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Slaagsijfers 1996-97: Veto berekende ze

Minder dan de hein studenten slaagt in eerste jaar
Oevlmellveertig procent \'all de

studenten die :icll vorig jaar
i" een eerste kandidatuurejaar

aan de KV Leuven inschreven, rondde
dat jaar met sukses dJ. Een vergeli]-
kj"9 met 1'or;g jaar (44.69 procent)
leert dat dal sij{er op :.:icll niet eells :0
Ileel steen is. Ook verder in 'II't ver-
leden kwam liet \'1aogpel'celllll!J(' 1/(1(1;1

over tie kaap van de vljf';!/ procent,
Toen IJlijft het een betreurenswaardig
feil dat stecms een kleine Ilelfl \'all hel
aal/tal ut'!itejaarstJldemell sla"g',
Kampioen vall de slaa9sijfers in "et
eerste jaar zijn tie bllr.lJt'rlijk ;1I9t'·
nieurc met 75.23 procent Onderaan
/Jell,lJdl ',;rimilU"",lJir met (','11 \1"11.'1'
percel/(0!Jt! 1'all all/pot/' 20.32, Ut' 1'ul·
iidf9~reeks sllla9sijfen' vindt If Ol'
1'''Bi/UI J.

0\' KU Ll'UH'U wil W('f~ IIIJl..t'11\,111,','11
\','rhn~in~ \,111dt, ,1i1.1!!~iln~\'U\,111 h,l.lr
".'I'I.'jJ,If'lllldo'nll·n. Rektor (),,,wrlitl\ 10.

hJ,IJ.k dolt putu ,11JI.-rIl.1.tl.rdij~ ,1,111,11, ,','1

IJII ,1o-"""1'I1<'11t'l1 "I' ,'n.I"I"'1'\I,,~ 1'11111<

d,' UlUlt'I"WII, T''''II hiJ 111,11>ri] 1"'11, 11''''
'Idd., mil ~','n .)I~"I11<'nt',1 ,'''pli, hit' 1I!,1.lf
nk-t-bindcnde oriéntath-pnu-ln- "rf!.IIIN·

n-u Jl''I'IlHI.' hij 11l'1vcrterereu v.ru ti"
~],I.lf!~ljr.-r, twt 1,..r.lllgrijl..'ll'l'iudd"t'I 1,11\

di,' "ll<'f,llil': 'W,ll 11..l'vil ht.'fel\..l'lI l\ll'1 ,k
W,I I' d.ucr 10'1'.1,111d" ,1.lo1):,i)kf'l vcmu-
rk-n cnd.u de- 'lulJ,-llll'n voor hun vtudh-
een beter htTld ~rijJ.:\'n \Jn hun 'Il'r~l' en
I.lVakkt, punten C, t 1~Wild,' ,1,1,1!!'Iikr,
verbeu-ren. 7und.-r dl' kwatueu 1,11111<'1on-
dcrwljs in hut gl'drang te brl'n~l'II.' (V"I"

30, irs. 22), Rt'n'nl.'r vomuh-n dl' ~I/i"g,ij,
fo'r\ dl' \(}flrll.1olttl'I.' reden voor dt, Akade-
nuscbc Ra,ld 11111UIlIo. lil 1,"UH'11 dl' !l1n~.',
lii~hl'id 'JII ~'m"".'n'lo."'llllo'n, Il' ~fe,,;h'n
Inmiddd, I~~whk~,'n dat 1,1Ilg ni"l illie la-
kultcin-n )1010111I,' ,pril1~o'n urn ven ~.'nt.'"
Il'f~})I",'m 111 dl' l'.'r'I,' k,111 in I,' \<I.'r.'n,

Todl zulk-u r-r. ltll!!t'll~ profl")U! Van
(,,'n ,'11, ~,H,r;lliloll "1' '>llI,It'II1,'ulll'I,'id,
drillgentl 111,1,11r"f!,'h 'II l"'U' um-n tJlt ,,'1,'11
wurdr-n om ti.' ,1,I.lgllt'rll'III,Jgl" 1""lIld u-
lu-mvluc-rh-n '0.' gl,rt,' Uild.l~illg h,'~t.lal
crtn Olm ctudcnn-n 1ruqwr .ran hun buro I,'
Io.riJ!!ell,Studeren a.ru vvu tlllll{'r~itl'il ,,'rgl

een !!f"I,' il.lIlI'J~"ll~ lall ""f'llI'j,l,lT";, \Vit-
"11 10."1~J.lt IIH....I "I' o'II','n h"IWIl I"r,'n
,1,1,111 ,'n '11\'1 Inl"HTIl vcru-crt .I", \,'rillll-

''',I ,'\'-11 ':"FlI,II-.",'I'I" O"l11l"1

tJIIJ,'r\\IJ' J' 'lP ,', 11,111,1.I' Itl'l ~l,..dlUlJ,J.
Stnderuen wtlf(kn 11\1n,,~ re \'lTI aan l111n
1r.1"\'l'r)(t'latt'll. V,lIHI,I,11d,11 IIIJ rit' Ill"W"
11jl..Jll'ld h,' 1,1., 'I J )-lt'!!.'\ en U 111 ('l'll ,"'IIW'to' r-
vvvu-cm 111I,' I"t'fl'll 'Utl,1I ,k çmdcnn-n
tuch al bO'!!111Iltl\{'1nl>,'1 dl' h,III.1 ,I,HI,I"
pip"): 701ltkn ,1,10111 \11'" h"'11 "'11 jl' d,IJr

!!l,l,H \ ij' "I Il', 1'1""'1lt "" \ !tI,J, , .1,11i,
]".11 1)1""1 1I1("'):,'n'")I,'11. \\,1,11 .'1 gn'll
,,'II,,"lo'To''_',IIIlt'Il' ~"m"11. vulh-u ITlIIII\O'II,

tI,,~""I'dlllllllp'll 111I1t'1,'1I)(.-I,·\('nl wor-

d .. 11 Monnnn-u ,'11 ,1""'1I1t'l1 1"",I,·tl hij
1,."rbn'ld 1II... ·r 1,"1\'11 "j or-h-urngc-n 1IIt'I
,','11 rv.rlu.uh- ~"III\t'1I ,111t'~gt'lI.7",I.lll"'['-
~tq.l.l[,' Itll,I"t'lhl""11 vuclh-r f"o'dll,I.1.. ~rir'
g"n tllt'r hun \lltdll'1I1"I."It,·

Allerhoogste

H,'I 111"0'" ft"UIr,),11 ill d,' cvrvn- I...lll,h-
datuur bllr~l'rlij\.. ill)-l"IlI"IJT (75,11 '....,) lij~1
lk "elhn~ I.' bl'lnll)-l"11 d,lt 'Til lud.Hil1):"

Kringraad pleit voor begeleide zelfsludie
Op haar algemene vcrgadering keurde de Kringraad. de onJ,'rwij.,kot.·I,,-,j van Loko. een
standpuur goed over begclcah- 7dlsIUtJk, Dil impliceert d,11dl' ~lu(ktll('nh,'w\'Sillg zlch
achter de idee senaan van een ander "l1dl'lwij~, \\'JöHuij dl' srudcmeeu nu-er aktleve
plaats krijgt. Begeleide zeltstudtc gilal ervan uil dat dl' kClillis gel.... nslfu''l'rd wordt en
niet overgedragen, Hel ex carbedra tll\(krwijs krijgl vulgens dl' studcntcnvvncgenwöor-
digers nog steeds een te groot gewicht binnen hel univcrsualrc o ndl'r.\'Ijs~rstel'm. Een
gebrulkte metafoor van dl' studenten i~dlc 1'0111de spons die voor hel eksamen nu-t

kennl~ doordrongen wordt en dan 011hrl eksamen we-er uitgewrongen wordt. wat er
arlucraf van uverblljît is dan maar zeer dl' vraag. Kringraad vindt Jan ouk dal er beu-r
minder SlOf wordt gegeven, maar d.u de «uderu de vaardighcdcu gdl'l'rd wordt urn zeil
binnen hel kennisaanbod haar weg IC leren vlndeu.

Ik studenten willen dan wel dal hun invparmtngen doorheen !WI jolar [)I:1,'r betoond
worden. Anders lullen wel!ic-hl weinig studomen bereid lIjn de IIlSI'.11l1lingl'1lvuur hun
srudles te ~IHddell over een volk-dig akademiejaar. Veel werk duor hl'1 [aar l'IJ een cksa-
mensysteem zoals 1111, verhoogt enkel tic studredruk die in ceu ,1,1111.11uph-ldingen nu
reeds hoger Is dan wat wettelijk bepaald lv. Prolossoren zullen in 11\'1uk-uwe underwijs'
systeem vuur meer begeleiding ('1\ leedback moeren zorgen. KfillgrJ"d vn-cct center dal
hel huidig aanbod van undcrwjjsgcvcndcn daarvoor omucrcikcml Î\,

0,' studenten steuncu UWIdil standpunt den ook dl' bevindingen van een werk-
groep \'iIIJ d.. Ondcrwijvraad. hel undcrwijvadvk-gorgaan V,HIdcn' untvcrsncu. dit- rno-
lIlellll'd ollk Wl'Tkl mnd bq;l'Iddl' l.-Lt__JtIdle,

(Id)

BIJ 'kriminele f'r;""iSUIIi' I/I'II II ::idt 1I'.!lIi,JII b,/h'; & rouleucv IWr, '" wil/o' b".'rJ,'/I el zwart
,'/fM ril liJ , ... " :dJ:(/am ::J''''ül lil!" \',/.1," 1,"11111' nonkel, maar in }J(lIt't'/!I·,,<"Slt'I J,u /I/ll'<Io1rJr::J1111
.I,' S,'/I,ldl bauff'/Ide lI"il.:.-I liJ 1IIIIt<'l Mr<l/u'(fb,-",'k \\ ",,/1 0\'/1 /..mllllll'k ,'r.'/,U/iso1l1~ veet /'IllIII,'/,
,-I,'d,'[iIJl' 'crd. "T.. rnirn", ",lI'Ild e" dt' !>l'lriliriSI<'II ()I ,/<111,'1":1"11:.-Ift rI,' j/",fmll'll/!,'II ',',<1111:1rijkl't'rI
01""1het ,Ir/ik'" _q,'lr,'ffi'lIlo' 11'<.(,/,'/1, /,,·sl...·dl I','/,J er :1)11MI,l.tdplIIlI <1,111 1',1.'IIIJ,j7,'" 8.

(fiJI,1 hmmy JXb(lIyI/1)

d,~m\'11d,' h"·'I.' manier 1~1/111de ~1.1Jb~ij,
k-r~ up I.' knkkcu. Nad\'d b \'l-d dJI in 'TIl

blndcud inJ.:ilnl:~l.'lû.Jm"1I1l1l\.'rllllJddij~
!)tlk kandlda.n-srudcnn-n sneuvelen dl,' 1It

IWll'l'bl.' jaar wd 7~ludrn ~I,ll:l'n, lIlodl! ,h-
Illl'gJtlg hen daartoe nlet lIlltl,'gd IIJI1.
Bovendu-n hit-dl hel ingJlIg>,·Io.,alllt'lI een
lIlllllldlll'lId,' H'I'~1.1filig lOOI' dl' ulI~I,Il:, J ..
Il1Irg"fliJIo. illb"llil:'Ul~ df(hrtt'kltltll rulll'lell
",J),. vvuI'uij LU'U t:1..~aIllCIlpil~~l'I't:n, !lIJoIr
hij 111'nhlijft 11CI~Iaa.!l~ijl.'r ~I('k.'n 'Ij)

56,52 ~'u{1II111 16,9.11% in \l'rl:dijkillg nH:1
het [aar IClllr,'n), naanncc Uelllllkli llJ
zrch nug )1.','tJ) iu het koppchuun - samen
met dl' artsen (55,97 %, uneraard nog zon,
der tUt.'l,lIing).'~~JlIll'lI 'I- ung J.lJr). illKlIelo.eh
{5S,78 ')"j, oIT.hl"llugl'l\ (58.46 'lul en rhc-
ruk-i (S5, I 7 ':Q) -, maar cdu uit;wndL'rliJI..
hIJlIg I~ di.' ~Io... n' lti.,1. I'flIk~~lIf L..ll1bOU(h~',

gnlt'p~\\"lr/ill\'l ~'~),I~I.' W.. I,'II" hallJl.'n,
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~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het rcdakuesckrctanaat in dc's Mcicr~straal 5. 3000 Leuven en moel voor vnjdagnamiddag 16.00 u binnen lijn, Iid~1op dlskeue nr e-mail
vCilIWvelll. ~Iudent.kuk-uven.ac.be.
De vrije tribune staat open voor redere Iten;tKlll of orgemseuc die mei redelijke argumenten een standpunt verdedtgt of een gefundeerde memug lormuleen. Het standpunt kim vrij
aangebmrhr worden, De persoon of organisatie is volledig verantwocrdebjk en aausprakeljjk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar t."C1I vrije tribune krijgen. Oe vrije tribune
wordt srccds endenekend mei naam, studiejaar en volledig adres. CII IS onder geen beding anoniem.
Eventuele reakucs op een vrije tribune worden uhsluhend gegeven vla fezersoneven.
De \'Tijc tribune wordlolwel Integraal ofwel niet gepubliceerd en Is ulet langer dan 7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat overeenkerm lIIel::t vier getilde bladzjjden met dubbele inter-
link). Oe redaktie behoudt 7.kh hel recht voor de vrije tribune nlet Ie plaatsen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet smkr veld aan wordt.

