwerkgf(l('p en
werkgroep van de buitenlandse studenten hebben
voorbereid. en publkeer die in Velo. Zodoende dat
de horizontale struktuur van loko vervangen
wordt door een vertikale. zeer hiêrardiisdre muk-
tuur. Hopelijk kennen de presessen dan hun dos-
sters goed.

Steven Leemans.
Voon:lttcr Kringraad 1993·95
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rechts', 'kortziclttiglleid', 'middelmatig-
heid' of gewoonweg 'dommig/leid'. Het
komt er I/(~dkimkreet op neer dal Ohr.
Picter Petmix - sekretaris-generaal-voor-
het-~!en Vlm OIJze duivenbond en daar-
door nogal tevreden over zichzelf -Iwar
lief zwijgen lueft opgelegd, wal haar
jotfmalistieke huppelpasjes doorheen het
mi]ieu betreft. Mijn persoonlijke kommen-
taar Ifietoll is nogal bondig: MGijdie met
een prijsduif ~oeit, past op, dra zit gij iIJ
zak en as, geboeid!"

Aallieiding van deze beperking in
's kinds olltwikkeling was liet

artikel dal ze schreef over 'Vette GlISt elf
Zljll vuil duivenkm', Daar was Ilogal wat
reaktie op gekomen, aangezien Velte Gust
in het algemeeu beschouwd wordt als em
vooraanstaand lid 1'011 de dmisfrolltelijke
Kn'lIgell. Was mijn grootvader de nieuwe
Canscience, dan is zij op zijn millstJie
nieuwe Holmes. Uiterst voorzichtig had ze
Zijll ware ,qelaat ontbloot, zonder dat die
hufter in klvestie er weet \It1rl'had, waar-
door de bOIll Ilo/uur/ijk met v-;;'hoogde
kracht i/lsloeg. Eli daar werd niet om ge·
lachen, De heer PI'1111ÎXstond op het punt
mijn zuster ('1/ plein oublie te vermoor-
den, ware net "iet dat hij ;11 den begillne
vall tijn carrière als sekretaris-gnferaal
geregeld beschouwd werd als 'voo"rtdrager
van het gedadltel1goed vat! den heer Mal-
lemans Karel waar begrippen als 'ollaf-
hat!kebj/l(~jd van den schrijver', 'vrije
meuill,qsuitillg op efk moment van den
dag' en de 'rechten vall den ïuensdi' toch
wel centraai staall ... 2~

net resultaat is dat Kleine GII$ta,
1..1de aseksuele dochter 1'011 Vette

Glist, nu om de twee maanden een soort
\.'all krantevaluatie mag doorvoeren, dat
er elke vrijdagmiddag om 16.00 II leden
valf de bond kunnen komen kantroleren
wat er geschreven wordt en dat er op hel
eind I'at! het jaar een nieuwe Itoofdre-
dakteur kali verkozen worden die hele-
maal geen verstand heeft van hoe ZO'"
blad gemaakt wordt.

Omdat, naar ik begrepelI /teb, der-
gelijke dilJgf!1Jstaall te gebeuren

binnen Veto, wil ik nogmaals naárukke-
lijk stenen: "Wat baten organisatie of $0'
daal talent, als ge niets dan blaten ketll?M,
ell hieraan onmiddellijk gekoppeld:
"schoenmaker blijf bij IIWf1l teest", en
tenslotte {in aescendot]: "Als ge alllier
inziet dat die bende redakteurs. redaktri-
ces en allder pluimvee elke week IHW din-
geil staan af te draaien voor IlW schoon
ogell, I!II met veel goede bedoefingeIl, dat
ze elke week eetl ongelooflijke stunt dom
om zo'n blad te maken f1I als ge denkt
da/ge't beter kunt of ander d;'lgetl, wel
dan zeg ik, ik weer niet wat, maar her is
in ieder gevalgeetl schoon zaak en ruikt
verdacht veel naar een Grote Kuis, waar
ik persoonlijk "jet mee omkant"DOOd aalf ollr. PmtJÎXf

Frans Mallemans

'Wij/tH Kart! Malltman$, mijn fJrootvader.
/941. Owr den hO~'rlin!Jen dtl1 spion in het
duiwllkar, Thomas Prijuhens, sr-No p. MS.
"Luws van OWrs/ry/tn 24 IIOvtmber /991. 'BI)'
imvijdill!J van een nimwt kracht'. wrgililuing
101 van DDV8 (Otll DuiVm8ond), fJtsponstrd
door 'Marl' til brood, IlÎlfJtsreldt dOfJd', SI-N.
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Jobstudent mag nog maar 40.000 frank verdienen

Interimkantoren fnuiken jobstudent
ei,sijfers vtm de verscheidene

iondiensten blijkt dat studen-
teil massaal een vakantie job

zoeken. Ollder andere door de stijging
\'alf de studiekost wordt studaell
duurder. Als gevolg gaa" meer en
fileer studenten werken, om recht-
streeks of ol/rechtstreeks hun studies
te betalen. Een aantal onlall9.{ afge-
kondigde begroti"9smoat,..egelell tref-
feil deze stilden ten op twee' vlakken,
Teil eerste wordt het vakantiewerk
van maximum één maand ju de toe-
komst gedeeltelijk onderworpen aan
de sociale zekerheid. Een tweede
maatregeltre!! de student die op zelf-
standiqe basis prestaties levert.

denten liJJclI~ (k vakantie aan de slag. Zij
vormden hlcrmcc geen bedreiging voor de
reguliere werknemers, maar werden tnge-
zet voor extra klussen of om vaste werkne-
rners lijden~ dl' vakantie tijdelijk te vervan-
gen.

Zwart

0 e huidige vrijSlellillg van RS.l. tüdens
dc vakarui emaanden, wordt echter vervan-
gen door een gedeeltcljjke onderwerping:
2.5 pruccnt n-n laste van de student en vijl
procent voor de werkgever. Dit b vooral op
termijn een belangrijke maatregel. Hiermee
is immers een aanzet gegev c n vuur stelsel-
matige verdere onderwerping aan de socia-
le zekerheld. waarmee de loon kost voor
studenten ook 1iI1stijgen. Ik crudem krijgt
echter niet meer rechten, maar enkel meer
lasten 011 zijn boterham.

Ondcnusscn juichen de vakbonden de-

De eerste maatregel betreft de vrijstelling
van RSZ tijdeus de drie vakantiemaanden.
Door deze \"(ij~tdling konden tallozt· SIU·

het jaar des oordeels 2004

Fototentoonstelling

de Iurowcdstrijd van Srudcntcndienvtcn KU Leuven It·\·t·f(!l- een mo"i n'~ullilal op.
Wil je de piuige details van ln-t studentenleven nililns bekijken. kom don tMiITde
tenWOllstelling van een 'IO-till ge~ele('[eel'de fulO·S.
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Facuheit ETEW, NaamseSIraai 69, )000 Leuven

IXu ww>!rijdwerd K"'J .. ,,,.,,rd door TVShlb.o.Nik"", eer .. Il~tlk.Alrna,Arn" Vdll nl Sluç.

Z~ maatregel toe. 7Jj zien in <I~spektakulat-
re stijging van de geregistreerde studenten-
arbeid c e n bedreiging voor de reguliere ar-
beid. Hlcrmue wordt echter uit het oog ver-
loren dill enkel door de Inforrnanekarupag-
ne-s van tic overheid het aantal !/frt'gistrurdl
overeenkomsten zljn gestegen, werkgevers
raakten er immers van overtuigd dat sru-
denrenarbeid Onder kontraki een goede op-
lossing is: g.xdkoop en Ileksibel. zonder
zware admlnlstruttcve la«. Maar duurden'
srudemcnerbckt zal de arbeidsmarkt niet
ren voordele van rcgulicn' nrbetdskrarhu-n
saneren,

De enige groep die voordeel za) halen
uit de nieuwe maatregclls namelijk de in-
rertrrsekrcr, Uil ~ijtcr.. blijkl dat de interim-
sektor t1Ual vëraruwcordeüjk is voor één
vierde van alk geregistreerde komrakten.
Voor hen komt Oeksibilitcit eerst. de toon-
k0'51komt slechts op de tweede plaats. Die
laktureren 7ij immers toch door aan de
werkgevers. Nu zij op deze manier ook de
sruocmenmnrkt meer en meer in handen
krijgen. nemen 'lIJ een stijging van de loon-
kosl er grila): bij.

Zelfstandig
~

De tweede maatregel trdt de student
die als zelblandige prestaties levert. De re-
gering voornet immers de halvering van
het bedrag waaronder zelfstandigen in bij-
beroep niet onderworpen 7ijn aan de bij-
dragcpltclu. Het huidige vrijgestelde mini·
mum '1,11178.000 lrank l"U gebracht wor-
den op 40.000 frank. Bel..mgrijk is hier dal
studenten onder bepaalde voorwaarden lOt
de kategorie van de zelfsrandtgen gelijkgl'-
sreld mct zcllnandigen in bijberoep beho-
ren. Zowel de universiteiten als Sociale
Raad ph-hen hevig voor hel behoud van
het oorspronkelijke vrijgesteld minimum
voor deze k,l!'·I!{'ril'. Ook al i~ zellctandigc
arbeid voor Sludrmen ru.-.geen randleno-
meen, het valt op dat deze kategorie van
arbeid onder de studenten een stevige toe-
name kent.

De hieronder vallende wgmenteu van
arbeid zijn - voor studenten - vooral
journalivnek, prtveeraalendcrrlchr. enquête-
werk en ck- traditie om als tn-ctcnce - dit
h Jls zc!f~t,l1ldigl' - prntalil'S te leveren.
Werkt'Jl onder dil statuut i~ voor de studcut
geen postueve. maar l'en opgedrongen keu-
ze. De prestiltie wordt Iortaitarr bepaald,
zonder heffingen van Ilskah- ul !i-OciJle,1.H<I.
Fr zijn hier geen mlnimuuuarh-vcu van
toepassitlj,: el1 het ~(l(i,"ll recht met ZIJI1

dwingende beschermende bepalingen li

eveneens nlcr van toclMssing. Alle lasten
van sociale en liskale aard worden op de
schouders van de student )otelegd, Boven-
dien geven de meeste opdrachtgevers tckst
noch llitlell bl] de eventuele onderwerping
aan hel soctaat ~lat\Jut van zdfslillldigt'n,

Gelukkig was er de vrijstellingsgrens
van 78,000 frank neno-Inkomcn als 7l'I!,
slJndige op jnarbasts voor ch.'~lIIdt'IH die
il1I11de voorwaarden voldoet De grens is lil

de prakujk aanvaardbaar, nangezten er nog
korreknes moelen woeden tuegerast wan-
neer de pr(";lilties worden gt'kwrd in een
onvolledig jaar, Als dl' grem \\CHdl gehal-
vccrd. zullen de freelance werkende stu-
denten in clt, regel bijurilgepliehtig worden
aan hel ..octaal staruur van dl' zelfstandigen.
met .11k linilneielt' en adl11l11i~tralieve lHO'
blemen vandlt'n. Een dl'rgelijke e('n7ijdigl'
\'crhuging \'.1tl de laslen \'tJoOrde groei) ge-
lijkgestelden l11etzelfstandigen in bijbcroej),
is sociaal unaalwilardbaar.

Grijs

Het µroo!~te gevaar. 7Qwel voor dl'
overheid als \0(0( de ~tlldcllt('n, blijfll'rhl"r
ue tocnaml' van het zwartwl'rk. Er moet
Ililmdijk nit't alll'l'n rekening gehouden
1Y0rden met de stijging van ck loonklKl.
ook de bijkomende formaliteiten bij onder·
werping ill1l1dt' RSZ zltllen zwaar doorwl'-
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gen. Werkgevers zullen wellicht beslissen
geen komrakren meer 011te stellen. Door
een tocuanw van illegale arbeid berefkeu
noch de vakbonden. dil' een ~tijging van de
reguliere arbeid willen, noch de overheid,
die voor een ~tijgil1g van de lîskale tnsom-
sten ls. hun doel. De smoemcn zullen een-
Ier weer de dupe zijn. Ze zullen opnieuw ln
het zwarte circuit terechtkomen, met ab
belangrijkste implikaties slechte werkom-
standigheden en vergoedingen onder het
mtnlmurnloon.

Axel Aerden

OI?r adl/ jatr( rutten >"Ia/lIS 650 IItl 1If..,t-
studeerde artsen riJ I~o tiJl/d(INUI! 111111m·r".·1'
kunnen IlI/oJtjem',,: K(mlill;l;'II/i'rill:J is dus 1'1111'
af ZOO4 ul'lfil. Dal werä wri;jr lW ..k donder-
dag MsJiJl d.'o~filliSI ..r 1'/111 \'t'lks9r.:Olldhád
Col/a (SP) 1/1 si1/11fmprpak /111.'1dl arlslIIry'"

dikaft'lI til dl' ;:i/.'k<'II!ol1dti(·II. Milli.llr \'<111 dm
Bosse/II' lal wmal ~·,,'!/<"IId"'al!i/(lellliejaar ....1I
billdmd(' 1C'l'Ia/1II9sprOf!!orgallisertll. Dt I.tll-

I'CIISC On-:rk()j,',vlmde Krill;lC''.-IlIlIiwlie 1.0k.>i~
"it/ all.'('11 U'.'I('II kOlllmge'l/{trll/9 maar aak
le,'IC''','('/I numerus clausus. omdat dl!l/.' lI1aOI·
rt'9d IlImlmllmlr!e/ ondemokratisch it, Fr is
1I0g slads ,'11.';'11test olllll'orp<'11 tli.- willad/.hl.·
!laru"llC'S bl/.'dl dat allu/l dl': undenten die II/t'l

o,,..r dl' l",diS/.' kapa(iI(itm Ms,JII/..km, lIil;l"-
stoten won/ril 1'011 .I/.' opl"IJIII9 1/(lS OI'(/IIJ"rb.
Vil standpunt verd:...{/yde' de J.,('Ilvt'IIS" SIIU/i'lI-
lellb"I'~'::Ji'I." tientalten jaren 10//.-1mei "'t'i'lo,t'r,
11I'9'"9 I:-'r werden matsaal ,/k/i/.'s ~tJrsolli-
>.-ffd, dil/zeilde" s/ud;'lIIell kwamen op straal
ugl'lI 'fel/ Jrli!J~l/dt IIII",/.'rus dOIlSIIS. HItril!
tiitaeduer , ...rlllldtrr;"9 grkC'ml'lI TOfIl Loko
I'ortg jaar r",,,1 dil /11f:ma rrll eerue bl!/o.'1i1I_'1
C'rj,lI/üT('/'.I.', kwamen er viifnenhonderd .11/-
d..,,/ttT op Sl,,/at Bij (1'11 /1\\· ...1.·b"ltJjlll:J Wd·

reil dal er //(l;jIlOlI\W!tjb driehonderd. TOl'''
I'ori_qf ,.....tk d.' k.lI/I/IIS"'I/('ri".'Islttaa/fI.':Jeltll
hesiist werd, r"Il,-I..crd .. Loko (lP dil bertctu lIIel
Uil oon·t!r"(/~"'lIdt· $Iill/.'. lir werden ,-1<'1.'11,1~lIe)'
op lOUWy.:-:tl. e, "'.:rd.:" y,'elll't'rsbnidll<'l1
1·<'TSpre/.I.F.r werd :dfi IIid ' ...rya,t .."I, iets
\,'<1<1, dl' L."I'\'''''' vuui .."/.·,,ft.'In';jIllY ".,,,,,,,,,1
zeer goed 11/ IS.

D.· U'jjl',"/5.' stud e,".·nh." .....-IIII!l'a<ll d,'
y,·bfl'II,I.·lIi),-.·1I r.",d 1II1II1<·rll.' dalt.w.I ,'/1 kali'
tilly.:w ..riIlY blijkbmtr ,'p ;:'/1 w/ll,'p T.:n,'ijl,'r
I'on'g jOllr bWllell Loko 1I1l.-/ /.'.'11 veratnv ...,.",I.'-
lijh' wa, die' de' po/tt,...k.· di$~"uil!"" jla"..J ,',/tl
zakt" >"m 1111"1} l'O(qd .. rn tncrvan (Ir r.:-/(/ma,

11"<'/'osi) l'I'l')la.q I'all IlIIb",./II, 9"""'//'1 dat dil
iaur "i.·/ hr 1.1·1I"lIIdijk .,/<"'/1 wr,J/I/w.)(Irddqk.·

(hit .1.·,tllll.·II/("II.'w'·.'lill.-/ I/I,·t ",,'er }/,'/II'

1.'/' /'.1 ;:,'11 :;i)ll 11/ \1',1( ~I,II _'I'poli"",,:. lIl,",l

afipr!r/l r,md <f,' aktlld.' pr,'b!ell"'II"k iIi mrs-
s.III<''' 111/.-';1<'1/..Ul/yl'.ll'IIkt Het flf't'fr (r ,·,·r.kr
<fl' Kh,,11 1',11/ da d,' .\/",/<,,11,'" "{ ft' rekelI""
111.'1>/1.'111''''/.','11 "" ..,/r.'11I<'1'.'11/1 v,m ,Wa/fm'
''11lwlll.- 1,11/ 11", f~/t ddl ~/I lil d.· ondcrhan.le-
/ill.'l"" 1/11.'1lfllSll.'I _q'·/lfllll.·" \I~m(/.'/I.Vm bled,
ook Iw.'r 111dl' I,'~'I' \·'0" d~ w','rb,/., 1\'I'kell 1,>(',1

mmister 1 ,/11 \~,/hj<~IJnd".·,,1 ('(JI/,/ (51') d,' .<1'"
/I(·",·kmulr-sll/d/.'lI/ell Ii.·t IWIt'1I dat I/IJ /a'/II11<-"1
1<'\1'0.".1 11'.'11 >1<1</11 z"lall;) er .'1,"'11 akkoord
W"5 met ,I( "r/~':""" .I.' ~1t-k..,rr..'IIdsl.'lI.De ,11/.
d,'UI,'1/ 1I'0rJ.'" .,1' dit OIWIII<'r ~·,'.'r votdongcn
[t'I//.'1I .'I~I'I"'lIst.

{('ma"" ''''II//.'II /.l'k., :••/ dat ,f.' 'lI/,kll/t'l!

