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Wina nodigt Sheliliever niet meer uit

Shell is hel OP de Industriedag

Op Uil presidiumverqadering,
die de voorbije ",uk werd
gehol4den. besliste wina - de

kring van de studenten wiskunde,
natuurkunde en informatika - om
demuttinational Shel! niet langer uit
te nodigen op hun volgende Industrie-
dag (WW) op vrijdag 17 januari.
Rtden daarvoor is her onmenselijke
beleid van het bedrijf in Nigeria.
Daarmee is de kogel echter nog rliei
helemaal door de kerk: om Shell effek-
tief van de industriedog te weren.
dienen nog minstens twee van de vier
andert mede-organiserende kringen
tot een zelfde beslissing te kOmtn. De
bewuste Shellpolitiek vormde vorig
ia"r nog de basis van verregaande
onenigheid binnen de Leuvense stu-
dentenbeweging.

Op een industriedag kunnen bedrijven uit
diverse sektoren zichzelf aan hun potentiële
toekomstige werknemers, de studenten,
voorstellen. Shell is wat Wina betreft nu
dus niet meer welkom, Het Is bekend dat
de mulnnattonal door verschillende organ-
isaties - waaronder het NCOS, Amnestv
Iruemanonal, Greenpeace, Oxfam wereld-
winkels en de steungroep Inheemse volke-
ren Kwla - een onmenselijk en op zijn
minst weinig milieuvriendelijk beleid wordt
aangewreven in Nigeria. Bovendien wordt
Shell rechtstreekse steun aan het militaire
regime van dolt land verweten.

De kwestie kwam binnen Loko voor
het eerst ter sprake toen twee [aar geleden
op socate Raad (SUfa) voorgesteld werd
een BRTN·radloberlcht te onderzoeken dat
melding maakte van een slechting van
tweedutzend leden van de Ogonistam in
het Afrikaanse land. De BRTN berichtte nog
dat sneu. de Nigeriaanse regering en het

leger daarin nauw hadden samengewerkt.
De Ogonlstam verzet zich tegen de cüewtn-
ning in haar gebled. De manier waarop do:
Nederlandse oliereus he! gebied eksploneert
zorgt namelijk vuur een grondige verontrei-
niging - de Ogenl's leefden van landbouw
en visvangst - en biedt de getroffen stam-
men weinig of geen financiële of andere
kompensades.

Aktie

De hele zaak kreeg vorig jaar ruim-
schoots aandacht in de internationale pers
toen schrijver en cacruvereemetder Ken
Saro Wiwa en zeven van zijn medestanders
door de Nigeriaanse overheid werden opge-
hangen. Dat leidde tot een felle boycut van
Shellprodukten in met name Nederland en
Duitsland. Verschillende landen, waaronder
Zuid-Afrika, drongen aan op een tnterna-
ttcnate boycot van Shell.

Nationaal studenten kongres van VVS

VVSresoluut naar de toekomst
Op zaterdag vijftien december

was Loko gastheer voor het
Nationaal Studentenkongres

van de Vereniging van vtaamse Stu-
denfen (VVS)_ Op zo'n kongres bepa-
len de studentenvertegenwoordigers
de toekomstige lijn \lan deze Vlaamse
studentenoverkoepetino. Het kongres
dringt ondermeer aan op wetenschap-
pelijk onderzoek naar de werkeUjke
studiekost.

VVS zou eigenlijk de overkoepeling moeten
zijn van alle Vlaamse hogeschool- en uni-
versnenstudemen. In de praktijk blijkt dat
niet helemaal Ie kloppen. Zo zijn de Gentse
universlteitstudenten niet venegenwoor-
digd, omder VVS alleen koepelorgantsanes
als leden aanvaard. Om het nog Ingewik-
kelder te maken vertegenwoordigt vvs wo:!
de cemse unlvcrshetmudemen bij de over-
held. Die beschouwt VVS namelijk als re-
presemauer voor alle studenten en dus als
gesprekspartner bij IIÎ1s1l'k. Een ander euvel
Is hel gebrek aan geassorteerde hogeschool-

koepels. Het kongres moest hier ook een
mouw aan passen. De hogescholen gaven
inderdaad ook ruimschoots acte de présen-
ce. Later op de dag bleek trouwens een gro-
te eensgezindheid tussen de hogescholen en
de universiteiten. In die zin was het kon-
gres hoopgevend voor de toekomst.

Zoals hel op l'en kongres hoort, begon
dl' dag meteen aarnar inleidende toespra-
ken, vvs-vooratner Jan Franssen wees op
de noodzaak van een sjudemenovcrkoepcl-

vervolg op p. )

...
De werkgroep-die zich binnen sera -

de Ier zake bevoegde geleding van de Leu-
vense studentenbeweging Loko - met de
materie bezig h~ld. organiseerde enkele
rnaenden noldien een aktle tijdens een in-
dustriedag van de LandbOu'IYkring (LBK)
waarop Shell Research uiigtnodigd was.
Hel NCOS en het groen jongeren netwerk
Genoeg veerden 0111 dezelfde reden enkele
weken nadien ook akrlc up de induet nedag
van VTK, dl' kring VJn dl' 1'llrgt'rlijke inge-
nieurs. Dl' .lktil' VJn SurJ was wegens
hocgdrfngcrulheld 01' gl'ell l'nkl'll' Algcme-
ne Vt'rgad .. ring (AVj ,1Jllgl·kondigd. maar
p.lst wel binnen de polulek dil' Sora op dat
moment in de zaak voerde. ten aantal
knngen nam h..t echter nh-t nat een raad
aktie voerde up t:l'U krlugaktlvitch. Op l'en
Open Algemene \'t'rgado:ring (OAV) \VNd
dan maar bl'slist datl'i)"l' Loko-aktle II\Det
goedgl'keurd worden op een AVVJn de
beirekkeu r/lad en in 1-:<'11,11 van hoogdnn-
gcndhcld IIl'K'! mimtens vterenrwuulg uur
up voorhand kontakt genomen worden met
dl' vcrantwoordclljke van de knng.

•

Teqen

wlna is de "Nite )"ring dit' beslist dat
sheü war hen Ik'tn·ft niet hoeft Ir' komen.
Een groot deet van het presidium stemde
effektief tegen dl' aanwl'7ighdd van Shell
- 15 legen, 6 voor en 2 ornhuudingen -
nadat hierover gruudlg eu met dl' nodige
dokumentatie gediskussieerd was. Ztlals
gezegd hangt dl' ultclndelijkc heslissinll nu
nog al van de pusitie die de mede-organts-
erende kringen zullen innemen. Van Bios.
Chemlka. Merkator en de Geologische
Kring moeten er daarroe zeker twee tor een
zeilde beslissing komen.
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Kris .Jacobs
Kurt Wouters
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• lezersbrieven
Kultuurdag
'96
'twee weken geleden, op -4 december. vond
Kultuurdag '96 plaats.vorig jaar werd dit
projekl door Kultuurkommissie voor de
eerste keer uitgewerkt. Het konsept behelsde
toen zes keer Uur Kulcuur en er werd aan
de kringen gevraagd ook iets kultureels te
organiseren. Aangezien hier heel Wilt proble-
men bij Tezen, is er dit jaar in samenwerking
mei Kultuurraad naar een andere oplossing
gezcclu.

Hel idee dal uit de bus kwam, hield in
dal er in de maanden oktober en november
alle!1d ktiltuurworkshops georganiseerd
zouden worden aan een zeer demókratlsche
prijs. Het hoogtepunt wu dan de Kultuurdag
zelf zijn. met tocnmemernen van deze work-
shops, drte keer Uur Kultuur. de uitreiking
ven de Blanlin-Evran KultuurprijS KU Leu-
ven. twee gratis films. een kuhuurdag(ulf en
eventuele andere interessante kulturele akti-
vîteiten, dal alles met als doel een meer aktie-
ve kultuurbelcving voor de toeschouwers.

Enkele mensen binnen Kultuurraad
hebben er IIICIKultuurkommissie hun
schouders onder gezet om deze dag tot een
goed einde Ie brengen. Er werd aan de krtn-
gen gC\lraaJ.;dl'en workshop te organiseren,
wat In tolaal !Ol Zt'S tnmaueven leidde. Op
de Kultuurdag werden elf toonmomenten
en andere projl'kle/l door en voor studenten
uitgewerkt. Da,1tn<lasl hebben natuurlijk
Kultuurkommissie. Kufruurraad. Stuc.
Pangaen, Campustoneel en Am> workshops
geor~ani~C't'rd. Op deze d,lK terugkijkend.
In,lg er gl'7egd worden dat d~: formule voor
herhaling val baar i~. DI'7t' manier van
werken leidde lol een veel groler(>
betmkkenhcid van dl' kringen en van dl'
surdcrucn in hel algemeen en dat in een
zeer kousuukneve samenwerking met
K uJI IJ IIrl.,"II111""'''',

Her i~ dan tlOk IIH.'Crdau ~,)ijlig dat
Kultuurdag.. en de aanloop ernaartoe, in ons
audcruenblad nlel de minste aandacht
I.,rt'I·J.:.(ll' een .'nkdl' vt'rrlll'ldin~ na.
N"dH.Hh W"IU v'll/rtuurnld UI' lIodl~l' ~
praklische - lulormatie doorgegeven en
werden w,",r de dag zelf een aantal Inten-s-
sanu- aktivirciteu aangcsupt. Elk" keer was
er wd ven reden, ~,I<1rldl'van -gccn plaab"
lOt ·~I·('n 'iChrijV('h", maar het leek veeleer
)(I"'n I!nOTn,'ic. AI~ wal een 'dl~-rildd' ge-
noetud wordt, 1111'1 kan rl'kenl'n op vero om
inhlf111'lIil' tI' vcrvm-kken over aankomende
cvcm-mcruen. waarhij ('1'11gnloOIaamal krtn-
~l'n r('(ht~tn'l'ks betrokken 71jn, ~('h1('1V.. ln
u-kon 111 I.ijn laak.

Dl·rgdiJk Ilmjekl ~Iellnt op 111'1engegc-
1II1'ruvan dr- k-dcn van Kultuurkomrniscle,
Kuhûurraad en kringt-u. en vcrwachne ook
,"'n t·tlgagl·mt·n\ van V{'tn_rn wil het "eel
~IUlkru"1I h,·r{·II.,I·n,i~ {'t'n aankondiging en
hel dtlurgt'\'t'II van dl' nodig,' inl"mlJtie _
,'Oud,'r dal dat T('klame hodt te /Jjn_
hruudlllKlig_. al!>!Il,k""n I.,ntl'>('h,·t'valualle
J('hll'r.lf J.ltllllll·r d.lt .'<-'11I,'/er..lmcf dl'
t'nig.' we~ hlijl.,t Il' lijn om de Kultuurdag
umkr de allndachl ((' brl'n~l'n_

Nalllens Kulluurraad.
Adrienne Plilislr ell Kiltrien M!Uet

(Kultuurdag - Kura)
Kal,;n Vandcnbosch (vrijgestelde Kura)
Frt'1lerik VandepiUe (voonJUer Kura)

Nvur IJ Iw(fr."dljk ,\,'rry

Gent
(;ra.lg wil Ik Jullit, kliçiWrt'J1 !tl"1 de spl'dolle
I.,olt,'m11Vt'rdl' ,tutkntellocI\--cging en
~I udc I Ilen venegt'llw'1l1rdigin~. Inll·n·s!>.]111,
l'dukatid el1 vul"" de dell1ukratbering van
h('1 underwijs bt:vordert·nd. Toch heb ik OtJk
enkelt' opJIIl·rl.,in~l'n in Il'rband 111<'1jUlJil'
anll.,d 'Ik SImpI'elI van Gent' IZle V,'W nr.
12) owr SllJ(kJlI,·JI\'a]..,Po.ltlden
Sludentl·n\k· .....in Gl'ru Jullie S<'hrijl'l'lI dat
dl' IlfMI(drt'd.l]..,1l'Url'n dl' rl·dal.,tÎl'SCkrelaris
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verkozen worden doeode redaktie. Dat klopt
slechls voor de helfl in die zin dat wij geen
redaknesekreterts hebben en er ook nooit
een gehad hebben. Allt'S draait hier op onbe-
taalde vrijwilligers.

tn 1985 werd er inderdaad een nummer
van Schamper uit de bakken gehaald, maar
die sensuur (vanwege een komroversrële
covenekenlngj kwam er vanuit het
rektoraat, en heeft niets te maken niet het
Nauonehsusche Studentenverbond (NSV),
zoals afgeleid zou kunnen worden uit hel
artikel. Dal hel NSV vorig jaar 'een forum'
heeft gekregen In Schamper Is gewoon een
grove leugen. In het verleden 15 dat
trouwens ook nooit gebeurd. Vroegere
berichtgeving over het NSV heel! er wel lot
geleld dal zij IIl1eeksernplaren van Schamper
nr, 300 uit de verdeelbakjes verwijderden en
ze zonder pardon In de Coupure (hel Gentse
sradskanaaf hebben gekieperd. En die
mensen zouden wij e-en Iorum bieden ...

Wal belieft de 'koufk oorlog' lussen
Snrdcnrenvakbond (SVB) en Schamper: hel
is juist dal wij vorig jaar na de oprichting
van SVB een 'kritisch' artikel hebben
gebracht over hel omslaan van de SVB. Wij
stelden daarin enkele vragen bij de timing
van de oprichting, bij hun subsidiering en bij
de represemeucnen van de oprichters. WIJ
hebben echter nooit beweerd legen een .....
srudentenvekbond te zijn en wij blijven erbij
dat dat een 'mooi en nullig lnstrumenr' kan
'lijn. Dal wij hen geboycot hebben tijdens de
verkiezingen is onzin: elke efzonderûjke
kandidaat kreeg evenveel pIJaIS teegewezen
om zijn/haar programma voor te stellen.

Ih de hoop enkele misverslanden uit de
weg Ie hebben geruimd.

Pascal Goethals,
Hoofdredakteur Schamper

Herbots
Na vijl jaar van roenemende eT)lcmis over de
gans van zaken ln hel Jurldi~h basuon aan
de Tlensestraat, moeten rm]. naar aanleiding
van her interview met 'Grote Roerganger
Jacques Herbots (Veto 10), toch even de
vnl~t'lIdt' bernerklugen van het bnn Wam
dal er een en ander flinl., Iuut Ioopr In hel
'Collegium Falconls' zal voor vele studenten
en alumni geen geheim meer zijn.

Zunder verder In detail lt· treden
signalt-er ik enkele grieven en oud zeer: Je
manileste unwll cm meer mondelinge
ckscmcns voor rcctusvakken in IC richten:
de wanverh~llll\lJ1~ tussen de nrbctdslnu-n-
ucvc maar tntcrcssnnrc (1'\1,1111 vaak prakrijk-
genclu en relevant vuor een verdere juridis'
che ]..,arril'rt·) :>l'miJlarl,'S l'J1('J"/ijdsen di'
kllrkdro~i' en rcorcttschc np~omlllin):<'J1 In
dl' overdreven dure handbocken van de vele
phchtvakken andl'l7.ijd~; dl' schrljncndc
fIl.·da~nl:iS\ht· onkunde 10111 versebulende
Il((JI('~'itlrt'n (dr. MJl'wordl daar in [eii.· U1("t_'

gt'boren, je moel el'n bt.,(·tJ,'dl' down
uilh,lJl)own") dil' daarbij !lOf.: lijh'n lt· Vl'r7ui-
Ilt'n in d.' nllnvt'J"/kh1l'lijk" It-gi~latil've diM'
n'e; de driedubll\'l{' kumul di<-m,loll.,ldin
sommige proks~orcn hun
undenvlj<;O]ldrachl vern' VJn serieus neml'n:
dt, orl(krJin~l' af):ul1st IU\'>Cnt·II]"'l'1l'nund"r
11<'n[dr_ Hl'Tb"I~-Blanp.aIJl, "D.m 111.)('1hij
nog maar ecns dckaan \\Iord"nM): hel inelli-
di.'nl wer ....,·nd .,._.l.,rct3rl3at;dl' ungdljkc
\'1'rJeiiJlg \.ln dl' "]..,!kltll"IISowr de ~luJen-
leJl l'n het ronduit i'idig I,' IUIl'ml'" \uJll'n-
orill'iI'~l'\'''l'lll'n ojl/idlte \,111dl'lakulll'Îtcll
\'Jil d,' VUB l'll dl' UG ("Dit, huudillg \',111
Lickl'lld.lc1 Is liJli~eh Wij in Lt.·I!\l'll hd,bl'll
e-l'l) arllit're .1,Ulllol[.,"),

Daarh<l\ellujl kon 11.. krili,eht' ll'{hl\lll·
d(Om 7ich dil j.lilr Ilog t'l'ns l'Tgel'ell a.lIl ik
min,t,-n, duhwu7(' houding v,m d.· Valkll'i-
dlOg in hel 'g.'val I~,)('IAnOilUX' ,'n dt·
potsierlijk" vcrtuning dk d.· pmklall1,lIh'
was_ In het inlerview ~USI lIerlllJl~ dl'
gl'mlk'deren ml'l de 'quote' dat alle~ to('h al
~eri.·u~ \'(_'rantlt-rd I~~md~ \'fll('ger ,hit'rml'"
m~illUerend dal I." I'i,'t'f ,','tl aanlal dt'u'nma
uI' hun lauwl'rl'n mt~l'n rmlcn). J:en bt.'ll·r
bc\\lij~ vuur dl' rigidl', kon~rvJtil·v.· ell vaak

ltJicolumn
Eén dossier onder ti" kerstboom

1_ Hel dossier waartegen Ik nlet wil prolt'Steren wegens andere belangrijke dingen in het
leven en ook een beetje cmdet je zo'n dingen uit trotsgevoel niet doet. maar dat er desal-
ntettemtn voor gezorgd heeft dal u aan uw laatsle voetnoot bezig bent. bestaat uit drie
punten. Voor uw eventuele verontwaardiging maar uw waarschijnlijk leedvermaak som Ik
ze kon na elkaar op:
I. Naar verluidt heeft de heer Perinlx, -sekretartsch Generaal voor het Leven' van de thuls-
frontelijke duivenbond, van zijn neus gemaakt naar aanleiding van de column die een
tweelal weken geleden verscheen en het verhaal deed over zijn queeste naar demckrerte
binnen her Duivenblad. Mijns inziens venen d!1 meer over de heer Pennix dan over lIIiJn
column, 2, Een oudhoofdredakteur van Velo heelt door middel van ëën lezersbrief van zijn
neus gemaakt (na Ie lezen In Velo 10), naar aanleiding van de vele nonsens die hij meende
terug te vInden in hel blad waar hiJ ooit zo aan volksyerhelfmg had gedaan. Mijns inziens
vertelt dil meer over een oudhoofdredakteur dan ovef)lllJn column, 3, Er zijn mensen die
vinden dal Ik te lange Zinnen gebruik, Mijns inziens VL"I"Icltdat meer over die mensen dan
over mijn column.
Aan dit Iaatste punt echter wil ik nler zwaar tillen, Ik ervaar het veeleer als eerbetoon. Ook
meneer Mozan kreeg dn te horen: "TJa, ... hoc zal Ik hfl zeggen ... het menselijk oor kan
slé'chls een aantal noten per mtnuur verwerken. hé. ..pas opc het was goed, 101zeer goed ....
maar teveel. Schrap hier en daar een noot en hel wordt perll!'kt--:.