De politieke kleur van de new age
Ncw age is geen sekte in de strikte nn van hCI
woord, maar eerder de lockomende lijd ervan. De
nieuwe generanes volgcltngcn zijn nletlanger
gekoncentreerd rond afgesleten bewlogingen met
een goeroe, maar wel rond ideeën, al dan niet met
ol zonder godsbeeld. Het is een riplsch lenerneen
Inherent aan cnre hedendaagse 'brikclagekuhuur'
waar mensen in dit geval alrans, uit esoterische
begrippen en pseudowetenschappelijke principes
hun eigen gemdlviduaüseerde irrationaliteit bijeen
rapen. Hel is al5 het ware een soon van spirituele
senservee een beetje spiritisme, wat aura en liu
dd chuan, en een heel leger 'Heilpraktiker' die
alles mooi tesamen praten,

Op zich is he-teen onschuldig ve~ijnstl
voor een handvol 'mensen op zoek'. Er is echter
een tweede komponem die-aanleiding geeh rot
een andere kijk op de zaak. New age heelt immers
zijn referemlemedla, zijn eigen medische. voed-
ings, en ontspanningsnerwerken die wereldwijd
onrzenend veel b't'ldopbrengen. Die nieuwe soon
van sekte overstijglook het groepsgebeuren en
bouwt als nieuwe sociale klasse zijn eigen waarde-
kokon op. en wel op internationaal nivo. Hel
krijgt a's het ware een pouueke dimensie, en hel
is nu juist dle waar enkele addertjes onder het
gras verscholen lillen,

Het fenomeen is beier te begrijpen wanneer
we terugkeren naar de iwee bronnen van de ncw
age, met name de teosofie van Hele-naBI.:Ivatsky
(1831-1891) en de afsplitsing daarvan in de antro-
posofie van Rudolf Stemer (1861,19251. Over hel
algemeen werd aangenome-n dat die westerse
okkulte bewegingen van de negentiende eeuw
apolilkk van aard waren maar de twee reeds ver-
mrld,' /o:ffllt'nervan hadden ...d dtldijk!T1l JlIlIi,
neke ueur,

Eigenlijk waren ze ultrakonservatief in hun
prcrekue van kolonialisme. De monarch binnen
de gemeenschap was zelf een enthousiaste
aanhanger van Ihtler. Ook hedendaagse neonazi's
fhnen weleens mei Steloer. Zo heb je het boek
'Steincr, Anwalt fur Deurschland', geschreven
door een el-SS-Sturmb.1hnfûhrer Wern!'r von
Hav~rbed;, Maar ook andere vo",nen \'an
ekstrcemrechts lopen warm voor de newagc,
zoal, Alfred Viering en Henry Brookman om maar
een \'oorbedd te geven, die d~ Nederlandse
Cenlrumpartij stichtten, Een naam waarvoor zij
inspiratie pUilen uit h~t boek 'De aquariussamt'"n-
zwering' van Marilyn FergU!iOn.waant pleit Wl(lr
een partij die niellinks of rechts was maar
'Cf:Jllrum', een New age panij dus, Het is een
bcsludttrd fdt dat antropoSi.lfl( en teQS()fie
voonkven in wat vandaag ncw age heet.

De leerstukkeu van de hedendaagse new-
age-cemra worden vaak uit die honderd jaar oude
boeken van Bbvat,ky, Leadbtater, en stetner ge-
pUI, rttaar dan wel zonder bronvcmrcldlng zoals
gebruikelijk is in het genre. Jamcs Redliehl doet
het eveneens in zijn meaabestsener 'Ik Celestijn~
belette', maar ditI is natuurlijk ook een roman,
Hel is overdreven om hem op basis van dal bock
van ekstreme gedachten te beschuldigen, ma.ar in
zijn 'Celesnjns werkboek', dat dan weer niet als
roman bedoeld iS, prijSt hij de boeken aan van
Godfrcy Ray King, Een pseudoniem van Guy
Ballard. de opnduer van de uitgesproken racistis-
che 'I Am' 'vereniging in calilornif, waar ook
Rt'dfield vandaan komt. Ik weduwe van een SS-
officier le-iddelater de Europese tak van de I-Am-
beweging. Op zich kan dil alles nog gemakkelijk
verontschuldigd worden - hij kon hel nler
weten, bijvoorbeeld -, maar de hierboven
geschetste kontekst plen nu eenmaai niët in zijn
voordeet. Daarnaast heeft Calilomii.' - OOIdoor
de vroegere reesolen werd benoemd als het land
voor het nieuw t~ vcrmen zesde wortelras - nu
eenmaal een new-age beweging die bekend staat
voor haar ultrakonservarleve karakter.

H~I is mlltig om via hel grotere geheel enke.
Ie details van versdunende new-ege-werken Ie
begrijpen, Een klein voorbeeldje Uilde opvolger
van 'De celesejnse belofte', mei name '!Iel tiende
inzicht', waar Redlield loch een eig~naardige
maatschappefjjke amhitie heeft. russen de softe
nietsleggendheid door oppen hij daar heel ge-
woontjes de wens om alle bestaande godsdiensten
te desintegreren en in één beweging op te lossen,
Daarna moel men in Jeruzalem een tempel bou-
wen [ot meerdere eer en glor~ van Retlfidd. pro,
teer van het mlhngsgeral, Alle religJMlaten ZIch
Immers me-tgemak in zijn de-magogism jargon
opnemen: 'Is het verhaal van het nie-uwe-testa-
mem I... ) nler het vcrhaal van mensen die zoda-
nig overnepen van energie dat ze verandetdenz".
Het is moeilijk re zeggenwal hij hier nasueen,
maar hel lijkt op wat voor veel t'"kmemislische
Itjdm kenmerkend is: een kille, megalomane
drang naar macht.

Het is overdrtl't'"n om alle n('w-age-groepjes
ondtr de n(l('mer '~ek1e' Ie brengen, en I'ooral om
hel gt'"gè~enIe dramatiseftn: de bedoelde boeken
zijn triviaalliteraiuur die dan nog op een hoogst
oppervlakkige manier gelezen worden, Als er al
politieke bedoelingen achlfr schuilen. is het zeker
niet daarvoor dal de doorsnt't' 'mens op zoek' ze
koopt, laat Staan hel cr kan uilhalen. Ook moet
men inzien dat t'Cn vermt't!nde polilieke kornpo-
nt'nt nicl l'en spt"cifiekt'"reden is om ze Ie viseren,

maar dat hel echie probleem zich op hoger nivo
afspeelt. Als men zoals de Raêllanen gelooft dat
men kanker kan genezen door lnjekties van bloed
met zuurkoolsap onde-r het zingen van 'n's a long
",~yto nprererv. dan zit men duidelijk over de
grens van hel gezond verstand, omhuld in hersen,
spinsels mei mogelijk negaueve etiekren voor de
I~ieke en geeslelijke gezondheid, Vele new-age
groepen zeilen duidelijk de-deur open oaar zulk
gedrag en het is dan ook daar dal het ware gevaar
ligt.

Mei hun verregaande radale schema's, hun
met Allantislamasieën aangelengde wortelrassen
en Arifnnystiek, fung«rden de okkulte leermees-
ters hier en daar zelfs als de aartsvaders van Allrro
Rosenberg en andere Nazi'ideologen. Het getulgr
van slechte wil om de racistische kenmerken van
beide esoterisme leren re negeren. Alleen al de
geschiedsvisie van beide stromingen biedl een ge·
schijedenis volledig gericht op de rassen. wat bij
Sreinerschoten nog zijn weergave vindt in het vak
'rassenkunde', In Sremer's werken lan men zells
tot honderd siteren mei redstsche sirekking Ie,
rugvinden. Een voorlJt."t'ldjc:-uer.rodendom heeft
zichzelf overleefd. heeft gt'C11 bestaansrecht meer
in het Moderne leven, en dat hel desondanks be-
waard is gebleven is een wereldhinortsche Iout
waarvan de gevolgen nlcr kunnen uithlijven:

Allee Ann Bailey, een teesere wiens werk
nog steeds in elke csotertsche bockenwinkel te
vinden is, heeft ook zo'n leuke visie die sen dal
"Uil karrrusche noodzaak de moord op zes miljoen
Joden een vuur van gere-chtigheid was'. Al namen
hun leidende dogmatici het hun nIet in dank af,
het hield !iOmmigeantroposofen niet tegen om tr
gaan vissen naar hel oorlogsl'erleden van hun
beweging. Die werd weliswaar verboden door
Hitlet in 1935. net zoals alle okkultc groepen
trouwens, maar dal \vil nlet zeggen dal ze niks
met hem wilden Ie maken hebben, zoals legen,
woordig vaak wordt beweerd. Friedrirh Rmel-
meyet, - teenmalig hoofd van de antroposofische
kerk 'Christengemeinschah' ~ heelt toch geen
geringe positie op politiek gebied? En in navolging
daal'\lan: hoever kan men gaan in ('('n ander
waandenken, namelijk dal van bijvoorbeeld pro-
lösor Anllt' Morelli WUl) die lil haar recent>!t'
boek 'Open briel aan de sekte van de sekletcgcn.
slanders' stelt dal cr op geen enkel vlak een ver-
Khil is lUssen religie en sekte, en die daar
polilieke konsekwenties aan lviI geven.

Reml Hauman,
tweede lic. Islamologie

Deze week nlelln Velo:
• Ot huidig~ Vl'rwarrillg tsesm fikli~ en r~aliltit,
al is di/Nan virnaet. Lernout &- Hautpie. de
Janum t') 'jalw~m van de Vlaamu ekonomie.
onrwikbldm (tw'·spraakcomputer l'OOrtri de
auto". Knight Ridér Wordt wtrktlijkhcid. Dt
W~n-Vlaamst llirvind~n blijwn ~chl" mtt Uil
groot probleem tiuen: Wil kunnen zt d~ M~rctdts
JOOD, d~ plaotuli)"k~ variant van de pontiac
Fir~bird, m~t rompuu'r voorzien. of beter: wj~
wordt d~vlaamu Mi,had Knigtu? lJt audities
zijn alwUl btfl/mnm. Hlt criterium is !Jtpas/
kunnrn ;"plkkel! op d~u ptnoonlijkL intinua-
/its van dr romputtr waar nog I/ju aUts op plint
staat Prins Fjfip, noou I'(rltgm om zijn imago
op It krlkkm til l<W/$al/ijd gl.'llIfrullurd in
t«hllo/~is{hr evotuties, is kandidaat numma
1/11, "a! heb Ik minder benthaar dan DilI,/d
HasselllOff", In de eudizieruimte gtrft dalIIrt
vol,qmdt: -we mijn niwll"f baasje lich rens
l'OOfsulll'llr "In de rJ//mu is er geen protokol."
Gebuisd. dus. De rwude kandidaat, um(s
Tobba(k, 1((1I""lo,'}isdl ,qrzim gl'<II krik/krak.
dacht dat hel 01/1een nieuwsoort (I11t.Jr/1Jiogill!}
en I'olgdt dl/s net flrbruikdijkr I'raag-/1/Itv.wrd-
patroon IIin "Bu"iJ mij Jr Brandt"llburgse I!tm-
serten 1'011 Barh" "Dacht jr darJf mIJ I1I her gt·
lid kNI dO)(/I loptll als PIl~'\4"(!JUil Jcf S/uck:.c'·
Tabback antwoordde j"st/llktitf "Het IS bUI~"
of barstm" HIJ werd aÜI'~cl!ee}'1 ml'/ dl" dood
domrr dllt zij" leeftijd hel jOI/~ ima9<) van hrt
brdrt_lf !l,-(II dw_qJ d.>('_ A/sltij nwr!lm !JÏII ,'1'1'1'"

stap naar WOW bekrnd maakt. dan welen I<'IJ

III waarom. lJt derde kalldidaat. Hrlmut wui,
II!J/ momenteel op kop bij dr bookmaken
"Wil<Irl'III!lu j~'lII!KIltiJm?" "Tirih'mb,/. IIri-
!<Jm"u'" • I,unijfers. di/ar draait IItl om MJI'trl
m'lIIku 111'/ jall.!Jsu modderqevecht tussen De
SralldmmJ til Ik Mor.!J1'IIall'<l~tdllfddijk. Mallr
ook wij I'(wl(ll UIl dt'rfJrlijke druk. A/s \1'<'UII-
pakkrn fl/I't dl' S//1agsijfen Va/I de renlr ka"d,·
daruur Va/I dl' I.LUI'f!/ISf IlIlh'rrsilát, dali p/mllS/
Ilr (.·(lII/II/1.çkra/lt daar otilnidt/rJ/ijk Uil illler,

\'il.'w 11/1'/ I'm iJ/lIS/ar allll1/Ilus It91.'110ver. Ll!o':
"Na/lmr/ijk /teb ik die /fm para 's ulf 11((1"91"
ktli/ld. Ma(lr dat hoor je eigm/ijk lIie/lr IWleI/.

Ook JOl/a !tuf/ IIrl llooit kJ/lmm verkroppell dal
WIJ de primeur lIaddm vall de 'K'U Lruwt/.
NUl/ (OUII[er bes/olld ill dl' brrichl!Jf'I'ill!J \"at/ de
jO"9str OI'O"lI<rl'1I va" /Ionkd pa/er ill dr KO/lgo.