:Jr/1t'.:.,kw"I.' M,/kb<l<lr 11"1,·",11'/'"'''' mO,,11'1I
"I.'mrll m ,1,':<'kWI.'"i .. I<"",,/,'.·r er reakuc
kom/ 1'<111/111 ,·t'II breder 511I.1,.,II.'III'"bli.·k \ 'Im-
1111,"".-I",umrlr .. <,I,<,n'·<'.-/III_-Iellil d;1 "';)"/11<'11
een IY,-Inil'.,!t,h' IIIlSpr.ld/... It,,~,'/'/111.-1"'mIlII;/<'

"'~/I.~<'II,1111wilten. t.oko SIIl".<l1 rr ",,'1 ill ('1'1

snet ie r~<I;j,'r"1I ,'11 \·"Id",·lId,· .,/",1..." ..., /,' ~.·II-
sihitaeren Nli'rbiJ m,lell'lI I.',h 1'(dyOl !J<,~ld"
I\'or./'·II. flIlj/..hlllf /rufl L<>ko11,.,.,.111,111(<'I'

l'1·,IIIIIIIII'. IJ kI.'IIlIllH<'lIll'nll,'lIIllIll'·/'S ::0 dl""""
krali~{hÏ' 8,,,,.,,,1.'(/ lI//m.·1'I1> "all.,II.lr "'.'-
:),11/.'1 C." 11<'1IIIlll1'(',I"ir .'IIr1.·rwl/l? D,·III"kr.,-
lis<"1119 IS /.'1 111' I,'" "llIj,I.I.- 1"'slll.lIIsr.-d~,,
, ...,,, 1."ko.-I"""·'''/ Hl't ISdlls 111 ti..UTSU I'lal/1>
L(lko dit IIi.., ((/I \'"""",kkI"TSr(lll" Sl'eI!!/I
"I'é'f! of (1111 hl.'llllet d,' "·,~,,d.·11 ,'all d.. I''''~'''
1'011 Aledl", FréJéri •. "'I.,,·k"'.1 /.' :;1',-/:JI.'Il.' ~AI.~
hr!/ (",derwIjs 1I~1SI'lcflloJ) ..r "'01'<11"al/I'0l/tle_
k" besl/ssill.-/CII, dali i.dal ,','/1 1I1Il11'f//.'dil' ,,1/1'
slIId.·/111'1!aal/9aat En d,O' It/''I.'I/rn ltl09tllJk
:;oij" 51,...f.-1T/(1Iop hUil wrlllflw(l(Jrd.-lijkhelJ If

WUUII • Nl'pt'lljk <'/.'II IIr!JIIIIII'1I1 dat kali fll't'(-

tuig.''''

,
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Programmahervorming goedgekeurd op Akademische Raad

Le "nouveau criminologie" est arrivé:
Ie verkrijgen vanaf okiober '97

Oowa! elk decennium ",,'ordt er
een programmahervorminq
doorgevoerd in het curriculum

Kriminoloqische Wetenschappen. Ook
de jaren negcllt;g ontsnappen hier
niet aan. De OlJIeidill9 moel immers
regelmatig a""gepiul worden aan de
steeds veranderende "ode" biline"
haar domein. Dit komt ondermeer tot
,';1;119 in de kontinu veranderende
arbeidsmarkt en de stijg;1I9 van het
aantal studenten de laatste jaren. Op
dit ogenblik is er een piek bereikt van
onqeveer vijplOnderd studenten. En-
kele proffen richtten i" 1994 een
wukgroep op, waarvan de voorstetien
op dejongste Akademische Raad-
het hoogste besliss;lIgsorgaan binnen
de Alma Maler- werden goedgekeurd.

Eind vorige eeuw ontstond een nieuwe we-
tenschap: de kriminologie. Ze opende eer-
der een apart onderzoeksveld dan een nreu-
we metodiek. Voor dil laatste ging zij te ra-
de bij onder andere psychtaters. sociologen
en psychologen. Alhoewel de meningen
over wat kriminologie juist inhOlldt nogal
uiteenlopen, zijn de meesten het er toch
over eens dat het een ommoetingsplaaLS is
tussen ncrmaueve wetenschappen als recht
en etick. en gedragswetenschappen zoals
sociologie en psychologie. De opleiding tor
kriminoloog duurt in Leuven vier jaar.
waarvan het laatste gedomineerd wordt
door een stage en t:en tests. Vooral In deze
tweede licentie kwam meer dan één stu-
denr door deze zware belasting in tijdspro-
blernen.

De zopas goedgekeurde hervorming
heeft twee basisprincipes. Fnerzijds wit Ze
het onderwijS op het vlak van de onder-
zoeksmetoden en de metodologfe van crge -
nisatlegertchte lnterventle versterken. An-
der7ijds wordt het programma van de twee-
de licentie gereorganiseerd. H('I vakkenpak-
ket wordt aangepast. en de afstudcerrich-
tingen gehergroepeerd. De metodenleer
kwam tm nu toe vooral voor in de tweede
kandidatuur. en was öpgesplltst In een psy-
chologisch en een sodologlsch college. en
zorgde voor nogal wat overlappingen. Ver-
der was de werkgroep van mening dat de
kriminologie de jongste jaren een eigen
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metodiek heeft ontwikkeld. Resultaat werd
dus hel invoeren van elgemceukrtminclo-
gisene rnetodologtsche vakken in de kandi-
datuur, en organisauemcrodleken in de
eerste ncenne.

Daarnaast zou de tweede licentie gere-
organtseerd moeten worden. probleem was
hier dat de studenten vier dagen stage had-
den en de vijfde dag hoor- en werkcolleges,
zodat ze zich in hun vrije tijd naast heel
wat papers, ook nog aan hun tesis moesten
werken. Velen studeerden daardoor af In
september ol maakten gebruik van het in-
middels teloorgegane bissen-zonder-lesvel-
gen. De stage wordt daarom Ingekort en
begint al begin oktober, en loopt lot het
begin van het tweede semester. Tenslotte
wordt er in hel tweede semester van twee-
de uc een nieuw teoretisch Volkgedoceerd.

Een belangrijk gevolg van de recente
hervorming is merkbaar bl] de instroom.
Naast de 'gewone weg' via eerste kan, be-
ginnen ook velen met de enige kandida-
tuur. Deze weg staal ook open voor enkele
hogeschooldiploma's en dal van pclltlc-offi-
der. De studiedruk is er vaak minder groot
dan in de andere kandidatuursjaren. Door
de nieuwe metodologische vakken wordt
de studiedruk verhoogd. waardoor ze onge-
veer gelijkgeschakeld wordt met die in
tweede kom.

De derde instroom is de rechtstreekse
toegang tot de eerste licentie, bedoeld voor
een aantal universitaire kandidawurdiplo-
ma's. De studiedruk was hier voor de mees-
ten zo groot dat dit aanleiding gaf tot heel •
wat ofûceuze eksamens in de loop van de
tweede semester. Omdat de nieuwe meto-
denvakken de studiedruk nog groter maak-
ten, werd cestoren deze instroom af te
schaffen en deze Studenten ook aan de eni-
ge kan te laten beginnen.

Raadpleging

De verschillende instanties waarlangs
de programma hervorming is gcpesscurd,
Ielteneerden de auteurs met hun zorgvuldi-
ge voorbereiding, die overigens ruim twee
jaar duurde. De alumni werden in het be-
gin geraadpleegd en de POK (dl' Permanen-
te Onderwijskommissie) kontinu. Hierdoor
konden de proffen die niet in de werkgroep
zetelden, de assistenten, de onderzoekers
en de studenten hun tribreng doen. On-

danks de vlotte samenwerking vond Cri-
men, de kring van de krtrnincloglesrudcn-
ten. het wel jammer dat er geen srudem In
de werkgroep mocht zetelen. Blijkbaar
mochten ze wel mee dtsjcusstëren. maar

niet mee bepalen waarover werd gepraal.
Toch geelt de brede diskussie waarin de
hervonning tot stand is gekomen haar een
meerwaarde. AI hij al Zijn de studenten niet
ontevreden over hel resultaat. Als nu alles
ook nog wordt uitgevoerd zoals bedoeld
werd, zijn verschillende knelpunten, boven
water gekomen tijdens de voorbije jaren.
voor de studenten o~losl.

Vragen

Toch kunnen we ons in de marge van
de hervorming nog enkele vragen stellen.
Vooreerst worden er. hoogstwaarschnnüjk
door de 'rationaliseringen' aan de KV Leu-
ven, geen extra zap'ers (Zelfstandige Aka-
dernlsche Personeelsleden) benoemd. De
huidige prolfen vangen de nieuwe doceer-
belasting o~ en zullen binnen enkele jaren
ontlast worden door assistenten. Aangezien
de voorsteUên oormaat worden ingevoerd
vanaf vol$end jaar en dit in alle studiejaren.
zullen vooral de volgende jaren - niet al-
leen voor de doo"uen. maar ook voor de
studenten - moeJij~worden. De studen-
ten zuilen dit vooralondervtnden bij het
zoeken naar een stageplaats. en bij het vin-
den van promotor en korrektoren voor de
te~I~.

Venlt!r wordt de tienvakkenregel. waar-
mee oud rektor Dillemans het aantal vakken
per jaar wilde beperken, in de ijskast ge-
stopt. Wel probeen men de bestaande stu-
dicdruk daarbij nielte veelte verhogen.
Voor de tweede llccntle werd die 7elf~ ver-
laagd. Toen Crimen uitemdelijk ontdekte
dat deze regel meer dan alleen een richtlijn
voorstelde, was hut kwaad al geschied. De
studentenvereniging opteerde daarom de
vakken in allerlaatste instantie niet ku"hst-
matig samen te vuegen. wat voor heel wat
enduidelfjkheden zou zorgen. Spijtig ge-
_ noeg blijven een heel aanralroples nog on-
bespreken, zoals hel ekstreem lage slagtngs-
percentage in eerste kan. Werk voor het
volgende decennium, dus.

Herman Pauwels
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betrekken via een anue partner. "En hel h
niet hel aantal generatie-armen, de vierde
wereldmensen die effektlef nergens meer
aan de bak komen, dat ~tij!:l" stelde Monl-
'lUI" verdtckr. -In vergelijking met tien jaar
geleden 7ijn er opmerkelijk veel jonge men-
sen om hulp komen aankloppen; jonge al-
leenstaande moeders, zwangere en geschef-
den vrouwen, mensen die bij een Iauusse-

Debat 'Vervrouwelijking van de kansarmoede'

"Wal als de prins
verandert in een kikker?"
(i)a dertig jaar emansipatie gaat

he. goed met de vrouw, zou je
toch denken. E" toch, Vera

oua (Agalev). Mieke Van Haeqen-
doren (voorzitster Nederlandstalige
vrouwenraaa), Sandra Rosvefds {Stu-
diedienst ACV), Trees Verleyell (ee'l
van de auteurs van 'Annoede is vrou-
welijk') en Mottique verditkt (Moe-
ders voor Moeders) kwamen samen op
vraag van de werkgroep 'Vrouw"
Mem-Universiteit-Samenleving' van
Sociale Raad om onder hegeleiding
va" Linda de Win (BRTN) een hon-
derdtal belangsteilenden. onder wie
een omvangrijke delegatie mannen,
wegwijs te maken in de wereld van de
armoede en de plaats van de vrouw
daar;". wie een o1lsdmldig vrouwen"
babbetäuhje verwaclJtte, kwam geluk-
kig bedrogen uit. Er werden namelijk
spijkers met koppen geslagen,

De avond werd in drie blokken opgesplitst.
Eerst kwam de wetgeving op de situatie
van de vrouw aan bod, waarna een eind
werd doorgeboomd uver traditie en rollen-
patreuen. Tenslotte probeerden de spreek-
sters cplosslngen te formuleren om de ne-
taste shuane van vrouwen in de armoede te
stoppen, Een werk van lange adem, zo
blijkt, waarbij cigenlljk de helt: sameuk-ving
betrokken moel worden. Zoniet blijft het bij
spreken voor eigen winkel.

Wie dacht dal armoede de wereld uit
was werd snel van zijn oogkleppen verlost.
Eén Belg op vijftig leeft nanwlljk van een
minimumInkomen. en van het aantal men-
~...n d,ll 7kh rond d,-,ó' 8f.'IU !x'Wt't'gl. !",dl
men geen idee, Over wioe-uu juis!-arm Ui,
welke norm je mot:'! halen om jezelf arm te
mogen nocmen. welke soorten armen er

~'~/II~"'"-

En loch was het niet slIIli

zijn, en wal het inhoudt arm IC zijn, werd
gcdiskussieerd en genuanceerd en de nuan-
ces nog eens genuanceerd. Wist u trouwens
dat de Belg gemiddeld zo'n slordige zes mil-
jOl::I1frank bezit?

Opmerkelijk is dolt liefSt zestig prorent
van de l.>c~taansminimUllltrekkers allecu-
p.ilande Vfl)UWell~jDo. Ook ..1$lijgt bc:t iIIiIn_

tal arme alleenstaande mannen, toch zijn
nog heel wat meer vrouwen bij armoede

ment alles kwijt geraakt zijn of geschorst
zijn." Ook bij het OCMW neemt het aantal
ingesehreven jonge moeders tOE",Hel gaat
vaak om zelfbewuste vrouwen, die alle
energie moelen steken in het overleven
van hun huishouden en die in een sectaal
isolement terecht komen. "Het is nter zo-
UÇJ: het ..anl ..1 ..C1JkO dat veranderd is.~
stelde MJeke Van Hagendoren. "wat veran-
derd is zijn de manieren waarop vrouwen
in armoede terecht komen."
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Horlzont.aal - J Hemel, uitspansel - Harde, doorschijnende Slof 2 Pers. vnw. - Onge-
stoord samenleven ) Blijk van genegenheld - Domme fout 4 Dwaas - Muzieknoot
5 unscbtcter - Voedingsmiddel 6 Vocdillg~middel -Itolliaamc stad 7 Nuttigde - Onbe-
schoft, rneer dan vrijmoedig 8 Aaneengegroeide skeletten van bloempollepen - Kooksel
9 Werkende kracht - PeN. vnw. 10 Gevuld, vol, niet hoekig - Ontvangkamer.
Vcrtlkaal- I Plant zonder bladgroenhoudende sellcn - Stad in Senegal 2 Zoogdier-
Afrikaanse staal) ltilli3anse streek - Dlcrel1vcrblijf 4 Muzieknoot - vrljhetdsbeperken-
de riem 5 Driekantig voorzeil op kleine vaartuigen - Gezwind 6 Insekt - Bierkan 7 On-
gegrond - Familielid 8 Europeaan - Meisjesnaam 9 Bevoorrechte stand _ Bloeiwijze
10 Engel van de h()()~ste rang - Franse stad.

Wetgevillg
En dan werd de vraag gesteld naar de

invloed van de wetgeving op de positit, van
de vrouw "SOCiale zekerheid S,1at n0i: altijd
uit van de baslspfjlcrs werk en gezin-, legde
Vera Dua uit, "en als je russen de mazen
van dat net valt, komJe in een grote leegte
terecht.vvrocgcr was dat zeer goed ccrdcdlg-
baar, manr I1U moer 111('nd~' sociale a-ker-
heid gaan herdenken om die rnazen. dlc
alsmaar proter worden. te verdtchtcn."

naar plktc Miekt' van Hocgenduren op
in: "van drrckre dlskrlminauc ten opzuhn-
van dl' vrouw is in dl' wetgeving geen ~Ilrol·
kt', maar in het geval vnu een echIHh<:idinj.l
bjjvoorbccld su-llen ziel, wel problemen.
Als mens en trouwen is het niet met het
idee dolt het mis kan gaan en het ziJIl meest-
,11 dl' vrouwen die er bekaaid vanaf komen
bij de verdeling. Zo wordt hel principe van
gcmecuschap van goederen Wl"llOegep,1~t.
terwijl bij de loonverdcllug de man maar
l'en derde moet afstaan aan aumemaue-
geld." Wat dan met de lnvestertng van de
vrouw In de joopbaan van haar man. ln dl'
huishouding? Zij lanseerde de term -koopc-
ratiet konflikt-, een nieuwe ömsch rijving
van het huwelijk.

Het rewerknclllngsbeleld bleek een an-
der heel hangijzer. Vooral de Zin van de
P\VA's en verplichte tewerkstelling werden
door Trees vcrlcycn en vera Dua onder
vuur genomen. "Allerhande klusjes leiden
tor een systeem zoals in de vroegere Sovjet-
unie: daar was ook geen werkloosheid
maar had je vijl zaalwachters in één muse-
urnzaal. Is dat dan zinvolle arbetd?" Miekc
van Haegcndoren's repliek was hetngr'Nu
revolten Ik. Ik kan niet geloven dal we in
een samenlevtng leven waarin tien procent
van de bevolking nooit werk zal hebben."

De vraag naar de invloed van traditieDoor Filip De Keukeleere
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en rollenpatronen bleek hel stukpaardje
van Trees Verleyen Ie zijn: "Hel is nog
steeds za dat vrouwen minder dan mannen
verdienen. En meisjes worden nog steedv
opgevoed met hel Idee dat de prins wel met
zijn paard zal komen om hen naar hel
eeuwige geluk te voeren, fen prins die dan
uiteindelijk een kikker blijkt te zijn, En zijn
vrouw met de kroost laat zitten. Een vol-

(j%: Dirk Bernllfd)

tijdse job is moeilijk te kombineren met een
huishouden en kludercu." Konklusie: de •
vrouw staat nog steeds zwak op de arbeids- "
markt. Waarop Sandra gosveldis bondig in-
pikte: -Mecht op de arbeIdsmarkt is niet los \
te koppelen van macht in het gez!n. Als je
werk hebt. heh je een goed!' onderhand e-
lingsp05l1ie en kun je je rechten afdwingen."

Fn dan kwam de vraag of er de laatste
twintig jaar dan niets veranderd is? Sandra
Rosveldis poneerde dat dl' cmanslonüc zich
vooral in dl' mlddenklasse voltrekt en vroeg
zich af ol wij onze waarden niet aan het
opdringen zijn D,lt beaamde "era Dua: "Er
zijn heel wat mensen voor wie het opperste
geluk i~thuis \ oor de kluderen Ie vorscu-
Ook de 1111.:dl<1I'ver~t daar nOh ~tef'd~ heel
bcvcwigcnd in. kijk er de doorsnee VTM-
50ap maar eens op na

Wat ons bij de aisluucr van hel ddlat
brilt hl. 1V,1<JT op 70ek werd f!t:"):iI~nnaar
mu~dil~l' öplowmgcn. met - het 1ll0l't
)(l'/e):tl wurdo'l1 - <Tn ):l'olnimeerde inbrt:"nj.l
\al1 IWt pubhek. Alle 'I,rl't'k~ter~ kunden
zich wel vinde-n in het l"Uor.ld dl" term "H-
beid' te h...rdenkcn cn tl' verbreden V.ldl'r~
of mtk:dt'r~ zouden dt' ~an~ moen-u ~rii"l'n
urn de 7orj.l voor hl't hllÎ\holldllIg UI' zkh ti'

ne-men en lil die lIlot:"lkrml gewaardeerd tt'
werden. Onk de vt"rt'njl.in): van arbeid tut

loonarbeid werd 111 Ha,l)! ):e~lcJd. \'I,u met
\ riJwllhHt'r~l\ crk dal \ aak tolken van de
overheid ovcrnccuu? Of Ik wille vlekken
lil dl' zorgarbcld? En i~het wel julst de ar-
beidemarkt als enig ... uwgang~lX)ort tor lnte-
gr.uit' lil de maatschappij te blijven be-
schouwen?