Zo'n dingen. Dal ik dit dossier op zijn mtnsr magenjes vind uitvallen doet. zoals gesteld,
niet meer ter zake. 011 Is mijn laatste column geweest, MMaak het nog vol tot aan de kerst-
vakanue". was hel verdikt. Mijns Inziens venen dit meer over de mensen die zo'n verdikt
uitspreken dan over mijn column,

Mao1rgenoeg gezanikt. Hel doel er niet ree. Het was mij een waar genoegen, Blijken
van medeleven. protest en aanmoedigingen kuru u kwijl bij Loko. Naar vertuldt zouden die
een rechtstreekse verbinding hebben met de riJkswacht. Mocht ze elsnog zijn opgedoekt, wil
ik pleiten voor een heropening. Hel lijkt mij volledig In de- lijn van de Goede Burgerzin Ie
liggen. Leuvense studenten: u bent goed bezigt

Frans Mallemans

ook antldemckrauscne mentaliteit van zlch
krampachtig vastklampen aan anachronis-
tisch strukturen. 15 mOeilijk IC vinden,

Ten sïone loon I de minstens impliciet
sckstsusçhe opmerking over vrouwelijke
meglsrraien t-oe-eüewesie advokaten
worden geen rechrer"] eens Ie meer de ware
aard van het beestje Her110Is, wiens ego en
eigendunk groot genoeg zjjn om de POS ti'
vullen.

Tom Thcunissen,
licentiaat rechten 1996.

MLB
Altijd fijn am kameraden in dl' slrijd in
tijden van kortzichtig vrjjc-marktriomfalisme
op hun revoluuonalre ~trl'I""'n It' zieu etaan
Toch sloeg het rruerview met ML~'er Bnrt in
Velo 12 ons enlgzins meI verbazlng. Ban
stelt immers openlijk dat een meerderheid
binnen MLS "legen Stnlln" ie. Dal i~ Jla~
intrigefend nk-uws.

Onze persooubjkc ervaring ISd.u
iedereen dk zich in een nog Jlil'I 70 ver
verleden venuit ecu kouslsu-m anti- ....opna-
listisch standpunt "tegen Stalln" vcrklaarde
door <k kanu-raden van hot MLD vu haar
moederborst de PVDA al~ 'agl'n! van h,'1
tasctsmc' in dl' ban werd ~l'SI.1~I'n.On\ hart
~Iai}[sul bij de ..wda('htt' dal dl' m"l'nll'rhl'id
binnen de MLB-Leuwn nu zelf als
objekucv e bondgenoot van dt' f(lhrl'r duof
ht'1 leve-n gaat.

MLB-Ieden barslen van dl' t·nt'fg,,· W,l,lr
het dl' veeleisende maar noudz.akl'lijl..l' strijd
t.:gen hel ah.md!it' ....ert'ldki'lpitalisJlw ht;,lrdt
Daannee onderscheiden 1e 1JCh in I,"KlIil-\1'
7in van dt· belwell'f'S dil' ,k Pfl'I,'nti,' In-hill'n
om hen vallt'Jl de 7ijlijn 11' Ik·l.,nm...·rt·n,
MJar energIe dk nil'l wordt gt·III~Imt·t·rd
door (lP oo~hvan d,' gd ....:unl·nl~\t.·11 )ll·vl·ri·
heerde polilleke JdcCCJlver/.andl in 'tuurl'M"
\'OIUlllari~rne.

Hel ~ul~tolat niel dal dl' I11n'r.krl1t'ul
uuulen MLB vroom vl'rklaan dal lt· -tegl"1
Slalin" is. Wil" 7.idl 0i' het man:I\l1Il' llt.·mepl.
b,:roepl lich iJl dl' l'l'nl,' 111.1,1huI' ,','11
1111'1001': (TJI analy~el1ll·tll(ll· thl' l1IolJI,t'h'lp-
1X'liJkl'untwikkdil!)ll'n vl'rkl.1i1rt op ha,i,
van dt, belan"t'n \lal! sodillt' gn ....llt·J1,'rl
kla~*n en hUl! onderlin~l' \l'rh(lUdingl'll,
niet op basis V.lIl 11<'1IIldi\lÎdlll>I{'g,·nlt· "I d.·
individtll'le schurk. MUl ...hl('1 'i('hmllwlijk
It'knn ,lis 7...· hl'I Sl3Jinisnw I1kt ,11\~O(i.Jal
fenomeen k.an dllld'>I1. .Jtlngn,'ll dil' /lrh
willen {'ngageren hd,b{'n r"chl up l'ell \('rk-
laring V(Il'f Wilt l'r in hel OUSlbl"k t'n China
I~misgdopt'n_ Ze wJllcn L't'JIIJllk~ VIl(lr
gl'mJJkle foulen, gel'n kmkodllkntranen.

Nu MUH.cuwn pubJi"kclijk Slaltn

heel! algezworen. is in ieder geval de weg
vrijgemaakt voor een diskussie over de
ideeën en de aanpak die daadwq,kelljk lot
een demokratisch alternatief voor het
ondl'ugdelijke werddkapitalisme kan leiden.
Als Aktlel Linkse srudenrcn (ALS) kunnen
we die evolutie alleen maar toejuichen,

Namen ALS,
Peter Delslng

BOB
Graa~ had lk de woorden van 'gu,Kl old Cas
G'lt)\\t.'ll)' gdutlfd ah het OH'f veto-
H'rslaggt'ving gaat. Spijtig gellOl'g IUOClen
jullte op hCI vlak van 'adckwatc bericht-
geving' nog kb leren.

Ik heb immers nooh beweerd dal het
Krtngraed zou vrijslaan om tnrcrmeuc over
enden- Vt'rl'nigingerl ui! Ie wkselen mei de
BOB. Kringraad kan, als veramwoordehjke
voor de ve-rdeling van de stlh~idll'~ v..ur dl'
vrije v"renigill~en, dIe organ[:,.alies teJ7elf-
dertijd moeilijk tegenwerken. Wat ik nog
)I,'etb gl'uo!'lo"rd vind " dal een individu
l'lgl'n llll'nillgt'1l uil of op elben inllio\lI1'(
lnf(lt'Jllilli,' ~.'t'!1 \),11i~ «xtcr vul~I(' recht
h-dcrccn zaluiu-lndclijk sk-rht-, arm :i'idll.l'U
1t'~,'n~dl.lp hebben te gt'\CIl_

Ik k-dcn van 111'1hum V,lII Kringr,lad
dil'lll'n d.tan-nbovcn rckeu ... hapte geven
aan 11.·kringen. wal onder andere gl'lll'un
d~,,>r{'t'n tJit~dlrl'id<' ""r\l,l~l'vinll- waaruit
JulII" riJl.,l'ltj....1,1,11~l1crl'n_ (Jplwt h,·WII'I,·
H'l'Ilag h ~t'(>Jl{'nk,'lc opmerking geknnlt'n
.'tl IWI \~t'rd blj~I'\'ulg ):(Il·d~,'l-.t·tJf{1d'll/r dl'
Algenll'lw Vergadering van Knngraad_

rn lt'r informallt·: hl·t i) nÎl·t de 80B tik
dl' l.k'lating gn'l! \ tlllr l'l'n !x-li'):in~,'n ,'n
ht'l f)'U{'Uur..ervan Dat i~l'l'n bcvoc'~dhl'Îd
van dl'lll/lilk van lil- stad l..c:tI\l'n

11.,daag Vl·\tI uil om dl' dl' Ilt'lwisthare
p..~:mg lol \,tI~l' I)('\t.huldi)ting har.i te
lI1;1k,'1! WJI warl'l! dl' "Jklil'Ç ,'n "1"II.'I<"):in-
gl'n" w.aolTO\'l'rKringtaad mlonnaUt'lt1l1
d~lllrgl'gl'\'I'n hd)!x'n? Wt'I]..,l'tlr~1nl"'1Iil~
wl'nlell hit'rdl ....'f h...~dl<ltlilo!dl'n Iwc? Ol'er
Wl'1[.,l' in!ufl11,Hil' gmg hel d.lIl w{'\? Jullie
IIlt/g,'I! \'riJ ,1I1lWUl'rlit'l1,Abjllllll' 111'1d.lIl
IlO).: l','II' aan mij wilkn \'(.1):<:11,7A'~het ([,11\

wt'l up \tHlrh.lnd d,ll hPI <lm tTn I11Il·rvi.'W
).:,1,11. Fen "kW'OSlil'viln !ll'vl'n "IJ nt'nll'n",
UII't'!

TIm Vermelr
\loor.dtter Kringraad 1995-1996

NI','r /Irt "nrk'" ij "1'.'1-1'10,'1/11'<1nf/Jd ImallJlu
~II~I<'II U', 11,'1 \Yt)I~,<I.. lil de b<!lVlISI..
;'urlf\a.'1,ldl'rm.<I til lIil hl'll(/t/tmist/t .'INprd-, dil'
I","" l'rf,'r.-.lllkf"Jlrs h''I'( lt't'k.rIl.'1i/.rdm n/.rt u
l",d'/fII. (11 1I',l<In',1/I /1 10,'1 u"!lr/iJ/.. ,,/<,:.:JJ is U,,,
/tri 1',I<'r pJ/blJkU/JI'MftmJ ",ai

)tWrgatl923 tlr. IJ dd, 16 dl.'cember 1996 0. nta



Leuven voorlopig vrij van big brother postbodes

Terug naar al(zender)
el/iOUl heette het ter tiete ses«:

IU jnitiatief het 'Informatie
Uitwisseiingsprcjekt' tussen

rijk ....vacht en De Post. Postbodes, en
in een later stadium ook Lijnchauf-
leurs ("PI Belgocommedewerkers, moes-
t('IJ verdachte toestanden melden via
een fichesysteem. UIIven was hier-
voor uitgekozen aIs proefstad. Dat
projekt werd vorige week - althans
voorlopig - opgeborgen door minister
Vande Lanotte.

Gaal dil projekt alsnog door. dan is de kans
reëel dat uw overijverige postbode - alias
hel derde oog van de rijkswacht - eerst-
daags melding mail kt van de subversieve Ij.

teraruur die hij in uw brievenbus SIOpi, van
hel buitenspong aantal lege flessen Sterke
drank dal zich op uw drempel bevindlof
van hel feil dat uw fiets op uw stoep Is ge-
parkeerd en minder dan een halve meter
doorgang vrij laar. De rijkswacht en minis-
ter van Binnenlandse Zaken vande taooue
leken verbaasd over het protest en trokken
het projekt voorlopig in voor 'bezinning",

luitenant-kolonel en distriktskommIs-
sans van de RIJkswadu van Leuven, Pol
vamhjelen, verschaft toelichting bij het
initiatief; ~Jlel is blijkbaar onmogelijk om
ons prOjekt ook maar aan één journalist
uitgelegd Ie krijgen. Sinds september vorig
jaar liep dit projekt in landen. Tienen en
Aarschot. We hebben daardoor vier tips
binnengekregen die we anders niet hadden
binnengekregen. We wilden met het pro-
jekt de drempelvrees bij de bevolking verla-
gen en onze relaties met hen verbeteren."

Post

vammelen meent dat hel projekt 0)1 dl'
klippen liep door de heisa die vorige week
was ontstaan in de media over het iniliatid
en door de gebrekkige hiërarchische srruk-
ruur van De Post. "De Post van Leuven ging
wel akkoord om mee te werken aan zo'n
initiatief. de centrale direktie in Brussel was
hiervan blijkbaar niet op de hoogte en uitte
vorige weck dan ook haar verzet. liet is niet
onze fout als Oe POSt een intern kommunt-
katieprobleem heelt. ~ Andere reden voor
de negatieve ontvangst van dit initiatief. nog
steeds volgens de dlstriktskommlssaris: ~Je
kan hier niets genuanceerd uitleggen. Dit
land lecit van schok tot schok en je moet
alles uitleggen zodat iedereen illle~ in één
minuut begrepen heelt. Dat lukt dus niet."

Volgens Vamhielen zou het allemaal
zo'n vaart niet lopen met de verklikkers-
maatschappij: "Het systeem vcoräet In
twee drempels. Eerst en vooral het gezond

Ijshockey op de
Oude Markt
Nu 2.e in Nigeria. lUrkl]e en zelfs Neder-
Iend beter kunnen veerballen den in Bel-
git, wordt het hoog tiJd dat dit land aich
koneenneen op andere sporten. En
waarom de Hollanders niet op hun eigen
terrein verslaan? liet ijs. jawel. Apolloon.
van alle kringen de dapperste, daagt
iedereen die een equipe kan verzamelen
un om de strijd Uni de puck aan te gaan.
jjshockey is the ndl"ne of the game rul op
zondag "S januari opgevoerd zal worden
op de Oude Mllfkt. waar geheel volgcru
de heersende mode een kunsrmauge
h'rstijsbaan zal worden aangêlegd. Dat ze
daar bij de dijkbreuken in het Maasland
niet aan gedacht hebben. Het bodycheck-
en lal een aanvang nemen vanaf half-
zeven. He! dream team van de Ml'cerlJ"S
Mh:hdanSdo's Is alvast op atzondcrlng
vertrokken nut de schaaisbaan van
Haasrode.

(b<)

verstand van de- postbode - dat toch wel
aanwezig is - en de tweede drempel zijn
wij bij de rijkswacht zelf. Ik ontken niet dat
er een risiko bestaat, en het zou hypokriet
1.ijn om Ie zeggen dat dat een probleem van
De Post ts.' Maar één anoniem telefoontje
op de groene lijn volstaat nu toch alom
een minister in opspraak te brengen? Van-
thlelen: "toen die lijn opgericht werd. WOlS

dat de verantwcordljjkhcld van onze alom
gewaardeerde Connerotte, plots is ze slechr
en voilà, het is de lijn van de rijkswacht."

Het blijf! toch vreemd in de oren klin-
ken dat uitgerekend de rijkswacht met dit
initiatief op de proppen komt terwijl in ons
land de politie instaat voor het 'eerstelijns-
kontakt' met de bevolking.- Het lljkt cp het
zoveelste wapenren in 'Ia guerre des mes'.
met de polittevakbond die beweert dat de
rijkswacht hun taak wil overnemen. Pol
vanrnteten: "De politie pakt soms uit met
puik werk van de wijkagent. maar dal is
loch een zeer mbtig vuur. Ken JIJ Je wljka-
;t;_. __ ,.. ......,

gent? Ik moet eerlijk zq~g[.:ll dat ik.dc..w.i.jn"
niet ken. Ik zou niets zeggen mocht ik de
vruchten zien van dal goed politie werk.
maar nu ... Ach, ieder zijn job.' De Troch.
hoofd van de Nattonale Politie ging dus vol-
ledig akkoord mei die initlatlef? vanunelen:
"Laat ons zeggen dal hij niet tegen was."
Bij De POSI liet men een heel ander geluid
horen. Veto kreeg na zes keer doorverbin-
den de bevoegde persoon aan de lljn. Me-
vrouw ventrappen. direkteur Kommunika-
tie. draaide de klassieke iruervlewroilen
even om: -Met wie van de rijkswacht heeft
u dan wel gcsprokenj" De naam van luite-
nant-kolonel Vamhielen ontlokte deze dil'
me een volledige minuut gegrinnik. Ge-
vraagd naar het waarom van deze komi-
sche interventie, antwoordde mevrouw
Vantrappen (alle andere vragen bleken
kwasi overbodig): -ra. Vanthielen heeft mij
niet graag. Hij is kwaad op mij omdat wij
niet willen meewerken. Enfin, dat gaat toch
niet. Een postbode is een vertrouwensper-
soon. Naast 7.ijn taak om brieven te bedelen
heeft hij ook nog een sociale funktie. Dit
projekt is absoluut uugesloten. ZOOlselke
normale burger moet een postbode een
burger in nood signaleren, en dat gebeurt
nu al. Dat beert helemaal niet door de rijks-
wacht geregeld te worden. ~

Volgens de rijkswacht gaat het projekt
niet door omwi11e van - onder andere-
een gebrekkige hiërarchie bij De Post. ~Wij
zijn De Posterijen niet maar De Pest. een
autonoom overheidsbedrijf dal met verre-
gaande decentralisering werkt. En dat
we-rkt goed, wij zijn hel grootste bedrijf van
het land met 46.000 werknemers. Van zo-
dra een inspektie naar Leuven op bezoek
was geweest hadden wij ook lucht gekre-
gen van dil initiatief. - Eigenaardig dat een
gelijk<lardig projekt één volledig jaar liep in
TIenen zonder opgemerkt te worden door
die tnspekreurs. Ml'vrouw vantrappen wou
echter nog één en ander kwijt: "vamhlclcn
moel ermee ophouden met achter mijn rug
nog altijd postbodes op te bellen om toch
mee te doen. Het moel gedaan zijn. Nee.
hel interesseert die postbodes niet om op
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een gesrrukrureerde manier Informatie door
te spelen, zoals hij beween. Het pluspunt
VJn onze mensen is juist dat ze zo dicht bij
de bevolking staan. Nu, In de moeilijkste
periode van het jaar. met de vrieskou en de
vracht aan wenskaarten, moeten onze POSt-

bode<. gt'agrt'SM"t'rd worden op straat en al
die vernederende kanoene shkken. you
name n. dat is toch niet serteus."