Bedenkingen bij paars getinte vernieuwingsoperaties
Ht't discours van een oude Q\'erleden hooldredak-
leur sirkclde rond de notie 'klooi tusStn de burger
en de politiek'. Hel is nochtans niet rvident gewag
Ie maken van die kloof i"een land waar meer
parlememairen zijn dan bomen, waar op elke
pensenkermis een politicus present is en waar
icdert'"t'nmet zijn proble-men langs kan g_.lanbij
een dienstbetonende verkoune. Die laatste prak·
tijk, die klooloverbruggt'"od van aard is, behoort
kOOlradiktorisch volgens datzelfde discours tot de
Oude Politieke Kultuur, dit' \'emieuwrrs aller·
hande willen verdelgen. U merkt het: mei die
hoofdrtdakleur is zijn discoul"'Jniet heengegaan.

EI wordt vaak een tweedeling gtmaakl tuS-
sen d~ polititke kultuur in het zuiden van Europa
en die in het noorden. De grens zou doorheen
België lopen. Vlaandt'"rt'"nzou daarbij al willen
aansluiten bij de nieuwe poliueke kuhuren in hel
noorden, maar zou ditarbij vastgekluisterd linen
aan de fedmle struktuur en kOj)pigcWalen, dit
\'ergdeken worden met Italiaanst maffiosi. Zo
OntStaal er synrrgie lussen het onderscheid lussen
Vlaming e-nWaal en d~t tUMenOPK en NPK. Ze
versterken elhars geloofwaardigheid.

Het verwensen van de OPK roept echter niet
enkel om"iUe van zijn oneigenlijke koppeling aan
andere onderscheidingcn wtt'r5tJnd op. Men kan
zich afvragen ol men we-lin Noord,Europa wil
leven, Als burger word je cr in ccn keurslijl vol
verantwoordelijkheden, gepropt: je moet overal
een mening ovt'"rhebben die je rationeel moet
kunnen beargumenteren en je hoon cr achter ht't
IIOlitiekebedrijf t~ staan. want het kwam op dc 0
zo juislt'"manier tOLsland. NPKkomt dan Ie staan
voor ralionalistisch terrorisme. Boudewijn I)e
GroOll\edl groOt gelijk paal"'Jn('okall'inistisch Ie
noemen WJOIhel dion~sische. de levtmkullst
wotdt in hel verdomhoekje geplaatst. Vader Eys,
ktlls zei ooit: "Een tlromt'darii is een paard dal
door de kabinetsraad wandelde", Hij vergat er aan
toe Ie \'oegen dat we hel bultige dier moelen
koesteren. Krommingen zijn I('uk en scheppen
ruimte voor parodie. ~oor oubollige idtologische
diskuSSit'Sen grollen.

Naast het estetische argument \an de I~\'ens·
kunst is er ook een etisch ditt hervormers onder
ogen moeten zien. In lIal'olging I'an VerhofSladt
plenen hel CPVen TriAngel I'oor de invoering van

rele-renda. De burge-r5worden uitgenodigd om de
ptllitiek rl'(ht5tretks mee vorm Ic gt'ven. Maal
I'el'\lalt men op die manier niet in de etiek van htt
getal, in hel gelijk van hel grootSIt'"aantal? Kom,
promiMen worden gl-schuwd, hèt zijn Ioodgietcrs-
praktijken ~an een oude !lOlilieke kultuur, De
waarheid ligl niet me-er in het midden maar bij de
idee die mee5t stemmt'n achter zich kan Kharcn.
Naar de mindt'rheid hoefl nÎet meer geluisterd te
worden. Vreemd dat de demokralie direktl'r ma'
ken rMuiteen in minder pluralisme, een basisbe,
ginsel van demokratie. Werbij Sluit men op lets
wat in 'burgermanifesten' niet uitgesproken kan
worden: de volkswil. de wil die de groome grot·p
kieurs kenooar maken. De talloze individuele
burgers hebben geen uiteenlopende meningen
meer; het wordt pro of rootra. De zOI'ct'1s1t'lwt'(',
spraak. zonder ook oog maar Ie denken aan de
onmogelijkheid om maatS{lIappijrisirs in enkele
keuzemodalileiten It'"\'duen.

Een andert'" vraag die opduikt, is of er "eel
vernieuwende voorslellen ingang zullen \~nden
via rderenda. Enkde voorbeelden, Als Dehae-ne
volmachlen vraaglom stt'"mrecht \"oor migranten

erdoor te drulle-n (een idee waar hij blijkt achier
te staan I, dan zorgt hij voor 1I01iticke\"emieuwing,
Als politieke vernieuwe!> rderenda inl'oeren-
om de 'kloof' te dichten - dan "urdt stemrechl
voor migranten onmogelijk (dal Wl'zcn r('(tme
opiniepeilingen Uil), maar 15er een nieuwe poli-
tiek~ verpakking, Zal Tom Lanoye de vemieuwm
gunstig gezind blijven als een referendum uitwijSt
dat de Vlaming niet te vinden IS voor homohuwc,
lijken?

Ten slmtt'"liggen de machlsknooPPl1nten,
vaak omjchtbaar van karakter. allang niel me~r in
de 1)l)litirk. [n die zin houden de vernieuwers de
kiezers een vals beeld voor, Ze wekken de indruk
dal hel gel'oel van onbehagen te Illijten is aan de
v!'rouderde politieke strukturen en dat een ver-
nieuwd Ilolitiel ~ng_.lgemell1van de burger naast
een opwaardering van hel parlement daaraan
zullen verhelpen. Bedoeld bedrog kan men dat
met noemen. hoogstens hel produkt van adole5-
centl' lalllas[e.

Hans De(]er(q,
2de lic, slM?iologle
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Slaagsijlers
vervolg van p. I

verktann: 'Van burgerlijk ingenieur wordt
algemeen aangenomen dal hel erg zware
studies betrelt. De srudemcn die voor die
opleiding kiezen. welen dat ook en zij lij-
ken mij hierdoor meer gemotiveerd om
zich goed voor Ie bereiden op de eksa-
mens." Opvallend hoog zijn ook de slaag-
petrernages bij godsdjeunwerenschappeu,
die mei de hulp van de Allerhoogste aan
66,15 % komen - in 1992-93 haalden zij
met 73,80% nog de 'WpSkOTC'-, japanalo-
gie (65,71 %) en arabistiek (62, 50 %).
Daarbij dient wel opgemerkt tc worden dal
hel gaal urn redelijk kleine studierichting-
en, waar een student meer of minder ge-
butsd Ollrnidddiijk een paar procenten
winst of vcrlk~ oplevert.

Schoolarm

Bij de eksakre wetenschappen doen
niet alken de burgjes hel goed, maar ook
de informatici. In vergelijking met de voor-
bijl' jaren, toen zij met ongeveer vijfentwin-
tig procent de laatste plaats bekleedden. ne-
men zij nu een positie in de middenmoot in
met 43,75 %. volgens professor Laugnuche
heeft dal evenwet niets Ie maken met een
eventuele drempelverlaging. om meer in-
formalid op de arbeidsmarkt IC krijgen.
-tnrorrnenca trekt binnen de cksaku- we-
tenschappen een heel eigen publiek aan.
dat erg op de praktijk van het computerge-
bruik gericht ts. Voorheen sloor de informa-
tica-opleiding daar niet echt op aan. wat de
dramatische slaagsijfers verklaart. Daarom
hebben we bestuten een aantal basisvakken
op Ie splltscn. :w..11swis· en natuurkunde.
Met sukses. 7.0 blijkt. Je kunt dat inspelen
0)1 hel publiek noemen, maar 7.01':lOgde
kwaliteit van het onderwijs daar niet onder
lijdt. vind ik dat een gezonde ontwikkeling.
Bovendien ....orden schoneren in hel mld-
ddo,l.lr onde-rw ij~meer en meer venrouwd
%t'maalo.\ met de computer. zodat 7A! ook
beter voorbereid aan hun universitaire op-
leiding begirmen."

Min!olens even opvallend als de ge-
noemde positieve resultaten is de unscnut-
vu van kriminologie. Daar slaagde vorig
jaar slechts één op vijl srudemen erin om
de eerste kan met sukses al IC ronden. liefst
negen procent minder dan in 1995-96, toen

kriminologie ook al voor de op t."én na
zw aksre uilslag tekende. Kriminologie haalt
daarmee nlet eens de helf1 van het slaag-
pereenrage van de verwante rechtenoplel-
ding (46.77 %). Professor Van eerven ziet
een verklaring in de motivatie van de Stu-
denten: "we hebben hier te maken met een
opleiding die de voorbije jaren euorrn in de

belangstelling is gekomen mei de pmble-
men in de jucnrle. De zaak-Dmroux heelt
een goll studenten aangetrokken, dre xkh
wel wilden engageren in dl' maatschappij
op die manier. maar daarbij misschien
voorbijgingen aan hun eigen kwaliteiten en
gebreken. Op de infodagen merk je ook dal
studenten niet altijd 0111 de juiste redenen
kiezen voor kriminologie. Als die studie-
richting dan niet voldoet aan de verwach-
tingen, zakt de motivatie meteen weg. met
aüe gevolgen vandien voor de studteresul-
raten."

Detail

Een zelfde geluid is te horen bij de SIU'

denten zelf. Een onderwijsverantwöördellj-
ke van cmnen de kring van krImInologIe-
studenten: -gommlgen verwachten zich
meteen in de kriminologische praktijk te
kunnen verdiepen. Dat valt dik tegen als ze
dan gekonrrorueerd worden in hel eerste
[aar mei vëIkken als statistiek, psychologie
of ekonomie, Anderen kiezen voor krimi·
nologie. omdat zij vrezen rechten nier aan
te kunnen. Onze richting heelt nu eenmaal
ten onrechte de naam 'geruakkelijk' te zljn.
Bovendien blijkt volgens hel monitoraat dal
kriminologie rclaucr veel studentcn aan-
trckt uu 'schoolarme' sociale groepen. In
die groepen, waar naar de unief gaan abso-
luut geen evidentie is. kunnen de sauden-
ten op minder steun rekenen, wal hun lage
slaagkamen 7.oUkunnen verklaren."

Onk bij psychologie (32,02 %) pol &
wc (39, 95 %) en bij kunstwetenscheppen
(36,98 %) en musiknlogle (36,11 %) liggen
de slaagsijfcrs ruim onder het gemiddelde.
Niet toevallig gaal hCI in de eerste twee ge-
vallen om richtingen met een vrij generalts-
tisch profiel. die door studenten wel eens
gekozen worden bij !lebrek aan een bller alter-
natirf Een belere oriëntering in het sekun-
oatr onderwijs. zoals de Leuvense Overkoe-
pelende xrtngorgamseue al sindsjaar en
dag vraagt. zou hier wellicht veel aan kun-
nen verhelpen. Een merkwaardig detail Is
nog hel vrij grote verschil binnen eer-
maartse talen tussen de opties. l:n!ic!~-Duin
(67.5 %) en wedeetands-gngels (41.2%).

Troost

Glnbaal genomen blijkt het voor Stu-
denten in dl' humane wetenschappen toch
een pak lastiger om in de eerste kandlda-
tuur te slagen dan voor studenten in een
andere richting. Tegenover de 42.2 % van
de humane wetenschappen Slaat 53,16 %
voor biomedische wetenschappen en
56,66 % voor eksakte wetenschappen.
waarmee de rrootnonele verhouding tussen
de vakgroepen gerespekteerd blIji!. al Is
vooral de biomedische groep sinds 1992·93
redelijk sterk geslegen (+ 4,96%). Die
stijging is voornamelijk IC danken aan de

goede skores vorig jaar bij de artsen en
taudansen (respektievelijk + 12,92% en +
22,66 % In-vcijdijklng-mC"1 1995-96).
toevallig of niet twee richtingen waar vanaf
dit akademiejaar toelaungseksamcns zijn
ingevoerd.

Besluiten trekken uit de voorliggende
sijlers Is een komplexe zaak. Zeker is wel
dat. de grote inspanningen van de utenst
voor Studie-advies en de monitoraten ten
s)1ijl, er vooralsnog weinig vooruugang te
merken is in de slaagsijlers_ Het eerste jaar
blijft fungeren als een verdoken selektie-
jaar. Dat hel in de andere uniefs, waarvan
geen sfjlcrs voor Veto beschikbaar waren,
naar verluidt niet beter gesteld is, kan nau-
.....elijks een troost bieden. Her is daarbij de
vraag of de links en rechts gesuggereerde
maatregelen - algemene ortënraueprocr.

•

,
•

(f010 Bar' Andn-rs)
semestersvstcem - de juiste oplossing zul-
len brengen. Perder bhJI..I er nood ,1<111 een
meer gcintcgn."c:rd bddd waarbij een dege-
lijke (~rkntatic vanaf hel ruiddejbaar en een
meer Sludentgt'ri{"hlnnderwijssysteem een-
traal staan. De voorslellen die ererekter
Dillemans in zijn eerste voortgangsrapport
lanseerde over een hervorming van de kan-
dtdaruren en de truroduktte van andere
onderwijsvormen kunnen wat dat berreh
een interessante aanzei betekenen. Uit dl'
onderhandelingcn die daarover nu gevoerd
worden. lal moeten blijken in welke malt'
ponuckc en akadcmrschc beleidsvo;rdeJ'S
werkelijk bereid zijn om dat probleem aan
te pakken.