Het werd een pletdool voor de uitvin-
ding van het 'beroep moeder'. ongeacht of
hel een man of een vrouw is die dil' lil,1k
op zich neemt. Hierbij moer ook de man
zijn rol in het huishouden eens 'herden-
ken'. En vcoratctmge fnnnukringen in de
rk-hnug van een hastslnkomen voor ieder-
een, nu-t. zoals Sartdra Rosvefds het zet,
-ecn fiskaliteit die zou werken als een soort
soltdartrchsmechantsme. met als harde kern
een goed uitgebouwde dienstverlening en
werk voor wie wil werken." Fen mooie
teorie waar als steeds vraagtekens bij wer-
den He7et, en de vraag naar wie dat dan
wel zal betalen.

Rut Reynacrts
Ann Bries
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Historia ziet het groen en gematigd Vlaams

"Gepensioneerde ouwe zakken zijn
niet meer bezig met de natuur"

Jonge groene blaadjes

Owee weke" geleden werdetJ bij
Historia tussentijdse verkiez;,,-
9er1gelloudell. Alle geschiede-

nisstudenten kregen de kans in QU-

tentieke kies/lOkje."uitinq regeven aan
hun polilieke ideeën. t" tegenstellin9
tot wat doemdenkers vaak beweren,
bleek dat de Historiakring dnidelijk:
niet door Vlaams-Blokkers bevolkt en
gl!ieid. Als men er al eens de Blauw-
voet durft zi"gen is dal eigenlijk voor-
al omdat men dat zo'n mooi vogeltje
vindt.

Donderdag laarstleden bezochten we nog
maar eens de fakbar van Letteren. Builen
was hel vrtezenskoud, maar binnen ergent-
seerde Hisl0ria op haar permanentie een
eksousche avond. Op de lonen van samba
en mamba nestelden we ons in een van de
gezellige sofa's en lieten de öuba-Hbre en
(Havanajsignren aanrukken. Precies één
week daarvoor hield de Hlstortaan zidl met
heel wat ernstiger zaken bezig: tussentijdse
verkiezingen. Preses Franky nostyn ver-
schaû reksr en uitleg.
Franky Bostyn: .Binnen de kringwerking
van Hlstnrtn is sedert dit jaar een zoge-
naamd 'politiek praesidlum' opgericht, In
dit prcsldlum zijn alle strekkingen vene-
genwoordigd. Over de politieke geaardheld
van de geschiedenisstudent doen al een
tijdje de wildste geruchten de ronde, Omdat
we ook wel eens wilden weten hoc dal nu
eigenlijk UlI, organiseerden wc op 21 no-
verober een soort tussentijdse verkiezingen
In de centrale hal.e

Hiervoor kreeg Histcna autenueke
stembussen en -hokjes van het stadsbestuur
in bruikleen, De su-mlusrlgen konden hun
stem uitbrengen voor de volgende partijen:
CVP, SP, VLD, Agalev, vU; PvdA en het
Vlaams Blok. en dit up vlak van Kamer,
Senaat en Vlaams Parlement. Hoewel er
geen Slemplicht was, was de participatie-
graad hoog, Van de ongeveer 560 mensen
die Historia rijk is, kwamen er 7.O'n 225 op'
dagen. Het hadden er meer kunnen zijn,
ware het niet dat tweede kan die dag geen
les had. en ook vele licentiestudenten niet
op de hoogte waren. Naast de studenten
voelden ook enkele proffen zich geroepen
lot de bus, Eén onder hen verkondigde
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(foto: Dirk Bernard]

openlijk voor het FDF te stemmen. Na tel-
ling bleek Inderdaad één zo'n - ongeldige
- stem uitgebracht te zijn.

Khadraoui, mede-organtsator en levens
jongste gemeenteraadslid van Leuven (SP)
analyseert de uitslag,
Sal'd EI Khadraoui: -ëerst l'11 vooral die-
nen we de feiten enlgzms te relativeren. Er
werd voor geen enkele flanij kampagne ge-
voerd, noch was er een programma. Bo-
vendien kon er niet op personen gestemd
worden. Het is mogelijk dal hierdoor een
vertekend beeld is ontstaan. Volgens mij is
Agalev als grote overwinnaar uil de bus
gekomen omdat het de partj] bij uitstek is
die xkh naar Jongeren toe prefileert. Het is
een soort gemakkelijkheidsoplossing: je
verliest er niks mee, je kun I er als jongere
ook niks verkeerd mee doen. Items als het
milieu slaan aowrezo aan bij deze leeltijds-
groep. Gepensioneerde ouwe zakken zijn
nlet meer bezig met de natuur, 7.ijwel. Ook

het niet-traditionele, het eerder alternatieve
van deze partij lijkt aan Ie spreken. Hierin
kan eveneens het sukses van de VU liggen.
neze partij staat voor het jonge en dlnami-
schc, weg van het g(·sJoell1l'1.~

«De VLD wordt evenmin ab alterurnlef
gezien. Agalev en de VU mogen van de ge-
schlcdenissrudeutcn een regering vormen.
Ierwijl SP. CVP en VLD samen dit niet kun-
nen. EeD van de meest opvallende gcgc-
vens is ook dat de VU achr procent meer
haait bij het Vlaams parlcment dan bij de
senant. Blijkbaar skoort liet Vlaams Imago
van deze partij wel op Vlaams gebied, maar
dO(>1 dil het niet meer, of toch heel wat
minder, op nationaal vlak. Het valt op dat
de SP en de CVP weinig stemmen halen. Ik
kan hier mtssenten minder objektief in oor-
delen maar ik dacht nochtans dat teneren
de f,lkuheit..'s waar SP zeer hoog zou kUII-,
nen skoren.Dar Is blijkbaar nlct zo. Hel kan
zijn omdat Wl' In het mldden van een koall-
tie!X'riod,\zinen. De vruchten van een
regering njll..m~tal slechts het jaar voor
de verkiezingen-echt zichtbaar en te

•

Gesjoemel

Hel lmcressantste is natuurlijk de utt.
slag. Voor gedetailleerde 5ijfers verwijzen
we naar de tabel elders op dit blad. Agalev
behaalde In de drie geledingen een verplet-
terende overwinning - 27 à 28 procent -
gevolgd door de VU, die overal op de twee-
de plaats kwam. Opvallend i5 dat de tradi-
tionele p"nijen het over de ganse lijn heel
slecht deden, De huidige meerdernerd in
het Vlaams Parlement, SP en CVp, haalt bij
Hlstoria slechts 24,5 procent. Ook het
Vlaams Blok kent geen sukses bij htsrond.
het haalde maar vijf à zes stemmen. Saïd EI

liJ:nJW 'ililillDS ~iI[IrWI:I]I KiIml:r
ÇVP 18% 15% 19%
Agalev 28% 27% 28%
SP 12% 9.8% 11%
Volksunie 19% 27% 20%
VLD 14% 12% 12%
PvdA 4,8% 3.5% 4%
Vlaams Blok 2.7% 2,2% 2,7%

MAANDBLAD VOOR CULTUUR EN SAMENLEVING nodigt u uit op:

Grenzen van het goed fatsoen
De 'stoute' pers over
seks, geld en politiek

Samenspraak tussen: Yves nesmee hoofdredakteur van De Morgen en Jacques De
vtsscber. hoogleraar filosofie. moderator David O'Hooghe, hoofddocent aan de KU Leuven

op woensdag II december om 20.15 in College De valk. TIeniestraat 41, te Leuven

De toegangsprijs bedraagt 100 Ir, Voor abonnees van Kultuurleven is de toegang gratis.
Hoofdrcdakne: Ravenstraat 112.3000 Leuven, tcl Ol6f240196
Redaknesekreranaat en abonnememenbeheer: Blijde Inkomststraat 79. 3000 Leuven, tel
0]6/310680. fax 016/310608

beoordelen .•
* -Volgens preses Pf,mky Bostyn is het

een simpele zaak: «De studenten wlllen wel
links Stemmen, maar de SP is te korrupt en
de PvdA Ie ekstreern. Dan is Agalev eigen-
lijk dl' enige partl] die overbhjlr.e

NathaJie Vernimme

•
•

PERFORMA
5260/100

• Geïntegreerd

• 100 MJlz PQwerPC 603e RISC

• 12 MB RAM-geheugen,
uitbreidbaar tot 64 MB

• Interne harde schijf van 800 MB

• Ingebouwd 14 inch kleurenbeeld-
scherm

• Twee ingebouwde stereoluid-
sprekers en microfoon

• Ingebouwde (l)·OOM-speIer met
vief"1){lIiige snelheid

•C1a_

Ben Apple - Macintosh
koopt men bij EASYWARIl

6ke ~ open van 9u tol19u
Op mtetdag open van 10u 10t 18u

Vaart 31, 3000 leuven
tel 01612310 20 fax 016129 41 24
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Films van David Cronenberg in Stuc

Repetities voor de dood
Ofwel vind je liet werk van de

Callade5t regisseur David
Cronenberq onuitstaanbaar.

ofwel kijk je gefassjlleerd toe. Zij"
rectnl.çte [ilm, 'Crash', die ti" in de
bioskopen speelt, is daar nog maar
eens liet bewijs van: de fans blijven
genieten van zijn films. terwijl er ook
melJSell vroegtijdig de zaal verlaten.
Kans om je te verdiepen in het
CrOlltllberguniversum krijg je de
komende twee weken in het Stuc.
Daar zijn "iet minder dan zes
vroegere films te bekijken, onder
andere 'Rabid'.

Cronenbcrg is een van de meest konsisterne
sineasten van de voorbije twintig jaar.
vanal zl]n eerste' films zijn er een beperkt
aanral thema's aanwezig die in elke film
weer terugkomen, maar die op een andere
manier verwerkt worden. Aan de hand van
één film, bijvoorbeeld 'Rabid' (1976), kun
je een aanral thema's analyseren die ook de
sleutel zijn tOt praktisch al zijn andere
films. Enerzijds de wisselwerking tussen
mens en techniek. en anderzijds die tussen
lichaam en geest, Op een absirakter nivo
komen we zo terecht bij thema's als 'angSt'
en 'dood',

De hoofdrolspeelster in 'Rabid' krijgt
een ongeluk en moet geopereerd worden,

De dokters passen een nieuwe weetseuectr-
ntek op haar roe. die onverwachte ncvenet-
jekren veroorzaakt: ze ontwikkel! een
angel. waarmee ze het bloed uit andere
mensen kan zuigen. Bij Cronenberg is het
altijd alsof we op de vooravond van een
andere wereld staan _ één waarin Weten-
schap en mens in elkaar opgaan - maar
vooralsnog leidt dat alleen maar tot
drama's, Oe paradox lussen lichaam en
geest is ook heel duidelijk in deze film; baar
lichaam heel! dat bloed nodig - anders
sterft ze - maar in haar geest verzet ze
zlch ertegen, Als ze bij een vriendin Is,
moet ze geregeld bel huis uit op zoek naar
bloed, zodat ze haar vriendin niet als
slachtoffer 'moet' kiezen,

Razernij

De slachroûers van Rcse, haar toepas-
selijke naam - ze prikt je immers als de
doorn van een roos - sterven niet onmid-

Message Party in de Lido

Op zoek naar liefde

QiIJSdQ9QVOlld, kloks/lI9 mldder-
nacht, blokkeerde eell massa
I'olk de Boqaardenstraat ter

"oogte van de Lido. Hier was duide-
lijk meer aa" de hand dim een gewo-
ue fuif. ElI inderdaad: ,Ie Plyclwfogi-
sche Krillg orqaniseerde een Message
Party, ofwel eell kontaktadvertentie-
fllif.

Na een hall uur deden wc nog een poging
om de Lido binnen Ie raken. Wt persten
ons doorheen een nessenhals van opeen-
gepakte lichamen. V(Mirons zweefde een
zee van HX!(oIkhtjcs over de dauwtoer,
nummers schoten aan onze ogen voorbij,
zweeldampen sloegeu in ons gczjchr en een
aantal kritische blikken analyseerden onze
Iy~ieke uitstraling, En overal dk rode lamp-
jes; het lichtbaken van de liefde, het nuk-
punt van Amor's pijl? Ol was het een be-
perkte lfclurcklame met je persoonlijke
nummer als ulrhangsburd?

Hoe werkt lO'n 11l,'~~agt'IJ.Hly? N~d~1
[c jl' naar blnucu hebr gewurmd moet Jl'
eell klein f••rmulicrtjr- flH uilen, 70d,1t je d.'
volgende weken l11,l~!><l\publichcu in de
brtevenbus kan terugvinden, vcrvolgens
krijg jt:" een nummer. voomen van ..en
rood cphchtcnde badge, en een notaboekje
\,111de de~bt'1rdfe]]{1c ~1,,)I)~(lr.Nu kan je
\'010]) bcgmm-n met whrfjven naar de an-
dere aanwezigen. Je LLt-tbijvoorbeeld de

ware ltefdc langslopen, je memonseen haar
uI' zijn nummer en je kan hem of haar in
llrische versvormen jouw platonische 01
vlesdijke lidde betuigen. Die briefjes rol je
Jan op en je laal:re in hel kukertje van de
bcstcnuncüug steken. Over dl' hele laai
Slaan televisieschermen opgesleld, als jouw
nummer daarop verschijnt weet je dat je
poSI hebt,

TOt'l1we dil zdl uitprobeerden werd al
~1Ic1duidelijk dal dil alles niet 7.0 eenvoudig
was ,lIs het kek, Tracht zelf maar et'IJS een
bridje Ie schrijven gekneld tussen een swin-
gende Inól~~l en mei als enig lichtbrem een
uit en a..n nikkerende spot. Gemakkelijk is
anders. Hel is ook nh-t makkelijk Om 70'
maar IC beginnen zeveren ml't een wild-
vreemde, In beschonken roestand gaal dal
welhebt makkehjkcr, maar dan is hel weer
moeilijker om tets leesbaars neer IC pennen.
Daarbij klim I 1ll'J.:uc grolt' drukte, die er-
voor zorgt dal het l'nige lijd in bestag neemt
vooraleer je boodschap terecht komt. NÎt."1
dal men daar din~dag om maalde. Gnu'pjes
vrienden stonden gewoon in een kring en
","'hn'\ en rechl~ln't'l..~ aan elkaar: anderen
kwarru-n enkel um Ie dansen en It.' ~",nklen
van de ~II'('r,

l.ichtbron

. Ab \VI' unar dl' l,pk!ll1l\1 kjjkcn kan de-
1l' \\l'~!><1gl'ParT) in reder g"\'JI ab een 'lik-
W~beschouwd worden. Ik roeloop was

enorm, en de deuren moesren 01112,00 \I

zelfs even gcstoren worden. Allcl'!l duurde
het versturen van berichtjes een beetje Ie
l'lIl!;. en Wól\ het systeem niet echt \tl<)l7ien
op 70'n enorme belangstelling. Maar velen
trokken zich daar ntee, van aan en kwamen
gewoon el'm goed tutven.

Benny Oebruyn(O
piet er van Heek

(tldwTlentk)

dellljk: 1,e vervallen in een gewelddadige
razernij (ol 'rabtd'} en besmetten leruund
anders vooraleer te sterven, Zo verspreidt
de riekte zich als een onbekende epidemie
over de hele stad, wat leidl lOl een angst-
psychose, Dat is dan ook een van de rede-
nen waarom Cröncnberg's mms zo'n sterke
aantrekkingskracht uitoefenen: ze speten in
op universele gevoelens.

Horror
Cronenberg's films zijn geworteld In

angst voor zaken 'waarmee we liever niet
gekcnfrorneerd willen worden'. Reële
angsten. geen sprookjesfaillasieën, Angst
voor geslechtziekten. kanker, lichamelijke
en geestelijke aftakeling. de dood, cronen-
berg worstelt, zoals alle mensen. met de
idee van de dOQSl,Hoe moet je daarmee In
het reine kornes. hoe kun je dat aanvaar-
den? Zijn IiIms tI)n eigenlijk een spektaku-
laire uitvergroting van die vraag, ln zijn
films gebeuree monstertljke dingen niet om
op effekien te jagen, maar omdat het dood
gaan -zelf als iets mO'llii)erlijks ervaren
wordt, als iets dat ondeol);rondclijk, wreed
en meedogenloos is. De epidemie die ver,
spreid wordt door ROSt' komt uil hel niets,
doodt honderden mensen, ontregelt hel
openbare leven en verdwijnt uiteindelijk
weer, Wilder dat de verbijsterde mensen de
oorzaak kennen. Uiteindelljk Is er geen ver-
schilmet ecfue plagen als de I)(_'j;tlil aids.
De enige echte horror die beSlailt is de dood
zelf. vandaar ook dal Crunenllt'rg films
maakt als 'repetities voor zijn eigen dood',

Onuitspreekbare

Aanvankelijk wt'nl Crouenbcrg lnge-
oeeld in een bepaalde k.llegnric van hel .....
horrorgenre. waarin riogal vee! blOt:d en
special effeers bij n- lias kwamen, UlIL'r bc-
W(,('Shij dal die kategorherinR cmcrcctu
was. De SI)anning van lijn mms ligt er jurst
In d,lt hij alles ZIJ realisdsr-h vonrstelt dal
we de nhcmaucve. Ilólhije IIIl,l..OltlS\di,' hij
lantólseen bekijken als l'en mogelijke. maar
altijd vcrontrustenee. toekomst. Speltal
cttcct-, 7ijn geen doel-up-zich hij cronc»-
berg. u: vormen de l'uige mogelijkheid 0111
zijn Iamasle voor It' ctelh-n: "Ik \VóI~nu-t

dingen be/Jg dn- onmogelijk gesuggereerd
konden worden. omdat ze Ill'l !langll,lT('
verbeeldingevermogen te bOH:n gingen. Ze
moesten gelll<md worden."

Surrcalisnsricche horror IUlI je het
kunnen nocmen. Films (Ik de vcruitwendt-
ging zijn \ an 0111" eigen. vaak onbew ustc
angsten. dil' als dnd hebben "het ontoon-
bare te '''Ilell, 1)('1nnuitvpreckbarc 11.' ver-
woorden". LlIal~ luj zelf 7.egl Cn,r\t'))lwr!o:
wil OIJSnu-t LiJ11ftllll~ van die umvçrwh-
angvt hl'\\'USI maken met als ultcindclijke
bedu(']itlg die i111).!~tte overwinnen. De
\ raag i~ tof zeiers ouit mogdijl.. is, Het I1l'l er
eerder naar Uil dat Davrd Cronenbcrg nog
veel hlme ZJI mUj.:en maken,

Benny Dcbruvne

•
•

Films ~-,1If Cn'llt,,,bt-r:J I'<I//<lf Jlmd'I.>I J 1,'1 ril

mrll'rijJû.'1 IJ december in Sw, Wnfeu lllfi.r,
matio 1/1 <ld<'lIIla ('U StII.brIK/lllrt_

1
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Derek Jarman's 'Blue' in Stuc

Balanseren lussen leven en dood
Ondanks alle organisatorische

perikelen binnen SUlC bewijst
het kunstencentrum deze week

dat liet allesbehalve wegkwijnt. Naast
een lIitgebreide retrosoeküeve van Itet
vroeqe werk van David Cronenbere.
worden nog andere niet te missen
films vertoond die - nel als bij de
Canadesehardrijder -lichamelijke
mutilaties til medische angstpsychoses
centraat stellen. Het gaal over Derek
Jarman'. s 'Btue' CII een kompilatie
vall provocerende performance video's.
Films die balanseren tussen leven en
dood.