Onze plaatselijke postbode was Jok
helemaal niet te spreken over dit initialief,
1.'11 meldde dat de grote meerderheid van
zijn kollega's er net zo over dacht. "waar
gaat het met dit land naanoe. moet dil een
politicstaat worden? Sommige. vooral jon-
ge. postbodes zijn bang geworden. Wij vre-
zen voor onze goede naam, dit' door zulke
projekten wordt rulsbrutkt."

Lorin Parys

onze noorderburen bestaat. VVS zal ook
pleiten voor een beurs voor beursgerech-
ügde bissers. Vnder werden ook resotuues
aangenomen in verband mei jobstudenten.

vervolg van p. I Zo wil VVS in t\e roekomst de herinvoering
ing. Volgens hem ligl het gr09_.1.Çl-e-~laï'ïg"""~an de RSZ-vri.Ît}clling voor jobstudenten
van vvs tn de UitOOuw'V~ belangennet- il)~'wdrvaka1Uiemal!lnden:-lR-t"voering
i,,·crl-.en"\101Irde toekom". Dat illustreerde van ~n maximum onbelastbaar inkomen
ij aan de hand van akTuele problemen van hEmderd3tult"nd frank voor tlUdenlen

mnd huisvesting. he~Hobudekrttt en hel dit' we~,~n, vond h~ kongres ~ essen-
'pkOmt'IHk protest rond kontingentering. neet. MODlenteel Ugt 11kgren~.~ 78.000f.e tweede ~preker, de Leuvense rektor An- frank. De \'i!"t'lgever lijkt daar \'~loPig een-
.drt~Oouerllnck, beaamde dat volmondig. ter geen ore~ naar te hebben. VOfr jobsru-
e rektor merkte [vel op dal VVS alleen denten die werken ab ZeH$t.lndiaen in bij-

nvtocd kan uitoefenen indien de organisa- beroep ligt in\egendeclzelb. een weesvoor-
!ie door de basis '(...ordt gedragen. Tenslotte stel op tafel o~ die grens Ie verlagen tot
'drukte ook Grqor Chapelle. de voormier veerugduizend frank.
;an de Franstar\.g~ tegenbanger FEF, zijn
hoClp op een goede sarnenwerklng uit. Her- Smirnov,
~ln.ll1(kring van het onderwijs en een gro-
lt'r aarnat docenten zijn thema's waarrond De werkgroep aic de g~volJ,:èn van het
, el ,.e~a"'ast samenwerking mogelijk zag. Hobudekreet en de kwalitellzorg;n het

I-I('t kongres werd vervolgeus opge- hoger onderwijs besprak. was 00Jk euesbe-
~erld in een drietal thematische werkgroe- halve tevreden met de huldigC"~kuatie. Het
pen. Óe wc.&:~oep_~udie~lIandering en Hobudekreet ZOU~I afl!:eSlemd"zijn op
ÎQbstudct;lIen had)il!wtga081Punt het stre- autonomie of een betere kwalileit van h~\.
.;~~ na~r ,dem~kril~se~in~ van 'let dvder. hoger onderwijs, maar w~p befparingen.
WIJS.BltineJ\ dal ,!O!)K'1I1 werden_JJrr kon- ne werkgroep klaagt clan OO!nVfr de te
krere WObkmén ~angl'"s~ept., ~.erferste is kleine enveloppes die de vers illende koe-
het gé\rrek aan t;Jcent) wetynsctl.llfpelijk pelhogescholen krijgen toegew n. Deze IC
ondel7.twk" naar de werkeUj"ke st~iekost. kleine enveloppes verplichten v,1 scholen
Aan de )land van 20'n ollQtaoc=k'zou het ertoe naar priveefinanca-ring te zoeken.
mogelijk worden UOl een surdle-tndex op te Eersl en vooral slijgt zo de druk t.
stellen iJk alle noden vall/ae ,~uáen,en inspraak van prtvee-organlsanes in \lel
moet bevallen. Meer konkreet betekern dal benuur van de hogeschool of het dAlane-

vvs

e~n index waarçndcr vervoqr', voeding.
ht,iOY('iaing. !ol.udi~JnDiQH v.illlen.
Uil\·ra.trd dient deze in • jaarlijks geaktu-
111~('erd tS worden.

vanujt zo'n index kan dan ook het
:unen'llI'"lscl hervormd worden. Een
weede probleem dal de werkgroep onder-
'heidd7 was namelijk het huidige beur-
t1~Y1'I('em.Dat wordt ondermeer als lna-

tlekw~llt beschouwd omdat het getrapt is,
foet -ytdere woorden dat boven bepaalde
~nk0f'lensgrenzen. je beurs plots vijftigdui-
lC'!P frank minder is. ln verband me-t het
be)1nenStclscJ haalde de werkgroep ook
I,n dat dit de ouderafhankelijkheid bever-
~ert. Doordat de ouders de studies nuance-
'en beschikken ze over een zekere macht
en opzichte van de studenten. Op die
enter bestaat de mogelijkheid dat ouders

de studiekeuze beperken. Ondermeer daar-
om ~a$ de werkgroep voorstander van een
~tudi'eloon voor iedere student, dat onaf-
h<lnkdlJk is van diens inkomen ol dal van
ijl1louders.

'Retro-aktief

Derde probleem was de devaluatie van
'e basisdiploma·s. Oe overheid finandert
geen voongczcue opleidingen. Wie die 2df
kan betalen ziel zijn kansen op de arbeids-
markt aanzienlijk süjgen ten opzichte van
pc mtndcrbegcede studenten.

Vanuit die problematieken werdeé een
arttal voorstellen geformuleerd weerover
ter 0" de dag gestemd werd. Prindpi&l

a! VVS lil de toekomst pleiten voor ht'
open van alle drempels, de volledige -

~;:Iooshcid van het hoger onderwijs en e
rnVOCrillg van een studieloon ol univ~el
~slsinkomen. Daarmee pleit VVS dus ook
v~r een gegarandeerd inkomen voor ni~t-
srèdemen. Op korte termijn vindt VVS eq-.-
ter ook dat er werk moet gemaakt worden
van een retro-nktieve automatische index-
atie van de studiebeurzen, een volledig
lineair beurzensvsrecm en verhoogde maxi-
muminkomensgrenzen. Opmerkelijk is ook
het pleidooi voor een openbaar-vervoer.
kaart voor studenten. net zoals die al bij

ment. Bovendien kan priveefin<llKiering
volgens de wefkgrOt"p leiden lOf een dµaal
onderwijs. De Sill.l;lIic in de Verenigde ~ta-
ten werd hierbij ah voorbeeld aangehaald.
Dat een dergelijke situalie voor VVS nl.
kan, kwam later lil de resoluties duiddiD:'
lOt uutng komt. Instemming was er ook
voor het behoud val) de werkingsmogelljk-

heden van voor de fusies. een dcmOkratl\
sche bestuurskultuur en behoud van het
docentenaarnat.

De werkgroep boog zich ook over het
probleem van de ongelijke subsidiëring 'lap
hogeschoolstudenten en univeoileitstud~-
ten. Voor sociale voorzieningen olllvanien
de universiteiten negendutzend frank~er
student. de hogescholen sleelus~o
frank. Een resolutie om dal laarsle bedrag
op te trekken zonder aan het i.trnve~itaire
nivo te raken. werd zonder prbblt'men
aangenomen.

Oe derde en laatste werkguM!p boog
zich over de roekomst van tte/.;·tudetllenbè-
weging en meer bepaald d.!tOI v~n VVS
daarin. Oe werkgroep vond (lat WS in de
roekomst het voortouw 1114 ku
nemen door bepaalde standp~rn.T in te
nemen, deze te verdedigen en U"lIC leggen.
Deze standpunten moeten kunnen worden
ingenomen rond elk maatschaf~lijk debat
dat direkt er indirekt de studente? raakt.
Dal ziet de werkgroep als de eJi~ moge-
lijkheid om spontane reeknes Va~de Stu-
denten bij elkaar te brengen ~1t~ kanalise-
ren. Wel dient dal eengemaakt~ standpunt
vanuit de basis. door raadplegirg tan de
verschillende geledingen, gedraljeb te wor-
den. Ook hier kon het kongrei riJh later In
vinden.

Momemeel is VVS een o ve-r~pe1ing,
meteen getrapte struktuur. een o1fldere
mogelijkheid is een ledenorganisatie waar-
van de individuele studenten lid kunnen
worden. De werkgroep koos.hler_tluidelijk
voor de bestaande koepelstruktuur. Die
btedr namelijk een veel sterkere
Iegnunftcitsoaets voor het verdedigen van
standpunten. Ook dat werd in de resoluties
bevesrjgd.

Wim Van der Meersch
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1I:[t van de samenstelling moet een garantie
bieden voor een beter inzicht in de specifie-
ke problemen die zich kunnen stellen. Ook
de takbars willen hier graag konstruktief
..au meewerken. liet is namelijk niet evt.
dent dat een vertegenwoordiger van de
Leuvense horeka zich volledig kan inleven
in de situatie van rekbars. Daarom hebben
ZC'zich onlangs georganiseerd in een
fakbaroverleg. Bert Jausscn (Polilik<l-
Kaffee) werd verkozen 101 Iakbarvertcgcn-
woordiger voor de opvolgtngskonuntsslc en
de stuurgroep horeka.

De samenwerking tussen Leuvense
horeka, stad en studenten verloopt
momenteel naar behoren. Studenten
mogen dus op beide oren slapen. Al mag
niet vergeten worden dat het nieuwe regle-
ment hoedanook van de verschillende
lakbars eeriecn serieuze financiële inspan-
ning zal vergen. of cr nu een takvenegen-
wcordlgcr in de kommissie komt of niet.

'( Wend)' Danko

evenwel altijd een eerste vereiste.
Zowel op de stuurgroep als op hel

stadsoverleg vond men hel niet meer dan
normaal dat ook de takbars hun vertegen-
woordiging zouden krijKen. aangezien ze
toch een zekere eigenheid hebben binnen
de Leuvense horeka. De formulering was
echter wel voor interpretatle vatbaar. Zal
Iemand van de Leuvense horeka die vene-
genwoordigtng op zich nemen. or wordt er
een student opgenomen? oudertussen
bestaat daar al wat meer duidelijkheid over.
Het staat Immers vavr dat de plaats van eer-
ste opvolger voor de fokbars werd gereser-
veerd. Van zodra er één van de leden uit de
horeka wegvalt zullen zij de vrijgekomen
plaats In de opvolgingskommissie opvullen.
D~ kans dat dat gebeurt is vrij groot aan-
gezien één van de huidige leden nog tang
ulet zeker is of hij wel wil zetelen.

Het is met de bedoeling dat de leden
zichzelf ol dat deel van de horeka waaruit
te komen vertegenwoordigen. De drversrvt-

Vanaf januari nieuw horekareglement

'pinües 20 Ir'
schromelijk genegeerd
Ganaf I januari 1997 zal liet

n;ell\Ve horekareqiement van
de stad uuven in voege treden.

Er wordt Uil opvolgiugskommis,çje in
het leven geroepe" met verteqenwoor-
digers uil de Leuvense hareka etl liet
stadsbestuur. De fakbars zijn mome,,-
teel eerste opvolger. n/tlar de kans dat
ze ook effeklief deel zullen uitmaken
va" deze opvolgil1gskommissie is vrij
groot. De LeuVI!lIse fakbors hebben
ziel, alvast georgmrisl!erd. Ze willen
konstruktie] en positief meewerken.

waarde te verzekeren. Het voorsten van
aanvullende bran dbcst rijd ingsmiddelen
wordt echter als bjjkömendc voorwaarde
gesteld. De Oude Markt valt haast volledig
in deze kategorie. en komt er zo een flink
stuk goedkoper vanaf.

Decibel

De geluidslimiet ligt op 85 decnet.
Plaatsen waar die norm overschreden
wordt. hebben voortaan een moarekver-
gunning nodig.

Om erop toe te zien dat er ook gevolg
wordt gegeven aan het nieuwe horekare-
glement wordt een opvolgtngskommtssle in
het leven geroepen. die bestaat nlt zes ver-
tegenwoordigers van de stad Leuven en
vier van de Leuvense horeka. In het hore-
kareglemeru wordt een aanpassingstermijn
van 7.5 jaar vooropgesteld, wat niet wil
zeggen dat die termijn voor elke Leuvense
horckazaak geldt. Eén van de taken van de
opvölgfngskomrnlssle bestäat erin de burge-
meester te adviseren in het vaststellen van
die termijn. Zo is brandveiligheid bijvoor-
beeld prioritair en zal de termijn slechts
enkele weken or zelts dagen tellen. afhan-
kelijk van de aanpassingen nodig om aan
de gestelde eisen te voldoen. Daarnaast ziet
de kommissie erop roedat de uitvoering
van een jaa~IIJks puntenplan zal worden
opgevolgd. Stelt de kommissie vast dal er
aanpassingen nodig zijn, dan moet de
betrokken hcrekazaak een gemotiveerd
dossier indienen. aangevuld mei een jaar-
lijks stappenplan. waarin de aanpassings-
werken worden gespreid over meerdere

De kapriolen van de CV,
"ïant SUStCoûa'. zegi ram dat hij niet zal
dW.lrsl!ggen bil de uitvoering van het ak-
koord tussen Cone. de mutualiteiten en de
ziekenfondsen, In die akkoorden Staat de
kontingentering uitdrukkelijk vermeld.
Tant vindt nu d"t kontingentering wet kan.
maar als stok achter de deur. Dm om de
gcmeenschappen onder druk te zetten ro-
dat l;e iets moeren doen tegen het teveel
aan artsen. Als de gemeenschappen ntets
doen legen de mstroom dan mag een kon-
lingctltèrlng worden tocgepil~l. maar dan
wel zonder vaste aamallen per jaar. en
steehts voor «.'11 termijn van bijvoorhedd r I
vijl jaar. Tam gaf hier IQ(:onbedachoaêm
te zijn geweest. Van een duidelijk prtuct-
pleel standpunt Is er dm geen sprake. was
het geen vooraanstaand Cvp-pclltjeus die
zei: 'Beoefen de I.ristelljke deugd bij uit-
stek. de hvpokrisle. want dat doen we toc~
allemadl'. .

(Id)

De grootste konunOlK! dele week werd toch
....corat veroorzaakt door dl' kamerfraktie-
vcorznrer van de Cvp, Paul Tam. Die ver-
klaarde tegenover een delegatie studenten
dat de CVP tegen kontioJwntering is. De-
zelld~ I\artij stemde \'on~ [aar nochrans In
mei dl' mogelijkheid om een konungenre-
ring in te voeren. Minisl\'r Cölla was dan
ook veroruwaardlgd dat de cvp met die
uitlating de 'Pax Medica' htpotekeerde.
Eè:'i onverwachte politieke steun voor de
studerucu. op het eerste ge7Id)!. liet p.lnij-
buro zond zelfs een persmededeling dat de
partij zrch nooit meI kwota, die geen goede
oplcsslng zijn. akkoord verklaard h("ef! en
dal het beter Is te beperken door de tnvce-
rinK van eCI! proef voor- (ie anuvang van de
~tudle). Hl'! kormnuntkee vermeldde ook
dat -het buro van ocrdeel is dal het ~tand-
punt van de studenten hliJk J.tl"CfI van ver-
aruwoonk-lijkheidzin. - vonge week donder-
dag kregen WI:' in D(' Standaard echter al
andere berichten te lezen. Onder de utcl

Hel nieuwe horekareglernent bundelt de tol
hiertoe bestaande reglementen met betrek-
king tot brandvetlighetd, tugtëue en milieu
in drankslijterijen. Muren. vloeren. plafonds.
trappen. deuren. bekleding. meubilair, kon-
om zowat alles dlent op zijn minst een half
uur weerstand te kunnen biedeu aan hef-
tige brand en uit brandvrij en brandveilig
matertaal vervaardigd te zijn. Maar dil
betekent ook: weg mei de houten vloeren.
deuren. krukjes. Geen gezelligheid meer.
maar koude. kale muren en high-tech
spaoe-achtig meubilair. Men is cr Immers
nog steeds niet in geslaagd om dat brand-
veilig materiaal enige esreuscbe waarde
mee te geven.

volgens artikel 49 van het nieuwe re-
glcment kunnen sommige gebouwen even-
wel van een vrijstelling van de strenge
brandveiligheidsnormen genieten. Het be-
trclt hrer schouwen met een onbetwistbare
historische. archuckruratc of fulUorisli<;('he
waarde, maar slechts in de male dat het
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voen, Is niet helemaal duideliJk.
Financiering is echter een plausibele reden.
In tegenstelling 101 vleanderen voert
Wallonië Immers geen envelcppeflnander-
Ing door. Dat betekern dal de Iranstalige
universiteiten en de takenetten minder
gdd krijgen wanneer er minder studenten
ingeschreven zijn. In vlaenderen hebben
de untversnetten van de onderwijsminIster
bekomen dat ze, ongeacht een mogelijke
daling van hel aamal srudenren, een vast
bedrag toegestopt krijgen.

Akties geneeskundestudenten halen misschien toch nog iets uit KuIIIIIIIUe
Kontingentering pas in 2006?
Owee weken geleden zorgde de

'pax medica' tussen de artsen,
de ziekenfondsen en de minis-

teries van Volksgaondheid en Sociale
Zaken voor hal wat opschudding bij
de genuskundatudenten. Het ak-
koord stelt immers duidelijk dot in
2004 nog slechts z~nhonderd artsen
ten Rizivnummer kunnen krijgen.
Daardoor wordt stulÜntenbeperking
vanaf volgend akademie jaar een feit.
Dat er in het akkoord tegenover de tot
in detail geregel&kkontingentering
enkel wat prindepsverkJaringen ston-
den over andere maatrrgelen in de
gtZondheidzorg, uUe kwiUUIbloed bij
Ik toekomstige artsen. A.ktia bleven
dan ook niet uit.