Bart zeekhout

Slud!eddlliDj
Godsdienstwets,
wljsbegeene
gechicn
Kriminologie
Ekonomie
TEW
Handelsir. (5 jr.)
Pol & Soc
Am
Tandarts
Apoteker
JO
MoReKi
Ceschledents (MT,
ceschfcdents lOT)
Latijn & Grieks
Romaanse
Germaanse
Archeologie
xunsrwets.
Muslkologle
Oude Nabije cosren
Arabistiekl rstarnk.
Sinologie
Japdnologie
Scheikunde

~
66.15
46,15
46,77
20,32
52,5.

45,12
50.71
39,95
55,97
52.45
'55,78
5L69
50,67
49.72
H.57
48,78
51,14
45,30
58.46
36.98
36.11
41,66
6.2,50
48,38
65,71
55,17

%25-96
60.66
40,32
43.55
28.99
42,55
41,55
45.34
38.55
43.05
29.79
60,51
49.40
48.03
47.96
76.00
48,65
49,64
33,87
49.42**
49,<12....
43,14
33,33
56.67
53,66
53,85
57.89

%94-25 lal
55,74
-48.89
41.13
32.65
41.18
43.08
S5.28
41.28
53.23
45,71
39.36
47,66
49.57
45,45"
45.45*
37.14
47.76
40,77
S2A! ....
52,41"
33,33
66,67
52,17
37,14
.... 00

47,54

De siilers
%92-23
73,80
28,6
39,70
29,5
3L8
45,9
48.4
32,7
48,4
38,5
44.1
44,1
49,7
53,4"
53,4'
41.0
49,4
36.2
37,3u
)7,3-
42,1
66,7
55,6
60,0
39,1
56,3

Gemiddelde
64.87
41,87
42,8
27,92
42,0
44,09
50,0
38,34
50.46
46,87
42,42
48,21
49,'>4
49,13
57,20
43,!5J
49,98
39.03
50.34
44,29
)9;84
52.09
56,73
49,79
51.01
5'1.23

SlUdleridlijnv
Biologie
Geologie
Geogralïe
Burg. tr.
SI.avistiek
Psychologie
Pedagugiu
tnrormauca
Wiskunde
Natuurkunde
Burg. ir. Ardli.
ato-tr.
Logopedie/Audio
Voeding & Dlet't

%96-91
47.82
41.37
44,68
75,23
45,23
32,02
45.33
43,75
44.06
45.45
56,52
51.31
44,94
50,0

%95-96
46,7.2.
3158
6J,26
73.65
50,98
lUO

40.46
25,51
48,44
46.66
7.UO
47.81
50,85
53,34

%94-95 ljll

47,52
57.14
50.91
72,78
58,})
37,2)
5Ll4
2).40
64.06
41.03
67,14
54.13
45.71
44.44

Gemiddelde
46,15
45.46
50,61
72,19
54.)9
37.98
47,59
30.93
52,83
46,01
64,39
50,79
47,16
49,26

TOTAAL KU LEUVEN 47.07

HUMANE WETS. 'l2.1
BIOMEDISCHE Wf:TS.51.16

44.23
41.92
46.46
55.63

%92·91
42,6
50,0
43,6

67,5
62,0
51.0
52,8
30,8
54,0
50,9
60.4
49,61,,
47.0
44.40
46.20
55.1

(a); berekend op het aantal studenten aan wie een grnad werd toegekend, de percentages
in de andere kolommen rijn berekend (lP het totaal aantal ingeschreven studenten per
nchitng.
"; tot.aalsijler voor gesdtiedenis oude en moderne tijd
"*: toraalsljîer voor ercheologle 6- kunstwetenschappen
x: onbekend
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Subsidieperikelen bij welzijnsorganisatie Ter Wende

"Op dit moment bepaalt je sociale achtergrond nog
steeds welke vorm van zorg je krijgt"
OoalS andere maatschappelijke

sek'oren is ook de wetziinsek-
lor onder/levig aan tendenzen

van professionalisering en specialise-
ri",g. Niets nieuws onder de zon, ware
het niet dat dergelijke evoluties ook de
lumfllsbodem vormt" voor allerlei
onbedoeld onkruid dat vernieuwende
(lees: grensoverschrijdende) initiatie-
veil elk streepje ttan ontneemt. Meer
kankreet loopt eell "09 recent initia-
tief van de wettijnsorganisatie Ter
Wende financieel vast op de rigide
veldafbakeningen en de 'ieder-zijn-
eigen-veld'-logiC(l van de verse/lillende
overheden binnen de wetzijnsektor die
instaan voor gel,andicoplenzorg, bij-
zondere jeugdzorg en algemeen wel-
zijtISwerk. Dat is een problematiek
waar vele weizijllsorga'JÎSaties énhun
doe/publiek op éé" of andere mallier
wel eens worden mee gekonfrolJturd.

Teil eerste moet duidelijk worden gesteld
dat niet de ClI);.lIlis.uie an stch in het ge-
drang komt maar wel hun drie jaar oud
projekt, 'netwerk hulpverlening'. Ter Wende
is een observatie- en behandclingcentrum
dal zich reeds 21 jaar bezighoudt met-
ruim gedefinieerd - kinderen of jongeren
met een 'ekstremc gedragsproblcmauek en
ernstige ontwlkkcllngsroomtsseu' en dit om
uiteenlopende redenen. Konkreet gaat het
vooral om jongeren die met de jeugdrecht-
bank in aanraking keuren. die 'geplaatst
zijn' (geweest) in een instelling of bij wie
een plaatsing boven hel hoofd hangt, Het
pmj('l..r 'I)('r\\".'rl..hlllpn·r!l'"j"g' b omspro-
len un d~'l·r-vanng dat Ik \\erk(!lg van Ter
Wende Ie weinig oog had voor de ruimere
konteksi waarin de aankloppende kans-
arme 'mulnproblcemgezlnncn' leven.

'Men'

De term "netwcrkhulpvcricnlng dekt
een aantal prtnclpcs dfc rlpisch 11jn voor
een organisatle die 'vanuu de bil~is werkt',
dit i~ hel tenaderen van de hulpvrager
V'IIlUil r'en posnie evenwaardig aan die van
dt' hulpverlener. Men heelt aandacht VIKlf

hel ~tilndpllnl van mensen die zidl in een
slmatle van sociale uitsluiting lx-vinden. in
tegenstelling tot de ulflciclc hulpinstantles
die helaas vaak ongelijke positie innemen
ten aanzien van de hulpvragenden. Eksem-
plartsch voor die 'otct-crnctete' aanpak is de
gezinnengroep. Direktrice Ritje Pauwels.
MMomenlecl zitten een achnat vaste gezin-
nen daarin, die elke veenren dagen samen
komen. Elk gezin krijgt tijdens die sessies
de mogelijkheid om hun problemen die te
maken hebben met hun leefsituatie, te ber-
de te brengen. In groep kunnen dan derge-
lijke problemen besproken worden en kan
er naar een oplossing worden gezocht. De
gezinnen steunen elkaar daarin, wisselen
ideeën uit, krlstercn naar elkaars proble-
men en moedigen elkaar aan, zodat ze niet
de indruk hebben d.lt ze er helemaal alleen
voor staan. In dergelijke groep köuu-n ver-
schillende thema's aan bod met octrekking
tot opvoeding, zoals straffen en belonen,
aggressief gedrag, schoolkeuze en de angst
voor ptactstng. Tegelijk krijgt de gezinnen-
groep een meer emansjpatonsche tint door
de gezinnen bewust te maken van de heer-
sende stereonpen ten aanzien van sociale
uitsluiting en van hoc 'men' denkt over
mensen die in een veclproblcmensuuntle
zitten. Inzicht in de wijze waarop vele
maatschappelijke instellingen runknoneren
en hoe dit bijdraagt tot onderwaardering en
isolering van mensen, moet uitmonden in
het opkrikken van hun negatief zelfbeeld
en zet hen aan hun stem uit te brengen

over dl' uitsluiting en het onrecht dat ze er-
varen. Want het is vaak zo dat officiéle
zorgtnstanues vanuit hun ~rsl)('ktkl op
hulpverlening vooral de 'gebreken' van de
doelgroep benadrukken I!l plaatv van lip
een konsrrukuevc wijze de hulpvragenden
eerder vanuit hun posntevc uigcuschnppen
aan te spreken."

Hel projekt tracht een dreigende plaat-
sing van kinderen te voorkomen door naar
alternarleven Ie zoeken binnen het gezin,
everuucel met de nodige ondersteuning
van thuis. Er i~ een thulsbcgclcldlng voor"
zien indien nodig - op uitdrukkelijke
vraag van het gezin zelf Het 'Netwerk".
projekt ijvert voor een (verantwoorde)
terugkeer van de kinderen naar hun gvin,
dit vanuit de wetenschap dat kinderen die
hun hele leven doorbrengen in een instel-
ling. eens meerderjarig. zonder enig veran-
kenngspunr (als bijvoorbeeld het ouderlijk

ving heersen.
Verder kunnen de kmoeren en jonge-

ren van de gezinnen uit de gezlnncngroep
in het nelwerkprojekt terecht bij een kin-
deren- en jongerenwerking en wordt er
door de gezinnen ontspanulngsaktivitehen
georganiseerd. In hel Algemeen verslag van
de armoede wordt immers niet voor ntets
aangehaald dat de uitsluiting op sociaal en
kultureel vlak wordt ervaren als de ergste
uitsluiting.

Bksperiment

Ter Wende heelt voor het Netwerk-
projekt drie jaar beroep kunnen doen op
een tijdelijke -eksperrmemele subsidie'. om
als een interessant hulpverleningseksperi-
ment van start te kunnen gaan. Nu dat het
projekt de eerste fase voorbij is, blijkt de
zoektocht naar een meer permanente sub-

die meespelen in hun sociale aclucrstelllng.
Zij worden vaak slecht begrepen en komen
dadelijk in de meer 'repressieve'of justitiële
sfeer van de jeugdrechtbank en het Kom-
millee van Bijzondere Jeugdzorg terecht.
terwijl welstellende ouders met hun gehau-
dicilpt kin~ bij medisch-pedagogische inst!-
turen rcreêfu kunnen, Op dil ogenblik beo
paalt de soda Ie achtergrond nog steeds
welke vorm van zorg je krijgt. Wij willen
hen nie"tot voorwerp van zorg maken,
maar ze zet! laten partletperen In hulpver-
lening. De slUri~ ligt voor een deel bij de
mensen 1df, ook"dal'lr heef de overheid
problemen mee.' Of hoe een misbegrepen
prorcsstouausmc leidt 101 een doofheid voor
hergeen sociaal actnergenelden te zeggen
hebben. Positief is dat hel probleem van Ter
wende bij de overheid erkend wordt, Zij is
Immers nier de enige urganisanc die met
een dl'rgelijk probleem kampt, Zij maakt

gezin) in de samenleving komcn IC stnnn
én dat het weghalen van het kind uit een
probleemsituauc geen oplossing is maar
eerder een vlucht.

vierkant

Pijnlijk in de hele problematiek is de
vaak vierkant lopende relatie tussen doel-
greep en nffidele Insramles door een
wederzijds wantrouwen. vandaar dat de
projektwerkers vaak de rol opnemen als
bemiddelaars bij de school. de jeugdrecht-
bank. de jeugdpolitie en andere instanties.
-Hel is echter niet de bedoeling om in de
plaats van de mensen zeil mei de verschil-
lende instanties IC kommuniceren vartuf
de idee dat ze het zdf niet aankunnen,
maar om heil tuut advies bij te staan of
gewoon IC vergezellen bij gesprekken met
de reguliere hulpvcrleners en overheden,
Voor de personen in kwestie is het een
steuntje in de rug want vaak horen we de
verzuchting dal er niet naar hen geluisterd
wordt als ze alleen gaan. Enkel a\ de aan-
wezigheid van een projektmedewerker
opent deuren, of beter: de oren van de
hulpverlener ", Ironisch genoeg lijken ook
de reguliere hulpinstanties die er net op
gericht zijn om aan de problemen van
maatschappelijk kwestbaren tegemoet Ie
komen, zich niet los te kunnen maken van
de stereonpen die in de bredere sameulo-

sfdiêrtngsbasts een moeilijke bevalling te
worden. Dit omdat de overheden die be-
voogd zijn voor gehandicaptenzorg en bij-
zondere jeugdzorg stellen dat de werking
niet echt ol niet volledig 101 hun vakgebied
behoort. ofschoon ze er steeds aan toevee-
gen veel svrnpathie te hebben voor het ini-
tiatief. Ritje Pauweis- "Er zijn zeker nieuwe
tendenzen in het welzijnsbeleid op te mer-
ken. Enerzijds is er de deregulering waar-
door cr minder regulerend van bovenal
wordt opgetreden en de organisaties op een
nekstoelere manier met hun budget kun-
nen omspringen, wat de kwauretr van de
zorgverstrekking ten goede zou moelen
komen (zie bijvoorbeeld de enveloppe-
financiering). Anderzjjds is er vanuit budo
genarre overwegingen de tendens om de
verschillende sektoren strenger 1',111 elkaar
af te lijnen, wat problematisch is voor mul-
nproblccmgczinnen ~ en meer algemeen
voor modieuze termen als 'f rncgrale zorg'
en "mulridissiplinaire aanpak', Dergelijke
gezinnen passen gewoon niet in de katego-
rteën die de beleidsmensen banteren. Een
welstellend middenklassegezin met een ge-
handicapt kind kan probleemloos worden
geholpen omdat ze in een duidelijk gedeü-
nleerde kategorie vallen (met één pro-
bleem: hel gehandicapt zijn). Kansarme
gezinnen daarentegen hebben veel minder
zekerheid om reaktie op hun hulpvraag te
krijgen vanwege de vele omgcvmgstekrcrcn

nog een waterkansje voor een tijdelijke
subsidie van een jaar met de bedoeling dat
de verschillende overheidsinstanties tor een
akkoord komen voor een meer permanente
substdtebasis, anders gaat het Netwerkpro-
jeklover in volledig vrijwilligerswerk-
lees: moel hel zich zonder de (halftijdse)
hulp van een psychiater en koërdmaror
stellen.