De ironie wil dal vele kunstenaars 1)<lSde:
langvcrhocpic erkenning bij een groot pu-
bliek krijgen als hun xtc! al enkele jaren het
luchuuun heeft vcrkoren. Hetzelfde geldt
in Zekert' .dn voor de avarugarde-vineast/
s.chitd~·rlluinjl·r Dcrek Jannen. Dele ken-
troversiëlc Bm werd \anat 7.IJneerste homo-
erensexe lilm 'Scbasuanc' un 1975 ror in
de vroege [an-u lachtig ~Iclselmatig door de
filmcrilid genegeerd In een lijd van jrnel-
lcktuahstisch en psychoanalvnsch geerten-
leerde Irlrnbcnadering ...n konden zijn nare-
ve, nuuutcvc supcr-ê home-rnovles alleen
afkeer oproepen. Pas na de neoromanusche
golf in hel begin van de j.H('O tachtig mocht
zijn "Cnravagglo" uit 1986 rekenen op alge-
mene waardering en onverbloemde nphe-
meltng.

Met hel sekses sloeg echter ook hel
ironische no.nlkntoc: in december van her-
zettoe jaar werd de voorveeluur van de
uruse militante 'gay cinema' scroposltfcl
bevonden. Jarman gal echter dl' strijd niet
op en bleef - tot zijn aidsdood in 1994 -
vcrwoed prachtig gcsulecrdc films atleveren.
mei in hel ,u'hlc-rhoold dl' wetenschap dat
elke film wel eens zijn laatste zou kunnen
zijn: ''nll: Laslol England'. 'Edward 11',
'wtrtgenstetn' Hoewel (of eerder misschien
(I<I"rdat) een akadcrnrsche erkenning lallg
ojlzich had 1,]I('n wachten, verwierf Jarman
door zijn gedurtdc. compromutoze. oonne-
ke en sodaetkrlrischc pamfletten in de pop.
kultuur al snel een cultstatus: lOl zijn dood
was hij met zijn specifieke stijl gegeerd voor
videoclips door onder andere The Pct Shop
Boys, The Smiths en Suedc.

Naarmate de dodelijke xrekte meer en
meer beslag <JI' hem legde, en bleek dal elk
nieuw projekt een rit tegen de lijd was,

8

nam de werklust van Jannen alleen maar
toe. Opvallend is daarbij wel dat deze lnl-
neet ekstreme. door de namboyante Ken
RusselJ gevormde smeast noen aan konno-
verse heeft ingeboet. Wars van de ebsorbe-
reilde S1ijlen thematiek van de Höllvwööd-
mainstrearn werden Jarman's films daareu-
tegen nog radikaler en moest een klassieke
verhaallijn het meer en meer afleggen te-
gen opgeblazen, amblcru-achtfge 'achter-
grond'vbeelden. 'Blue', zijn laatste en mts-
schtcn wel meest redtkale film. is tegeljjker-
tijd jarman's testatncnt geworden. De in-
houd: meer d.111levenlig minuten lang een
monochroom blauw scherm. Voor de rest
moet de kijker het stellen met muzlc], van
onder andere Brian Eno. Erik seuc en Sl-
mon Fisher Turner, met een bezwerende
monoloog van de regisseur én met lijn
verbeelding um zijn eigen beelden or het
scherm Ie projekteren, um het sponsachtige
reliëf aan ICbrengen op het Yvö Klem-doel ...

Poëtisch

AI in 1987 had Jerrnan het plan ojlge·
\'.11 een biografie van Y\'t'"1oKlein, de beken'
de de Franse Ild/CII r"mlU, in de trant van
Zijn 'Carevaggjc' IC regisseren, Hel projekt
zou steet.b weer uitgesteld worden en uh-
eindelijk kristalliseren in het minimallsti-
sche -ene-. Hel oogverblIndende ultrarna-
rijn, dat de schilder zelfs patenteerde als
lKB (International Klein Blue). stelde vol-
gens Klein hel immateriële, de geestelijke
bevrijding voor. Jannarr's ressrneuc voor
het 'KB kan gemakkelijk gerelateerd wor-
den aan zijn voorliefde voor de visionaire
dichter William Blaku. Met deze achmende-
eeuwse anarchist deelde de sineast levens
'svmpatieén voor het nkkuue en de onge-
remde. vrije liefde. Sinlsch genoeg is het
echter diezelfde vrije liefde waarop de gesr-
teerde dagboeklragmenten van Jarman re-
Ilcktcrcn, fileer bepaald op haar desastreuze
gevolgen: lirische beschrijvingen van ang-
stige hospuaalbezoeken, het voortschrijden
van het onafwendbare aftakelingsproces, de
nevenwerkingen van de medlkaue en de
sterfgevallen binnen zijn vrieudcnkrlng.

Ondanks de pijnlijke helderheid van
het scherm gaat het autobiografische 'Blue"
misschien wel in de eerste plaats over

blindheid. Niet alleen letterlijk - de reglS'
seur was ondertussen zelf deels blind ge-
worden - maar ook figuurlijk: de blind-
heid van de liefde, en natuurlijk de bhnd-
hcid van zijn vrienden voor hun libertijnse
maar Iatale levenswijze. Toch is hel niet
verwonderlijk dat Jarmau niet opteerde
voor de zwarte cclourûcld-doeken zoal, Ad
Reinhardt die na Zijn rode en blauwe perto-
de produceerde. Blauw is immers de laatste
kleur van hel spectrum die 11('1 menseiljk
oog kan waarnemen voor hel volledig den-
ker wordt. Een laatste poëusch moment
van bezinning en herinneringen alvorens
de ngeu voorgoed IC sluiten.

Blind

Yves Klein is niet alleen \ oor Derek Jarman
een inspiratiebron geweest. Met zljn "au-
rhropnrnétries" uit de vijftiger jaren (waarbij
met blauwe inkt ingesmeerde naaktmodel-
len over hel doek rolden) is hij in de eerste
plaats een voorloper van de body- en per-
Iormencekunstenaars die twintig jaar later
met hun publiekelijke zelfeksploraucs en
artistiek ingeklede, gewelddadige aktles re-
gen hel eigen lichaam in de beeldende kun-
sten een belangrijke rol gingen spelen. Van
een aantal performancekunstenaars vet-
tooITr het SIUC provocerende video's (zie
kader).

Bkstreme risiko's en rituele zelfverwon-
dingen. lichamelijk isolement. 'ldl, en rcta-
ne-cnderaock staan volgende weck centraal
in Stuc. De medlagcnteke Jarman, wkns
leven de laatste jaren voor zijn dood pu-
bliek been was geworden. laat zich in .Blue'
radlologlsch doorlichten. Even schaamte-
loos gooien de llchaamskunsrcnaars in hun
vrijheldstreven uit het klaustrofoblsche li·
chaam hun ganse persoonlijkheid in de pu-
bheke arena, Dat sommige kunstenaars hel
nodig achten daarbij computertechrrologi-
sche ekstensfes Ie hameren, sluit dan weer
mooi aan bij de lopende Cronenbergretro-
spekneve.

Günther convena

'Blut' viln Dtuk Jatman. maandag 9 dtctmMr
in SIUÇ, om U.JO u, lOOIl50frllllk.

Robotarmen, virtuele benen en
performancevideo 's

Deze week vertoom l1('t StUCook een .1,1I1t.11video's van pcrforrnancc-arnesren. wier
werk themausche ovcrccnkcmsrcu verloom met de films van Croncnberg en Jerrnan (zie
artikels). rtouterswcrk werd eonder twijfel verricht door de provokatleve Chris uurden.
die met zijn mvenneve. zcltdestruktteve optredens steeds weer Zijn uhhoudtngsvennogen
en de dood wist uit te dagen. 1.0 lag deze Amerikaan 22 dagen Ie bed in een galerij ren-
toongesteld. stelde hij zich meermaals bloot aan etekrrokunc- en verbrandingagevaar cn
liet hij zich lil de legendarische, korte performance -shoor (1971) door een vriend vanop
afstand in de hukerbovenarm schieten. Burden legde zijn vluchtige en Unieke optredens
uil dokumcntatre overwegingen amateurtsusch vast op video. Geleidelijk echter zouden
fOIO'S,fiLms en videotapes bij deze kunstenaars rot eutcnome kunstwerken ungroelen.

VlIOAcecuet b!Jvoorbct'ld eksploreerr m zijn vroegste vtdec's de intieme retaue ms·
sen kijker en scherm: tiet als de sponsdoeken van Klein tracht hij ue kijker te absorberen.
hem 111 het beeldscherm te sleuren. Verder nog gaan de uitdagende naakte 111.11111('11' en
vrouwenlichamen in een butere Aceioni-persiflage van Paul McCarthy en Mike Keiler.
Nog hOJlCI07.ertrachten deze aquartumvuscn de moderne hyperindividuele kijker te
manipuleren. hem vencp hun schapenvacht voor het haardvuur te verleiden tol mlÎcrne
betrekkingen, rot kopulatie U1('t hel toestel. Hel scherm blijft evenwel de onovcrwmne-
lijk~ barrière.

De daad hij hel woord voegt d:larelltel!en de Australier sreierc. Hij beoogt In lijn
reccmstc werk een regelrechte symbto~e LU~5{,!nlichaam en technologie, pogillgt.'n die
volgens hem zulten uitmonden in een nieuwe evolutionaire syntese, Nalllur!ijke organen
verwljdcrcucu entuctele inplanten, hel lichaam aanstutren ol' de rnronnaueûux van
Internet. eksperlmenteren nWl robotanncn, virtuele benen en andere clekuomechauu-
che Hchaamsprotcsen, dal zijn volgens stelare de mankren bij uhstek om de ltrhamelfjke
kapacnehen op te drlJ\'CI1. SIUC venoom onder andere sretarc's 'Stomat;h Sculprure"
{199Jj waarbij de kunstenaar endoskoptsch een bewegend voorwerp aanbrengt in Zijn
eigen tichaam. nlet .1)$ een levensnoodzakeljjk proreusen vervangstuk. maar als een
estetisch objekt.

(ge)
UlIlII'trwnm,'1 til ten IkI4Jrloptndt vt:rt.;min:J (lP monuoren, ep vuschilltndt ptaauen in /ttl St",·
§tb.J"w, van ptr[IJl'11f1lnctVldto's van Mle/latl curron. Chrii Burdm, VUoAcw"ä, Stelare. Mib
Ktllty en PiJulMcCarthy, dinsJllj /0 dtmnbu; 20.00 u, lQOI/50 frank.
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Utrechtse Paarden katedraal speelt jeugdteater voor jong en oud

Over snoklorren en de boze boslrol
Geler De Groef OOfJsttede afge-

lopen jaren "ui wal bijval met
teaterprodukties als 'Et Voilà',

'Hun' en vooral "et solostuk 'Ombat'.
111zijn jOl1ge jaren was hij 1I0g aktief
bij Eva Bals Speelteater. Met 'Ltak',
zijn meest recente sfllk, keert de Ant-
werpse akteur-regisseur-dramaturg
terug naar het genre vall liet jeugd-
toneel. Toch is deze 'mitische vertel-
lillg 1I00r twee akteurs en een teater'
meer dali eenvoudigweg een toltee/-
stuk voor kinderen: ook heel wal \'01·
waSSCIIC1l tullen er met volle teuqen
van k"/I1ICII gel/ielell.

een einde IC maken aan hel blije leventje
van de indianen. En dan gebeurt natuurlijk
het onvcnnijdelijkc. Bcinvlocd door hel
achterbakse gckookelrces van de bestrol
doet Itak iets wal hij beter niet had gedaan.
en moet hij zijn paradijs verlaten. Doods-
bang vlucht de jongen het dorp ult. hel
oerwoud uit. en tenstcue de grote stad In.

Erfgenaam

Daar komt hij in aanraking IIIl't allerlei
verschijnselen die hem volledig vreemd
zljn. Dit leidt 101 hilarische scènes. die voor-
al door de jongere kljkers prachüg geven-
den worden.

Zo denkt hal-. dal auto's grou- ierren
zijn, dil' mensen opeten en er dan mee
door de stralen gaan rennen. Als hij in pa-
niek een metrogang inrent. waant hij zich
daar in de onderwereld. De metro die hem
bijnOl overrijdt is een reuzeworm die hem
op wil eten. De kcrnntesueit van de grote
stad is behoorlfjk beangsngend \ (lor de een-
voudige indiaan,

Gelukkig komt uak op lijn omzwervtn-
gen door de metrogangen al galm een ge-
lijkgestemde ziel tegen: weuerqe. een jon-
gen uil de stad, De indiaan redt hem hel
leven, en wordt door de familie van de [on-
gen li~devol opgenomen. Móf,Hdaarmee
zijn de problemen nog helemaal niet cpgc-
1051. Wallenje blijkt namelijk de erfgenaam
Ie zijn van een mafia-achtig sluipmoerde-
naarsbedrijf. Als 'lijn tijd gekomen i~ om de
leiding van de firma over te nemen moet
hij als uhlcme lest zijn broer doden Itnk
dus. or de vriendschapsband tussen de
IWl"C nel wint van de druk die de tradltle
uitoefent op welten]e gun we hier na-
tuurlijk niet verklappen.

Hel surk vertelt het levensverhaal van Je
jonge indiaan Itak. Bij hel begln van dl'
voorstelling ligt de hooldûguur, gespeeld
door De oreer zelf dood~tît op de grond.
Als hij wakker wordt blijkt hij in de hernel
te zijn, waar hij opgevangen en getmo!tt
wordt door de grote god omar. A<ln die god,
en aan de toeschouwers. doet trak vervol-
gens in een lange flashbacl-. het verhaal van
zijn bewogen leven.

Sluipmoordenaar

[t<lkwerd geboren ,115 een van de wa-
hoekt. een stam van nobele wilden in het
Braziliaanse oerwoud. De wamleden leven
sterk vcrbonden met de natuur, ze vinden
wezens als bosgeesten en -Iceën heel ge-
W<Xl[1, en zijn ook volmaakt gelukklH. uat
laatste zeker ir) de snoktorrentijd. wanneer
heel de bevolking zich te goed doet aan een
bepaald soort erg zoet smakend insekt.
KOTlülII, ze leven in harmonie met he! uni-
versum en met elkaar. Bovendien gaat het
hier om een onsterfelijke stam. Tenzl] een
Wahoeki een andere waboekt doodt. blijft
het totale aantal stamleden steeds gelijk.
Als er centje van ouderdom sterft, wordt cr
tegelijk ergens Ier wereld een nieuwe Wa-
hoekt geboren.

Molólr,zoals het hoon In een paradijs, is
er ook hier een negatieve kracht aan het
werk. Dat is de boze OOStrol Maximiliaan,
die op allerlei perfide manieren probeert

Eeuwig

Door de indiaan en de sredsjongcn te-
genever elkaar Ie zetten. speelt De Graef's
teneetstuk in ()p de eeuwige tegenstelling
lussen hoofd en hart, tussen rede en gevoel.
Itak slaat duidelijk voor het emoestasre,
spontane leven. Hij beleeft alles voluit. zon-
der veel na Ie denken. maar maakt in zijn

Elke week opnieuw in elke
Alma: een streekgerecht met

speciale bieren en desserten

Win een
feestmaal
voor 12

personen!
Hoe? Doe zén een

suggestie voor
een streekgerecht
en stop het voor

6 december in de
suggestiebus:

of stuur, bel of fax
naar Hélène

Vrebos
(die de winnaars

selecteert),
Alma-COP,

Celestijnenlaan 97
tel 32 92 38,
fax 32 92 97.
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ontwapenende naïviteit ook fouten. Die
kunnen. zoals duidelijk blijkl, Iatale gevol-
gen hebben,

Toch is ook het andere uiterste, vorm
gegeven door waltenje, niet echt aan te be-
velen. wauenje is een kind van ons ccm-
putenljdperk. waarin alles tot in de perlek-
tie geregeld wordt, en er weinig plaats is
voor eigen ideeën of tnldancvcn. Dat ten
dergelijke Instelhng nogal beperkend kan
werken, wordt erg plastisch weergegeven:
wetter's ouders hebben namelijk al zijn le-
dematen en n~o1nen laren vervangen door
onvctsljjtbarejkunstonderdelen. Als hel ge-
mcchaufseerde' klnd lastig wordt. kunnen
ze met een eencoudfge druk op de knop
zijn harlriu"e venragen. en als hij een
beetje 7wilkjeSeis, wordt hij even aangeslo-
ten op 1'1('1lichtnet. ~Is er iets kapot is, h
dal geen enkel problÇcn;l: er staat altijd nog'
een uk met wisselstukken in de kelder.

Intens

Omar en waltcnjc worden gespeeld
dom Robert van leeuwen. Hij vertolkt up
heldere en rusuge wijze waar \\'altenje en
zijn wereld voor staan, Ook in zijn rol van
troostende en ]x-grijpende oppergod is hij
perfekt op zijn plaats. Als dusdanig vormt
hij het nodige tegengewicht vuur Peter De
Graef. die 0]1 een aandoenlijke en hartver-
warmende, maar vooral erg intense manier
de klclue Indiaan speelt. Met hese stem en
uitbundige gebaren brengt hij een aandoen-
lijke trek tut leven. en 11(:tpubliek tor mede-
leven met zijn sprookjesachtige vertelling
ever vriendschap, gevoelens en dood.

Martijn Graumans

net Utrrr!t/sr Irarrr!Jrz(/$(!tap Paardmkalt'dmal
sprrlt op 4 dffl'mbrr om 10,00 11 11/ de MillIIr·
{WIJrl hrt SIIlk Ilak. Robtrt \'<111 LuuI<'tII (ti Prtrr
I.H Grar/zIJ" de al.lrurs, Dr laatstl' /ruft hil $lIfk
ook !JNchrrvetl, en samen mft Amr Lirl~1IS !Jr·
rr:Jlssrrrd. Or /(I'I!!J<lIl!}U verboden onder dr acht
Zir de a!}mda ~'lJOrmeer lIIfo.
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Een Zaïrees en een Rwandees over de Grote Meren

"De Croo en Gol ontvingen van Mobutu
steekpenningen om in België te lobbyen"

-

ee toestand in Zaïre is de jOligste
weken volledig geïmplodeerd.
en dit bij afwezigheid van de

president. Het lijkt wet alsof Mobuttl
door de jaren heen een noodzakelijk
kwaad is geworden. E'I de situatie in
Rwanda is lIog rampzaliger. Na de
interne genocide is het tand nll
gewikkeld in de sirijd rond de crote
Meren. Honderdduizenden Hutuviuch-
telinqen zij" eindelijk uil de handen
van de Rw(itldese volkerenmeerde-
naars bevrijd door toedoen van hel
Zaïrees bevrijdingsfront. Ze zijn mas-
saal "aar Rwanda teruggekeerd.