Maandag voerden de geneeskundestuden-
ten aktles bIJ de partjjburo's van CVP en sp,
en werd er telkens UIl delegene van de
studenten geneeskunde en Loko entvan-
gen. Bij de SP waren de
studentenvertegenwoordigers getuige van
een hefllge woordenwisscling tussen de
mlnlstttS Colla en Van den Bossche. Deze

Onze mannen bIJ
de Volksunie
Naast het bezoek aan van de Bossche en
Colli werd er ook nog gesproken met an-
dere mensen van politieke parüjen. HC't
was Immers de bedoeling van de AudC'n-
ten de db.kusslc rond kontinselllering vol-
op onder de aandadu se brm&rn en ieder·
een bC'wustte ~ van ht1 probleem.

Bij ck \Iotksun\e ootvlnflen ~
Ben Andaux, ontkrvoonitter Patrik
Vanltrunkebv~n en kamerlid Annemle
Van de" CASleeie de srudenrendelegaüe.
De VU heen na een Iilnge nueme diskus-
sie de kWillheit van de gnondheldzorg
toch beven de vrijhekl van studjekeuze
verkozen. -Dit omdat de kwaliteit van de
zorgen die een ilns met heel weinig pa-
uëmen verstrekt, achteruit gaat·, aldus
Vankrunkelsven, die zelf als erts betrok-
ken was bij de behcettenstudle die het
öemrum voor Hulsartsgeneeskunde van
de KU Leuven maakte. Bovendien vindt
hij In het huidige klimaat een numerus
etausus zelfs demokrauscbcr dan rnets
doen. Hel zouden nu immers vooral dok-
terskinderen en kinderen uil begoede
milieus zijn die later de grootste kansen
hebben op de overvolle anscnmarkt, al·
dus de' Volksunie'.

Om de Instreem te beperken is de
VU voorstauder van een tmeruntversuat-
re toelaungsproef na de eerste kandida-
tuur. De mensen die geslaagd zijn in de
eerste kandldaruur kunnen dan deerne-
men aan die proef. Op basts van de resul-
taten van dIe proef kan een vooral beo
paald aanta! studenten dan verder
geneeskunde uuderen. De niel-gestaag-
den kunnen nadien. om naar andere uni-
versnatre studierichtingen door u' stro-
men, aan nOlt een eksamen deelnemen
en dus btjvöörbeeld aan de tweede kendl-
datuur brologte te beginnen. Oe VU vindt
een !>Cleklll'vóór de MudiClontet zinvol
omwute van de grote vcrsc.hlllcn tussen
de middelbare scholen. Het principe van
de kumlngentënng wljsl de Vu af, en van
de Casteele pleilte ervoor de gemeen·
Sl..hal'JlCnldf bt-vOt'gd te maken ()Ver de
kwallteil van de gezondheidzorg. lOdiit ze
l(']f milillregclen kunnt'n nemen om dit'
te bevorderen. De VU denkt uan vooral
in dt' rlchling Viln het beperken Viln de
overkOnSUIllI)tle. bijvoorbeeld door de
.l.m!..oop van duur geSjleCÎil]isl"\'rd me·
dl~h m~tl'rialll aan banden te JcIUlcn.

(Id)

laatste had vorig jaar van Colla garanties
gekregen dat het toelatingscksamen
geneeskunde drie jaar aanlooptijd zou krij·
gen. Met het Invoeren van de kontingen-
tering in 2004 kan er echter van een proef-
period(' geen sprake zijn (zie Veto 11).

MinIster Van den Bossche vindt dat de
federale overheid (Volk5gezondbeid) de
vlaamse Gemeenschap (OnderwiJS) niet
voldoende tijd gunde om een fatsocnlijk
selekue-tnstrument te ontwtkkelen. Dat
sèlektle-lnstrurnent vóór de studles Is nodig.
wll men vermijden dat de afgnlUdeerde
geneeskundestudenten geen ans mogen
worden omwille van de kontlngent('ring.

De sooale kaderwet van 13 maan
1996 schiep de mogelijkheid om een
kontingentering in IC voeren, en dit als
stok achter de deur indiC'n de
gemeenschappen zelf geen poging zouden
doen om hel aantal afgestudeerde artsen te
beperken. De federale overhe-Id kan immers
niet reehutreeks Ingrijpen In het aantal
afgestudeerde ansen omdat onderwijs
gemeenschapsmaterie Is. Bovendien wordt
enkel viaanderen gestraft. terwijl net zij,
door een proef te ontwikkelen, haar
veranlwoordelijkhdd had opgenomen. De
franstalige gemeenschap heeft Immers nog
geen maatregelen genemen om het aantal
studenten geneeskunde IC beperken. Zij
voert de selektie Immers pas na de derde.
kandidatuur en heeft dus nog enkele jaren
tijd om een selektieprocedure Ie ontwikke-
len. Een aantal studenten kan dan verder
geneeskunde studeren, terwijl het
-overschor' naar aanverwante studi('riehtin-
gen moet 'gehercrtênteerd' worden.

Waarom de Iranstalige gemeenschap
pas een sejekue na de kandidaturen door-

Waarom Walen
lagen en Vlamingen
voor zijn
Het is opmerkelijk dat nu net de akt.ies
van de kam van de Vlaamse studenten
zijn gekomen. In de afgelopen week werd
wel getracht om een samenwerklng met
de Pédcrarton des Etudiants Pranccphcnes
(FEF) tot stand te brengen. De situatie in
Vlaanderen Is echter niet te vergelijken
met die In Wallonië. Grégor cbepeue.
vcoramer van de FEF, verklaan: -Bij ons
z.iJn de geneeskundestudenten legen
slUdenttnbeperking. WIJ vinden dat er
eerst maatregelen in de" gezondheidzorg
moeten komen, pas dan kan er blijken of
er ectn teveel arstuderende studenten
zijn,·

De Vlaamse geneeskundige kringen
hebben, omdat zij hun standpunten niet
kunnen ventileren vlü de Vereniging voor
Vlaamse studenten (VVS), een apart
overlegorgaan gekreëerd. Dil bleek
noodzakelijk omdat VVS tegen elke vonn
van studentenbeperking Is en zieh niet
achter het standpunt van de
geneeskundige kringen kon scharen. De
Vlaamse geneeskundige kringen willen
namelijk een koppeling van
studentcnbeperklng een maalregelen in
de gezondheldzorg. prédénc Meekers van
Medica:·Je moel de realiteit onder ogen
zien: er zijn teveel artsen. Een reveet aan
artsen met weinig werk heeft zeker impli-
katiC'Sop de kwaliteit. We zijn wel legen
een geïsoleerdC' S1udent~nbeperking.·

Et zijn overigens loch nog heel w.u
gemeenschappelijkt punten tussen hel
Vlailmse en het Waalse stilndponl. Dit
betreft dan z('kC'r de maatregelen in de
gezondheidzorg. In deze maleric wordt er
trouwens hard aan e('n nfUlonaal studen·
lenstandpunt gewerkt.

(Id)
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BIj« SP werd de YClkpDwoocdIaiaI...._;.tIootM......_,
die de- kommissie volks&r.wndhdd voor-
zit. en - ..... JÜI: Inde kommisJ.k'
sociaIC' zakm mek. De SP'VIndt dat lwt
vrijcnLJrkllnt'wllislnr n1tt 0I'IPl WIor
dc*lC'IIwAutt.., aaadaI:bct.,.
voar 0"":.'.........,.., .. a ..... u......
cr plObIoDadIdl1., Or SP tidm ook

..., SlnU rqulnlns Yin hd oUD-.......~=~_"1~....~.n. Lee .....
teil zteteftbuiznt,· VolIms tie SP .... er
ook rdmIna aehoudm WOI'deD me& ha-.

Bus

De 'Pax MC'dica' zelf werkt de konnn-
gentering volledig uit - een jaartal, de
aanlallen en een verdeling tussen de
gemeenschappen liggen al vasl -, terwijl
het op andere punten zeer vaag blljfl.
Minister Colla vindt nochtans dat er op áU('
gebieden serieuze vooruitgang Is geboekt.
Over verrûeuwing in de gezondheldzorg
wordt tmrners reeds meer dan twintig Jaar
gepraat, en nu is er eindelijk een akkoord
uit dt bus gekomen. Om dat te bereiken
heeft de mlaister van VolksgezondhC'ld het.
debat volledig gedepolitiseerd en alle
adviezen overgelaten aan de
planningskommissie. Die been dan ook een
aantal maatregelen voorgesteld. In deze
komeussfe zijn de ansenverenlglngen en de
murualhenen zware lobbygroepen. die er
dan ook voor gezorgd hebben dat een
aantal maatregelen nogal vaag bliJven.

Echt'ionn('rlng Is er zo één, öeae
maarregel beoogt een systeem van getrapte
geacndheldzcrg. Oe pauëm stapt dan eerst
naar eC'Dhuisans In plaats van zich onmid-
dellijlnol een specialist te wenden, Op die
manier kan overkonsumpne vermeden
worden: de huisans stuurt je pas naar de
speeli!!sl door ais het echt nodig Is, en dan
ook meteen naar de juiste specialist. Het
akkoord schuift deze echelonnertngsplan-
nen door naar een Algemene Raad voor
Medische Evaluatie, die nog opgericht moel
worden.

Een andere maarregel Is bet centraal
medisch dossier. Elke patiënt zou zo'n
dosster moelen hebben waarin al 7.ijn
gegevens verremeld zjjn. Ook hier legt het
akkoord geen eisen op. En voor penstone-
ring 'kunnen' vanaf 1004 maatregelen
genomen worden. xonkrere afspraken zijn
niet gemaakt, die worden doorverwezen
naar de planningskommissie.

Minister Colla vond de krldtk van de
studenten op de niet echt uiigewerkte
maarregejen in de gezondheidwrg
·zouemiJ, met mijn komplimenten·. maar
ging wet de opdracht geven aan de
planningskommissie om een ceünmer
advies te schrijven met een aantal
spectfikeues en prectsertngen, De minister
wûde zelf geen voorstellen doen, om alles
gedepolitiseerd te houden. Zelfs afspraken Ludwlg Deweghe

,-..._ ...-_ ...._.
bel>-

........... ook MII .... ap ..........-_ _
dI<.lIw ,tuk 1o,I!po-.

.. , ,'" 5 _,'"v. , .~ .., ", ....I: ,>,., • -. 'IWI
, .".

over het invoeren van ten jaartal voor de
kontingentering IIC'Ihij vrij aan de kom-
missie. Op de vraag van de studenten Wilt
er gebeurt als in het dellnltleve voorstel de
komtngemerlng Jn 2004 behouden blijft,
antwoordde de minister dat hij dan wel
zijn verantwoordelijkheid zal nemen.
'russen de regels keneen de studenten
opmaken dat hij ntets never zou willen dan
dat de planningskommissie de kentingen-
lering met twee jaar uusteh In haar defmi-
tlef advies, zodat de toelartngsproef geëval-
ueerd kan worden. Oe vertegenwoordigers
van het Vlaamse ministerie van Onderwijs
moeten dus druk uitoefenen In de
planningskommissie. Op de vorIge
bljeënkomst van de kommissie stuurden
die vertegenwoordigera echter hun kat, en
CoUa was hlerovtr z('er ontstemd. Als deze
mensen een ultsttl met twee jaar hadden
kunnen bedtogen. was er Immen heel wat
minder protest geweest legen hel akkoord
zoals het nu gesleren is.

Oelenomenia van Oecroo
O.lk vi.n-vcorznter Herman Dccree ontving de studenten. neeroe vond hel probleem
-b.-Jangrijk ~..neeg om penounliJk met dl" crudenren Ie praten". Hij maakte zijn analyse
van het probleem door te refereren aan dl' uJd dat hij zelf ouëerv ...ibnünt~ler was. zo'n
tWIntig ,lau geleden. T()(1l \Va~er 1I11g ~wen druk om hel studentenaantal. om w Ille van de
I..o~ten van de konsumptie In dl' gczondhetdzorg, Ie beperken.·Slndsdiell doen er zidl drie
'ft'nlltlWni<l' voor: er b l1Ueen andere !lfOJltlrti<' generaüsrenrspeclaltsn-n. het aantal artsen
i, verdubbeld en de studcntcnpopulaue in dl' eerste kandidatuur I~ serreus "l·~tegt·lI.«
vandaar dnt Je VLD het bel.mgriJl vindt dolt er nu een aantal ma ..uregelen genomen
worden .........nt ander-e is de ~t'l.(llldhddr.org binnenkon niet meer Ir financteren

Om hl:l ailntill \tudentt'1l tI" l>eperl..l·n b de VLD gewonnen \'Utlf t·t'n illg('met'n hJt'liI-
tlllj!~ksanlen ,dus voor alle richtin{ten), maM. dan wd zonder kwota. De li\o~l'ie
hlerillhter h dJI mt'n iets wil " ..en dali ht't \laJpljkr in dl' eCP.>tek<tndiJaiuur. Feit I~
eduer dat Int'n dailnnec wd leIS dOt'I .l..m Je instroom, Illaar 0Jl het 3olntalaf!l,l")ludCl."rden '.
l1('dt zo'n maatregel mindt:r eflel1. O\'l'r I..onttngentering hcrtnnrrJI' de \"oorziuer lich
niet meteen (·en paniJ~l.lnd[lU1IL. ma.H Iwr'>Ounlijk vindt hij wel -dal lIlen u niet kan late"
beginnen, lOnU...r dilt men u laat "lI1dl~cn' Fen ....crkgrvl."jl binnen UI.'j"I.lrtij1..111ich
binnenkon ullsprelen ovcr dc konlingcnterin~~kw('stie, Binnell dl' ~cztll1dbc!,jzorg zelf i~
Dr(1'\l<l tl'gen dc jXnsionenn~ van ,ln~t'ill"n tq,:,'n ll\"l."rJrl"\1'1lH·t"! regulcrinlf -Gl'" mllet
('en bettje IJbl'raa\ blijven, he.-

(Id)
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ëuropese verdrq dat In \'ourbrrdliiDa"_ .
AI1f'~wordt Immers gendu op de furopa.
MonetaiR Unie (EMU). He-l verdr .. '
Maastricht zal WI ~s le-Iden dal sowieso
vlecht h en doilar!:>ljkornt dat een aantal
landen referenda zullen houden. We vutten
duc nog wel een decenmum over het
verdrag doen. HCOIguropees Parlement
heen hoc d gezag. HOOI'uil, hé. Ik

jerer geen Europ. dln
Ik tiC' de noodzaak ven

lIfo
... 'Hrl SIMIjoId", Dat _-
__ ISC.""I_

lH~O'Wrtm
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door - Mikr tI"dt-
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PIogischt soQoIfIf' 77 1989

lt· idt'ntllf.-lt
w"rdllnhoudellik
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le~aft:eh,ilJueJ,t in één para
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Ie beurt: Olil>r~UWIl~tclllre(ht Ooi
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mféI'~
'an een

fmcOSW.1art!J1I nl'~I~~SmJmmum' Or Wl'J·
manter wil m~ dI;" annoede gaan be-

en WiU I~ denonn ~{I()r een "mcnv-
~~rdiJ.! Uc\IJan~minlmum-? Daar heeft UI.'
lIIiI!t hel raden naar. ook mensenreemen.

De
Karwij
Tel: 236.236

zonder scrupules
IBI;jde 10__ 114.3000 t.e.,.,..,,1

di tot za - lOu tot 18 u30

roo.~bcelJ('n van JlrI
$ ontbrt:ken, wat he-t lCbee1 .... re

IjkerWbnnen rnaken.Heel........
kan je: daar nn(l nJe-1In Lijn. (,mdal Je nog
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afw~ld van vier mund_ wa~
n.lmt'lijl. in ~al als g.stdOCC'nf. Had Ik

:ljwIiJknddg('kregen om ,j,
~l te beoordelen. dan had

minatie, meer be!flilt(.ond. weet je dal et
ook J~ ig ~laat ("\;t'f ,Ie afhouw van de
I..l'm~~":'~ ti
Veto: Er uaan :~Ift nauwtlijks kJ'"Krd( Jmgm
ill. FJn \'all d( wrmiiiliilru/( pUTltm11 dal"ftmlSfaJltcmumrrJit IÎa~viJf_'<4lr wrb/ij! I!r
8c~~baprakJo,lor niJ(l 1I'",J..I1· A/t::S l(Kh
lIiJtNdikJJa/ J(/J!t>ktolt/,ch? .-Van cutrtve. _Adl ja. wat ~dt 1\
dat ook veer te lwak geforrnu
Furopee-, Parlement wav ik woordvoerder
van de !rIKialbtl~hot~raklie. Ik plt"lttl" er
voor stemrecht ~ rrugrarnen. waardoor
ik lom b.rt"t'K ml"i (ft: SP. Ik werd n·U .. or hr!
pamjburo geroepen. Op E:urnpn') nivo
werkt men echter veel makkelijker over
penijgn-nzen hceu .•
Veto; 11I"a/"(l1l1is dr SP in Jru ma/rf'« ZIJ

ttrU':JII.'lulrnd'>
Van Outj-lve: ..Door de ht'!(' adem van
ekareem-rechts. [e moe daar nkh meer
achter zoek ...n. Daarenboven Is er het zeer
bchoudend rctorrntvm ...van hl"1 c~t.lbli~h-
ment \;H! de poln!j. Ik heb ~Hfkwel ruoehe
met de kaderwetten van UI' cnvocrende
macht. Dal i\ een aanlluhlng van alle
demokraucchc pnnctpcs. DI' kata~lrole h
dat we in alle westerse landen In vicieuze
~ir\"eh draaten in7ak" de I'ervnlt"rlng van
de dt'mOMd!k ~r 1Il11een heil' beweging
moeren konren voor de reoauraue \'.11\ de

e falo Jaargml923"r. IJ dd. 16 december 1996
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Elke week opnieuw in ALMA
een streekgerecht met een

speciaal bier

Week van
16 december:

Nazareth
Kerstschotel

131,-

Kalkoenfilet met
appel in de oven
en advocaatsaus,
met gebakken
aardappeJen

Kerstbier
40,-

7
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Inderdaad mogeliJk. "Hoewel elke gedachte
zijn optimale tiJd neen. kun Je ook met
blijven wachten. Ik ben niet stalsch, maar
ook nlet naïef'; zo stelde hl}. De rechtspest-
ucnele beginselen In wording. moeten
echter van een hoog duiddijkhddsgeh.ahe
ujn. weial de argumenten uit een dwingen-
de vanzelfsprekendheid opweljen. Recht is
ecmer nlet 'genuanseërd: rikt' afgrenzing
maakt nuance onmogelijk. Prof. Dupont
plein!' voor een nieuwe taal, waarbij een
begrip als -zelfrespekt", dat nu in geen
enkele wetgeving terug te vinden is. als
juridisch begrip zou tnoeten kunnen funk-
noneren. 'De straf blijh echter In wezen
een kommunikatief gebeuren en dient dan
ook zo Ingevuld t~worden,"

Debat "Rel om de sel" evalueert gevangenisbeleid

Dader heeft recht OP zinvolle straf
0"het kader van de Amnesly

International week. vond af-
gelopen maanda90vond hel

debat "Rel om de sel" plaats. Amnesty
w~rd in 1960 opgericht en verzet zich,
zoals genoegzaam bekend, tegen het
fenomeen van de gewetensgevange·
nen, oneerlijke processen voor politie-
ke gevangenen, buitengerechtelijke
eksekusies, doodstraf en foltering. De
in ons land steeds aktueler wordende
diskussie over het nut en de invulling
van de gevangenisstraf was hier dan
ook mooi op zijn plaats. T~vens wer-
den ook de positie van dader en slacht·
offer aan een evaluatie onderworpen.

dige (gevangenl5-)straf. "En daarover na-
denken 15 geen luxe"; zo stelde prol. Peters.
De laatste jaren zlnen er Immen, ook In de
ons omringende landen. meer mensen dan
ooit achter de tralies.

de weg van de schuldverwerkjng. Hoewel
het projekt vooraf op heel wat skepticisme
werd onthaald, blijkt er wel degelijk een
zinvolle, kommunikatleve ruimte tussen
dader en slachtoffer te bestaan.

nJdens het vragenuurtje stelde het
publiek een aantal Interessante vragen. Zo
moest Van Garssen ook wel erkennen dal
er tegentndlkatles zijn voor een hersrelbe-
middeling. Die bernlddeling heeft bijvoor-
beeld al minder nut bij professionele-
Ingehuurde - krtminelen en vormt zeker
een probleem wanneer de huidige dader
vroeger zelf slachtoffer was van hel huidige
slachtoffer en er dus sprake is van een
vergeldlngsakûe.