Hans Neefs

----:1)
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Straatkriminaliteit en preventie: tussen welzijn en veiligheid

"Als je braaf bent, krijg je een baantje
Oeamt ",Qrtm er in diverse grote

Europese steden rellen "'SSt"
jongeren ell ordehandhavers.

Meestal vormde liet m:erschieteIJ van
kleine straatkrimineten door de poli-
tte de aanleidilJ9 voor de jongere" uit
arme wijken om de konfrontatie met
de ordediensten aan Ie gaan. De roep
om hard op Ie 'reden groeide. Politici
voelen zich aangesproken om de vei-
IÎglleid vall de bevolking te garande-
ren. Professor Wa/grave. hoofd van de
onderzoeksqroep jellgdkriminologie en
auteur van liet boek 'Konfronterende
jongere,,', pleitte eclller tijdens de
jongste Les voor de Eenentwintigste
Eeuw voor preventie. Omdat de jong-
ste jaren te vt:el de kaart van de re-
pressie gelrokken werd. krijgtn we
volg(ms hem de kriminaliteit die we
verdienen.

Lode wargrave. .Wo.: hebben (kl.t' ujdbum
aleen aamet jaren 1.11'1L aankomen. Ook in
1991 hebben \\0.: tkr~C[ljke rellen gekend.
In de arme buurten van dl' grnn- ucdcn
leven )troqx'n jllll~l'rl'n dk hijnJ ~ysll'mJ'
,i<,(h al;:t',lm"11 worden van dk lo.:kmml·
po.:r~pl'ktlo.:lin dl' ,.ll1lenkviu~. 0.11 I.IJn 111

;:fllie llIilt,', IIIJM nie, unslunend. nugran-
lenjon~l'ren. Ab jt' ill Kurcgcm 01'~ro'·11.
dan weet jt' vanar j"tknk j,hlr dal biuncu
ëc koniurnn- '.ITlll"lllt'\ing voor jC)LI uu-r
veel i~wt'~hdt'gd, d.u Il' uh- gL'wl'ml bent.
Her dommerend I..hlltJat 1, !1H'touthalend."
Ah je dt' schoh-n llt'l wanrln 7111CI~,ll~ on,
derwijs wordt gegeven- ol dr- wijken en de
umstandlghedvn waann );t'lt't'fd word" dan
kan jv jt' c crwuuden-n d;!t er 711\\I.'inig
rdlt'n 11111Lr IIJII we-l .-Ju,'\dlllkn in Bruv-
,do ma.ir huu lt-l"fhll~l'll I."lIIl'l1 Uit .1•. flj""
~VClle rJlld \all Ik ~w..t,. _
veie: IJnlll<lfer Uil ktrrill~rt<lkfit I',mjo" •.,t·
r<'n!lnl-r/d d,i/ <lI'tT"{/'I<i/1',111df "/ft Hlld neer Jr
endere. :.'<I/S in J-r./IIÁ"mÁ"J
Walgrave: _H('t ('nig,' \\1.11j,' llodig hebt. i~
een vunk aan dt, lom In Kurt'gl'll1 wa, het
doodschu-n-n VJn dit, drug"jkal~'r dil' vonk.
8il1l1('11I'I'U tkrgdlll-.l· wijl. tu-ren I.OH'l'1
Iru~lr,ll1('~ d.ll tlt' fl"tl'IUJdt, I\(Tr't;rnd n-
~;:l'ndu- \alllt'nfl-Vtrlj-( dtt' Iwn uuvluu cuorru
I~. HI't i~dan bd.lCl1c1ijl. te lx-weren dal de
tlrugdeal"f\ IWI I-wwdd nr~iltll\l"rt't!. 011 "
gnvo\lll ht't jlrnllll't'm ntcr willen ziel!. Ah
Kun-gcm untplnlt. dan 7illen 71.'uiteraard
in ;IIIIJcrl' wijken klaar. ,dh in Loke-ren
lijn er vtrovuunjes geweesl. Ook de hetze
die de media rond dil' rellen voert. gedl
motivatie ;r.111jongeren in oudere ,wdell
urn h(,t7l'Hde tv doen ,lb hun lotgcnun-n in
Brussel. D.larnaaSI kennen Ilmgl'n'n V,lII
heel hel land hun IIlJI..I..er~ut xuregem een
handje helpen. Maar il dl'nl niel dat bl]-
voorbeeld de rellen lil Prankrijk 1V,11te
rnakeu hebben un-t war in Kurl'~l'm h
gebeurd •

Sentent

Velo: Waur''II1 lI'<.rdl dil ~,..'rl.'l<II"'.I <I/lijd»ret
rni9ramm 9(,lw'C/urdl
walgrave: .Ht't i~ I'('n fdt dat hel vooral
llIigranlenjnng"rl'n 7ijn dk lich uvergl'veu
Jall dat ~Iraalgeweld. MaM dal heelt Le
makelI lIIel hlln maat~chappclijk,' kwets·
baarlleid. Ft'lI ,l,lntal jongeren undervinden
permanel11 in hUil kOlllaktel1 tIIl'l rnaal·
schapj)elijke imll'lllngen dal ze minder·
waardig geacht worden. Door dl.' ~tigmatise-
ring van die jongeren door die inslellingen
verkleinen de kansen \lan die jongeren bij
l'en volgend(' maatschappelijke ontwikke·
ling. Dus 7.eworden sIccds meer kW~lsbaar.
Dal geldlook voor aUluchtollen, maar voor
migranten gaat dat proccs v~eI ,nell~r, Bij·
voorbet:ld als «n autochWlle jnng~rc laait
Ol) school, dan \loeit die lich een ";ocial
loser', Voor jongerelI is dat ('eli onmogelijk
gevoel. Wat waardevol is, ga.ln zij dan de·
\laloriserell, Stoer doen ~n de politie provo·

ceren wordt belangrijker dan school lopen, bij hel gerecht dal een zware krimineel
Migranten daarentegen voeten zich bij hun veroordeelt. Dat komt in de pers want de
falen slachtoffer van onze maatschappij en media zijn geïnteresseerd in sensatie, Door
gaan zich tegen deze maatschappij keren. die stemmingmakerij vraagt het publiek
Dat verzet is «11 goed semen! dm grote meer kontrole en optreden, De overheid
groepen migramen aan mekaar srneedt. Het wil herkozen worden en voert de repressie
gaat hier dus om puur maatschappelijke op. Maar een grotere repressie zorgt ervoor
taktoren die die migranten naar het geweld dal meer krtrntnelen opgepakt en veroer-
tocdnjvcn.» deeld worden. De pers krijgt nog meer
Veto: U staat preventie meer 1'00r dan repres- voedsel en de spiraal herbegint. Daaren-
si~' boven willen de syndikaten van politie en
Walgrave: «Preventie is volgens lIIij op alle rijkswacht meer middelen. Proffen willen
gebieden heûzarner. Preventte is rtlet alleen dm ook, dat hoort bij je geloot dat je ver-
het houden van preventieve korureles door schrikkelijk belangrijke dingen doet (lacht}.
ordedrensten want dat is evenzeer een Door de lobbying van die syndikaten wordt
vorm van repressie. Er moel gestreeld wor- de repressie nog versterkt. In lijden V.1I1

den naar een beleid waarin dil' jongeren krisis is het publiek ook makkelijker bang
weer echte perspektteven krijgen. Zwaar Ie krijgen, Hierop spelen prtveebewaklngs-
investeren in goed onderwijs i5 hier essen- firma's in .•
neet. Het probleem is echter dat de rrans- Veto: Pr~lItit lost hu problum op?
Ialige Gemeenschap in zeer slechte papieren Walgrilve: _Het is nodig dat er repressie

Miet Smet"
versluizen die kunnen nch weülctu beter
verweren, Zij hebben welwillende advcka-
ten en polmet. Wanneer machtige groepen
ln opspraak komen dan is daar hoogstens
drie weken stemrningmakert] over in de
pers maar dal ebi langzaam weer weg.
Maar op die machteloze groepen blijft alle
aandacht geûkseerd. Hel is trouwens zeer
makkelijk voor jusune om kleine krtmtne-
len te pakken: je moet ze gewoon van de
Straal plukken. Om een grote fraudeur te
pakkeu. heb jt een team van boekhouders
nodig, Bovendien loopt de carrière van on-
derzoekers naar wiucbourdkrtmininaliu-lt

veel geva~r<

Mondjest;'aat.

Veto: Kali de huidige Irl';ld van b<midd<ldr
jOl/gam dit Il'nt~naar de arme uadskrm "fk,
km bijdm.'i/!/f IOI/!/!/I t>flossil/,q?

Walgrave: .Het
resultaat daarvan i~
dat de armere bt"
\"olling nog meer
verdrongen wordt
in nIJg armere wij-
ken. Die trend zorgt
".l'l voor meer in,
komsicn voor u,'
sicden. IV.1ttip zich
niet <recht i~,m..ar
vnor 7ij uit' tk gl"
renoveerde wsjkvn
moeten vcrtoten. h
er /lkt~. Zij worden
nug meer upge-
lnK_'PI. Dil werkt J~
dll,lli\"r1Ilg \illI de
<;'llllt'nl"\"Lng Ilog
meer 1lI de hand.
HCI verse geld 70IJ
aangewend moen-u
worden om aan
sexiah- wumllg'
bouw IC docn._
veto. Mi~r"lIIfII
worden !J1'1I."(I!Jerd IJl

dukouken, Iflolr,.,illa·
ten 111":1(11 111ft /IIfl'T

ht'dt/fIt 11/ S/WpPIll!J·
reil/ra f/IIII Amrrtka
,.,,/UII l( /ft'!/ verder:
rÎ}kt'rm uidttcn er
11l'lIIt'."fII~ WIjk.." /llel

.:i!Jt'lI schoten ,'11 «(11
rigm polinedicnu,
Kali hel dif 'nieuwe
bll1:-I,'rs' I1(JH11'.11

schdm d,u J( b,wliem O/ll'€i/i_q !/('fIwakl wor·
.1.,/( ..

walgrave: -Dar is ht:1 nstko van dt· dualtse-
nu~. Wl' tnoeten Iundamenrelc oplossingen
bedenken. In ~h()J1pingt:entra lal je SIraks
l'l1kd 1I0Nlnuncn kunnen ah jl' ITIl kaart
laat zu-n, Ht'l wordt een \llUallC van haves
1'1\havenuts. l)t' haves zuljen een kaartje
lu-bben en kunnen overal meedoen. Dl'
fllIIlltellJI..t' wgregane ISvolop bezrg. Maar
dat kan lI1et allernaaf onder kontrole ge·
houden worden. Want groepen dit- nklS te
\"('rhI'71'1l 11l'h1K'II,kunur-n ver gaan. Som·
migl'll lullen h"I.'1~traleglsch Ie werk gaan.~
Veto: Wt1rdl bI) dt' aal/pak !'Ill!Slrllalkrimil!ali·
Itll,qrluislad Jlildr krmlil/r"~CJI_'
Walgravc: .11('1 ministerie van Binnen,
I;!nds~' Zak,'!1 doet maar IllCI Illondjesmaat
aJI) preI/ent ie terwijl he! haar taak is. Pre·
veulie gaal VUllr Ilaar !liet verder dali htt
t'lIge kadl'r va 11\lcilighdthprt'\'e1llic. So·
ciale problemen wurden pas erkend als l!.e
vcili~heidslJrublelllell krei'rell, Dan is het
dikwijb Ie laat. Ook is cr te weinig wil bij
de vo.:r~chillende ministeries om samen te
\Verken. Iedere minister wil 'skuren' op zijn
manier, Maar ~Idlt-n dat alk aanbevelingcn
\lal1 kriminIJlogeli ltJlllaar in de wind wor·
den geslagen. ZIJUoverdreven zijn,~

7.ÎIwaardoor er weinig wordt !ZelllVt'~teerd
in het franstalig onderwijs in Brm~el. En
dus krijg je verlocderde gcnoscholcn waar
leerungen zelfs in de gang I,', lrijgt'n, waar
er permanent Sllal1l1ing hangt. [)e h-er-
krachten zijn soms blij dat bepaalde jeer-
fingen spijbelen .•