Hel gekibbel over de internationale inter-
ventie toont aan dat er scherpe tegenstellin-
gen zijn tussen Frankrijk en de vs. De inzet
is blijkbaar de kontrole over de grondstof-
fen en andere strategische belangen in de
regio van de Grote Meren. veto ging ren
rade bij MarCt'llo Kalonji. erelid van de
'Union peur la némocraue el lc Progrès
Sodal' (UDPS), de I,artij van cpposuteletder
Etienne tshlsekedl, en bij FidNe Nkundaba-
genzt. oud-ambassadeur van Rwanda in
WJ~hinglon en bij de Verenigde Naties, en
professor sociale en politieke wetenschap-
pen aan de Nalionale Universiteit van
Rwanda. Ikille rnaurien hadden zoveel te
vertellen, dill 7.e hijnil vochten om het
woord te krij~t·n.
Veto: Hor miNilijk li9t Zal'rl' ,'001" dl' Rd9isdzl'
buill'nlandsl' bt'rrekkjllgm?
Marc::ello Kalonji: «De samcuwerklng ver-
liep vlot tot 1990. Tnl'n werden onder het
ministcrschilP van Epkens de ronden met
Zarre verbroken. De doodseskaders van Mo·
butu haddCIl toen CCIIslachting aangericht
onder de !>tudentenbcw~n8 In de univer-
siteit ven tubumoasht. De socialisten die
vanun de opposroe duidelijk hadden ge-
maakt ntcr 10 pro MobulU Ie zijn. kwamen
in de regering. De goede relcues met Mo-
buru ten tijde van Martens en wijlen Jean
Gol, een intieme vriend van Mobutu, wa-
ren verleden tijd. MnbUIU WdSook niet op
de begrafcni~ van lijn voormange vriend,
koning Boudewijn .•

Kannibalisme

,

Veto: IJ M(I!lIItu ren diknuar il1 dt strikte zin
VIlII htf \Voord?
KaJonjl: .ZI.'ker, er lijn zëlls veel linken
met het nazisme aantoonbaar. Vooreerst
kan men hel Cellire National de Doeurnen-
liltion (de .qeht;mr poliiir, mode) vergelijken
met de ss. Belden hadden als voornaamste
taak de legenstanders te likwideren. Vervol-
gens bunte Mobutu de startunenhaat uit om
sommige bevolkingsgroepen uit te sluiten.
En ten derde is de personenkulrus rond
Mobutu nog sterker uitgebouwd dan deze
rond Hitier .•

«Door het nationale leger utr te scha-
kelen, heeft MobuHI bewust anarchie ge-
krcêerd in zijn land. Goed beschermd door
z'n privceleger, houdt hij de touwtjes goed
in handen en paSt hij de taktlek toe van
'verdeel en heers'._
Veto: Wrlke Tol sf"lm dt Btl9ische polifltke
partijen 111 dir al/u?
Ka/onJI: • Het kucnu-llsruc, d." de Belgi-
sche pollnek tipeert. maar ook de 7...aïrese.
werd door dl' traduloncle partijen 'konse-
kwcut' toegepast op het Zaïre·heleid. De
CVP steunde dl' Zairese 'Part! Democratjque
Chrétlen', een zusterparlj die ze hielpen
~!ichten !O('n er \'erschillende partljen tO('-
gel.1ll"n werden in Zalre. En wbt je dal Her-
man De Croo en Jean Gol van Mobutu geld
hebben E:ekregen om in België voor hem te
lohbyen? Dat schrijlt de lJirese ex-diplo-
maat en geheim agem ME Dungia in Zijl)
boek "Mobutu Cl I'argent du Z.llre" (1992) .•
Veto; Wat haft tr !ft'ltiJ tM dt u;tbamillg VIl1l
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01l!Jl'nrx!Jl"l m vrrztt In Oolt-Zail"t'?
Kalonji: .Sinds lJjn onafhankelijkheid
heeft Zure een enorme schuldenberg cpge-
bcuwd, zowel bij de Wereldbank als bij bul-
tenlandse holdings, waaronder ook Belgi-
sche als Cobcpa en de Generale Maatschap-
pij. Het Internationaal Munetair Fonds eist
elke maand vijf miljoen dollar van Zaïre.
Kcngo wa Dondo, een marionet van het
westen. voerde een genadeloos restriktlef
beleid om die schulden af te beratch. De
bevolking leed enorm, en in Oosr-zatre
kwam zij in opstand .•

Verzet

«De partij van Tshisekedi (UDPS) had
de meerderheid van de bevolking acfuer
zich tijdens de tussentijdse verkiezingen,
maar het leger bezette het partemenl en
zorgde ervoor dat Kengo premier werd. De
westerse mogendheden hebben geen ge-
voelens, alleen belangen. Ook voor Frank-
rijk blijft Afrika de belangrijkste neokolo-
ruale ïnvïoedsjeer .•
Fldèle Nkundabagenzl: .BiJ de Fransen is
niet enkel de ekononusche lmpakt van be-
lang. maar zeker 00'" de kulturele. tiet ts
voor hen van grOOI belang welke Afrikanen
Frans spreken. Het A{rikabelcid van Frank-
rijk st<JilIal sind~ I)e Gilulle onder leiding
van Jacques soccard. Daarin verschth hel
van hel Belgi<;che: het i~ niet telkens een
andere rmrüsrcr dk supervtsccrt. en die zjjn
beleidspunten wil beklemtonen ...
Kalonji: «Frankrfjk heel! de Rwandese
massamoordenaars een veilige doortucht
gegarandeerd nanr Kivu in 7~11re.liet heeft
teegetaten dat ze in hun 1.IIgéén miljoen
Rwandese vluchtelingen meesteurden en
zich opnieuw bewapenden om de kontrole

IJver de vluchtelingenkampen Ie behouden.
De VS, rivaal van Frankrijk, veeren een
dubbelzinnig beleid om de Franse invloed
te bestrijden. België heeft te beperkte eigen
middelen om grote ambities in Afrika te
kunnen keesteren. Als vconzetung van de
traditie van Leopold 11 schipl>cren de Bel-
gen tussen belde groounachten om invloed
te winnen en dit onder het mom van 'hu-
manisme' en 'verzoening". Maar de plan-
netjes van de grootmachten werden ge-
dwarsboomd door een onverwacht rcvo!u-
tiunair venet in Oost-Zaïre .•

«Laureut Kablla, de rebellenlefder van
de Alliances des serces Populafres peur la
Ijbéranon du Congo-Zaïre, zei dal als de
jntemaucnale interventiemacht er loch zou
komen, zij dal als een daad van aggressie
zouden beschouwen regen de demokrarl-
sche krachten die nu in Zaïre aan het werk
Zijn. Die interventiemacht zou dan komen
om het Moburu-regfme te srablllseren. Zij
zullen zich daartegen verzenen. Geen enkel
volk kan immers een regime als dat van
Mobutu aanvaarden. tnoten nodig. gaan zij
door tOt In Kinshasa. xabtla was een goede
vrtend van Lumumba, de zarrese onafban-
keljjkheidsrrijder. In 1960 was Lumumba
eerste minister van Kongo. 'toen koning
Boudewijn zijn paternalistische redevoering
kwam houden. ging hij daar, toen hel lijn
beun was te speechen, schlucrcnd rcgeuln.
Lumumba werd vermoord door toedoen
van de CIA en de Bdghdlt' geheime dten-
sten. (Etll 1IIf'11i1l!Jdit 11;1'1door allt krnnrrt
gtduld wordt. m'dr) ..

Belangen

Veto: /j dt aDrd I'DII de /..n's;s "md de Grolt
Meull gtl~iklopmd ml't dIl' binnen ZAïrt?

Nkundabagenzl: .Dit konflikt is niet lou-
ter intern, maar internationaal, anders zou
de Veiligheidsraad van de Verenigde xaues
zeker niet de moeite doen om te reageren.
De interventiemacht die men gaat oprich-
ten heelt een zogezegd 'humanitair' karak-
ter. Deze humanitaire hulp is echter slechts
de facade van onderliggende belangen.
Trouwens, ik vermoed dat de Belgische
holdings, die aan de 'Zairese staat geld ge-
leend hebben, druk uitoefenen op de Bel-
gische regering om militair in te griJpen .•

Moreels

Kalonjl: .Het is alvast een slechte 'lel van
staatsekretaris Reginald Moreels om nu
naar Zaïre af te reizen en Kengo wa Dondo
op te zoeken, dit dan nog juist op het mo-
ment dJI 'lJhisekedi glorieus wordt inge-
haald. Ditl)'rengt de positie van de Belgen
bij de zarrese bevolking in een slecht dag-
licht .•
vero: \Vii m mei \WIkt partij. ;s ;11 Zaïre best
flt'JChzkI om A10blltu op te volSt,,?
NkundabagenzJ'! eEr is daar niet zomaar
een naam opre pl'd!&en, hel is veel inge-
wikkelder dan dal. Vooreerst moel er een
demokratische kultuur groeien in zaïre. en
die komt niet oul o/tht blut. Zoiets groen
langzaam. nict in één jaar, maar ook niet in
drie jaren. Dan ligt dl.' beslissing bij de be-
volking. ik kan daar nlet op antwoorden .•

Bart De Schrijver
Hans Declercq

Wir zich wil verdiepen in dl'Z1'komplt)(1' interna-
Ilonalt problematitk: de Kn'l1!J voor II/Ier~tjo.
lIllIe lktrtkkillyetl OI",,/IlIllS«rl op 5 dn:tmbl'r 0111

20,(}() 11 1/1 het auditorium Ze,gervan Hu, 1-" dl'
Valk, teil Jl'i'at rond de I/Uidzge ëwanaees-
Zarrtlt problmllmek til dt daarmee vertonden
Belgische vtTIHIIIlI(1(Irde/ijkheid in hel !Jtbitd. Dl
zin of /1/1lt" van lrumannairr hulp en de 1'1'l'lIiD·
ril' milit<liTf btschemli"l/ va" de dl/chttlill91'tl
ZIJlook aan IwJ komen. ME 01l1l!Jia, ~MoblllU et
/'DT)Ilnt dt 7.airl'" \j,'l'rd uit!Jt!Jl'I'l'n door Editions
de l'Hermatten, pûrijs. 1992.

Sociale dienst gaat op studiedag

De student als prins
0"de jaren zest~q en zeventig

was het uit den boze dat 011-

den. in de huurt ,'a" de univer-
siteit venoeiden. Nu zit de inschri]-
vingshat vol met ouders die JIIIII kift-
deren begeleiden in de eerste stapjes
op de edn grote senoot. Zij" de susden-
ten doetjes geworde,,? Op eelt studie-
dag vorige week in Geilt werd lIaar
het antwoord op deze vraag gezoelJ'.

Hel begint een rradltte te worden dat socia-
le diensten van de hogescholen en univer-
siteiten elkdar treffen om van gedachten te
wisselen omtrent belangrijke onderwerpen.
Zo kwamen in het verleden het studenten-
statuut en studiefinanciering al aan de
beun. Op 28 november jongstleden urgani-
seerden het Vlaams verbond van her Kato-
liek Hoger Onderwijs, de Centrale voor Stu-
die- en Beroepsoriëmerlng en de Dlell~t
Studenten voorzienig van de KV Leuven sa-
men een studiedag rond de relatle sruden-
ren-ouders. en de problemauek van studeu-
reninspraak en 'participatie onder de titel
-aemoereocfu of bcmoetaorg'.

Voeten
professor eonvcme-ue Bie van de

(jent~e Univer~iteit verduidelijkte dl' tegen-
strijdige IJOshie van de huidige ~tudell1:
"Sudaal-kuhureel is de ~tudent nug n(Joh
zo zelfstandig IIl·weest. Eigen wnkrekening,
pc, eigen media. verre rl'Ïlcn, een eigen
jongerellkultuur, de wereld ligt aan hun
voelen. Maar sociaal-èkonomi:.ch, met an-
dere woorden nnancleel, zijn ze nIJg met

handen en voelen gebonden. vaak aan de
ouders, Een konflikt dat zich vooral op he-
sllsslngsmomemcn ult."

Bovendien leidt de grutere zelfstandig-
heid naar een grotere vcrarnwoordclük-
heid. De student wordt met zijn neus op
1ijn eigen falen, foute studiekeuze en toe-
komst gedrukt. Reken daarbij nog het akute
probleem van jeugdwerkloosheid, en de re-
aliteit wordt al veel somberder. De student
reilgeen hierop met de hem ve....veren lndi-
vidcaüsme. presrauegenchthetd en gebrek
aan engagement. Prof. Beuvenie-De Bie
pletue ervoor de jongere op zijn weg naar
zeustencäghetd te ondersteunen. Zo moet
het onderwijs hem 'burgerschapswaarden'
als respekt, veranrwoordelfjkhetd en solida-
riteit aanleren.

Eerbied

Wettelijk kan de studerende jongere
änandect alvast op zijn heide oren slapen.
Zo bleek uit het discours. van prol. Senilevc
van Je KU Leuven. De wet verplicht de ou-
ders Immers tot onderhoud, waarbij zij aan
de ruarene!c noden van hun kind ruueten
tegemoet komen "Indien de opleiding niet
voltooid isW

• Reken Ilkrbij de huldigc recht-
spraak en rechtsleer, dan betekent dit in
»icnsemaal dat je ouders je studie moeten
belalen, alsje die aankunt en meI een be-
hoorlijk resultaat en wnder fr.ltsen .ldn-
pdkt. IOld<Jtje je eerste einddiploma Villl
hoger onde ...."ijs op zak hebt. En de recht-
slHdak is mlld_ Je mag je al e('ns vergissen.
Herpak je en er is nielS <Jande hilnd. Je
mOCI je ouders wel dankbaar zijn. ol ~eer·
bied belOnen", zoals dat heel in het jargon.

wam je bijt niet de hand die je voedt.
Tot lover de teorie. studenten mogen

dan wel meerderjarig zijn en dus volwas-
sen, ûnandeel staan ze nergens zonder hun
uudcr(sl, venetoe Nancy Hendrikx ven de
Sociale Dienst, die sprak over haar ervann-
geil in konüjktbehandeltng. Als het rot een
konflikt komt tussen de student en de ou-
ders trekl de studcru vaak nog aan het
kortste eind. Het is buigen of barsten. En je
ouders voor de rechter steuren om de on-
derhoudspltclu af te dwingen, is vaak eerr
te hoge drempel.

Vervolgd

De Sociale Dienst van de universiteit
staat echter klaar om die problemen opte
vangen. Gckonfronteerd met een breuk
tussen student en ouders proberen zij door
informatie, kontakren. dialoog en omwegen
beide partijen tot rede en daarna 101 ver-
zoening Ie brengen. Pas in l'en later stadium
wordt gedacht aan OCMW~huIJl, en nog
later aan het vredegerecht, om de onder-
houdspücht op te eisen. Hierbij werd door
de aanwezigen wel het OCMW gehekeld.
111 Leuven en ceut wetgen men svstema-
tlsch studenten. Als argument wordt de
regel aangehaald dat men voor hulp eerst
gedomicilieerd moel 'lijn In de Stad. Leuven
bijvoorbeeld staal zeer weigerachtig tegen-
over hel dormctttëren van studenten.

Deze studiedag had als doel de sociale
drensreu van universiteiten en hoge scho-
len bij elkaar Ie brengen, met het oog op
informatie-uitwisseling en betere konrak-
l ....n. Er bleek uit dill voorJI do::hogescholen
druk be7ig lijn mct de uitbouw van degelij.
ke !iO<ialediensten. Hel hoge~holendekreet
had hier ook uitdrukkelijk in voorûen. In
ieder gnal komt dit ~eker de student len
goede.

Dietger Gecraert
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Tien december is dag van de Mensenrechten

De ontke ing van de luxe
Ci)cllletlVeerti9 jaar is het geleden

dat de Verenigde Naties de
universele verklari"g valt de

Rechten valt de Mens hebben onder-
schreven. Belangrijke vorderingen
zijn inmiddels gerealiseerd. Zo twijfelt
niemand meer aan hel reän op vrije
ekspressie of aan hel recht op leven.
Dat deze rechten vooralsnog "iet over-
al gewaarborgd zjjn. is echter ook
duidelijk. Wadr hel ;" de meerderheid
van tie ontwikkelinqslanden zelfs met
de meest fundamentele rechten niet al
te nauw worden genomen, is ook de
strijd in het westen allesbehalve ge-
streden. Ook hier dienen zich de laat-
ste tijd nieuwe aktiepunten 0011, zoals
het reent op een gezonde en veilige
omgeving. De ondertekening vall de
mensenrechten zelf zal in liet bijzon-
der op tien december worden qevierd.

In het kader van deze herdenking en in het
licht van recente gebeurtenissen in Afrika
hadden wij een gesprek met Didace Klgana-
he. Klganahc is van Burundese. afkomst en
doceert rechten in Rwanda en Burundi.
Van 1986 tut 1992 doktoreerde hij aan de
universiteit van Leuven. en momenteel legt
hij de ïearstc hand aan een boek over, ja·
wel, mensenreenten.
Dldace Klganahe: M Hei boek valt uiteen
in vier grote delen. Het eerste deel omvat
een definitie van de mensenrechten. Het
tweede deel beantwoordt de vraag in hoev-
erre de mensenrechten een konsept zijn
van de westerse kultuur. Sommige mensen
beweren dat mensenrechten niet belangrijk
zijn voor onderontwikkelde landen, omdat
zij een luxe zijn. en die kunnen die landen
zich (nog) niet verocrloven. Dil is natuur-
lijk onzin. De laatste twee delen geven dan
weer een overzicht van de verschillende
kategorieên van mensenrechten en de ln-
stellingen dre deze rechten beschermen.
zowel op nationaal- in dit geval Burun-
dees - als op mtemauonaal vlak.»