Na de uitputtende monoloog van een
marstenvragensretsrer, waarbij veil:' aanwe-
zigen angsivalljg de wijzers van hun hor-
loge In de gaten hielden, kwam ook een
alternatief voor de gevangen~straf aan bod:
het elektronisch huisarrest. Dit is een elek-
tronisch apparaat dat de centrale alarmeen
wanneer dl' 'gevangene' tijn huis verlaat.
ceen van de sprekers was er echter voor
gewonnen om dit moderne gadget in het
strafrtcht te Introduceren. "Bovendien", zo
stelde pro"l: Peters, "wordt de drempel voor
de onderzoeksrechter om Iemand in voor-
lopige - elektronische - hechtenis te
nemen dan alle sterk verlaagd."

Prof. Dupont kreeg de vraag veorge-
schcreld of het fundamenteel debat over
hel gevangeniswezen en de rechtspositie
van gedetineerden, in het huidige verhitte
kllmaat wel haalbaar Is. volgens hem Is dat

Abses

volgens Achiel Neys, die als aalmoeze-
nier reeds een twintigtal Jaren kontakt
heeft met levensdellnkwemen. faalt de hui!
dlge strafuttvoertng zowel ten aanzien van
het slachtoffer als van de dader. Het staebt-
offer komt nauwelijks ter sprake In her
ganse strafproces en Is enkelhneressent als
startmotor van de procedure of als infor-
mant. De dader wordt in zekere zin alllJd
wel belangrijker gevenden dan het slachtof·
Ier, maar dan alleen lot op hel ogenblik van
de veroordeling. Daarna is van enige syste-
matische begeleiding geen sprake meer,
zelfs niet bij internering. de opsluItIns van
geesteszieke delinkwenten. In tegenstelllng
tot wat dikwijls op demagoglsche wijze
wordt beweerd, krijgt de dader volgens
Neys juist niet genoeg aandacht. 2ljn Iun-
damentele schuldverwerkingsvragen wor-
den steeds uit de weg gegaan. Zo spelen
vele gedetineerden braaf het penuemlalre
spel mee, maar eenmaal ze de gevangenis-
poort arntl'r zich laten voelen ze de weer-
slag van dit "psychisch ebses-. Het feit dat
daden meer zelfmoordpogingen onderne-
men nà dan tijdens het uitzitten van hun
straf. Is volgens Nc-ys toch wel een zware
tegenindikatle voor dl' bewering. als zou de
gevangenrssuat gl'rlcht zijn op herstel of
reïntegratie. Niettemin heeft een dader het
recht om zijn schuld uit te boeten. Dit
schuldverwerkjngsgebjed is kwasi onom-
gonnen terrein waar onder meer psycholo-
gen veel nuttig werk zouden kunnen vee-
richten. "De pennennaire praxis Is ver-
vreemd van haar eigen finaliteit"; zo stelde
een bijna verbitterde Neys. Hij betreurde
tenslotte dat mlnJster De Clerck de in zijn
cnêmauenora uitgedrukte ultgangspunlen
Vnl zijn g"angenlsbelekl - een berstelen
reintegranegenchte aanpak - niet waar-
maakt.

.•Konklusie

Algemene IphoudeliJke konklusie: geen
afschaffing van ae ..gevangenls~traf, wel een
maximaal terugdringen ervan, in de mate
ze oncmkoombaar Is. Hél sijlchtoffer moet
bovendien een dui~lijke en zinvolle plaats
in "het proces- krijgen en de dader moet
gerespcnsablllseerd worden - of er althans
de kans toe krijgen - voor wat hij beeft
stukgemaakt. "Rel om de sel" was een
Interessant debat dat dUldeüjk de komplexi.
telt van het ganse pennenuatre gebeuren
blootlegde. Alleen ~ aangekondigde die-
kussle over de mogelijke alternatieve slraf·
fen werd nauwelijks gevoerd. De goede or-
ganisatie en de Inhoud van het debat deden
vergeten dat de zaal niet vol zat, wat dan
weer een pluspunt was voor de vragenstel-
lers, die hierdoor ruim aan bod kwamen.

Steven Dupont ....
Warm aanbO'O/~n Itkfullr in vrrband mtt hrt
BtIJis,cht gtvangtniswatn: Nty$. A .. ftlm T. tn
tmdtTt, "Trafitl in d~ wtg-, lIifgtgn.-tn door
Unillff1ifair~ Pt" Ltuvm, 1994.41' p.

Gtnodlgden op deee bczInnlngsessle over
de gevangenisstraf en haar mogelijke" alter-
natieven, waren professor Tony Pelers (kri-
minologie en penologie), professor Lieven
Dupont (strafrecht en penhenualr recht),
Achlel Nl'ys (gevangenIsaalmoezenier) en
Leo Van Garssen (Leuvens herstefbermddel-
ingsprojekl). Tussen brandende kaarsen
schetste moderator prof. Peters eerst In gro-
te lijnen de evolutie van de (gevangenls-)
straf vanuit het perspektief van dader en
slachtoffer. Na deze sltul'ring kwam de
kernvraag ten tonele: hoe kan de gevange-
nisstraf. In de aktuele stand van zaken, een
zinvolle invulling krijgen voor deze belde
"aktoren"? Maandagavond werden de ge-
vangenisstraf en haar alternatieven beke-
ken, vanuit breed rechtspositioneel stand-
punt enerzijds, vanuit hersrelrechteljjke
hoek anderzijds.

De kompleksc problematiek van de
rechuposlne van gedetineerden, werd uit-
eengezet door professor Dupont. HIJ kreeg
dll jaar van Justltlem.lnlster De Clerck de
opdrachl een beginselenwl't op het gevan-
geniswezen uit te werken waarin - onder
andere - de rechten van gedetineerden
geëksplldlccrd moeten worden. venrek-
pum van zijn bijwijlen filosofische uiteert-
zetting was dl' vraag tOt wat een rechter
iemand eigenlijk veroordeelt. wanneer hij
hem een gevangenisstraf oplegt. De veroor-
deelde veruest weliswaar zijn zogenaamde
vrijheid van komen en gaan, maar méér
weet hiJ - evenmin als de rechter - ook
niet. Mag hij zijn kanarie meenemen? Mag
hij kieeen welke kleren hij draagt? Mag hij
seksueel kontakt hebben met zijn vrouw?
En zo neen, waarom niet? In de praktijk
wordt dit allemaal wel 'geregeld', maar
hierover is In geen enkele wet lets terug te
vinden. Niettemin lijkt het logisch dat alles
wat meer Is dan her 'gewone' orunernen
van de vriJheid, onderworpen moet worden
aan een parlemenralre diskussie. Een maat-
schappij Is verplicht om te verantwoorden
dat ze wat In de praktijk gebeurt. ook eks-
plidet wil. Er dringt zich dus een bezinning
op over dl' Inhoud en het doel van dl' hui-

ik ook In het Europees Parlement ervaren,
ook al was dat zowat een gratuit gedoe .•
Veto: Zijn bijvoorbttld dt vakbondm ulf nitt
ruM t~ w~19tïnstjfutit",aliutrd, wnnnt zij dt
b4Jis? Daar gaat htt botk 'och van uit.
Van öutrtve: _De vakbonden hebben toch
nog een stukje kontakt met een deel van de
gewone bevolking. Let op, ik druk hel zeer
relatief en voorzlduig uit. Er zijn natuurlijk
ook nog andere bewegingen, ekologjsche
en dergelijke. Van organisaties die dagelijks
met de problemen van dl' mensen bezig
zijn - ook de we!zijnseklor - mag men
protest gaan verwachten. Ik zie geen
andere oplossing. en ik zou ook vinden dat
dat de meest aangewezen oplossing is. Ik ga
volledig akkoord met de kritiek dat het
projekt nu niet breed genoeg Is opgÓ;et .•

Sieniaal ,

"rrvol. " ...n p, 7
blemen. We zijn verontwaardigd over de
meest zichtbare dingen. Wat dieper ligt
komt later aan bod .•
Veto: LIl dit vrrontwrlardiging nitt ~bbm
ttm muit maatugrlm, zoals dt wijriging van
artiktl 151, zijn doorgnton1l?
VIlIl outrtve: «Ik hoop dat de mensen in-
zien dat hel maar doekjes voor het bloeden
zijn en dat de rekuperatie blijft veenduren.
De Instellingen spelen hun rol niet meer en
de mensen wenden zich tot verkeerde
adressen. In plaats van zich te richten naar
de regering zou men moeten gaan aanklop-
pen bij het parlement. De pariemerualren
worden zo In hun machteloosheid gelegiti-
meerd. En de media spelen dat spel mee.
Maar weet je dat ze mei de gehele Justitie-
problematiek in de"kamer hooguit een viJf-
tal mensen kunnen bereiken? De gewone
sukkelaar van een volksvertegenwoordiger,
die bij de gratie van de panljbonzen op een
verkiesbare plaats op de lijst Is gekomen,
weet daar niets van af .•

_Mijn grote ergernis Is dat heel dal
parlement voorgesuuklureerd en gemani-
puleerd Is. Het summum van pervershen u
dan dat een kamerveerenter voor de ver-
nieuwing van de politieke kultuur de partij-
voorzitters bij zich roept. 0,11 is het Jegitl-
meren van de pantkraüe. De druk en mobi-
lisering zou eigenlijk van beneden moeten
komen. Kleine organisaties, zoals zij die
zich met migranten bezig houden of vak-
bonden, zouden zich moelen groeperen en
een goed voorbereide démarche naar het
parlement doen .•
Veto: Schiu het boek:hilr dan ni~t aan zijn
dor! voorbij? lH telat u immers gtschrevtn door
f}evtltigdl tn door9nM.·nfl"rdl"politiri, dit al jaren
binnen dil"Ztlfdettrukturen werken. Da/lijkt
mur op ren {kh/e herschikking van de mat:ht
dan op ttn radikaal projtkt.
Van Outrlve: «De idee van herschikking
zit er zeker in. Men moet echter absoluut
beroep doen op mensen uit de verschillen-
de organisaties. Dus niet op de organisaties
zelf, dat is iets helemaal anders. Mensen uit
verschillende organisaties zouden mekaar
vee! meer moeten kunnen vinaen door-
heen de muren van die organisaties. O,1t heb

Herstelbemiddeling

Een glunderende Lee Van eensen
deed hel Leuvense Herstelbemldde1ings-
projekt uit de doeken. Grof geschetst (zit
de Justitlekatem In Veto nr. 10 voor een
uitgebreider verslag) bestaat het projekt uit
een overleg - na bemjddettng door de bet-
stelbemiddelaar - tussen dader en slacht-
offer. Daarbij kan het slachtoffer de dader
prangende, soms heel konkrete vragen
stellen. ('Waarom grijnsde je toen je mijn
handtas afpakte?·) Tevens bestaat de moge-
lijkheid voor de dader om zijn eventuele
berouw Ie tonen of de reden voor zijn daad
te verantwoorden.

Als alles goed gaat - en dit is het geval
bij teu meer dan de heift van de in aan-
merking kernende gevallen - resulteert dit
overleg In een schriftelijke overeenkomst,
waarin de dader bepaalde verblmentssen
ten aanzien van het slachtoffer kan aan-
gaan. En met deze overeenkomst, zo blijkt
nu na vier jaar ervaring, houden de recht-
banken wet degelijk rekening. Rechten zijn
nu vlugger geneigd de straf IC verzachten of
aan U' passen, weliswaar binnen de wene-
lljke kriJtliJnen. Zo krijgt de maf voor beide
panljen een veel nnvcûerc betekents. BIJ
herstelbemiddeling wordt vooral gewerkt
met daders en slachtoffers van slagen en
verwondingen, maar ook van diefstal met
geweld. Aanranding van de eerbaarheld of
overvallen komen sinds kon meer in aan-
merking. Over het algemeen zijn beide pat-
tijen zeer tevreden over hun "deal". En
slechts zelden vindt het slachtoffer dal de
dader daarna nog in de gevangenis moet.
Het slachtoffer voelt zich erkend en voelt
zijn mogelijke invloed op de rechtspraak.
Ook de dader komt zo een stuk verder op

Ann

Veto: De mtntalittit$Wijriging dit htt bo<tk
btOOfJt,kan nirt londu dt Itrukturm t~ veren-
dtrnt. Maar rr rijn 9ttn niNfWt ItruktufflI qp
pottn grut. IJ dal dan nitl nodig?
Van öutrtve: _Dat Is te vroeg. denk Ik. Dat
kan nog niet. Voor mij Is het projekt in die
zin wel gelukt, omdar hel veel kritiek heeft
uitgelokt. Men spreekt alleen over iets wat
men dl' moene waard vindt om over te
spreken. Een voorbeeld: Van den Brande
heeft ooit -vtaanderen 2000- gelanseerd.
Heb Je daar later nog over horen spreken?
Dat was nochtans ook zo'n boekje, hé. Er is
veel over Het Sienjaal gesproken en ge-
schreven. er zijn nog steeds debatten bezig.
Het Is in die zin voor mij niet nutteloos
geweest, maar nu wordt het tijd om de kri-
tiek te bundelen en de tekst te herformule-
ren. Als dat niet gebeurt. spreekt men er
binnen twee Jaar niet meer ovcr."
Veto: In Hl"tSitlljaalgtbruikt Dr Batstlitr
gelijkuardijt termen als Vlaalldtren 20/0. Er is
blijkbaar invlald jtwttSt vanuit INpaaldt hotk.
Van öutrtve: «Inderdaad, er is kontami-
natie, er is teveel besmetting .•

Ann Bries
Hans uecrercq

Htl pant/guprt/( 'Dl btwtgingtn uil dt livitl~
Jammltving l"rJ 'Htt Simjaa'· vindt plaats in
KullurttJ Cmlrum Ramal1nst Poort op 17dt·
«mlNr om 20.00 11. Htl pand mlQilI U.ilLQdt
Van Outriw, wrtt!Jtrlwoordije" van 'Ttim·
llroo",', ABvv, ACiV m dt lKrdt Wl"rtldbrow·
!JltIg,mOdtralor is Daniil Buylt.
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Blanpain over een makrowet zonder mikroterugkoppeling

"Belgische loonmatiging juridisch niet
toepasbaar"
Goor de wet VQII 26jufi 1996

inzake werkgelegenheid etl
konkurrentievermoqen wordt

in ons land een centraal loonbeleid
aan de ondernemingen van de privee-
sektor opgclegd. De loonkostenentwik-
keli"9 dient voortaan tweejaarlijks
aangepast te wortlell in funktie van
de toekomstige evoluties ;11 oeze buur-
lande". Professor Blanpain heeft
nogal wat bedenkingen bij die wet.
Veto vroeg hem, vijf lwog i" De Valk.
welke. Eerst doet de prof de wet nog
UIl.\' lIit de doeken.