-tn ollt\lliIlIl\ing dient eveneens ecru-
\e~leerd te worden. wam dl' vrijl'1ijdsmC)·
gelijkheden "IKIT die jongeren 7ijn 7(·t'r
miniem. Auolcsccmcn he-bben geen 0/11,
moeringsplaatscn en kunnen ath-i-n in dl'
hinl1ellslad gJan kon~lInlt'rt'n in ShOI)ping.
CCll1ril_Da.u irritero.:n 7C uitl'r,l<lrd dl' win·
keliers die erin ~Iagl'n de Jl(lhtic daaTlcgen
te dIJen optrcden. Zo start vaak l'en spiraal
\1.111 kriminalis-cring. Dat verergeT1: dil' jong·
Hen worden d.1n gerekrutet'rd door de g('.
org~lli5eerde kriminalito.:i1. Als straJtkrimi·
neel verdicnen die jongeren dali (lok \lec!
meer geld dan met 0111hel l'ven welke
IUizenbaJntjl', Wdke alto.:matieve!l knn je
als we!zijnswerkt'r die JUlIgeren dJII nog
gC\'en? Ol denk je die mens~'11 t~ kunnl'n
paaien mei het JungerellbanenlJlan: -AI~je
braaf bent, krijg je een baantje van Miet
Smelw,.
Veto: Waarom i/fl'tJfurf de o\'(rllrid dml focl!
mur in uprruin't maalngl'len?
Walgrave: _Om dat te verklaren gebruik ik
de term crime rart>uU'I, l'en mechJnisme dat
ervoor inSlaaI dat mensen denken dal de
kriminaliteit alsma~r lOeneemt. Het begint

naa~t preverute I~. maar dil moet gcbaleu-
sccrd zijn. Maar nu heeft men zoveel aan-
dacht \lonr de repressie dat men blind blijft
vnor de sociale problemen. Men tnvcsrccrt
enerzijds steeds meer in politic en ju~titk
maar andcrzjjds vindt mell dat de sooalc
zekerheid veelte veel geld kust. Men wil
dit' mensen vcrplichten vorming Ie volgen
voor ze steun krijgen. maar er i~ gn'n werk
De hocvceuieid aanwezig werk verandert
niet door vormmgsprogramma's. Mb,chicn
moeten 1\1' mensen die de arbeidsmarkt
willen verlaten stimuleren in plaat~ van
werklowll Ic kulpabili~eTl·II._

Opgelroepl

Veto: Is er «(ft telldl'll.s 01/1 ,wakk(r( ,<Jr<)tI'(It
zoals mi;raJ!le/l I" krimillafISfr<'lr?
Walgrave: "D(lor dc crim .. carm/St'1die ik
beschreef is er meer een J,l,t'voel \lau utwei·
lighcid. 0111aan dat vage gevoelen vastl'
vorm te geven, wordt het gt:IHojekteerd op
ecn groep. Iedereen doel dit HOUwens, Ved
beleidsvoerders s.chui\'t'n dl' zwarte pit'l
door naM de Walen, In de jaren dertig wa·
ren hel de Joden. Nu zijn het zo een beetje
dl' migrantcn en dl' werkluztll, De zwal..ke·
rc groepen krijgen de rul van zwart schaap
loegc-speeld, Hel gaat hier om groepen die
zich /liet kunnen verweren. die UVCfgeen
machlige lohbygroclJCn bl.'schikkl'n. Cmle
banken die zwart geld !laar luxemburg

o lala Jaargang 24 nr. 15 dd, 12janllan' 1998
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Leuvense volkskeuken viert vijfjarig bestaan

"Vleesindustrie is omgekeerde
assemblagelijn voor dieren"
(i),selopell donderdag vierden de

mensen van de Lellvenu volks-
keuken 'JUn vijflarig bestaan

met een dessertbuffet. Zij verzorgden
al die jaren wekelijks een goedkope
veqetariscne maa"jjd in "et voormalig
bissc/loppelijk paleis in de vlaminqen-
straat J 16. Zij wUien "iet zomaar een
goedkoop onematief tiin voor andere
restaurants. "Belangrijk is het milieu-
aspekt. we gebruiken dan ook altijd
streekgebonden biologische proäuk-
teuW

, aldus Sibien Verplancke. met
Mieke vall Rossum de drijvende
kracht achter de volkskeuken.

Gezclllg samen koken op iemands km kan
serieus uit de hand lopen. Zo verging hel
altans een aantal studenten die vijl jaar ge-
leden aan de basis lagen van de volkskeu-
ken. Sibicn: "Een vijfliemal mensen kook-
ten en aten samen op een reguliere basis.
Zij waren allemaal akiiel in jMl]ilieke Ofg.l-

utsaues zoals Milieuraad, Pino en Jong-
Agalev, Tocn een aantal organlsartes zich
verenigden in hel groen-jongerennelwerk
'Genoeg' en zij het huis in de Vlamingen-
straat betrokken ging hel allemaal heet
snel." In de beginperiode van 'Genoeg' in
de Vlamingenstraal kwamen er wekelijks
ongeveer hundcrdvljhlg menven opdagen,
die allemaal voorzfun moesten worden van
een volwaardig vegerartsene maallijd. "Het
hele huis lal vol met erende mensen van
de keuken over de trappen 101 in de verga-
derzaal roe." Na verloop van tijd bleven nog
een zcstlgtal mensen de volkskeuken fre-
kwenteren, tor vandaag het vrij konstam
gemiddelde aamal aanwezigen.

Rund

In dl' beginperiode was hel volgens
Sibien OCIknog alkmaal vrij cksuccm. Dal
had vooral te maken mei het feil dal de
volkskeuken voornamelijk gedragen werd

door anarchisten en \'L-gJnISlen {eten geen
enkel dierlijk produkt. zelfs geen melk of
honing). "Het is nu minder ekstreem in die
tin dal wij vegetarische maaitijden aanbie-
den - veganistisch is te moeilijk en te
duur. Wc bieden ook zo tredtnoneet moge-
lijke maaltijden aan, niet van die tlpischt:
'Hnzenbonenmaaltljden'. maar biologisch
geteelde groeten uit de vtaamse keuken. De
achterliggende ideologie is het respekt voor
de dieren en het milieu, Zo klagen we ook
hel Europees landbouwbeleid aan dat
steeds meer gericht is op Imensfflêrtng en
schaalvergroting." Met betrekking tOl de
vleesindustrie zijn er steeds meer mensen
die veel minder vlees konsumeren of hel
zelfs volledig afzweren. De manier waarop
met dieren wordt omgegaan, gaal voor
velen te ver. T'roth wens noemt de vleesln-
dunne in haar vegetarisch (kook)boek een
parodie op de ainclndustrie: "Hel is een
omgekeerde assemblagelijn voor dieren'.
Dal gevoel wordt vemerkr door de bericht-
geving over problemen als dl' 'dottekoeten-
ziekte' en herreedrenen 10'''10 normorreu.

Volgens Sibien komen de meeste men-
sen bij de volkskeuken eten door de mond-
tot-mondreklame. Ze maken 7el! bijna geen
publiciteit, omdat er geen geld voor is en
omdat het huidige besland van vijllig à zes-
lig aanwezigen voor de beschikbare plaals
en koks hét maximum is. Toch komen er
ook mensen die geen vegcrertérs zijn. maar
die het eten wel lekker vinden, ~l1el is be-
langrijk dat we deze mensen kunnen scnst-
outseren. Als ze komen eteu, zien ze dat hel
nrer moeilijk is om een vegctartsche maal-
tijd klaar te rnakeu én dal hel Iekker is. De
maaltijden beslaan meestat uil rauwkost,
groenten, nr.lof aardappelen en saus. Het
feil dal mensen met' donr dil' luaahijdl'n
minder vleL"Seten. is al heel belangrijk." En
dal we véél dierlijke prodakten eten mag
duidelijk zijn. Gemiddeld eet een Ameri-
kaan - de vreeseter bij uüstek. In Europa
liggen de aanlallen iets lager - in zijn or
haar leven! I runderen en 4 kalveren. 1

lammeren, 41 var-
kens, 1107 kippen, 45
kalkoenen en 861 vis-
sen.

Kok

Omdat de volks-
keuken zo stilaan kan
rekenen op een vast
publiek is hel er een
gezellige boel volgens
stbten. "Hel is niet zo
dat iedereen met el-
kaar moet beginnen
pralen, maar omdat
nieuwkomers meestal
vrienden zijn van
iemand die al kwam,
is het ijs sneller ge-
broken. ~ De prijs voor
de aangeboden maal-
lijden bedraagt taclufg
frank voor leden en
hënderd frank voor
niet-leden. Sibien: ~We hebben er lang over
gediskussieerd of we al dan niet met lid-
kannen zouden werken. We doen het uh-
eindelijk wel, omdat we ven-vachten dat die
mensen zich ook enigzins engageren. Op
die manier komen de mensen op een meer
regelmatige basis." In ruit voor hun lid"
maalschap van de volkskeuken krijgen de
mensen dus koning en een maandelijkse
nieuwsbrief mei praktische informatie,
weetjes over vegetarisme CI1 de recepten
van dl' afgelopen maand. Hel geld dal ze
wekelijks overhouden aan de keuken wordt
geïnvesteerd in kcukengerle! en de druk-
kOSIl~:n10'001" de nieuwsbrief, Dal hel om een
volkskl'uknt gaal merk Je nog Jan het tuil-
tje dal bij hët verleteu van het gebouw op
je weg vindt. ledcrl'en wordt gevraagd hel
bord en beslek zelf af Ie wassen. "De rest
van de afwas is altijd voor een paar goed-
zakken die het willen doen."

De volkskeuken kan dus terugblikken

op een vrij geslaagd bestaan 101 hiertoe,
man r of dat in de roekomst nog zo zal zijn,
is minder zeker, ~OJl dil momcm zlucn we
aan hel maximum van de aanwczfgcq -
alv ]c nog wil eren. moel je r-cht op tijd kc-
rm-n - maar we zitten met een tekort.aan
koks. Wc hopen dal daar verandering In
komt. naarnaast loopt de huur van 011~
huis hier in de vlamingenstraat volgend
jaar ten einde en we weten niet of het kón-
trakr nog verlengd kan worden. Positid 1\:,.
wel dal een themahuls volgend jaar zal
werken rond vegetarisme, We hopen dat de
volkskeuken over vijf jaar nog beslaat,"

Raf Gerits

•

Ik \'Olkskfllkrn optIlT tikt ",«mdag dt deuren
om tevmuur 11/ dt Vlamlllgfnstraar 116. Mur
nog dan taft/Khutmtrs zatkt dt 1'O/kskrukt11
Mrtldwilli!}t koks. A/s jt äaann gei'nltrmrrrd
bem, kan jt uittraarJ ook terecht op htlulfdt
edra, oflNl evennaar 19.33.13.

Sociale Raad organiseert debat over vrouwen en politieke vernieuwing

Zeg niette gauwer zit geen vrouw
(1) rouwen zijn "ag steeds onder-

vertegenwoordigd in de Belgi-
sche en Vlaamse politiek, In het

verleden zijn reeds pogi"gen onder-
nomen daar verandering in te bren"
ge" ondermeer met de 'Stem vnmw'"
aktie en de recente wet waarin het
voor politieke partijen verplicl,' wordt
om minstens een derde va" de plaat"
sen op kieslijsten voor vrouwen voor
te behouden. Daarnaast is er de laat-
ste jaren nogal wat Ie doen rond
'Politieke vernieuwinq', Wat Politieke
Vernieuwing juist inhoudt, ligl niet
eenduidig vast, maar in ieder geval is
duidelijk dat een aantal politiek ok"
lieve mensen niet langer tevreden zijn
met de manter waarop aan politiek
gedaan wordt, Binnen deze beweging
~staat er echter opnieuw weinig
aandael.t voor participatie van vrou·
wen, Om de ~weging rond politieke
vernieuwing te behoeden voor herval
in oude fouten, organiseert de werk"
groep 'vrouw-man-universiteit-sa-
men/evin9' van Sociale Raad op 28
januari een debat over vrouwen in de
politieke vernieuwing,

D~ vrouwenbeweging houdt zjch allang
bezig met het politieke bedrijf. Voor haar is
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het in een demokratie onontbeerlijk UiU
beide geslachten evenredig vertegenwoor-
digd zijn in het bestuur. Verschillende me"
chanismen zijn verantwoordelijk voor het
niet aan bod komen van vrouwen. Zo blijkt
onder andere dat het voor vrouwen veel
moeilijker is om 'netwerken' uit Ie Dou-
wen. Een peervader nodigt vaker een man
uit om zijn imperium te vervoegen, Boven-
dien is het jammer genoeg nog zo dal het
voor vrouwen moeilijker is om een pctnte-
ke carrière IC kombineren met een gezin.
Ook is het zo dal vele vrouwen zich niet
aangetrokken voelen tOl de politiek. Niet
omdat de onderwerpen hen niet tateresse-
ren, met omdat ze niet willen meebeslissen,
maar omdat de -heerujesmemanten' hen
afschrikt. Partijpolitiek getouwtrek. konkur-
rentiële woordspelletjes, individuele macht-
strijd en dergelijke liggen vrouwen blijkbaar
minder, Maar ook voor een aantal mannen
is hel nu blijkbaar welletjes geweest, Uit
verschillende hoeken klinken stemmen die
oproepen om op een andere manier aan
politiek te gaan doen. Misschien is het
ogenblik aangebroken dal politiek en vrou-
wen elkaar vinden?