Lijst

Veto: Wm is de belekenis van htl bMk?
K!ganahe: «Het boek is niet akademisch
opgevat, maar kan eerder gezien worden
als een praktisch handboek voor het onder-
richten van de mensenrechten. Het zal ge-

bruikt worden in Burundi, een land dal in
oorlog verkeert. In vler jaar lijd heeft het
geweld er grote votmen aangenomen, maar
vete mensen lijken dat erg makkebjk op re
nemen. Jonge mensen denken vaak dat ge-
weid de enige manier is om te participeren
in de krisis. Niemand is meer begaan met
mensenrechten. De primaire bedoeling van
dit boek was urn didakusch materiaal be-
schikbaar IC stellen voor de middelbare
scholen in Burundi. voor allerLei NGO's en
andere groeperingen. Hopelijk geelt het
aanleiding tol een gevecht tegen de onwc-
tendheid, en zal er meer respekt worden
beungd voor een a,mt,ll fundamentele rech-
ten.»
Veto: V,JOral in d~ [aren lfS/ifj staken 11Ié'/lSI'II'

rectttenorqantsaties owraf de kop op. 111Amrrikn
Iwd je de belangrijke Ci,,;l Rig/lls Mlwtnlm/. ln
neeverre Slaat de /llIidige rijdsgeeslnofj opm voor
rm zaak zoals de mensenrechten?
Kiganahe: .HeL konsept van mensenrech-
ten is het resultaat van specifieke feiten die
voortvloeien uh de relatie tussen de staat
en hel individu. Hel is vanzelfsprekend dat
deze zaken evolueren. en dat ook deze re-
latie doorheen de Lijd andere vormen aan-
neemt. Een aantal mensenreehu-n is wel
een realiteit. Niemand twijfelt meer aan het
recht op vrije ekspressle. maar ondertussen
lijn andere rechten wel meer prominent
geworden, zoals het recht op ontwikkeling
van de situatie van armen. Vroeger was dit
recht niet voor de hand liggend, omdat de
ekonomische situatie van de westerse he·
volkjng niet sterk verschilde. Andere nfeu-
we aktiepunten zijn bijvoorbeeld het recht
op een veilige en gezonde omgeving. ue
bevolking moet kollektief vechten legen de
vervulling. omdat dit probleem niet grens-
gebonden is. De mensenrechten lijn niet
helemaal verdwenen, het aangezicht van de
strijd is veranderd en dal is het resultaat
van de evolutie van de maatschappij en de
nieuwe noden ervan>

Vrouw

Veto: In hel brwk is ook em dul gnvijd aan de
reenten van de vrouw. In bepaalde samenlevin-
gen is d~positir vall de vrouw kultuuel brpaald_
Wordt door dt implementatie van dr mensen-
reenten dr rigenheid van die kultuur dan niel
gruhaad?
Klganahe: «De mensenreemen garanderen
een mtnlmumsrandaard, die gericht is op de
integriteit en het zeil kunnen bepalen van

Allemaal beesUes om me heen
Dat van overmeug alkoholgebruik de hersenen - als men die al heeft - onherroepelijk
verschrompelen. en de penis op een zore augurk met groene pukkels ga.n. lijken, werd
ons vorige week In jeugdhuis Ctockwork geleerd Heel de week werden er in het teken
van de alkohulmlsbrulkpreventle allerhande aktlviteiten georganiseerd. Het initialief ging
uit van enkele jeugdhuisgangcrs en tooghangers.

Het was niet de bedoeling om buitensporige bierdrinkers met de vinger te wijzen,
maar eerder om preventief allerhande informatie rond alkoholisme te verschaffen. De
zware kost werd wel opgeûeurd door spetterende optredens van ondermeer .rcune rou-
jours. en filmvertoningen van - hoe kon het ook anders _ 'Barfly" en 'Leaving las
vegas'. Verder werd de hele week door een gamma van alkoholvnje drankjes geschort-
ken, met als hoogtepunt een heuse cocktailavond op vrijdag. Zonder alkohclnaururlljk.

Interessante vaststellingen kwamen naar voren in een debat rond alkoholisme. en
vooral rond de taak van het jeugdhuls hierrond preventief op te treden. Bij jengeren Is
alkoholgebruik algemeen aanvaard. en wordt het vaak nog aangemoedigd door kanrus-
sen, gratis vaten en dergelijke.Tegelijk is alkoholisme in ome maatschappij taboe. Het
gevaar van deze tegenstelling wordt vaak te teat ingezien.

Hoe ongezond alkohol drinken in de praktijk wel is, wordt ook vaak onderschat. Van
de aanwezigen op het debat had er iemand zrch ooit een leverkrisis gedronken, en had
een ander ln koma gelegen als gevolg van teveel vodka. TIjdig stoppen Is dus de bood-
schap. Vooral als je drager bent van hel zogenaamde x-geil. Dal is de erfelijke faktor voor
alkoholisme.

Dronkenschap veroorzaakt karakterveranderingen. Dat kan gaan van onnodige ag-
gressta tol pathetische hunburen. Oe laak van het jeugdhuls hieromtrent is welproblemu-
usch. Een ajkoholmlsbrulkpreventjeweck alleen is zeker niet voldoende. Een straatboek-
werker in het jeugdhuis is een te kostelijke zaak, en een vrijwilliger met de vereiste oplet-
ding die deze laak op zrch wil nemen is niet te vinden. De meest cûcküeve aktie is mts-
schlen wel het feil dat in hetjeugdhuis kola, water en limonade vijf frank minder kosten
dan pintjes. Een klein lichtpuntje misschien. maar desondanks niet te onderschatten.

omdat de alkohotpreveruteweek waars<:hijnlijk snel vergeten za! worden, wurdt nu
al gedacht aan een heruitvoering. TOl dan, schol.

(ak)

o"te Jaargang 23 nr. 11 dd. 2 december 1996

1 want your righls 100

het leven. Wanneer dtr'geweld wordt aan-
gedaan. moet daartegen gereageerd wor-
den. In bepaalde islamitische landen is de
klituridektornle (hrl besnijden Viln vrouwen,

nvdr) een vaststaand gegeven, maar dit
raakt de eigenheid van de vrouw. Elke
vrouw heelt het recht om dit Ie weigeren.
want het raakt de basis aan van de men-
senrechten, namelijk het recht op lntegri-
teil. Vrouwen hebben hel recht om op te
komen voor hun rechten."
Veto: VolgenSsommigen zouden bepaalde kul-
ruule prilklijken gun aanlasting zijn va" dl in-
te!}rileilvan de vrOUl\!,omdat ze kulturele brteke·
nis hebben. Praklijktn, die va"u;'. westers stand-
pum dt vrouw achteruit lijken te staten. htbben
ten betekenis binnen die kliltuur, waardoor dt
vrouw dir niet rnlililrl als een scl!tndillg, of
waardoor dit wordf gekompmsurd door de rui-
mere ku/turtlr konukst.
Kiganahe: «De situatie moet altijd zeer
konkreet worden gezien. Het Iundamemele
principe is het recht op vrijheid, en het
recht om vrij over het fysieke lichaam te
beschikken. De praktijk van kJitoridektomîe
is een schending van. de mensenrechten
omdat ze wordt opgelegd. Een vrouw die
deze praktijk niet aanvaardt. wordt de IOc·
gang tot een aantal rechtenin de maat-
schappij ontzegd. Het recht tot keuze is erg
belangrijk, en dal wordt vaak ontkend.e

(foto: peter Crrrmrrs)

dereen dezelfde basisnoden heelt. Als de
westerse visie Inhoudt dat vrouwen stern-
recht moeten knjgeu, en meer kans op on-
derwijs, dan zie Ik daar persoonlijk geen
graten tn.e
Veto: Er is vaak kritiek cp de "-1jze waarop
mmunr«httn worden gebruikt als inslrumelll
Vil71neokotoniatisme. Weslerselanden "rgom de
rea-ten vaak op in ruil voer handelsbetrrkkin·
sen.
Kiganahe: «Dat IS gedeeltelijk juist. De
mensenrechten hebben een westerse ortgt-
ne. Toen in 1948 de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens werd cndenc-' .
kendo waren slechts drie Afrikaanse landen
daarop aanwezig. Het is normaal dat de
westerse landen een zekere ideologie heb-
ben gepromoot van de manier waarop de
relatie tussen staat en individu moet wor-
den gereguleerd. Als dil niet indruist tegen
de basisnoden van bevolking, mag deze ln-
spanning van de westerse landen met wor·
den ontmoedigd .•

Waarde

•~at wd veroordeeld moet worden, is
de verkeerde indruk die sommige stalen
van zichzelf geven. Een aantal westerse lan-
den verhandelt bijvoorbeeld wapens, en te-
gelijkertijd beweren ze dat ze de eerste zijn
die zullen opkomen voor de naleving van
de mensenrechten. De Strijd voor mensen-
rechten Is een koüekueve onderneming..
waaraan Iedereen moet worden uitgene-
digd. De materiële belangen van bepaalde
landen mogen niet prevaleren boven de
mensenrechten. Sommigen beweren dat
bepaalde landen, die deze rechten schee-
den, gestraft moeten worden door de grote
Westerse bedrijven - zoals Shell in Nigeria
_ uit hun gebieden weg te halen. Maar dal
is volgens mij ook een verkeerde opvatting.
omdat je daardoor de pleatselljkc bevolking
nogmaals straft. Op die manier ontneem je
hen het recht op een inkomen .•

Kurt Wouters

11

Halldel

Veto: MeI brrrekkl11glot de mensenredurn is er
vaak sprake valt ten samenzwermgueorie. waar-
bij gesl~/d wordt dal de westerse kuituren hun
visie op sociale verhoudingen lussen man I!1I

vrouw wilten opleggtn aan niet-wenene landen.
Kiganahe: .Zolang deze westerse visie kan
bijdrageIl aan de verbetering van hel sta-
tuut van de vrouw, kan dit niet slecht wor-
den genoemd. Alle kulturen moeten op ge-
lijke voet worden beschouwd, en er moet
gekeken worden naar wat binnen elke kul-
tuur beter is. In een laatste faze moet alles
dan samengebracht worden. en dit zalten
goede komen aan alle kulturen. omdat le-
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Vereniging voor Vlaamse Studenten kongresseert te Leuven

"De markt is de regulator voor het
Hoger Onderwiis geworden"
OP zaterdag 14 december vindt

jn De Valk lIer tweejaarlijks
kongres vall de Vere"iging voor

Vlaamse studenten (VVS) plaats. vvS
is de koepel van hogeschool- en uni-
versileitstrufwtcm die de beianqen van
de studenten verdedig' tegenover offi-
ciële instanties, zoals het ministerie
van Onderwijs. Dat het niet eellVOII-
dig is om alle vtaamse studenten te
vertege/JIIIOOrdigell,stond al te tezen
in Veto 7. Gezien de Illlidigl! proble-
men, L,· het Uil uitgelezen kans om de
slagkracht van de Vlaamse overkoepe-
lende studentenbeweging te bewijzen.

Jan sranssen: ..Hel aarnat aangesloten
koepels is flink gegroeid, en i~ nu le1f~ gro-
Ier dan vorig jaar. Van de unlversltelten zijn
enkel de Kulak en de unrversttett van Gent
nlct geassocieerd. Ook wat de hogescholen
betren is de situatie verbeterd. Groep T,
vtekho. EhSilI, Hogeschool Antwerpen en
st-i.ucas lijn al aangesloten, en we probc-
ren ook de Kan-l-de-Grotc-Hcgeschnol. de
xarholteke Hogeschool Kempen en de Ka-
tholieke Hogeschool Leuven te overtuigen
lid te worden, Er is een sterke noodzaak
om de hogescholen bij de VVS IC betrek-
ken. De nadelen van het Hobudekreet kun-
nen er immers aan bod komen, en we kun-
nen van elkaar leren hoe we dat probleem
geen aanpakken ...

geen kandidaat-bestuursleden zijn. De Raad
van Bestuur van de VVS probeert deze
leemte op te vullen door heel spedncke in-
formatie door te sturen naar de koepels,
maar op lange termijn wordt deze situatie
cnhoudbaar.»
veto: Wrikt kOl/Stku'f'IIfÎts kan htt ombrekm
van een UC hebbtm voor de untversiteituuden-
len7
sranssen: .Hel probleem stelt zich vooral
op het gebied van de vertegenwoordigers
die de studenten hebben binnen de vleam-
se Onderwijsraad [de Vlor) en de Vlaamse
lrucruniversitaire Raad (de Vlir). De verte-
genwo-ordigers In die organen handelen los
van de VVS. De problematieken die daar
bespreken worden, kan je beter op een UC
bespreken en goedkeuren, wam dat 7.oU

een meer representatief standpunt mogelijk
maken. Bovendien dienen alle specifieke
problemen nu ook besproken Ie worden op
een Nationale Algemene Vergadering (NAV).
waar de hogescholen en de universiteiten.
samen aanwezig zijn._

Precedent,
Veto: WS httft zich IIOri9jaar bWj gehoudm
mei dt problematiek van numerllS di/USUS. Hel
prmcipiëlt standpunt, re!Jt!! tlkt IIOrlfl van nu-
detrrmbepffkin!J. kon «hier niet rekenen op
massale SleWI 1'011 de modale student, Wal zijl!
de ptannen vall de. VVS in deze kwalie?
franssen: .Momenteel leeft het debat
rond studentenbeperking niet cent. Toch is
het belangrfjk om hierrond te blijven wer-
ken. Eén uitspraak van een minister ol de
pers, en we kunnen achter de feiten aan-
hollen. Dil kom eveneens gebeuren met het
dekreet over het inschrijvingsgeld voor de
voorrgezene akademlschc upfeldingeu,
waaraan op hel kabinet In alle stilte wordt
gewerkt. Persoonlijk vind ik dal het debat
rond numerus dilUSUS nooit echt ten gron-
de gevoerd is. We kunnen dit verder uit-
werken, zonder dar we ons principiële
standpunt verlaten. De roctaungsproe! voor
geneeskunde is ingevoerd. zonder dat voor
mij uit de gevoerde studies duidelijk geble-
ken i\ dat er echt teveel artsen zijn. goven-
dien wordt hier een precedent geschapen.
Overal in hel onderwijs worden bcspatin-
gen doorgevoerd, en studentenbeperking i~
daar een middeltoe. Dal bleek duldelljk Uil
de gesprekkeu die ik had 1I1el..tudentenver-
tegenwoordigers op bet nuemauonaa! SIU·

dentenkongres dat zopas plaats vond. over-
al in Europa is het verschijnsel "X""sj),lringt'n
en numerus cleusus' een konstaure .•

«Het is erg gevaarlijk dat de markt als
regulator dient voor de toegang lOl hrt hno
ger onderwijs. Vergelijk maar met de vraag
om hl'! toelatingseksamen burgerlijk tngc-
nteur lichter te maken. Tien jaar geleden
was er nog een heel streng eksamen voor
kandldaat-tngenteurs. De bedrijven hadden
toen blijkbaar ingenieurs genoeg. Nu heeft
de toousmete wereld lenig nood aan bur-
gerlijk ingenieurs. en plots wil men het in-
gangseksamen minder zwaar maken. Een
duidelijk voorbeeld van marktregulering
dus, en dal is onaanvaardbaar. Ik denk dal
zulke aspeku-n in een nieuw algemeen stu-
dentenstandpunt zouden moeten worden
opgcuoruun.s
Veto: wko, die df Leuvente umvertiteintuden-
Iw naar de VVS toe vertegenwoordIgt, pleit wel
voor Uil meer realistische koen. Ze wilde vor(q
jaar; unmi/al dl.' beslissillg genomen WilS dat er
ern I(]t'lalillguksamm voor artsrn til tandartsen
kwam, wel dult/emen aan de Komminie dit liet
tksamm diende Ie entwerpen. Momcnlul wordt
daar meer gewukt rond een beurt' oriimering
dan rmld hu verder argllmellttrtll l'all hel prin-
dpii/t standpunt.
pranssen: .Toch vind ik het prtrscipjele
standpunt erg belangrijk. ik vind hel jam-
mer dat de mening van de modale student
eerder gevormd wordt door bepaalde media

en drukkingsgroepen. die hel probleem niet
ten gronde bespreken. Studenten nemen
hel vaak zomaar voor waar aan als er in de
krant staal dat er levcel artsen zijn. en dat
een roelarlngseksamen de beste oplossmg is-.
De kringen dienen hier hun verantwoorde-
lijkheld op Ie nemen door hun studenten
grondiger te informeren over deze problo-
matiek. En dil liefSI niet aan de hand van
een klein pamfletje. Ook Veto zou meer
moeten gelezen worden. Je lOU de mensen
een Veto in hun handen moeten stoppen .•

Een VVS·kongres is een kougres waar lede-
re Vlaamse student op uitgenodigd is. De
deelnemer heeh de keuze tussen drie the-
matieken die in werkgroepen besproken
worden. Het is de bedoeling dat die werk-
groepen resotuûcs uitwerken. die dan lij-
dens een plenolre lilling '5 avonds worden
gestemd. De werkgroepen behandelen de
thernarlek van de struktuur van vvg, de
RSZ.bijdragen voor jobstudenten en de eva-
luatie in het Hoger Onderwijs. TUsscn de
werkgroepen en de uiteindelijke stemming
wordt er een debat georganiseerd ormrern
het dekreel betreffende de luxueuze kamer-
nonnen. Naar aanJcIdIng van het kongres
had veto l'en lmervlcw met Jan sranssen.
de ureuwe vcorarner van de VVS.
Veto; VVS kmdt dit jaar U1I moeilijke stan, er
warm !rtinig kMptls aall,'1aloltl! UI wor dl'
Raad V<lnBtttulir warm er ook trg wtim"!Jkali'
didalm, Hot is dr silualit grMloluurd?

-

Leemte

-Boveudten moeten we ook tets doen
aan de bijdr<lge per student voor de sociale
voorzieningen. De hogescholen krijgen
slechts een toelage van 3.200 frank per stu-
dent. de universiteiten 9.000 frank. Ik pleit
niet voor een gelijke verdeling. in de zin
dat dit bedrag herverdeeld dient te worden,
wam dan plef ik voor een soudarucu in de
armoede, De overheid moet wel extra mid-
delen vrijmaken voor de sociale sëktor van
de hogescholen .•

..Er is verder een ernstig probleem met
de untversueucemrate lUC) en de HORe-
scholencentrare (HC). Die twee organen
zijn in hel leven geroepen om spectfleke
problemen van universiteiten enerzijds en
hogescholen anderzijds te bespreken. Mo-
menteel bestaan die echter nrei. omdat er

Koepels

Veto: De srudCIIICllbtwt!Ji1l.9 krr(9 0l/lal/.91 vtrl
kritiek omaal ze zich zo aftijdi!} Ili~/d en !}un
standpunt innam in het debat rond de ",rrkin!J
van lIu gel'li~c/Il. Wal viná jij daarvan?
pranssen: _ ÇlIS standpunt WdS dat we
geen standlluif~ innemen. Ik vind het erg
dar sommigen wter geen standpunt over
willen innemen. Als studenten met deze
materie hez\\: zijn - en dit is hier zeker zo;
er wordt veel (jver:,gepraat - dan moet de
srudentenbewegtng zlch daarmee bezighou-
den, De studelltenbewl'iing wll wel jnfor-
meren. maar laat iedere student vrij positie
te nemen. Je kan dan even goed zeggen dat
iedere student een eig~n positie mag inne-
men inzake numerus etausus en dat de stu-
dentcnbeweging htercnurem ook geen
standpunt moet innemen. Vanaf bel mo-
ment dat een bepaalde materie leefl bij de
studenten. mag er een studentenstandpunt
komen. Wc kunnen met de Raad van Be-
stuur van de VVS nlct zomaar een stand-
punt innemen, omder de kcepels jutst die
inbreng moeten doen. maar die kwam er
niet. 0

«In die kontekst vind ik de filosofie "-
van de sëocrauou des Btudlants sranco-
phoncs (de FEF). waatsc tegenhanger van,
Je VVS. zeer goed. Zij pleiten voor een an-
der onderwijs in een andere samenleving.
Je kan niel zomaar voor demokrausertng
van hel onderwijs werken en de dernekra- f'

nsering van de maatschappij achterwege
laten .•

"Vanaf het moment dat er
iets leeft bij de studenten,
mag daar van de koepel een.
standpunt over komen"

Veto: Wal vrrwacht je 1'<11/hel Nanonaat /(on-
!}us?
sransscn: elk hoop dat de wer~rocp over
dl' RSZ.)1ijtlr,lgl'll van de jobstudenten en-
keil' duidelijke re01klie~ kan losweken. die
in resotuncs kunnen worden gegoten. Wal
dt' evaluatie van het hoger onderwijs be-
ueu. lie ik vooral een kiln~ voor de hoge-
schole-n (JIn hun achterstand omtrent Ill"l
evalucren van hun studie, en doo-rnen
wl'g n- werken, De universiteiten. die in dil
opzfrtu vee! verder etaan. kunnen hier veel
aan helpen. Wal de struktuur van VVS be-
trefl, verwacht i" een disku"ie over de
koepelstruktuur. De Studentenvakbond uit
Geilt 1OI1de.!e zeker in vraag stellen, Er
wordt ()lIS een zeker burukraue aangewre-
ven. daar waar een ledenverenigtng korter
op de bal kan spelen. Misschien kunnen
~en aantal voordelen van de leden beweging
in onze struktuur geveegd worden. Maar
mocht VVS een leden vereniging worden,
dan kunnen wt' neon meer spreken namens
.llle studenten, En die representarlvlteh is
Juist ons grootste wapen.»