Roger Blanpaln: «België moel kost wat
kost bij de Europese Monetaire Unie gera-
ken. Omdat we daartoe aan strenge budget-
,.. in: voorwaarden moelen veldoen. wordt
onze hele ekonomie ingepakt. Men steil dal
de volledige ekenomaene uitzetting van
België mag stijgen met «1'1 maximum dat
gespiegeld wordt aan onze buurtanden en
dal vastgelegd wordt voor een periode van
twee jaar. Frankrijk en Duitstand zullen
immers zeker deel uitmaken van de Mone·
tatre Unle. Binnen dat kader mag dan kol-
lektief gespeeld worden. Oe loonnorm
maakt daar deel van uil en wordt dan door
de sociale partners, de Nationale Arbeids·
raad (NAR~ en de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven (CRB), bevochten. Slagen zij
daar niet in. dan staal de regering daarvoor
in. Schiet er van die zes procent die de
regering vastgelegd heeft nog iets over
nadat index en barenueke verhogingen roe-
bedeeld rijn, dan kunnen sektorgebonden
CAO'~ de koek nog verder vcrdelcn.s
veto: /\fln ZiI!,kh bi) d~ CAO.l'Ormlllg dus

bUllr!andrn'
g+anpatn: _Men moet zich voorcent rich-
ten uear wat voorgeschreven i~ door het
parlement. En de wel stelt dat men zich
eerst moet richten naar wat gebeurt 111het
buitenland. Alsof Je die ontwikkeling In hel
buncutend kunt voorspellen. Otwulloopt
de marge gelijk, en dan i~ er geen pro-
bleem. Overschrijdt men echter de norm.
dan moet er bijgestuurd worden. Hoe dat
moel gebeuren, weer eclucr niemand. Dal
is namelijk nog niet bepaald. Dal alles ka-
dert in hel Slabilildispakt dat de tot de
EMU toegetreden landen moe. verplichten
budgettaire rkhtlijncn IC blijven onderhou-
den. Dat loonbeleid Is dus niet voorlopig.
Iedere twee jaar treedt dal mechanisme
opnieuw in werking .•
Veto: 15h~1niet positltf dal htt parlement dt
loonl'Orming hl/pi tturrn? tn htl verteden was
dar misschien u WÛII(g hI19(\'a/,
Blanpain: ~Dat I~ nodig om de Europese
trein niet Ie mtssen. Bovendien is hel goed
voor de werkgelegenheld als je de 100nkoSI
in bedwang kunt houden. Maar als je gaat
kLJken hoe de preknsene verwezenlijking
van die wet zich voltrekt. dan stel je vast
dat wij de eulgen zijn in Europa die iets
dergelijks doen. ~
veto: U maaklook l'trnhlidwe kannebmngtrl
blï dit ",.1.
8lanpaln: .Wel. ik heb vier kritieken. Ten
eerste gebeuren die voorspellingen geheel
met de nane vinger. Ik belde daarover met
de Oeso en die bevestigden dal. Mijn Duitse
kollega's venrouwden mij zelfs toe dat J.Q.

lets in Duitsland öngroudweuelijk is. De
staat mág daar niet zo sterk interveniëren
In berloonbeletd.»

Marge

«Ten tweede is die wet juridisch ntet
uiigetest en nler toepasbaar. Elke werkgever
is immers verantwoordelijk om zijn loon-
massa binnen de marge Ie houden. Daar-
voor moet echter aangegeven zijn wat de

loonkost is. Behoren personcclwormjng.
bedrijfskleding ol wal men moet betalen
om iemand Ie ontslaan tot de loonkost? Wc
praten hier namelijk over een nieuw jun-
dlsch begrip. Het centrale begrip In de wel
is dus niet bepaald en zodoende weel een
bedrijr.slcider niet welke kosten hij in aan-
merking moer nemen. Een lijsi van dIe kcs-
ten is zeer lang. Een werkgever wurdt be-
boet als hij de marges terzake ovcrschrfjdt.e
Veto: Zu/lm dt ",~rkd~'trsfJlneigd lijn dit
marges Ie o'lltrnhrijdm?
Blanpaln: _Dal Is één van de problemen.
Die marges moeten zowel individueel als
kollektief gerespekteerd worden. Als ik kol-
lektief 100 mlljoen personeelskosten heb In
1996, dan mag ik er maar J03 miljoen heb-
ben in 1997. Ook het Indtvtduele loon moet
binnen die drie procent blijven. Als Ik vijf
laaggeschoolden afdank en drie hcogge-
schootden. die tweemaal zo duur zijn. in de
plaats neem. zit ik boven mijn marge.s

• Dat is niet verstandig en bovendten
ruer erg doordacht. Als je één werknemer
hebt en je werft er één extra aan die twee-
mael zo duur is, dan zit je in de rats met je
loonmargc. En zo zijn er nog espekren. De-
ze wet bt.'Slaat de gehele prtveesekicr, In de
priveescktor zh hel vrij onderwijs. De wed-
des in hel onderwijs worden echter niet
bepaald per CAO, maar per dekreet. Kort-
weg gesteld. men heeft een makrower ge-
stemd rouder te denken aan de mikroroe-
passlngcn. Slnlseh bekeken zal de loon-
norm enkel een wapen lijn voor de werk-
gever om vragen naar loonsverhoging weg
te wlrnpclen. Een kollega uit Gent stelde
dat, als een student een werk als Je loon-
norm zou maken, hij gebuisd zou zijn. Oe
Raad van state heeft zich

(verhouding parlcment - regering, nvdr],
die moeilijk lag wegens de kaderwenen.
kunnen uhsprcken. •

• Een derde bezwaar is dal men eau het
Iundamcruclc probleem, onze hoge toon-
kost, nif't~ doet. Dat kroeen veel zwartwerk
en een hoge vervangingsgraad van mensen
door machtnes. Onze loonkost rs acht pro-
cent hoger dan in onze buurlanden. Dat
schept werkloosheid .•

Anciënniteit

veto: MWltn ,w dun konkurreren mn de hen-
gnlonm lIil d~ Derdl' Wereld.'
Blanpaln: eLëat mij eens verder gaan. Ik
verwijs naar mijn voorstel om de sociale
aekerhejd Ie laten finandercn door l'en
verhoging van de BTW. Zo kan de loonkost
drastisch omlaag. De Europese Kommissie
begint dat ook in te zten.»
veto: Motl de werknemer in die omstandighe-
dril niet merr ,,.rdimln om zich de - door de
stij5În9 l'an de Bny - dllllrd~r sewordm pro-
dukltn Ie kunnen blijlTn aanschaffm?
Blanpaln: _Ik ga vcrder. Er kunnen dan
meer mensen worden aangeworven. Er zui-
len minder bedrfjven zijn die weglopen en
zij die dat toch dom, zullen via de BTW
blijven meebetalen aan de sociale zeker-
heid. Mijn voorstel speelt op de 1>.n1en
krijgt meer en meer aanhang. Ik kaartte het
ondermeer aan bij Jacques neters en die
stemde in. Ik moel wel bekennen dat ik
door hel idee gemsplrcerd ben door pterre
Codtrofd, voormalig vccrznrer van Sabena.
Degenen die tegenstribbelen zijn verani-
woordelijk voor de hoge werklooshetd.s

«Mijn laatste kritiek is dat deze loon-
wet is afgestemd op het verleden, waar an-
dënniteit zwaar doorweegt op de toonkost.
De loonstruktuur van hel verleden bood
stabiliteit. In-onze moderne kennisekono-
mie moel men echter meer de kreativiteit
aanmoedigen en betonen. De loonnorm
laai niet de minste ruimte om mensen die
performant zijn te belonen. De andënniteit

moet afgebouwd worden en met dal geld
moet men kreativiteit belonen ...
Veto: Als mm I!~I!oollbtltid naar de rtSio 's
Mil overhrvetm. tauden ,..,. dun UI V/aandertn
gU,1 dmamischer loollhl/tid kunnen VOl'Tm?
Blanpaln: «we bevinden ons in een mon-
diale ekonomie. Noch België noch Vlaande-
ren kunnen hier de wellen van de vrije

"De wet stelt dat men zich
eerst moet richten naar wat
gebeurt in het buitenland.
Alsof je die ontwikkeling in
het buitenland kunt
voorspellen. "-----
markt dlrlgeren_~
Veto: We kunnen toch onmogelijk konkurreren
mrt de lUT luge btzoldlgin~n 1/11 d~lu~loon-
tanden.
Blanpaln: «tnderdaed, Ik erger me ver-
schrikkelijk aan het feit dal sommigen plet-
ten voor het invoeren van lonen wals in
Oost-Buropa. Daar verdlem een werknemer
engeveer zestig frank per uur. MJJr we
mogen niet evolueren naar sociale dum-
ping. 111Europa moet de vrije markrekono-
mie sociaal gekorrigeerd Lijn. Europa moet

ervoor zorgen dat er een beçraansmtnlmum
Is, dat er een sociale zekerheld IS, maar we
slagen daar maar niet in. Er is nu een kon-
kurrentie ontstaan up hel vlak van de
.ui)t,'ld:.voorwa<lrdcn, dilt was voordien
minder hel geval. Mell houdt dal ook
bewust zo, men kiesl voor de bankiersop-
lossing. Men kiest voor de stabiliteit van het
geld, dl" inflatie meetlaag zijn. Als er veel
werk is, komt er druk op de lonen en don
is de tnûane hoger. Dat systeem is op we-
reldvlak echter niet konkurrentteel. H.::t
zorgt voor ravages In bepaalde sektoren en
een spiraal naar bcueden.»
Veto: Vi/ldl u dt emlulit naar, wal u "otml. dl
dlg/tall kmmstkqnomi~ positief?
Blanpaln: .Ja, ik vind dat positief. maar
we moeten daarin wel mee kunnen gaan.
Er is nood aan mensen en ondernemingen
die de nieuwe ontwikkelingen aankunnen.

<
Daarvoor moet ratnue geschapen worden.
Er Is oneindig veel werk, bijvoorbeeld
alteen al bij d~oplossing van het woning-
probleem 1"11 de iehondikapttltrorg. En cr is
veel geld, kijk maar naar N1k~ die schoenen
produceren aan vijf lránkper uur en ze
verkopen aan dricdulz~;ld lrank. Maar die
ruimte mOCI gekreëerd worden, ook up hel
vlak van hel onderwijs. Er moel ruimie zfjn
voor groepswerk en kreativiteit. En op hel
vlak van de onderneming moet men de
loonkost aanpakken. Bijvoorbeeld door
loonsverhoging op grond van anciënniteit
gedeeltelijk af Ie bouwen en het vrijgeko-
men geld te besteden aan kreaueve men-
sen. We kunnen dus nog maatregelen ne-
men om het tij Ie doen kercn.»

Raf ee-ns
Hans Declercq

Op 19 dectmber is er ern swdltdug in Ik Valk
owr hn nieuW!: laonbdád in BI!gll. Daar lU/kil
olld~r andere professor B!lInpaill en proftnor
Vunachln hun visie op de nieuwe \WI/~r vrij-
wilrill5 van het konkurrentievermogen toehch-
len. Wie daar"OB meer Informatie over wil. kali
er htl b(}t'k 'Loon en werk;1I de digilalt rkono-
mÎe' (uitgrvrrij Peeters) "UII professor Blanpam
op naslaan.

•-
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Paul Schütze en Phantom Village in Stuc

Nooit verloonde spookmuziek
Oarige week vertoonde Swc op-

/refmakende video's \lml per-
formanee-kunstenaar en cyborg

Stelare. öeze week is een al even in-
noverende Australiër centrale gast in
het kunstencentrum. Ook Paul Sd,ü'-
ze eksperimenteen met een virtuele
realiteit, maar anders dan zijn land-
genoot /Jeelt hij weinig belJOefte aan
lichamelijk: gejongleer met spookar-
men of robotbenen. Zijn recelltste pro-
jekt betreft eet' samenwerking met
spookmuzikasuen: je hoort ze, maar
ze zijn er niet.

kömplementeerd. uitgediept of bijge-
schaafd. maar soms ook volledig vervangen.

Stuc heeft Schûtze uitgenodigd om
voor één keer de illusie' te doorprikken en
mei promineme leden van -snantom City'
op één podium Ie stappen. Samen met
drummer Dirk wachtetaer, gitolriSI Simon
Hopkins en de Zwitserse klarinettist Alex
ëuess zullen niet alleen geografische gren-
zen worden verlegd. Na schüuc's gecstes-
verruimende, desolate klankgolven en hyp-
notiserende, sonische eksperimenren zal de
Van Evenstraat er dinsdagnacht nog spook-
achtiger bijliggen. Paul scnüue en 'Phan-
lom City' in een mini versie, maar met de-
zelfde adembenemende intensiteit, en
daarom gelcgcnheidshalve omgedoopt tot
'Phantom vtüagc'.

's Melenstraat S
3000 Leuven
Tel 016/22 44 38
Fu. 016/22 Ol 03Mini

Hoewel uiterst inventief van opzet,
ondervond schütze al snel dat zijn transfor-
matie van de opnamestudio tot 'global
vlllage" niet direkt tOt de meest bruikbare of
interessante kornposhles leidde. Problema-
tisch was vooral het feit d.1t sommige muzi-
kanten zonder veel zin voor orde de tracks
volpropten, daarbij weinig ademruimte aan
kollega's latend. Het was dan ook in de
eerste plaats voor hemzelf een verrassing
dat dit projekt uiteindelijk toch nog een
happy end kende. Ondanks de talrijke reen-
ntsche hindemissen is 'Site Anubls' l'en
subliem amalgaam geworden. doordrenkt
met mistige echo's van Kclth Jarrcu. Herbie
Hencock en Miles Davis.
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Redaktie: Dirk Bcrnard. Benny
Dcbru]lQ1c, Bart eeckhcuc Martljn
Graurnarss. Joris JansseusNa een cat;rlère als scundrrack-kcmpomst

In de AusH'alisd~ slnemawereld, verlegde
komponist-musicus-journalist Paul Schûtze
in 1993 z.ljn werkbasis van Melboume naar
Londen. Hoewel hij zich op het eerste ge-
zicht afwendde van de sinemategrafie als
belangrijkste visuele inspiratiebron, heelt
scböoe zijn soundtrackverleden nooit vol-
ledig achter zich gelaten. In feite kan zijn
Instrumenlaallmpressionisme nog altijd het
best omschreven worden als Illmmuzlek bij
oubesraande beelden. Imaginaire sound-
tracks. visueel geinsplreerd door de innerlij-
ke senarto's en Intieme landschappen van
ziJn verbeelding. verschenen zo bijvoor-
beeld op dl.' CD's 'Apart' en ïhe Surgery of
Touch'.

In 1992 vane schüue met 'New Maps
of Heli' een hibrtde trilogie aan die onlangs
werd afgesloten door hel jazzy 'Site Anu-
bis'. 'Pacific unrcsr. de suggestieve met van
hel elektronlsch-ambtentachuge drieluik,
kon de sfeer van het projekt niet beier vat-
ten. De neurotische onrust van de hyper-
moderne merropoot. grootsteedse mutaties
en de Ijdele vludupoglngen van krioelende,
doldraaiende Inwoners in een betonnen
jungif', staan centraal.

Günther convees
Paul SchUtzt en Phuntom Viflagt in stuc op
dinsdag J 7 d«tmbtr, om 20.JOu. Voor 2001300
frank bm fr trbij.

Doka: Dirk Bemaf(1. Peter Creemers.
Hans seeuws
Medewerkers; Ikzell, Gilrtther ccnvcus.
Wendy Danko. Hans Dedercq. ludwig
Dewcghc, Steven Dupont, Raf Gertts. Kris
Jucobs, Gen Meesiers, Jo Moens, Lorin
Parys. Wim Van der Meersch, rteier
Van Heek, Rod vemrers. Michjel verwen.
Kun Wouters
Layout en vormgeving: Axel Aerden.
Dirk Bernard. Ann Bries, Benny
Debruync. Annemie peckx. Steven
Dupont Bart ëeckhout.-xrts Jacobs.
Thierry Laenen. Frank Ribberis. Mkhael
S!monis, Hans vnndenebeete, Pieter
Van Heek. Frank vtaene, Kurt WnuttTli
Otl): Michael Simonis, Hans
vandenabeele
Spelling: Annemie Deckx

Zestig jaar Klio

Onkruid vergaat niet
Etnett mij ter IJUlp en zegt mij,

zanggodinnell, hoe ik mij" lied
over de heldenkermis moet

beginnen.
Eli gij, 0 KUo, beschermster va" dil
oord, zorDdat hier steeds de waarheid
wordt gelroord'

Muzenschool terug en sindsdien delen kras-
ster en oud-htstoner broederlijk alle torge-
vallen, Zo zijn er onder meer de ekskurste
of reis. Nog Wal bescheiden in het begin
(Tongeren eind jaren '30) groeide dil even-
ement uil tor een heuse studiereis naar
tstanboet vorig jaar. Verder dansen de
vcrliefde koppels uil de jaren '50 en '60
voorbij, blijkt de onvermijdelijke doop ook
huidige assrsremen getroffen te hebben en
vcrtoorn zich een samba van meer krea-
lieve eknvneuen als het vrij podium, hel
totaalspektakel en een avond mei oud-
grtekse muziek. De herkenbaarhc.id van
sommige professeren is opvallend: 'Quando
peritura nemo sdtl want onkruid vergaai
nkr is het mono van de kring.

(t.ibtr KUoiJ. p.7)
EIndredaktie: Ann Bries. Kris Jacobs
Meld voor alle werk: Bart BeekhoutOp 18 december 1936 werd de Iakultclts-

kring voor kl.1ssid en oud-historici. oftewel
Kllo, ten doop gehouden, Als leken van
niet aflatende vitaliteit wordt dal herdacht
met een akademlsche Zillinjit - op 18 de-
cember om 16.00 u.fn College De Valk,
Auditorium Zeger Van Hee - en met een
tentoonstelling in de ekspczaal van hel
Erasmushuis (lOt 20 december]. Naast en-
kele regalia mals een remake van de oude
vlag - het origineel verdween vorig Jaar bij
hel beleg V.1nde F.1k door de rijkswacht -
een oud preseslint en het originele xttokus-
sen, vindt de bezoeker vooral heel wat
foto's die het verleden doen herleven vanaf
de Slichling.

Klio werd gesticht door pruf. W, Pere-
mans, oud-historicus van naam, die als
ercvoorzfncr tot 1950 Je preses aanwees.
Daarin werd hij rot 1963 gevolgd door prof.
Van Windekens. Als preses fungeerden zo
onder meer de huidige professoren Ijsewijn
(1954-55), Haubcn (1963-6<1), Provoost
(1966-67) en sreer (1968-69). Vooral van
prof, Haubcn is heel wat fotomateriaal
voorhanden.