Kieslijsten

Wanneer je eetnee de grote slemmen
binnen de politieke vernieuwing van na-
derbij bekijkt, valt hel onmiddellijk op dat

vrouwen weer de grote afwezige zijn, De
eerste prangende vragen die op het debat
moeten gesteld worden, zijn dan ook:
"waar zijn de vrouwen, mei hoeveel zijn ze
en welke plaats nemen ze in binnen de be-
weging? " en daaropvolgend -waarom zijn
ze weer afwezig?", "Moeten vrouwen niet
meer aktief betrokken worden bij het ver-
nieuwen van de politiek?" ~Moelen de
reeds deelnemende vrouwen zich niet meer
zichtbaar opsteûen?" -wetke rol kunnen
vrouwen spelen binnen de beweging?"

Loop

In het tweede blok van hel debat zal
gedlskusstëerd worden over de voor- en
nadelen van konkrete maatregelen die de
panidpaue van vrouwen willen bevorde-
ren. Zo zijn bijvoorbeeld de meningen over
de 'Stem vrouw'-akue niet onverdeeld, Te-
genstanders vrezen dal onbekwame vrou-
wen zullen verkozen worden ten nadele:
van bekwame mannen, Voorstanders Stel-
len dat bekwame vrouwen minder aan bod
komen op verkiesbare plaatsen en dus wcl
een extra steuntje verdienen, Een gunstige
evolutie wordt nu verwacht na de nieuwe
wet, waarin vastgelegd wordt dat mlnstens
één derde van de kieslijsten moet ingevuld
worden door vrouwen. Sornmlgen menen
evenwel dal die wet overbodig is. Vrouwen
kriJgcn sowieso gelijke kansen, luidt de re-

dcncrtng daar, ze moelen die enkel grijpen.
Nochlans Is deze wet gegroeid vanuit de
va~hlcllil1g dal vrouwen meer tegenwind
krijgen dan mannen.

Naa~t deze "numerieke" maatrcgclcu
kunnen meer srrukurrcle veranderingen
doorgevoerd worden. Zo kan er eens nage-
dacht worden uvcr voorstellen als kinder-
opvang tijdens politieke aktlvheitcn, gezins"
vriendelijke vergaderuren, vergadervrije
weekends om de moeilijke kombinatie ge-
zin- politieke carrière meer leefbaar te
maken. Ook kan de politiek aantrekkelijker
gemaakt worden voor vrouwen door op
een andere manier aan beslulrvcmilng Ie
doen. Meer kommunjkaneve vergadersuj-
ten. en meer over de partijgreuzen heen
kijken dragen daar zeker toe bij.

De vrouwenbeweging pleit aljaren om
dergelijke veranderingen door te voeren.
Niet enkel om de parnepene van vrouwen
op Ie krikken, maar eveneens om mee Ie
werken aan een nieuwe politieke kultuur.
Zij heeft in de loop van de jaren dan ook
veel konstrukueve ideeën en degelijke
voorslellen oruwlkkeld. Daarom alleen al is
het noodzakelijk de vrouwen bij de pölltle-
ke vernieuwing IC betrekken. Bovendien
wordt het sowieso hoog tijd dal meer vrou-
wen aktief kunnen deelnemen aan de poli"
tieke beslultvorming. mei of zonder politie-
kc vernieuwing.

Leen Verleye
Tanj.iillMillian

Hft Sora-dtbat owr 'Vrouwen en polititkt 111"1"-

nituwing." vindt plaats op 28 januari 0'" 20 u.
in MS/ 00.20, Sprtktrs zijn Annt Vall Asbronk,
Sabint de Blthunt, Ingrid Robqns m dt Mlltf-
mijdt/ijkt Pittrr Valldtkrrdchollt. Modtrator is
Ivan Dl Vaddtr.
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Milieuvriendelijk door je maandstonden

Een doekje voor hel bloeden
4) r is waarschijnlijk 91.'1.'11enkele

markt waar reklame zo taboe-
doorbrekend is gewust als ;11

de 'maandelijkse 'IY9jëllemark,~. Al
enkele jaren woedt er een edue maand-
verbandenoorloq. De boodschap is
duidelijk; je moet je "jet lougu druk
maken om je maandstonden, meI OllS
niellwste produkt verzekeren we je
niet alleen een heerlijke nachtrust, je
kunt er eveneens mee le'III;S5I.'II en
zwemmen. Maar wat gaat er schuil
achter deze - als we de reklame mo-
ge" geloven - mogisclrf.' 'doekjes voor
liet b'oede,,~? Hoe milieuvriendelijk
zijn u?

De belangrijkste producenten van maand-
vcrband en tarnpons zijn de Amerikaanse
mulnnauonals Proeter & Gamblc (AlwilYS),
Kimberly Clark ~KOlex) Johnson ê John-
sou (OB en Modess) en tambrands (Tam-
p.u). Andere bdan~rijke merken ójn hel
zweedsc gvenska Cclhnnsa Akliebolilgel
(libresse) en de Belgische rnuhinatlnnal
Ontcx (llelen Harper). Oe meeste van die
bedrijven begeven zich eveneens op de
milrkt van papicrproduku-n. Naast de be-
kende merken heb je nog een reeks super-
marktmerken [bijvoorbeeld Lort van de
Aldi-keten) en een aantal kleinere onder-
m-mtngen. In eerste tnstamtc heb je de ilr-
wasbare maandverbanden van hel Duitse
r'crra Sood (Vivas) en uil Canada couon for
lier. Een andere zeldzame verschijning in

het gamma is de rubberen Keeper tarnpon
uit de Verenigde Stalen.

De bdangriJ~1(> grondstof voor maand-
verbanden is houtpulp. Uil gczrmdbeids-
overwegingen worden er hoge kwaliteits-
eisen gesteld aan de pulp. hel h uugesloten
om gerecycleerd materiaalte gebruiken.
NaaSI pulp bevancn maandverbanden soms
ook kunststoffen voor extra absorptie (on-
dermeer Always en Libressc]. Om hel ge-
heel bij ('lk,lar re houden wordt er gebruik
gemaakt van een kunst~lofiaaIDt' (puly-
eteen of polypropeen). Helen Harper Na-
rurlfch beval een onderlaagje van bijenwas.
Het wasbare couon tcr Her besraar uit een
pocket VJn katoen met een luchtdoorlaten-
de nylonlaag die vloetstol tegenhoudt. De
pocket bevat een inleg van flanel katoen.
vtvcs wordt volledig vervaardigd uit katoen
en zijde.

Pulp

Voor rampons maakt nu-n meestal ge-
bruik van karoenen wallen, mei een laagje
rayon (een scllulo-.choudende stof) erom-
heen. Toch zijn er ook hier utuondenugcn.
zo heb je de Libresse-rarnpens die van ray-
on zijn met een laagjl' potvereen en poty-
propeen errond. Vreemde eend in de bijl is
de Keeper. DI' keeper is een rrecbtervorrmg
reservoir van naruurrubber. Het reservoir
kan heel wat bloed lx-vanen. je hoeft hem
dus ntet .W vaak ar Ie SllIJekn. Het inbreng-
en is wel even wennen. Ik Keeper kan
zo'n ncn jaar meegaan. Als hel je echter

niet bevalt kun je hel lnunen de dne maan-
den weer inruilen vour je geld

Zowel de klassieke tarnpons .:rlsde
maandvcrbanden worden urn velerlei rede-
nen gebleekt. Bleking met waterstcfperck-
sldc (ondermeer OB, coüon for Her, Helen
narper en ubresser is om ckulcgbchc rede-
nen Ie verkiezen boven het gebruik van
chloorstolfen (onder andere Kotcx, Librcv-
se, Modess en deels Alway»). Bij Helen Har-
per Nalurlich is de vervullende stap van
bleking gedeeltelijk cvergestageu. dit gl~ft
de meer beige kleur.

Een ander belangrijk aspekt hij een
nutn-ubewuste keuze is hel traneport van
grondsrotleu en produku-u. Allt, hier be-
sproken produkten werden in l:uWll.l ge-
maakt. mei uitzondering van couon for
Her en dl' Keeper. Daartegenover staat dat
taatctgenoemden verschillende malen her-
gebruikt kunnen worden. Voor de pulp 'Van
maandverbanden is men meestal afhanke-
lijk van hout uit de bosrijke Skandinavische
landen. Voor kareen moet men meestal
verder gaan zoeken. Toch kan algemeen
gt'\tcld worden dal er geen rcsmcve of
negatieve uttscbferers zijn. Bij de leell van
katoen komen evenwel veel bestrijdings-
middelen te pas. Het is dus wenselijk om
produkren met cnbespcrcu katoen IC ko-
pen. eonen for Her gebruikt momentcel
reeds twlutlg 101 vijfemwinlig procent blo-
katoen.

Btiek

Dierenproeven hebben niet nu-teen i('IS
Ie rnaken met maandverbanden t'n tam-
pons. Er zijn echter wel een aantal Iabri-
kamen die voor andere toepassingen dieren
gebrulkeu bij de produktie van kosmerlka-
produkten (Jchnson & Johnson. Krmlx-rfy-
Clark en Proeter & Oamblc). Johneon &

Johnson is e-en termaceouscb concern en
gebrulkt eveneens dieren om geneesmidde-
len en emdprodukten Ie testen. Hel bedrijf
werd bovendien ook reeds op de vingers
geliklover de wijze waarop de medicijnen
in de Derde Wereld worden gepromoot.
Bovengenoemde muhtnoucnals lijn even-
eens meermaals in opspraak gekomen van-
wege hun houding ten opztdue van arbcr-
ders in lageloonlanden en hun akuvttetten
in China. De kleinere ondememingen
[Carla's Cornpauy, Outex, Keeper en Petra
$ood) hebben geen kontakt mei lagetoon-
landen.

TOl 5101 speelt natuurlijk ook de kost-
prijs een belangrijke rol. De afwasbare
maandverbanden en de Keeper lijn LO

lerugverdiend.~ij gaan dus IOJlCnmei de
I)rijs van beste !toop, al tJlijft het gebruik
van milieu-onvriendelijk katoen voor her-
bruikbare llI~ndverbanden een pijnpunt.
Bij dl' afwaçl),lr,,' maandvcrbanden skoon
COlIOn for Her iets beter dan de konkurren-
tie. Voor de klils~icke ~iP~lldverbanden en
tampons speleu vooral andere faktoren w-
als dierenwelzijn. arbeidsomstandigheden
en verpakkingen een doorslaggevende rol.
Het is echter aan u ah konsument om hier-
in een keuze IC rnaken en hel is evident dat
naast de mi1ieulaktor in dergelijke. per-
soonlijke voorkeur en hygiëne minstens
even bel.lngrijk lijn.

Thierry Laenen

Voormrtr mformllllr m't'r dr .'Inlocmdt mil/tu-
1T"lrndtlijkt prl'Jllktrn kim jt onder andere ti-
(((/11 In di /lalUlirvotdm!lswmkds of bij ~tllO
VZW.Mmw mil (Mms- (1/ Mi/iwvrimdtlij!/ ....
Ondernemen 1/1 vlaanaeren} vmd je in de Blijde
tnkamnuraat 109, J()()() Lil/Wil. Broll: 'Kritisch
kontumeren, Dossier "wal1Jwrballd en tam-
pons', febrllar! /997.

Papierindustrie: een ramp voor ons milieu

Van papyrus lol afvalberg
Oe Belg verbruikt gemidddd zo'n

257 kilogram papier per jaar;
dit levert ons Uil plaatsje op in

de lap J van de meest papier-
verbruikende landen ter wereld. Sinds
1990 is ons verbruik met vijfemwitl·
tig procent gestegen_ Op wereldschaal
ts net papierverbruik sinds 1946 ver-
achtvoudigd. De produktie vall papier
beteken I echter een serieuze bela.\·tillg
van het milieu, Terwijl de oerbossen
verder geplunderd worden, wordt bo-
demo Iudn en water zwaar vervuild.
Hoog tijd om eens ib. van de meest
vervuilende industrieën door Ie ticmen.

Dagelijks sneuvelen er miljoenen bomen
voor de produktie van papier. De Noorde-
lijke oerbossen (Skandlnavlê. Noord-Ame-
rika en het Gemenebest van Onafhankelij-
ke Stalen) zijn praktisch volledig vermengd
C/1vervangen door 'prcduktlebosseu' (meer
dan 95 procent van de bosoppervlakte in
Skandinavlê] mei een geringe ckoiogtschc
waarde. Samen mei de teloorgang van deze
waardevolle bosgebieden, worden ook vele
honderden planten- en diersoorten be-
drelgd en wordt de bodemsenktour volle-
dig overhoop gehaald. Maar ook in Cen-
rraet-ëuropa worden inheemse loofwouden
op onnatuurlijke wijze lot naaldbossen om-
gevormd. In tropische en subtropische lan-
den wordt er op grote schaal aan entbos-
sing [tropisch regenwoud en oerwouden)
gedaan. De öörspronkelijke bossen worden
vervangen door monokulturen van euca-
lyptusbomen. Deze monokulluren zorgen
voor een versnelde uitputting van de 00-
dem. versloren het biologisch evenwïctu en
gaan gepaard mei het gebruik van grote
hoeveelheden kunstmest en giftige bestrij-
dingsmiddelen. In Belgie wordt hel grootste
deel van hel hout voor de papierindustrie
ingevoerd. 0(' belangrijkste slacluoûers
hiervan zijn de noordelijke oerbossen.