Ludwtg pewegbe
Hel twujoarlijb NllliOlIi/lll K01lfJrPS VOII de
VVS vindt piaats in Dt Vi/Ik op talerda!) /4 de-
amber. I·(./llaf 9.()Q u. Mur illformatie hij Wim
Vi/U der MuTS''', So.-Îalt Raad. 's Meil.'TSstraat 5.
JOOO U-UI't'IJ. Je kan je daar ook inschrijven
~'Oorde prijs van otl!jl'l'ftr 200 frank, midda!}·
maal en koffie ;IIbegrtptll. Je kali evenens tele·
fonisch inschrijven (op 22.95.41). ptr fax (op
22.01.0J) of via email (Sora@sora.studtllt.kultu·
Wit ac.bt). Als jt wil meewerken aan dl' preais-
cht organisatil' van hrt kbl/gres kan _je ook daar
ttr«lIt.Horvttl studmtttl vtrtegell'woordig Ik nu ahl'rtr? (foIO: Peter Crttmers)
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En ze kwamen allemaal naar onze redaktievergadering. elke vrijdag
0111 vier uur.

Laat de kindertjes tot Veto komen
Uit liefde voor veto bedacht de Sint de voorbeeldige jongetjes en

meisjes van Vero met een kindertjesdropping: de computertjes vroegen
een paar nieuwe DTP'crtjes met marsepeinen handjes om hen te
betokkclcn, Er waren ook fotograafjes uit sjokoladc om de mensen te
doen smelten voor hun lens. en een kleurrijke pen van Icgoblokjes zodat
de nieuwe schrijvertjes zoele artikeltjes kunnen schrijven.

Dank u, Sim.
Toch nog iemand die van ons houdt. (pleng)

o v.lo Jaargang 23 1Ir. 11dd. 2 december 1996
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• berichten
Nieuwe muziek
Op maandag 9 december wordt er door de
afdeling Mustkologfe een lezing georgarn-
seerd omrrem nieuwe muziek. De jonge
komponist Jeroen D'hce 7.<11een uiteenzet-
ting geven over zijn nieuwste werk "Iran-
circle'. Dil werk werd gekomponccrd in
opdracht '1.111 dl' 8ccthovcn Akademie en
Uil op zaterdag 14 december gckrcëcrd
worden in Houthalen. Op zondag 15 de-
ccmbcr volgt een uhvocrtng in Aula Plcter
de SOl11cr in LCUVl'n.

.Icrocn D'hoe studeerde endenneer
klH1l]lu\ilic aan 11l'1 Lcuuncnslnsthu ut en
aan <1(' KU Leuven. waaraan hij mornenu-el
oll~dort-ut verbonden b. Ondanks een grote
cerbk-d voor dl' traditie. wordt zijn gC~ladjg
groeiende oeuvre bluucn hc! discours van
dl' nieuwe muzlc] ..~tccd~sterker geken-
merkt door een zeer originde benadering
van het kompeneren.

Dl' 1e7in).:vindt pla,lIs in lokaal 01.28
van her MS1, om 20,00 u. Voor meer info
kan II terecht bij Koen Jamben. op
25.58,27.

Velo

's MeienSIraaI 5'
)000 Leuven
Tel 016122 44)8
FiI" 016/22 Ol 03
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Een dag kuiiûur
Voor de tweede keer organiseert de Kul-
tuurkommissie van de KU Leuven samen
met Kuhuurraad een Kultuurdag. waar vc-
ng jaar dl' nadruk lag op allerld gralis kon-
serren. werd dit jaar gerekend op de aktteve
inbreng van studenten en untversueltsper-
soneet. De afgelopen weken konden die al-
lerlei workshops volgen. De resultaten van
hun inzet worden op woensdag 4 december
aan het publiek getoond. Zo zal de SOIO~.ll~
werden gedanst en de beiaard bespeeld,
Andere fraai ogende tuntancvcu zijn onder-
meer een voorsrelllng van de workshop
Afrikaanse perkussic. en dcmcnsuaues
Turntablistlcs (met aansluitend Dance Hall)
en Kalartpayau. een Indische traditionele
bcweglngs- en gevechtskuust. Studenten
die de arusneke loer willen orgaan kunnen
zich die dag meer specifiek toeleggen op nel
bakken van ponen, het beschilderen van T-
shirts of het akieren van een scène Uil

Hamiet.
Naast de vcrschillende werkshops

wordt errs middags ook een kultuurpro-
grammil aangeboden, dal upgrbouwd is
rond dril' stmunauc voorstellingen binnen

het projekt 'uur k\IIIlIllT'. Naast een jazz-
konsen met het trio Lew Taharkin eu een
klassiek blokfluitkwartet kan men ook te-
recht in het Stuc, waar teaterman Jo~w Oe
Pauw een monoloog NI areeken.

Onder dezelfde noemer gaal o(lk het
Hlmgcbeureu schuil. waarbij twee llhnver-
stes van ouieüc worden gewond. Oe eerste
versie van dit Shakespeare-drama werd ge-
draaid door otrvter Parker. De andere verste
is van de hand van de beroemde regisseur

Orson Welles en wordt gespeeld in de Pie-
ter De Somer-aula. Aan deze voorstelling
wordt de uitreiking van de Blanlin-Evrarlf
Kuhuurprijs gekoppeld, die dl! jaar naar het
muziekensemble Champ d'Action gaal.

Voor meer informatie in verband met
de Kuhuurdag en de verschillende initiarle-
ven die te gebeuren staan. kunt u steeds IC-

recht op H.41.40. U kunt natuurlijk ook
altijd even blnnënstëppen bij de Kultuur-
kommissie, op de Oude Markt 11.

Numerus sprake meer.
liet is duidelijk dat het weer eens heel

moeilijk wordt srrukrurclc maalregelen in
dl' gezondhcid;(I}rg dom IC voeren. terwijl
hel voor de ansensyndfkatcn evtdéru lijk!
zontaar In het undcrwljs een aantal maat-
regelen te 11\;,111e11als een toelathigseksamcn
en de k()l1thlÎlentcring. "Medica wil zich
niet laren leiJ.en door het korporarlsmc '1.111

sommige van 01171.'toekomstige kollega's.
Medica p~t:'rt nu vcrder om !lp alk !l1\1-

gdijh' manteren iel~ Ie docn aan ue besttss-
ing inzake de kontjngentcting en beraadt
ztch over verdere altti~,' aldus nog l'en
umvtcrndc j-rcdéric ,\keker<;.

Ludwlg Deweghe

Studentencofe

DE RECTOR

Oude Mar1<.t4

LEUVEN

vervolg van p. I

voor die Iakuheuen m.lg betekeuen. Dil
berekern konkreet dat hel camalingcschrc-
ven studenten op I Februari 1996 bevroren
wordt. en dat er op bilsis van dal getal
subsidies worden roegekend. De niet-
geslaagden zullen echter een andere richt-
ing dieru-n Ie volgen waarvoor ze ouk .
subsidies zullen krijgen. Dit houdt dan In
dat V\)(Jrbepaalde studenten dubbele vubst-
dies zullen uitgekeerd worden, van l'en
kostenbesparing is dan uiteraard geen

Uitslagen Gasthuisbergtrophy
Meisjes 4. 1s-ta- Katrtjnc

I. t 7'27' Lieve Pauwels Sam
lngrid Bellemans MJl1ia~

~ Ellen De Bic 5. 1')'17' Ellen Oe BIC
2. 20'18" Hllde Van Mkghem Ol/ic Desmul

Kaal ven Ackelcyen Sinic Tie~lers
vecrle Van tegelgen

), 20'58" Stephaute van Mcdisoc JOIllj:cns
crere VMl Medlsoc 1. 11'0)" Jan Vcrlinden
Griel van Mcdtsoc Puul Embr,'chr~

4.22'01" Valj<i TiHtI Hl·rrem.1n<;
uesei 2. 11')1" Pascal van Loo
üea Ti~t Bultvnck

5. 22')8" Els nens onrc Desmul
Edhh Luvten 1. 12'40" Gen van wczer
Leen neus Torn vcrtommen

K....-n \".111TIII(ter
Gelllengd 4. t )'0"" RUjll'l1
l. 12'10- Ingrid Bellemans OllieDt"imul

li~1 Buktvnr k T,)!l} Van Gmderachter
Ollie Desmul '). 11"12' Geen '\\01:n5

2,1)'25- teernje Johan '\\ae~
K~n hhl' Dching
Mike Originaliteit

). 1)'47- sterante Adams Wlc7.d
Geen Moens Luka-c Hellemans
Johan Moens Pen-r Hclh-ruans

ca.:fé p~~l sT1~~ke:r

in het hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat 1(boven Lunapark)
Tel.: 016/23.33.18

open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur

88 118
KOPIËREN.DRUIOO.· PRlITII· OIJWEIPIITIensestraat Tiensestraat

9 -22u.
9 - 2Du.

gesloten Zaterdag 1D-17u.
•••..IT TAKES 1'\\10 TO TANGO..... '''''''"''''''i

9 -19 u.
9 -19u

MaandagUrnDonderdag
Vrijdag
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& zoel(erljes
"GeSignaleerd m de gebouwen van Leueren.
Demt:lrlus mei de pet (zonder sjaal). NltT Ie
verwarren met DcmelriliS meI de pOlS.

" Geen. SIIJIl is Gilling for bellgamc.
" Ad ballurn manis jocablmu5.
" Ellen uil Geel: ZIjn uw borsten echt l1i('l-
hangend en zijn uw tepels echt welgevormd
zoals ge in Politlka beweerde?
" DJ superaam back on the air. Fuck Scorpio
censorshipt EI Flash.
" Dood aan de Perriergeneratle.
.J Pros verstrepen zegt: 'Des zondags op de:
sjot, is hel altijd plezant begor.'
.J Wc1 jong, niet hetero 7 ucmojongeren Her
Goede Spoor doel onthaal en actlvitcltcn voor
jongens en meisjes 101 26 jaar. Info in neutra-
le. gesloten omslag via PB 11). )000 Leuven,
20.06.06.
" Gezocht: Bi!jarlVrklldjc voor Geer! en Tho-
mas .
.J Aan de zak die op vrij 22 november om
14.15 u met mijn zwart boekentasje ging lo-
pen In de Delhatze: breng de syllabus en uo-
UI'Svan Bcdriifsfinandering. de nota's van
Produktlcbeheer, mjjn permenzak. agenda, en
vooral adressenlijst terug naar de Broekstraat
S3. Anders boel! De paraplu moogt ge houden
(voor de moeaej. RoeI.
..J Warm U op, ctürc Joho speelt binnenkort
weer roneet.
..J Lut, wîljij regeserenv AUB7

..J Geert. afspraakje op 27 december om 14.00
u aan hel biljart in de TIr nah nog!
~ ï'oüe. een belangrijk vraagje: is fuiven eig,m-
lijk ook 'zljn'? De noze Pamper.
..J cezocm: 2 balle(tjesJ verleren tijdens ot na
hel voerbeûen woensdagavond. Terug Ie be-

zorgen bij Bart B. op het pau!irollege.
..J Ge70cht: bed besrand tegen twee eerstekan-
ncrs. Te bezorgen Maria-Theresiaslraat 10.
..J Ik ponne. de Pil en den Dolf. rollen altega-
der een goei saft
..J Pros verstrepen zegt: 'Krijgl g~ uw
sar niet dicht. hou 7.1' dan efkes onder
'1 ttclu.'
..J ronne ge zijl ne goeie mens. Gaan
we nog eens zuipen gelijk James
Bond? 't Kalee Irakieert weer, hoop ik
-J Verloren in de lifl: vllilbakj~ (wil).
Terug te bezorgen aan Willy .
..J aceboe op de cocktailavund: de
heropslanding?
.J Chrtstoph steunt Llesbeth. En schrf]!
er dan nog maar wal kusjes bij.
-J Philipfl~ doel de groejjes aan Liesbet.
Els, E[J~I\, Thnya. üesjc. IJannen van
den Baslel. ctne van de Roel, Kalleen
van de predenk enz. Zolang het maar
bij groetjes "lijft .
..J xempense wijsheden mei Pms
verstrepen. 'laat uw handen na het
beren door uw wijf eens goed
soigneren.'
..J Hanneke is de oogappel van Basiel.
-J lies Peslc is als l'en overheerütke
peralk. zegl Johan.
-J Praise uie Lord, I !kIW rhe light.
..J Ik lie niet in wat mijn gespreksou-
derwerpen IC mak~n hebben met hel
feil ol ik al dan niet de tappers help
opruimen 011maandagmorgen. or was
dat juisi hel probleem? Floor.
-.J A, en E. bedankt dat jullie er zijn. P.
..J Groep mei. ervaren muzikanten (sIIjl

hardere. alternarleve ro<k) zoekt drummer.
Dringendl Te bevragen In de week: 29.18.03.
Jn h~t weekend 03/234.12.08; vragen naaf
Iris .
..J Is hel -pannekoek' of 'pannenkoek'? Tom-
tomtomtldom. KOII! het binnen abjenbare ujd
proeven, en wees in de lussentijd bljvonder
bedankt en gemeend gegroet. Voor E.. K. en P.
..J Aan hel individu dat het nodig vond op de

,l!lTR[PS <Cl !GOM [CS 'Á taaL I/lIF.D[AI
PariJsstr.16 * Tel. 22 SB 40

•

Messal'~ Pdny mijn ljclublaowe ribfluwelen
jas te sleien: hel geld grot:11 niet op mijl! rug.
Mocht je geweten loch nog lOt een laatste
stufptrekkfng in SI<ldllljn: werp hem dan
anoniem blOnen bij Veto,
,J woensdag 4 december: "Van god IS de aarde,
van hem is de wereld"; een eerste van twee
vonulngs- en diskussle-evonden over de
vraag: 'De aarde: J..onsumptieprodukt ol schep-
ping?". 20,00 u, Ekögenë, scbapenstrear 132.
..J Black-out gezocht door Frederik, verloren in
Fak Letteren.
..J Gezocht: jaarveranrwoordclijke eerste kan

OG.
,J Rudy Laermans. er mogen misschien echter-
lijk~ mensen zrnen in eerste kan TEW. maar
wij bcheren er niet toe. 'rwee gdovigen .
..J Dany :toc~uit waarom zijn schoonouders
geen kindekn konden kriJgen. Ol roch wel.
verontque? :
" Slikken zal je, ceeru
.J IJc. wtstiunde geen bijles wiskunde. fysika
voor alle rid'ttinçen. Ijnlverslteh en hoge
school. 40.66.36. -,
-J Sportk ...art van Pl"let"Cngelborghs Is Ie
bekomen op de -s Mele!"5S1raat 5 .
..J Hoon, wal davert daar kinderen? Het IjJkl J.
in zijn bed wel.

JOMEUWISSEN
bvba

A1levemuurvideo-.klank-en
lichtmateliaal. f

Videoschermentot4m. i
DISCOBAR EN CD's met of

zonde.D.J.

~ 016/201.301
,

• agenda & ~ ad valvas DOOR JO MOENS

DINSDAG
2000 u TEATER 'De meiden' ..... " JI.""" Genet

uOQr hmel'lgw"fl 1).. RC)'IlJertgh .., ..JI"1I Leu-

ven. 111Rcynacn Te"'I!:' Malpenuu5. Ro:dtn-
l!~m!r"'ilt 4.

20.00 u FILM David Crolltnb<:rg; 'Stçn:o' en
'cnmcs of Ihl." I<.lIure'. zie an,kel op p. 7, in
h~1 SIUC, «es. [001150,

WOENSDAG
11.00 u FILM KuItuurdIlIl KU leu ..en me! on-

dermeee drie ~hnuhane VOOrill."Hingcnvan
Uur Kultuur t"11twee film ..em~ viln Othello_
Mel:r inlo op }lA 1.40. teeg. g",li~, org. D~
xuhuurkommlssie KU Leuven L~,m.Kul·
tuurraad.

14.00 u FILM 'Made in lJelglum', Belgische
montllgd;lm uit 1995 Van P3ul ceeus en
Marc Lobe', ill hct Vlildms Fîlmmuscum "n -
archi~l. VanderkelcnSlr. re.

17.00 U TEATER ·(tak· door Ulr~hu leaterkul.
kktief Oe Paardenkatcdrant. Imu:dsluk nl,,1
1:0 van Peler de Grilef. v'_"rboden onder de
~d,t, xk> artikel op p. 9. In éudltortum Min_
nepoen. Kon. Atbenlaan 52, tQ<'g. 1SO/200,
org. Jeugdled'er Bink.

20.00 \I FILM David croncnberg. 'Shlv<:!"S'en
·Rabid·. zie ook p. 7, in hel Stuc. \lieg.
1001150.

DONDERDAG
19.45 u KONSERT 'Van I"'ch 101Webo:rn ..

door de äeerhcven Akademie, verboden 011-
der de lSO {rank. In Aula rtctcr De Somer.
Oe Benomr. 24. lOeg. 6501"iOOI350.

20.00 u KONSERT An~ Carvalho. Dorian MoI,-
na, J,),) o Albcrto ton Carlos Madeira. in KdllCl
Romaan~e Poon, BruS1>CJst"Slrilat6. locg. 400.

20.00 u FUIF Fuif 'Parts la nuit': Frank muziek
gckoonbineerd met de ""Iere hlts. In hel
~lije van ulec den TO<'wlp, DkSISC'Straal
(nadsi de SU[K'rdly). 1000g.50, urg. werk-
8roql'kulluur' van de !iludemenr ..atl van hel
HIRl.

VRIJDAG
20.00 u FILM Ddvid Cronenbcrg: 'Thc b",o,j' ~n

'Salln~rs', over "nkck univcrsele thema's
(om Ic ....elen wt'lke. zlr anikel p. 7 Slarring
Benny 'mijn anikeI h tckker langer dan de
film' Debruyne).ln hel Stuc. toeg. JO01150.