TOl 1957 waren ook de Vlaamse Roma-
nisten bij Kilo aangcstoren. Een tweede
splitsing vond plaats in 1966 toen de oud-
historid zich afscheurden. In het volgend
akademiejaar keerden zij eernee weer in de

Internet-Veto: hnp:flhagar.arts_
k ulcu ven .ec.berprojectsrverc
e-mail: veto@lhag.1r.arts.kuJeuvell.ac.be

Schimmen Zetwerk en publicite.it
Alfaset Leuven (016/22_()4.66)
Drukkerij: Anoos (Kampenhout)Dal Schütze er volledig in geslaagd is

de hedendaagse urbane nervosttett Ie evo-
ceren, is in de eerste plaats toe te schrijven
aan zijn keuze van improvisatorische opna-
roesessies. waarbij ijle, repeuueve sound-
scapes ongeremd ftlaar loch subnet over-
slaan In bombastische kakofonie en omge-
keerd. Even bepalend zijn de gereputeerde
muzikanten die schuue voor zijn projekt
wist IC strikken. N~~sl de baslijnen van de
Newyorkse Bill Laswelt en de saxofoon VJn
de Britse 'free-ja7.7.·-pionier Lol Coxhfll,
waart onder andere de ophitsende geest
van Dirk wachrclacr rond, drummer van
het Belgische 'Pcblo's Eye·.

-Phantom City'. zo doopte Schütze. die
zell keyboards. tape en sampler voor zijn
rekening nam, roepasselijk diÈ gelegen-
hejdskollekrjer. 'Pharuom City' is immers
een schim, een virtuele groep: tijdens de
opnames VJn 'Site Anubis' hebben de
meeste gastmuzikanten elkaar nooit orn-
moet. Door een kumulatief prOCC"Svan op-
nemen, werd gcîmproviseerd basismetertaal
door de andere tauelkamen Imuïuct ge-

Harem
Oplage: 9000 eksemplaren
ISSN-nummer: 077)·5162Sommige van de foto's hebben ielli

aandoenlijks: de verhouding geesle!ijk!'n·
leken is doorheen de jaren wel aanzrenljjk
veranderd. Op één foto uil 1946 of daarom-
trcnt staan een drietal rusters in vol ornaat
temidden van de vrouwelijke studenten. De
studenten staan keurig op de eerste rij. zo-
als ze in de les ook vooraan zaten, gevolgd
door de geestelijken als een cordon saultal-
re tegen de overige mannelijke studenten.

Tot de mooiste stukken bchoen ook
het oudste verslagboek, het liber Klionls
Iwar volgens sommigen betere liber Clius
zou zijn, de grammatlei twisten nog srceosï.
Hierin vindt men vooral in de oudste ge-
deencri heel W.11haast epische zangen uvcr
de verrichtingen, en dat nlet alleen in hel
Nederlands: ook het pseudomiddelneder-
lands ('VóIn Timen klimt mi kjcenen bate/
Vele Kllotcn rade mi dat ik herlate]. Grieks
en Latijn werden gebruikt als verslagtaal.

Een ander hoogtepuru is de 'Katechis-
mus ten gerieve van dektasstct' mei de tien
gebeden [Bovenal schrijf klassiek Latijn,!
vooral in de thema's van prof. Ijsewijn), de
vlj! geboden van Clio ('Profs en zo die zult
ge crcn.r hun kursussen volledîg assimile-
ren . .'} en een uheeuzetüng van Kltortsche
dogmatiek: 'Kan een klasneus erdoor ko-

Abonnementen
Studenten: 250fr: mer-studenten: nOfr:
buitenland: 700fr: steun vanaf 1000fr;
over Ie schrijven op rek. nr. 00 I-
0959719·77

Redaktievergadering
iedere vrijdag namiddag om 16.00 u

men? Ja, een klasslcus kan erdoor komen.
Hoe komt hel dal een klasneus erdoor kan
komenz Dit is een mysterie dal we moeten
aanvaarden.'

En dat zullen we dan maar doen, met
alle kompltmenten voor de medewerkers
V.1ndeze fraaie ovcmcmstemoonsteütng
waar een 'Fe~lli("hrift' en een restant V.1n
prollenposters uil hel kruisrakettentijdperk
(wat de inhoud van die rilketten is, 101011
zich raden ... ) Ie koop zijn. De klassteken
hebben nug toekomst: Horattus, Catullus,
Plinius. Livlus. Pratensis en ïsewtnus.,;

studentencafeSALSA REGGAE RAl
ZOUl MERENGUE-.

DE RECTOR
BENEFIETFUIF
20 DEC.22u.
8-URENHUIS

M.-Ihoreslastraallnablf stallonl

Mil;;hiel Verwelj

11888KAARllN VVl 150.-
..... zaba kina; experlmllnt
I.s.m. Ollam Wereldwinkels

Muntstrall2 Leuven
KOPlËRU. DRum.· PIlITEl· 0I1WIIPl1 TiensestraatTiensestraat

aanwezig om 22 U.: gra1ls
Woroldwlnkeleocklall1Je

22015-Z21145
les Woleun du CDeur
23u wereldmuzlelduH

9 -22u.
9 -20u.

gesloten Zaterdag 10 -17u.
••••.IT 1'AKES 1"\\70 1'0 1'ANGO..... (a""""''''.

Maandag Urn Donderdag
Vrijdag

9 -19 u.
9-19u

Oude Mot1ct 4
LEUVEN

__-
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~ zoelcerljes
"EI1~n uit ceeu ~jl gij echt rapper zat als gij
uw regels hll!bl1
" Opgericht SLOV_ Sodul Leuvens Ovt'rlr.ot'-
JM'lend Verzet!
"OUvIer. l'hlstotre st r~~le_
" Vttrklr.e moet braaf lijn.
"G«uw. weerom zijn debauen altijd -s
;lVonds?
.J Mligirus I)cutz: klng of the Pollükaröad!

" Belglè - Nederland: 1 cnvter • Luxle: 0 - 2.
Vwarter PauU? S<:hrljfl die voor de Campus-
kram of la? Aldus HPOR.
.J O~crlcht MOLOTOV, Meer Overkoepelende
Leuvense Organl58lle Ter Ondermijning Van... 1
.J Baskdbalspdcl"$ gezocht! Tr110n Leuven
(derde prov.) zoekt baskeuers voor training op
maandag- en donderdagavond. Neem kontakt
op met Philippe Dutholt op IcL 2'.11.4~."Pms verserepen verkondigt: gaat uw wijf veel
naar 't gc.'mak. 1I hel eerder bloed gelijk kak.
..J BelRlè. De dikste grens tuSS<'O Nederland cnI _ _ __

JUMEuWISSEN
""'"A1leverhuurvide<>-, klank-en

lichtmateriaal. {
Videoschermen tot 4 m. i

DISCOBAR EN CD's met of
zonder D.J.

~ 016/201.301

Frankrijk.
v Alles is madu.
VOli. sorry, we waren de knsanten vergeten.
,J Anane houdt van Jan Van Mol. Heel veel
voor altijd· je kriebel.
,J üc. wiskunde geeft bijles wiskunde, IIsik.a
vçor alle richtingen; universiteit en hoge-
school, TrI. 40.66.36.
,J De geo's ergemseren een tree podium In 'I
Plectrum op 30 januari. öeîmeresseerden

schrijven naar de Geologische Kring. Redln-
genstraat 16 b. 3000 Leuven .
,J " Ka mi hên boare rekkn.

..J Vrij vertaald: help, mijn baard groeI! nlel
snel genoegl
" Ral moet meer naar de les gaan.
,J Ik trouwens ook.
" Nounou. 15het bij ons dan nlct veel leerrij-
ker, jongens?
,J T.: uw haar moel terug groen.
,J Ik hoorde dat er eerder een 'purple hall:' op
komstwn.
,J Neen aan hel tldnronlKh hutsarrest.
.J Filip V. laat aan Maanen B. welen dal hij
nog leelt en vraaglzlch .f of dat andersom
ook geldt, Ol bruist het van leven in de Dago-
benstruI?
.J SLOV zöekt MOLOTOV; samen verzet • $11-

men ondermtincn
.J Leve de portot
.J Leve de olijven!
.J Leve weinig slaap!
,J Iedereen is misvonlld.
.J Ponne, Dal, lers do den Amigol 1'11.

..j Kempische wijsheden met Pres verstrepere
Hangt hel plafond tegen den loog. krikl dan
rap uwe muur omhoogl
" L" art petit avec SUl' la Pemme, dinsdag 17
december in Los auenos.
..j ~arnle M. j,:oH.l uil Gt<nt. Ik ben wel kot-
genoot van Ban V., maar Ik ben geen worsten-
vreler.(die andere twee natuurbjk weil) S.V.
..j ~zocht: nieuwr kotba,1I!;om om vuilnis op Ie
halen, Binnenbrengen: Maria-T1leresiastraal 10.
.J Te koop: 500 kilo huisvuil (prijs olk). Hel
kleale geschenk voor de komende leesten
(mei gralis Tenant jes kaviaar). Af Ie halen
Maria-Thereslastraat 10,
.J ceaoctn. pint jes aan 20 (raflk, waarvan spra-
ke was op de beloging.
.J Beste uz-kennende medemens, u moet niet

denken dal Bono & Co de entgen lijn die: zo'n
onnozele atnspeüngen kunnen verzhmen. Ge-
woon puur toeval kan soms ook algenoeg
lijn, Groetjes, de Rolt: Pamper.
.J Frans Mallemall$ Ierever.
.J He] J-CI VI har del skldegodl her 1
Denmark. God Jul OS el godl nytaar fra
os alle sammen. Wim,
"Jag viii har lltet spanning' mld Hvl
"HIW' gaat het met Uesje Pockel? Haar
broer is getrouwd, hccft lij al Iemand
op het 0081
" Chira Joho stelt tUI Van de Pel teleur,
..j creer Jaspers is een lolfe.

" Homejongeren Hel Goede Spoor trekl
op zondag 28 december naar de grote
'Wel Jong, Niel Hetero' -trcfdag In Gent,
waar jongeren uit heel Vlaanderen
nnr IIW'komen. Afspraak in de hal vlh
statton van Leuven om 9.10 u. Meer
info in gesleten neutrale OInsl.ag via Pil
113.3000 teuven-L Iel. 20.06.06.
,J Aan An in Leuven; groetjes van Gerd
in Delft.
.J Amaud, Is de kerstboom dan echt veel
beter dan uw lief? Ik zou toch voor uw
sjceke kiezen. laai ze maar komen.
..J Sofie C .. shculd check her mali regu-
lady! Her Irtend Tom M, also Iorgets 10
chrek. Maybe thry check each other
and Iorger the other ones.

202, loeg. 200/}OO. org. Korhll'n v~n

Kci1.rrM>crg.
20.00 u KONSERT Kel'Slkanlalc, Inlo 22,41.74,

in Abdij KeÎZt"!">ocrg.Mechel!ot"loLraal, lot".
)001200,

MAANDAG
I 5.00 u KONSERT Klassieke en 1ll00krue Ja1.l,

,'"II.:.mulÎl'k door hl'l Wïlkm Breul.:er

16-12 om 19.300: S<hailISl.·n, vertrek eau
bareel MSI.. 16_12 om 22.00 ti; I"aklel'sltap-
avond.· 17-12 om 19.00 u: Film 'Der bleue
Bugel', in MSI 00.28 .• 17·12 om 22.00 u:
Gocktallavond, in perma .• 18-12 om 16.00 u:
Akademisch" ZItting. in audêtorium zeger Van
Hee, De van .• 19-12 ,m, IR.30 u: K..n:IIe~I,

in Alm .. 2.

Medica
• 16-12 om 22.00 u:D..y of Ihe I\t'rd), ~'n
daarna Carré. In noe-s bar .• 17-12011\ 20.00
u; Thema-avond: Kindermishandeling, in
MTC .• 18· I 2 xcrsunarkt, UI Ooc') .• 19-12
om 22.00 u; TOJI 100, In noc's.

Pedagogische Kring
·18-12 om 19.00 u: -Leavlnlol Las Ve)I.Js· en
"Dead nULIl walk.illg~ (21:00u), in hl'l Aud.
Mlchoue, 'nensesrr. 102, IUCK,60/100, • I'J-
12 o1ll21.00 u: rK-avond,ln Kaffat'r.

POlillka
·17-12 om 14.00 u: Kastnonarulddag, lIL !'"li-
ukakilfke.· 17-12 om 14.00 u: 5Iijl,I"II1'l.'n, ill
Zwembad Hogeschoolplein .• 17-12 om 21.00
IJ' Mdwge-pany, in Kalee.· 18-12 om 1400
u: Molke-up kursus, in raad7.i1al .• 18_12 om
20,00 u; Swingkasteel. lil MTC,· 18-12 om
22,00 u; Cccktailavond, in Politikak.lffc:c: .•
19_12 om 14.00 u: Kwi$, in Polilibkalke.·
19- ,12 om 21.00 u: een in LIdo,

,J Geozochl: ëhtnees efwassenje voor stinkende
ponen. klevende glazen en pennen. Loon otk.

" cezccm voor K.: Schauige jongen mei rode
$jaal die woensdag na de fuif TEW-VRG zijn
flelS op een tragische manier is verloren.
"Jan V.D.: oeneaen oké, maar kan hel vol-
gend jaar tets minder gefrustreerd?
" 0., how can I forget you when you gave me
so much 10 remember1 S.
" Daniel W., hebt ge de weg naar onze fakbar
nog needs nlel gevonden? S.
" tedereen moet maar eens komen kijken hoe
fiJn het de vrijdagavond bij tsha kan lijn.
.J Nobelprijs voor "Gebruik van nota's", gaal
dit jaar naar Mleke, Softe, Tom en Jurgen van
Romanlaland. Thanks darUngs .
.J Frans M" ik liIl je missen. ouwe gabber, je
wa5 een aanwinst voor Veto. gx-hoctdredak-

teurs die htt tegendeel beweren lijn klootzak-,
Jes die drinlJl'nd wal mul' vlees moeten eten.
Vanwege een ex-hooldredakteur.

_ agenda & ~ ad valvas OOOllJOûANN

Erkenning vrije verenigingen
De stnenoële xcmrotekommtssie der vrije verentgingen 1i"KK) start de erkenntngsproce-
dure voor vnje verenigingen. Aanvragen lot erkenning moeten tngedlend worden tip hel
keuroor van Krlngra"d voor dinsdag 7 januari om 18 u, De crnerta weeraan de nanvraag
moel voldoen, evenals d .. crkenntngscrlterla zijn te verkr1Jgen op het kantoor van
Kringraed, 's.Meler$slI'aat S Ie 'Leuven. Iel. 22.31.09 ol 12.l7.89, ra~ 22.01,03, e-matl
Kringfaadltt ha I.ulys~ls.SI uderu kuleuven.ac.be.

20 30 u KONSERT KcnlJ..onw-n van het Uni·
versitair kOOf, in SI Jan de Dopcrkeon., ull'g.
2001150, OT!I. Info en reserveue: 2).47.11

VRIJDAG
20.00 u KONSERT Ker~tkJnla,,', nCj:enlig jaar

koruren van Keilers!>.:,g, doo, de kori,u'"
K<'iz<:",bt'rg cu kuorsdluolln PuJdltitud",,,
Tua, in lil de abdIj Kci1.enbt'rg.. M.'Ch"'sc~Lr,

KoII<:ktlcf çn nm1.ÎI.:ak dnwn Tnoy Rix, in in

A1Idilunum 1\IIJIIl"I"'tln. "oning Allx'nlaan
52, "11.'': 2501150, "'Ilo. "ul!ureel vmm"n
L.... lvo,n.

20.l0 IJ KONSERT K'· ....LJ.."n....'M dtlm ht'l u-
11ll'f1. .. ", Tmmh"n, In ,k Sml-Jan-dc ntlpcr·
I.nl., (,runt 1l'·II'Jnhnl.

Apolloon Psychologische Kring

,

.111·12 om 21.00 u: K\'rsi TD, In Waalocrg.·
05-01 vanaf 18.l0 u Ijshncl.:t;"yweeblfijd voor
alle kringen eonclubs np Oude Markt.

Crimen
• 17-12 om 22.00 u: Fuif, In Blauwe Kaler,.
18-12 om 20.00 u: Fakbaravtlnd, 111 De Hel.:·
tor, • 19- 12 .)01 19.10 u: Kel'$tt"tentje, In
Rudy'~ Fonduehueje.

Germanla
• 17·12 om 16.00 11: Boetscemarniddag. in
Perma.· 17-12 Ont 19.00 u; Filmavond, In
Praatkamer • 17-12 om 19.30 u: craus val, in
Fal. .• 18-121>111 16.00 u: Drktce, in My
'JI.W.· 18·12 om 22.00 u: Rl'lfofulf; ver-
kleed e wati" In Lido,· 19-12 urn 1".00 u:
Dar!§tIlCnluoi, in renue .• '9-12 om 20.00 u:
pree podium.· 20-120111 14.00 u: Afkll·kt'LI.

Hlstorla

Kalechellka
• 17 -12 om 19.10 u; Advcmsvil'nng, in Kapel
P..uscollt'ge.· 17-12 om 20.)0 u; KerstfeeSI,
in Alllla Pausccll ...ge .• 19-12 om 21.30 u:
Oudejaarsfeest. in TIjl.

Kilo

]twrgtlllglJ IIr. IJ dd. 16 december 1996

.11:1-12 0/11 22.00 u: KerSI TD. 11\ Lido.

Romanla
• 111-12 om 2000 U' KemfcC'it, in r .. ngaca •

J 8-12 mil 22.)0 u: PohJe·avond UI MSI 91.10.

VHG
• 16-12 om 19.30 u: Cross-ft-
re-debat over justitie tus-
sen Paul Van Orshoven en
Bruno Schoenaerts, in
MTC, grote aula.
• 16-12 om 20.l0 u. Jubbeurs 1'11panelge-
)I'rek kluskl.:e juridische !>ClIOr. ·18-12
Kl'TS!-m, 1Il Corso) • 18-12 K<:rstfee~t en
eeu-enw TD .• 18-12 01112000 u: Ker..tlccslje,
UI AIIlId 2,

VTK
• 17-12 om 22,00 u: "MOM,l TD. mei hailp""
hour van 22u-2Ju, IJld~Udo.· U~·ll om
2100 11;K...r..lfI.T~1 !lIt·t gralis vaten, in 'I
Eli~ir.· 29-12 om 10.0011: carte 1I1,mdl'" 101
10:)0 (..Ik... vnjdag], lil lOOM 06.

Wlna
• 17·12 om 111.00 u: Ke",tf"~1 rersrosner
(l9:00u), K.. rst-m (2);10), Ln dt;"Waatbtrjt.
tocg. 501170.

0 .. 10 11

DINSDAG
2000 11 TEAT'ER De dooTSpt'le'lIIl'l I.lJideliJk

Toneel, In K,e. Minnepou", tocll. 400.
20 )0 ti KONSERT Pa,,1 SehUL1...-. lid hèl kom""

\I',.'.-IL DJ KlI'''~ I'Ul'(()I1Cll Uil ht'L land vJn dl'
rLJ,,,,nd.· ",n A"'I\llILI""d h ('r ,'.'" l>arruil

LUl'lJ~I"'''''' ~".lIl" R.·)Uo\olcJaponars.
MJ",I~,(''''1'1'''''''''' h- Ja[l.ln\·'«· norse .. in heL
"TUe, '''1').:. 2UllIlCI(), '''~ "TUe.

WOENSDAG
J I HO" FILM JJI1."LI .·n J..n,,,,,,, d'~aiel\ \'\'n

hlnL', 11dll"<lLI.'n""uallclilrn uiL 1'1'.10V,ll1
Ruh",' .I,' Ih'TI el) I Ut I'kn I"'" Jo) 011u en
10 nu UI. UI in ht'L Vl....m' r<luUU<I"':I"" en-
" .. h,,·I. V~t1t't'f~,"'n'Lr, lO. t,,,,~ 111150."'Ilo
"L.'d.'hl~" 'llI"CJ I.t'I1\"'U,

14 tliJ u FI LM Jan,,~n ,'tl Jan, ....·", drdd""1 ~en
lil",' in \'1,lal11' Filmmu,,"un,. 1<1•• ~ 50/20

I ~,c)CIu TF....TER ""I~,J.JR" .... ~,,"l1L.,d,nJ., t "I).

<ti .\".1 'h"nCl""'" !tl.:jl 20011~0.
20,00" I'ILM ,..", ...·u en lam.....n' d,a..lit-n ,',·n

hln" '" \Iddln, bhnmu....-um. 10('"):.50110.

20 \0 u OANS .\1"" \"nnnl\1 m dc "'a ..m""'H.
9h ""): 1000d~II, ",~, ~TU('

DONDERDAG
1'llO" FILM 1.•ul\l"'d, I.d<ll[>"d· ,,>t, K,'"

In,,,h 111<'1'LI"'"h,,~ ,'n "al""l'''·~'"~ .I,,,,,
",." I"'j:t'lt'i,k, vau Ikv"I"",~,filn" l.cl""'I1,
il1lil IKI hili, "w,r '''I'UlIH.:"". 1),. H.·fLot'1r
I" h,,'~ !tr,lti, Hl': ("nHum ""'" Mordc
\)u·"'tn'll",,injl r IlulI"'II1'II"" V ... t",nd,

~ll UU 11KONSEHT K,~" ,." "'~",L 1.'·1III,,,,,,,in_

,111""' 1''''Il~L ('.'1' ~.·"t~"I""'L" I" KIiTl
1I1~~"",I,,·r!:,.;n K""WT11.l.lII.'·I"""·"'''''L.,
II~,~", ~\, t,,,·): 2UnI2~O. "'11 ....""'nl·
Vt"~"IIIU)~ 1"·"",,,·m;mL

lO )0 IJ KON~ERT .....· ....L~"n".,·n tI'lt)r het L<,u·

",''', U" ... ·....u.,i, K"or" I, Bdwlg Al>ralh, in
<I., ~Lnt·JJn·,k·I)"llt·rl.t'I'''' Gruol8qtijnhol,
[r>c1CI~ullOO. '''11 I.\·L""·'" ULlLH·....natr
K"u,;, 111....ult"u'l."nrrn",k KU1.euven

2U, lO u O"'NS 0\1.. " \'~"'U'''I~1 '" ol., N~..mee-
'lf 9b, h"'1C lOOII~O.",~ ~1<'"



Befie wentelteefje heeft een vader

Jeroen de Leiier: "Wat is underground?
Een strip die niet verkoopt?"

('tgii-Holland: O-J. Dat
koml ervan als je Eric
VanMeir (Eric wie?)
rn Eric DefIm,dre (Eric
wie?) in je vf!rdediging

opstelt. De kopbalsterke
centrale 1Ierdediger He,.,. Sult (Cow-
boy Henk) en de wendbare stofzuiger
voor het middenveld Steve Michids
(ondermeer Bill en 'De Morgen') wer-
den door de bondscoach schromeJlïk
over het hoofd gezien en het resultaat
was navenant. Zo "iet de Kultuur-
raad der Leuvense Studenten, die
lNide heren vorige zondag u;tI,odigde
lIQor het België-HollotuJstripdebat op
de matinee van hun puike Bill-ekspo-
sitie, die deze week nog Ie zie" te zien
is in het Arenberginstituut. Op hel
debat Melden de 8elgen, niet zonder
medewerking vall de scheidsrechter;
aardig stand, maar toch koos Veto
voor het kamp van de tegenstander.
Daar trad ondermeer Ieroen de Uijer
aan, tegenwoordig terecht suk.s~~vol
als getstdijke vader van Eefje Wen td·
tetfj~,

-

I;elj~ wentelteefje is een beetje een raar ge-
val. Nlt'1 alleen kombineen De Lcljer in zijn
strip algemeen menselijk drama met de
meest absurde humor, ook grafisch houdt
hij zich niet bij één slljl. Maar hel meesr
verwonderlijke is dal de strip zowel onder-
ets bevengronds een ruime aanhang kent.
Zo publiceert Oe Leijer zowel in hel Bra-
barns Dagblad als in het etremeueve Neder-
landse ~tnp/kultuur & curiosablad 'Zone
SJOO'~·en i$ er ook C'C'npoPPenkast-, tech-
no- en antmanefjlrnversfe ven Eelje. vete
sprak mei de cterence seedort van de
Nederlandse stripscène.
Jemen de Leljer: • Hel eerste boek van
'EefJe' Is nu zo'n drie Jaar oud. Op basts
daarvan heeft men mij dan gevraagd om
ook i(,15voor 'ZOne 5300' te maken, dat nu
al zo'n twee-en een half jaar verschjjm.
Binnenkort meet er overigens een nieuw
boek van Edje verschijnen. Maar er zijn
nog wat problemen met hel formaat. Zelf
zou Ik üever een langwerpig formaat heb-
ben, mei drie plaatjes per pagina, maar dat
ziet de uitgeverij niet zo zitten. Als je J~
boeken kwijt wil In de handel dan meet je
bijna per deümue op gewoon albumlor-
maat werken. Daar ziJn we dus nog niet
volkdlg uit .•
Veto: Jt wrrkl ()(}k umm mtt GlJmmbQh (HIJ-
mol AQ" htt stripblAd '0,INdtnktlljk kijktndt
grondttkh()(}rn.· /)dar is In Btlgii"OS maar
wtmig awr bátnd.
Jeteen de LelJer: .Er zijn ook nog wel
andere rekenears bij betrokken. Het Is
elgtnUjk begonnen als buurtblad. WIJ wo-
nen namelijk allemaal In dezelfde buurt, en
we dachten dat het wel lëuk zou ziJn om
ons materiaal eens te versemeten. Onder-
tussen Is dat wel enorm ultgt:brtld. ook
Blln Schools Ivan hel BIJI-kolll"ktil"r. nvdr)
komt er nu bijvoorbeeld biJ. Mur hel blijft

een wat vaag blad. en dat Is ook door ons
zo bedoeld. Wil!hebben er ook geen markt-
suategie voor ol zo. Wc hebben het opgeeer
als tets dat snelIn elkaar te steken is. Ge-
woon omdat Wil!dat zelf het 1JC'lstlezen,
van die zelf gemaakte blaadjes, niet re pro-
fessioneel. Zo ziet het er dan ook uh. Het Is
voor ons een uitlaatklep. Alles wat we nret
kwijt kunnen vla de bestaande kanalen,
stoppen we daar in. Ik heb het dan oter ec-
zeC'r over inhoudelijk andere dingen, In de
'öronceeknccm' slaan vaak meer schets-
matige eksperimenten. Als J(' voor een blad
werkt. zeil al Is het 'Zone', dan nog ga Je je
tekeningen meer utrwerken. Bij de -crond-
eekhoorn' doen we gewoon onze zin .•
Veto: D.lAmllllJl btn)t ook btzig mtt ani",atit-
film
Jeroen de Leljer: .We hebben één filmpje
van Eefje wentetreeûe afgewerkt. Het duurt
maar anderhalve minuut. Het is inmiddels
ook al op TV uitgezonden. Maar dan wet
als een itempje binnen een bestaand pro-
gramma. Nu zijn we aan de voorbereiding
balg van een langer mmpje van ongeveer
tien minuten. Ab het produktieritme wal
versneld kan werden, met behulp van de
computer. en als er interesse voor zou be-
staan, dan kunnen we er misschien zelfs
een reeks van rnaken .•

«Ondertussen ziJn we ook met een
poppenkast op roer. Volgrnde week spelen
we ergens In een dlskoteek in Turnhuur. Je
kan JC'dus wel voorslellen dat hel toch tets
anders Is al~ de gewone poppenkast. hot-
wel de struktuur natuurlijk wel behouden
blijft· twee mannen zitten achter een kast
en steken poppen in de lucht. Maar ons
'podium' is WI."lvijl meier breed. en er is
licht en geluld. Er kernen ook een aan lal
liedjes In de voorstelling en daar brengen
we velgende week een CD van uit, uans-
muziek wordt misschien meer in verband
gebracht met een andere grafische stijl:
manga of computer graphics. dill soort
dingen. Maar persoonlijk zie ik de link tos-
Sl"DEefjt en techno wel zitten. Happy hard-
core. moel kunnen. MiS$Chil"n zil er wet
een hit In. Ot plerenmaarschappi] wil er
anesnns werk van maken. (lacht)

Revue

.Dil" verschillende media houden zo'n
figuurtje in leven. Hel biedt Je telkens een
andere invalshoek met nieuwe mogellJkhe·
den. Peppenkast spelen Is meer een pertor-
rnanee. of een revue. Je moet Je publiek
voertdurend Iers Ie bieden hebben en je
moel zwaar de nadruk leggen op de grap.
pen. enders vernes Je dl" belangstelling. Bij
het maken van een strip werkt dat loch
anders .•
veto: MQtlkjt b/nntl1 jt stripwtrk ook een
ondrnrhrid naargtlatJg van ht' publitk WAar-
voor je wtTkt? 0, ItUTS van htt Brabants
[)Qgbladzijn (mmm nitt INpaQlddntlfdt ais
dit van Zont 'Joo.
Jeeeen de LeIJer: .Nten. tets is leuk of
nil"t leuk. Ik zit' dat onderscheid tussen
underground en mainstrtam niet 10 scherp.
Ofwel Is 1l"1Sgotd. tn dan kan het overal

gepubliceerd worden. ofwel niet, en dan
gooi ik het weg, Ik vind hel zelfs boetend
om te zien hoe verschulend de reeknes op
deaejtde strip kunnen zijn. In het Braban15
Dagblad staat Befje in de kinderrubrjek en

wordt de strip vooral gelezen door twaalf-
jarlWl. in zone be-slaat hel publiek dan
weer uit rwtnugers ...

Eskapisme

«underground lijkt me sowtcsu cen
achterhaald begrip. Er bestaat vandaag
zoveel aandacht voor die underground dal
je het nauwelijks nog marginaal kan
noemen. Wat is underground? Een strip die
niet verkoopt? Ol een strip die alleen maar
In zwartwit verschijn!?_
Veto: Wal vmd jt d.ln van ttn !}rtYp Als Bill dit
'()(h mj dtYlbrwust \'OOrdt mQrgr kitSt?
Jeroen de Leljer: .Ik denk dat zij ook wel
liever voor een wat groter publiek zouden
werlten SommIgen 1.IJn.11doorgebroken.
Hun werk verdient het alleszins. Hun tijd·
schrift I' prachtig uitgegeven. Maar het af-
eergebred blijf! klein natuurlijk. Ab Je zoiets
In de Verenigde Staten opzet. heb Je heel
wat meer mogeliJkheden .•

"De mens' staat bij ons
centraal, maar ik hecht daar
helemaal geen politieke
boodschap aan vast. Het is
meer een kwestie van graag
poppetjes tekenen."

Veto: In Btlgir IijkJ htl witstslOltn dat een sirip
als EtfJt Wtntrltufjt in een popwlaÏl·t krant zou
I'mchijnm. In Ntdtrland kan htt blijkbaar wd.
Jercen de LeJJer: eïn het begin waren de
reeknes nogal dtvers. maar als [e dan na
ten tijdje een hele reeks E'efjt"s gepubll-
ceerd hebt, telkens op dezelfde vast herken-
bare plaats. dan kunnt'n dt' lezen dat beter
kaderen en valt hC'1schokdfekt grotl"ndeels
weg. Ik vraag me trouwens af of dat In
Belgif nJet zou kunntn. AIIl"SIs hier zo
5urrtaUSllsch. daar moet toch wt'l best een
Sirip van te maken zijn? Ol misschien Is htt
net omdat de rtalltell hlt'r zo surrei!e1ls dat
jullJC' nood hC'bben aan reallstlsche SlripS.
Dat Is ook een vorm van l"Skaplsmt
(lacht) .•

Elspers

Veto: Wal Erfjt za bijzand" mtlakt. zijn dl
voortdurtndt $tijlbrrwkrn. EtfJt ttl! is n(}jal
ntlJt! g~lrl«"d, QJldtrt figurtn (11 tltmtnttn njn
gra{u.:h hul stak IJit!}twtrkt.
Jeroen de Leljer: «Ik vod me niet echt

gebonden aan dl" kenvennes van het strip-
ver.oaal Ik lees ook niet zo vaak strips. Een
plaatje moel voor mezelf beetend blijven.
Dat is voor miJ hel entge criterfum. Daarom
mag ik weleens graag de dingen door
eikaar gooien. aoveedten wil ik af en toe
tonen dat Ik echt wel kan tekenen. Niet te
vaak natuurlijk (lacht). Ik zie mezelf ook
nIet als een technisch begaafd tekenaar.
Maar dan nog, In de muziek geldt nel hel-
zelfde. Een solo mag niet langer dan acht
meten duren. anders wordt hel vervelend .•
Veto: EtOt gaal (WtTalen nrrgrns avrr Watlr
haal)t dt insplta"t vandaan?
Jeroen de LelJer: «Er Is niet echt een

Jeroen de Leijer

verhaalstruktuur. Hett:aat allemaal nergens
heen. De buurt waar liefje WOOnt. is un
buun. Eefjt" !taal boodschappen doen In dl"
supermarkt en le komt weer thub, met
boodschappen. kwa verhaal Is dat genoeg
voor mil· Er worden geen avonturen
beleefd. Milar net omdat er niks gebeurt;
wordt er wel een zekere spanning gescha-
pen. Want er zou wel eens vanalles kunnen
gebeuren. Er hangt voortdurend Iers drei-
gends in de lucht. Dat gevoel prebeer ik
ook In de achtergrond weer IC geven, of in
de nevenfiguren. die cr vaak totaal anders
gaan uitzien.
Veto: 0,nadruk ligl bij Elfjt mUT ap hit \'tr·
haal dan op dt ttktmn!Jtn. Gtldt dal wor al)t
wrrk?
Jetoen de LelJer: «Neen. ik heb muts een
etspers staan, waarmee ik illustraties maak.
Ik heb laarst nog ten linodruk gemaakt
voor het A1gtmeen Dagblad. Dot vind ik
nog welleuk om te doen. omdat het weer
eens wat anders is. Ik vind de grafische
üluaranes in de dagbladpers vaak nogal
beperkt. MC't'Su.J bliJfl hel biJ ten kenoen.
terwijl er loch veel meer mogelijkheden
zijn. Ken je die stickers die je op een auto
tegenkomt, zo'n vlek met dan 'splash' er
bij? Daar wilIk wel eens een sçrie zeet-
drukken van maken. Kwa abstrakte kunst
kan dat wel tellen, vind Ik.•
Veto: Etn primilJtw, tksprtssitw ttktnstijJ,
lOQ/sdit van jau. W(lrdt VAak wrbcndm mtl U"
btpaald moafS(happtlijk, hUmDIZ"tngajtmtnt.
Ákkoord a/nitt?
Jetoen de LeIJer. -voce mij gaal dat enes-
zins niet op. Achter EC'fjC'zit geen bepaald
pollnek gedachtengoed. Als het in mijn
strips gaat over Iemand die geld tekon heelt
dan is dat gun sodale aanklacht, maar eer-
der tets dat tedereen wet eens overkomt.
Denk Ik toch (lacht). Ja, natuurlijk Is zo'n
strip we! figuratief en ben Je dan uiteinde'
lijk mei IC'ISheel anders bezig dan wat Je op
dl" Akademie te zien kriJgt. Daar gaat bet
altijd over zuivert' estetiek en abstrakte
kunst. ZC'drukken een zwan vlak af en
noemt'n ht't konsept enlChter kunst. 'Ot
mens' staat bij ons ct'ntraal, maar Ik h«ht
daar bdemaal gten politieke boodschap
aan vast. Htt Is meer l"t'n kwestlt' van graag
popJ)('lJl"S tt'kenen. Maar om dat nu polJtll"k
vl"rantwoord te gaan n~men? Ik had hel
nog nooit zo bekeken. Het klinkt wel
gdeerd natuurlijk. Moet ik onthouden. Dan
heb Ik eindelijk ook eens ItlS om legC'n dlC'
konseptutie kunstenaars In tt brengt'n .•

Gen Meesters
Bart E«khout

De !antasnuh mtJoOittksposllil 'BUldtr Stwrprisr'
mrt werk Vtm htl grafisch ktJlkktitl Bill tn van
Jtrorn dl Ltijtr iJ n(}j totm mtt lOI1r/t!g11
dtrrmhrr ft fltwondtrt" op dt twttdt wrdirpmg
\'Qnht' Armhu!}iI1SllIuut, Naal'flStJtraat 96 Dt
tot!Jang is gratil. voorA' tlmetn 10 u tn 1911.