ZATERDAG
14.00 u MARKT Klln~lInarkt-brokante (ke!)t-

",ark, ). denk loch uol< eens aan uw g"'01-
~der. in St. Lambenusschool. waverse-
baan 95.

23.00 u FUIF utijns Amerikaans dau)fecst
(Oddayt Soy un ~rdidorj. IlO t.alkil13 10 Ihc

Ioni,. in dc Rumba.

ZONDAG
11.00 u KONSERT öraetasstcs . mU1j<:k van

RavcL Slbellus, Maninu, OUDS. de Pylhia
v~,l Ddph, en de Slhylie van Cumae. In KC

Oralorii'nhol. Med,dsrslr. 111. 1000g. 200,
org. uratonënnor.

t4.00 U TBATER 'Oeps'. door teeter Spoor 6. In
Oe centrale gcvanlCl'nls. Geld~naakscvCSI 49 .

MAANDAG
22.3011 FILM 'Particles in specc' van t.l:n Lye en

'Ulue' Van ocrck Jam,,,n. zi.-. ook artikel op

p. 8.ln hel SnK, locg. 10011$0.

Blos Pedagogische Kring
·02112 Feestweek tOl 7112 .• 02112 Lustrum-
m. In de Rumba .• 03112 om lO.OO u: Reb-
symposium Brazilie. in h~t Aud. G. 6)'$kens.
Dekc:n~lr. 2.' 03112 om 21.30 u: Aard'batJen,
in Spon kol. • 04112 xwts, in de Tij!. • 05112
Kantus, in de njl.

Crimen
·01112 om 18.00 u: WG Onderwijs. in De
Valk 91.20, • 03112 om 19.30 1I:toneel ·Mld·
summernjghtsdream'. in Minnepoort .• 0411l
van..af 20.00 \I: lakbaravond, in 0.: Rector.
• 03/U Smanlllpµcnfcslivai. in de Brabanthal.
zie valven .• 06f12 urn 14.00 u: venrek naar
adventureweekend In Oiloy-Sur-vlroiu. verza-
melen in statton Leuven.

Ekonomlka
• 0)112 om 20.30 u: Sinterklaa:>avond en
jeneveravond van Phoentx, in de Duld.
• 05112 orn 20.00 u: SmarllappenfeSlivJL in
Brahamhallen {busdienst Dulci-Erasmus-
Fochpkbtj. lOeg. 275/)2S .• 06112 grasmus-
keurus met VRG, in de .....tapoef.

Industria
• 04112 om 22.00 u: Sim·ru samen mer Dia-
na. in de Lido .• 05f12 Silllerklllad«stJ~. in
de Tir.

KatecheUka
• 0)112 om 21.}() u: K1aasfuif. in Cuythoek.

UlK
• 05/12 om 22.00 u: Disc()-nlKhl, lil GIlOrgl.

• 09/12 om 22.00 u: Sint-TD, in waalberg.

Medica
• 03/12 om 14.00 u: Veilig Vrije'lI 'rournee van
hel Jee, ism Politika, in 'I Kallee. 10C'g. µalis.
• 03!!2 nrn 14.00 u: Een se-nsibillsc:ringsuunje
Olel de getuigenis door een seroposfueve en
praktische informatie uver de psychologische
bcgelciding van SI'OIK>Sitîcven ism di! I'sycho-
logische Kring. in hel kringtokaal in de De-
kenstreer, reeg. gratis.' 03fl2 om 20.00 u:
Vellig Vrijen Tournee van het rac, jsm I.BK.. In
de GnofJl.!, toeg. gratis. • 03112 om 20,00 0:

UitttllleltÎng door een Buddy van de Poun-
datjen over de begele-iding van aidSllatlë!lIlell,
ism wlna, in het WinakOi in de Clté. toet.
graus .• 03112 om 20.00 u: Uheenzeujng over
het Juridisch statuut van de eeroposneve aids-
palient door .rovce ter ueenn ijuristc aan de
UTA}, Ism Crimen en hel VRG, in d~ Nieuwe
Valk. tocg. gJ"ati5.· 0)/12 om 20,00 u: 'And
the band play~ 011'. één van de eerste aids-
films. IS'II Bkononüka. ln Aula Caston Eys-
kens, toeg. gratis •• 03112 om 20.00 u: Veilig
Vrijen 'roumee. ulteenzemng door een buddy
en een lezing door Carl Laueem, medewerker
van hel AI(tsfooos. iSIlI l&W. in de Blijd~ tn-
komsrr, 21, roeg. grdtÏ5.· 03112 011120.00 \I:

Kcntroversiële avond rond Aids en alles wal
cr mei tI: makelI he~" door een voormalig
medewerker van hl'1 Aidsteam. in Ooc's Bar.
loeg. gratis .• 01/12 om 20.00 u: 'twee Infor-
matieve bevrijding~mms : 'Een generatle van
welen' [aids in Afrika. de ~Docîde) <:11'Aids
d<: katastrofe' (A~ds in Indi"), jsm VTK, lot"g.
gralls.

Mnator • Geologische KrIng
• 04/1l om 21.00 u: Piama-avond. in 't Plec·
trum.

• 02/12 om lO.oo u: vcrgadertng werkgroep
kultuur. in kringjekaal. • 02112 om 22.00 u:
KrlngVergddering. in Kudl. • 03112 om 22.00
u: WVCJl'S.in Lido.• 04112 om 15.30 0: Kul-
tuurdag: Burundese perkussie, op tadeuze-
plein .• 04112 om 16.30 u: Kultutudag: Bu-
rundese perkussk. in Arcnbc~SI('CI.
• 05112 om 21.00 u: Sinlerk!.aayvolld, in bi.
fee ~lIao:r.

PS,Chologlsche KrIng
• 02/12 Kultuucdag met allerhande work·
sbops zoals volksdansen, beekibouweu en 1-

shjm beschilderen. om 19.15 u aan bd PSI.
• 03/12 om 14.00 u: MOS sellsibill wo.-kslll>pS
irm Mt:dica, in hel kringlokaal . toeg. gralis..
• OS/12 om 20.00 1/: Kus- en wijnaYOlld. in
hd Adllurcnhuis (Marian~~,J. lOCS.
205(275.

Romanla
·03/12 om 15.00 u: lloegaa~k. in-
schrijven op de vafven. Vt:r1rek L.adcuzlt:JlIcin_

VT'K
• 04/12 Kuhuumag.· 04112 om 20.00 u:
Fuif. In 'I Elixir.• OS/12 om 21.00 u: l'uëzic-
avond, in de W....g.

Wlna
• 0)112 om 20.00 u: Aidsweek.. worksholJS. ill
de Waag. weg. gratis.
·05112 om 20.00 u: 'Klassoek' Free Podium.
in MS! 1.18.
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Hedendaagse kunstenaars verklaren dood aan de hedendaagse kunst

"Ook in de kunst slaan er heerschappen
die mei hun duim wijzen wie er bij hoort
en wie naar de gaskamer moel"

en zestal weken geledel!
stond er een beetje een
kunstwerk in Veto. U
heeft het wellicht niet
gemerkt, maar geen

nood, wijzelf eigenlijk ook
niet. In Veto 5 werd de Kulruurraad-
workshop 'Jurken en broekventen'
van AUart Lakke en onno Schilstro
aa1Jge'umdigd met een 'bekendmaking'
die er op zijn zachtst gezegd nogal
vreemd uitZilg_ Twee opziclltig geü"j·
formeerde heren maken vreemde pas
jes en nodigen uit tot deelname in de
handelingen \,1anhet 'officium censo-
mln' van P. Brcölano. Zeldzaam wa-
ren deqenen die op de uitnodiging ;It-
gillgell. en vorige week donderdag de
eigelllijke performance bijwoonden
van 'De Fundatie', zoals Lakke, Schil-
stra, en Souhoka hun kollektief doop-
teil. Veto was er we' bij, een kwestie
val! representativiteit,

Dat er niet zoveel volk was voor hun
'workshop' kon de heren van Dl' rundene
ook nir-t echt deren, H('! was eerder een oe-
wij~van hun ~tr!lingdilt reu mens regen-
woordig moel antwoorden op zoveel beet-
den dat dte beelden hun berckcrus verlle-
zen. Kunst verheft ntet meer, kunst valt
niet meer op. Om de beelden weer te laten
spreken bede, hum Lakk ...& scbusrra een
rilUCt'1waarin pnrmneve symboliek de
hand reikt aan een absurd fascisme - beeld
je vemje~ In met Karniel xafka-pejjes. on-
!"dijk afgeknipte overalls en oranje 'î-shtn
die Hltlerjugt'ndgeWiJ) in Ik maat stappen.
De kunstenaars kijken ook niet op een pro-
vokauc min or meer, Ze' gaan In huu uni-
formen de straat op, en slappen een muse-
um binnen om er eeuwenoude triptieken
dicht te klanpeu. Of Lakke slaat de hand
aan zijn vroeger werk, en verbrandt hel in
een diepe kuil, om er 'krachtstcl', as dus,
uit lot pullen. Er zijn immers teveel bed-
den, er is teveel kunst ook, zodat beelden
krachteloos worden. Daarom mogen beel-
den maar in beperkte mate geopenbaard
worden. Het uitelndelljke doel? Eén kunst-
werk kompileren ult alle beelden die ze nu
oproepen, dat weer even sprekend wordt
als de oude ~childerij.{'_nvan Van Eyck ol
aou«.
Allart Lakke: «Ken je die Afrikaanse beet-
den waar ze nagels in kloppen om boze
geesten af te houden? Wel, op de navel ven
zo'n beeld zit een bal. Dat is de krachtstof.
Zonder die krachtstol werkt het beeld niet.
Zo Is dat ook bij ons. Het is een kwestie van
geloof. Een altilar Iunktioneert ook alleen
maar als hel gewijd Is. Ik heb die kunstwet-
ken !}tiJff"d opdat Ik et inwendig meer
kracht uit zou kunnen pullen. Ik ben veel
zekerder van waf Ik nu over hou, dan van
wal ik vroeger had ...

Beeldenstorm

Veto: Jullie buld/aal is wrlnogal dubirlti: [as-
ris/orde pakjts, kunsrvtrbrandiIlS, ..
Lakke: ..Hel ultieme beeld is het lijden.
Knsrus aan het kruis. Voor deze eeuw is hèt
beeld het gat in de grond, De massagraven.
Uit zo'n gat komt een Slem. Hel hoogtepunt
van deze eeuw, het meest sprekende beeld
is eigenlijk hel absolute dleptepuru.
Auschwitz. Dat wensje natuurlijk niemand
toe. Al hoeven we ons daar ook weer geen
ilIu~le':iover te maken, als je ziet wat er nu
allemaal omgaat m de wereld. Het
konserumuekamp Is voor ons hel. model
van de maatschappij waar we nu inzitten.
Alleen is alles nu meer verhuld, minder
docralchtlg .»

Veto: 7bch schrikksn ju!li .. er niet l','(1/' laliS
om tn jullie klms! de nrvkturen ven die rt!l/meS
over u nemen. Jllllie hebben ook eCIIbrdriiDr
ap9fricht- 'Dram Cl WOl/dll, deuruaion d'art'
- cm ean kw1$twmietigm.'1 te doen. Dat is wel
erg sinstch,
Lakke: «wat is er tegen een centje mee-
verdienen op de rug van de kunstvcrmen-
ging? (lacht) In Nederland Is er veel teveel
kunst. Er steen depf>15vol kunst gestockeerd.
Er komt weer een enorme kunsrverntert-
ging op ons at. Een beeldenstorm. De selek-
tie is allang aan dl' gang. Ook in de bed-
dunde kunst staan er heerschappen dle wij-

zen met hun duim wie et bij hoort en wie
naar de gaskamer moet. WIJ komen niet in
die kommissles terecht waar er over die sc-
lekties beslist wordt. Niet dat wij ook zo
zouden gaan selekteren, maar wij zouden
die selektie wel willen mógen maken, Er is
ook steeds minder geld voor de beeldende
kunst, en er zijn steeds meer mensen die
aan dfe beperkte geldstroom richting willen
geven. Ze hebben daar ook kwalifikaties
voor, kwestie van er een beetje orde In te
houden. Dal is dus pure Dram & Wouda .•

Maagd

Veto: Wuaram i1 dut ida vtm dit buld!'n5wrm
ZObelangrijk is voor jullie?
Onno Sc-hilSlra: «Het is een Iasstnerend
gebeuren, Hoe kan het dolt een massatn-
eens lover komt om datgene te vernietigen
wal wij in onze kultuur hel hoogste achten:
de kunst, de kreatie. Aan de andere kant
'lijn er ook grot!' kulturen geweest dil' dl"
hoogste waarde toedichtten aan de vernte-
tiging. Ik denk dat er een eerdrilt in de
mens aanwezig is om dalgene wal hij tot
stand brenglook weer Ie vernietigen. In
ZO'I) beeldenstorm word! die drift gebot-
vierd, en wel op een heel eigenaardig!' ma-
nier. Ik zou wel eens willen weten waar we
nu zouden staan met zo'n kultuur van ver-
nreugtag. Volgens mij kom je dan uil in de
totalitaire regimes waar we het zonet over
hadden. Daar had je boekverbrandingen en
'Bruartcte Kunst', Maar ook In onze kul-
luur zitten die destrukueve netgingen. Je
moet die blootleggen.»

.We willen ntet zozeer anderen met
een schuldgevoel opzadelen. Die vemleu-

• gingsdrang zit ook in onszelf. Daarom blij I!
het ook zo dubbel. We kunnen er wel van
genieten om iemand eerst Ie vragen om teu
te ·schrijvcn over ons werk en dan die 'krl-
nek' zonder veel omhaal [I: verbranden.
Mis5chien moeten wc de Veto waarin dil
artikel komt ook maar volledig in de a~
koggen (nogal algemeen gelach) .•
Lakke: .Hel is beter die destruktie bewust
te ritualiseren, bijvoorbeeld in een stleren-
gevecht, dan die Ie verdringen. Want dan
komt dat uiteindelijk loch weer bovendrij-
ven, en wel op een erg akelige manier. Het
is beter het beest in de mens Ie bekijken

_O. :0;, _

-
te beleven, dan het IC verdringen en van de
hoer een maagd te maken, zoals ze toch
maar mei God gedaan hebbcn.e
Veto: Is er vamlaag (JOkniel un !lÜ'lIwe dimcn-
sie te gtvl!! aan de ttrol 'breldmstorm', mtl na-
meun storm van bet/dm?
Schîl!Otra: .Absoluut. De beeldenstorm
vindt ook in je dromen plaats. Als ik be-
denk waar ik deze nacht weer allemaal van
gedroomd heb. dal hou je niet voor moge-
lljk. In je dromen komen de beelden tot je
die onontkoombaar zijn. We proberen dat
materiaal ook te gebruiken. Niet dat die
beelden perfekt reproduceerbaar of imich-
telijk zijn, maar ik denk wel det de mensen
die ik door die beelden heen laai gOlilnin de
richting van die beeldenstorm duw. Ons
uiteindelijke doel is zo'n gebeeldenstormde
kerk te vullen met nieuwe beelden die
weer even sprekend zijn als de kunstwer-
ken die er hingen voor die beejdunsmrm .•

Massagraf

Veto: Jl(l1i~komm a/tijd naar buil!''' als een
groep_Dllt is nie/evidmt in de krmstwrreld_
SchIlstra: ~De Fundatie is een sameuwer-
kmgsverband op grond van velstrekte on-
gelijkwaardigheid. Onze lalenten zijn niet
gelijkwaardig, Het Lijn facetten van één
diamant. We proberen ons ook niet Ie be-
perken tot één vorm. Tekst, beeld, muziek.
.. , dat moet samen leiden (ot een sprekend
kunstwerk. een kunstwerk dat tunktroneen.
Een auto Iunküoneert vandaag beter dan
een kunstwerk, Dat beeft dan misschien
rtlets met estetiek te maken, maar als je in
de wagen zit hoef je je tenminste geen vra-
gen te stellen bij de funktie of de betekenis

van die auto. Hij doet het of hij doet het
niet. Door samen te werken, wûlcn wij (en
kunstwerk maken dal even sprekend is als
een auto.»

..Als je de pretentie hebt een kunst-
werk te willen maken dilt even sprekend is
als een schilderij van Dirc aouu. dan nnt-
kom je niet aan die nood Int sameuwer-
king. 0.1t is ecn lang proces met veel geven
en nemen, maar dal moet dan ruaar. ik
herinner me die keer dat we krachtstuf aan
het maken waren in de keuken van Allart
en dal hij toen met een warme schapen-
keutel aankwam en vond dat dal er ook
nog bij hoorde. Zie je ons daar al aan dat
keukenoventje Slaan, mei ZO'I} keutel op de
grill?"
Veto: Vintq>njultie de Benetton-foto's van Tos-
[ani sp,-t'ke~dt buiden?
Lakke: ~Het Ionen van een gebroken hol-
kenkrui~ of van een stervende aidsparient
vind ik g~en dankjacht of een krachtig sta-
tement. Dái Is gewoon een hakenkruis en
een aidspatlëm. nel gaal niet dieper, en dal
is ook de bedoelül'g ;an senenen. Als wij
elementen lIit he! rescnme gebruiken, dan

(feto; KlItrin Vandr/J"osdt)

is hel Iegelijk herkenbaar en echr en ook
belachelijk. Geen enkelteger-ealrn zo'n
uniform rondlopen, maar loch is het een
uniform. Bij Benenon vind ik die nrublgui-
ten niet lenig. Die willen gewoon truttjes
verkopen aan de hand van provocerende
foto's. Het is erg makkelijk om een fmo te
tonen van een massagraf en eronder de
boodschap 'Nooit meer.' Ja, allicht. Maar
dat raakt niet dieper. Wij tonen geen roeo's
van Auschwitz, maar rnaken zelf de asse.
Hel is omgezet, je moel er bij stilstaan, er-
over nadenken.»
Veto: Toenjullii in Leiden di triptieken in het
musrum wi/drn dichtklappl'll. mochltn. jullir
niet rllkrn aan het 'topwerk:' van Lucas l'an
Leydell. Zim j/jllie dar a/s een ol'trwinHing of alJ
un nederlaag?
Lakke: .AJs een nederlaag. Ik wilde best
wd weten wat er op dot achterkant van dat
paneel staat. Anderzijds kregen we zo na-
tuurlijk wel gelijk, Overgave is overwin-
ning. Zo'n kunstwerk wordt niet gewaar-
deerd om wat eruit spreekt. maar om wat
erover gezegd wordt. We mochten dat
kunstwerk niel aanraken, omdat er dan wel
eens een splintertje vanaf zou kunnen val-
len, Raakt dil! de essentie van dat werk?
Maar we hebben er natuurlijk wel een
beetje aan getrokken, Onno heeft zelfs de
suppoost zo ver gekregen dal ze er uitein-
delijk met rijn tweeën aan aan het sleuren
waren, Je moel een beetje weerstand krij-
gen. Anders zouden we nog gaan denken
dal we altijd gl."lijkhebben .•

peter Dhondt
Bart geckhout
Steran Huber