Höut bestaat voor 40 ~ 50% uil sellu!o-
scvczcts. 20 ii 30% lignine en 20 à 30%

organtsche verbindingen zoals nromausche
olie, hars en hemlsctlulose. Loofbomen
(hard hout] bevallen meer scftufose en
hebben konere vezels dan naaldbomen
{zacht hout). Om paplet Ie kunnen maken
moel men eerst dl' vezels van elkaar kun-
nen scheiden. Dil kan men doen door het
hout samen mei scheikundige stollen aan
de kook Ie brengen. Het papier dat volledig
afkomstig is van de chemische pulp, wordt
ook wel 'houtvrij papier' genoemd. Andere
mogelijkheid ~ maar minder gebruikelijk,
want niet steeds mogelijk - is de mecha-
nische vervezeltng door hel slijpen. Bij dil
laatste proeedce wordt 95 procent van het
hout tot pulp verwerkt. dal dan wel nog
lignine en andere organtscbe verbindingen
bevat. BIJ de chemische nrccedees kan IJlen
hooguit vijllig procent van het hom tot
pulp verwerken. Er moeten dus meer bo-
men sneuvelen om 'hourvrf papier' te kun-
nen produceren. De meest voorkomende
chemische I>ulp is sullaatpulp (Kraftproces).
dat steviger is da n sulfiet pulp. Het heeft wel
een bruinere tint [verpakkingspapier] en
kan dus minder gemakkelijk gebleekt wor-
den. Bij de rorstandkoming van chemische
pull' kan men een deel 'Van hel houtafvat
rekupereren en omzeilen In energie.

Dash

Bij de aanmaak 'Van mechanische pulp
is men afhankelijk van grote hoeveelheden
energie van buitenilf. Er zijn echter twee
produktjemeroden die dil verbruik bij me-
chanisch vervezelen kunnen beperken.
Men spreekt dan over de rermo-mechanl-
sche houtslijppulp (TMP) en over chemo-
tenno-mechanische houtslijppulp (CTMP).
Nochlans blijft hel energieverbruik per ton
pulp bij gewone mechanische houunjp hel
laagst.

Volgens een rapport van Greenpeace
wordt er "In een moderne sulfaalfabriek per
Ion geproduceerde pulp één tOl drie kilo
zwaveldinkvide uitgesloten en bijna één
kilo gillige organlsche zwavelverbindlngen

en zwavelzuur." Door de grote hoeveelhetd
zuurstof dil' nodig is voor de biologische
afbraak van de vezels die bij de scheiding
verloren gaan. worden heel wat vissen en
mikro-organismen in hel water bedreigd.
BIJ sulfietfabrieken ligt de unsroot van zwa-
veldtokstdc rond de vijf kJlo. Bij de mecha-
nische pulpsoorten vormt vooral hel CTMP
een gevaar voor OJlS milieu.

Zuurstof

Een ander belangrijk müleubelastend
aspekt bij de produktie van papier is de ble-
king. Bij deze bleking wordtmeestal mei
chloorhoudende cnemtsauën gewerkt
(chloorgas, chloord.okndc of narriumhvpo-
chloriet}. Daardoor komen er meer dan
dui zend verschfüendc soorten organo-
chloorverbindingen vrij. Deze vormen de
grootste ekologtsche bedreiging voor het
water. Hoewel deze produktcn massaal
voorkomen op de 'zwarte lijs!" van de EU
[twaalf van de veertien vermelde Sloffen)
en in bepaalde landen hel gebruik ervan
zelfs verboden is, kunnen de meeste pulp-
Iabnkanten ongestoord verder bleken mei
chloorhoudende samenstelhngcn. Deze
schadelijke verbindingen kunnen noen vol-
ledig afgebroken worden, zenen zich vast in
OLl"lt'voedsdkelen en hebben dramatische
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gevolgen voor hel leven in hel water. De
meest gekende en één van de giftigste
scheikundige stollen ter wereld zijn de
dioksines, die eveneens lOt de groep 'Van
organochloorverbtndtngen behoren. Dele
kankerverwekkende Sloffen kunnen ook
vrijkomen bij de bleking. volgens een
Greenpeacerappon (januarl 1992) zou de
stof zelfs in afgewerkte papterproduktcn
teruggevonden zijn. Toch beslaan er ook
milieuvriendelijkere middelen om hel pulp
te bleken. zuurstot en waterstofperoksidc
leveren 20 goed a Is geen extra milieubelas-
ling op. wel Is het papier tets minder wit,
aan u de keuze.

Gezien de milieuschade die de produk-
tie van nieuw papier met zich meebrengt. is
het uitermate bclJngrijk het gebruik van
papier zoveel mogelijk 11' beperken. Ander-
zijds is het belan);rijk dat Pilpier zoveel
mogelijk gerecykleerd wordt, want ook de
verbranding of het storten van papierafval
zorgt voor heel wal vervuiling. Volgende
weck gaan we dieper in op de verschillende
soorten rccyklagepapier en de ekolabels.
gevolgd door een aantal praktische tips om
het paplergcbrulk IC reduceren.

Thlerry Laellen
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Hevige kritiek op het wetsontwerp betreffende kriminele organisaties

"De bofte punt van de wet dreigt andere doelen te
raken dan die waarvoor ze werd opgesteld"
Grouw~"haruhl.hormon~nmaf-

fia. internationale drugkarlels.
witkboort:knkri",inaliteit,

korruptie •... ze zijn niet meer uil de
dogelijku aktualiteit weg te denken.
De overheid heeft er dan ook alle re-
den toe om krachtig op te treden tegen
maffieuze of aanverwante kriminde
organisaties. Op voornel van de rege-
ring heeft de Kamer van Volksverte-
genwoordigers vlak voor de zomer-
vakantie het 'Wetsontwerp bettTffen-
de de kriminde organisaties' goedge-
keurd. Dit moet de politiediensten ;11
Slaat stellen zulke organisaties effi-
ciënter aall te pakken. De omscnrit-
vi"9 van liet begrip 'krimineie orga-
nisatie' in het omwerp is echter zeer
vaag. Andere dan mtsäaaáorqantsa-
ties - politieke en sociale bewegi"gt:tJ
el! verenigi"gen - dreigt" hierdoor
onder de toepassi"g val! de wet te vat-
Ie". Er is dan ook heel wa. kritiek.

Eén van de prioriteiten van de reilering is
de bestrijding van de georganiseerde krimi-
naliteit. Dal sommige lntcruatlonaal geor-
ganiseerde mtsdaadkartels hun opbrengsten
uit drug- en wapenhandel. vleesfraude of
prostitutie: in legale ckununust-he scktoren
Investeren [rwltwassen"] middels aandelen-
pakenen ol immobiliënportcfcuilles is im-
mers erg verontrustend. Kriminde organr-
saues maken dankbaar gebruik van de fact-
Ull-iten die de internationale gcmeenschep
aan hel -rcspcktabele' bcdrijfsle\en toestaat.
Belast ingsparadnzcu. olhhorekonst ru kt tes.
I'OSrhuH't'miOolschappen en lil'! hallJ.._<;l·-
Ildm zijn daar maa r enkele vourbccldcu
van.

Hocdanook de regering twelt besloten
de georganiseerde kriminaliteit te lijf te
gaan met een 'wet op de krlmlncle organi-
saties'. Op 5 [uni 1997 werd het wetsont-
werp geruisloos door de Kamer van Volks-
venegenwoordigers goedgekeurd. Het wen-
ontwerp ligt nu bij de Senaat en deunteen
een knmtnele orgamseue als "elke organi-
satie die uit meer dan twee personen be-
Staat met als oogmerk hel In onderling
overleg en gesrruktureerd plegen van mis-
drijven [... [ om op onwettige wqzc vermo-
gensvoordelen te verkrijgen of de werking
van publieke overheden of openbare ol
pantkultere ondernemingen af te wenden
en waarbij gebruik gemaakt wordt van inti-
midane. bedreiging. geweld, .... ol waarbij
kommerslëte of andere suukruren worden

aangewend om het plegen van mtsdrijven doelen Ie raken dan die waarvoor ze werd
te vergemakkelijken". Als je die defmltie opgesteld" _Hel dreigt een wapen te worden
even analyseert. moel je tot het besluit kc- dat bijvoorbeeld ook legen de vakbonden in
men dat ze inderdaad erg ruim en vaag Is. stelling kan worden gebracht. Maar ook le-

Niet alleen Is het aktief opzetten van den van andere sociale of milieu-organlsa-
zo'n organisatie een misdrijf, maar ook het ties die polineke verandering nastreven -
eenvoudig lidmaatschap wordt strafbaar als zoals, jawel. de studentenbeweging - zou-
men hoorde te weten dat hel om een kri- den genoffen kunnen worden door het
minde organlsarte gaal. Ook wie deelneemt wetsontwerp als Itdm van ren kriminete orga-
aan een legale aktiviteit van een krtrnrnele nistIrit. Verbruggen vreest dat een konsc-
organsaue, wordt dus strafbaar. Denk daar- kwenre toepassing van de tekst dicht in de
bij bijvoorbeeld even aan de trouwe bank- buurt komt van de taktiek van de ver-
bediende die zelf korrekte transakties ver- senreetee aarde: "Het wetsontwerp wil niet
richt, maar die "moet weten" dal zijn bank alleen de harde kriminclen binnen de orga-
op ruimt' schaal vla Luxemburg belastings- ntsaue straffen, maar ook al hun kontakfen
ontduiking organiseert. De Raad van State met en in de bovenwereld. Daarenboven
was niet bepaald mals in zijn advies over wil de regering niet alleen de op finandeel
het ontwerp: "De wetgevende macht heeft gewin gerichte organisaties - de maffia-
tot taak regels te maken die de rechterlijke groepen. zeg maar - zo aanpakken. doch
macht moct toepassen. De enige manier om ook de op politieke verandering of invloed
deze verdeling van bevoegdheden u- garau- gerichte. Daardoor wordt hel gevaar voor
deren en zo elk rislko van willekeur van- ecn brede politieke repressie vergrOOl", al-
wege de rechters al
Ie wenden, bestaat
erin de strafwenen
zo precies mogelijk te
stellen. Dit wettig-
heidsbegfnsel ('lex
ccna-bcgtnscü dat
in de grondwet
wordt gewaarborgd,
wordt uitgehold,
mochten strarrcch-
terlijkt regets wor-
den vastgesteld
waarin aan de rech-
ters alleen vage
richtlijnen werden
gegeven; zl)al~ in het
web<Jl1lwerp 1ll'1 ge-
va! is."

Professor lIugo
vaudenberghe - le-
vens CVP-senator-
vergelijkt het wets-
ontwerp met een
"tapijtbombarde-
mem". waarmee zo-
wal iedereen kan
worden geviseerd.
Volgens Frank Ver-
bruggen, weten-
schappelijk mede-
werker aan het Insti-
tuut voor Strafrecht
van de KU Leuven.
heef! de lekst van
het ontwerp een

"bouc speerpunt" en
dreigt het zo Mandere

•

Nederlandse wet op de kriminele organisatie
Eén van de onderdelen van het aktieplan tegen de georganiseerde
kriminaliteit dat in juni 1997 aan de Europese Top werd voorge-
legd, betren harmonisering van de strafbaarstelling van het lid-
maatschap van een krtrntnele vereniging binnen de Europese Unie.
Nog voordat de regertngslejders zich hierover bogen, bracht de
Amsterdamse justitie in de straten van de Nederlandse hoofdstad
een opmerkel.ijke nieuwe variant iJl de praktijk. Zij pakte meer dan
driehonderd tegenstanders van de Eurotop op toen die een bekend
krakerspand verlieten na een oproep tot een 'nachtelijke lawaai-
kousen: voor de buitenlandse deleganes. Ook een heleboel mensen
die in de straten wilden demonstreren voor werkgelegenheid wer-
den zonder meer opgepakt, terwijlzf enkel vreedzame bedoeling-
en hadden en geen nauw benul hadden van het feit dat zij mis-
schien wel eens "lid zouden kunnen 7jjn van een krimincle urga-
nis.atie die tot oogmerk heelt hel plegen van misdrijven ... M.

Zij werden allen ingerekend op grond van artikel 140 vnn hel
Nederlandse Weiboek van strafrecht. dal lidmaatschap van een
kriminele organisatie wil bestraffen. Die wetsbepaling beleeft dl'
jong~te jaren in Nederland een ware 'revival'. Hij gaat tenlg 101de
Napoleontische lijd en was toen vooral bedoeld tegen roversben-
den. Tcgënwoördig slaat artikel 140 vooral in de belangstelling
vanwege de georganiseerde (drugs)kriminaliteil. Maar her blijft in
Nederland echter niet bij de aanpak van dl' zware kriminaliteit.
Duk krakers, voerbalvandalen en vrcdcsakuvtsren hebben eraan

moeten geloven. De strafbepaling biedt aan de politie dan ook zéér
ruime mogelijkheden. De aantrekkingskracht van dl' wetsbepaling
bij dj! ordediensten en justitie ligt vooral in de cmstandighetd dat
de autoriteiten niet hoeven af Ie wachten tot een konkreet delikt is
gepleegd. Eigenlijk is anikei 140 zo ruim dal sommige strafrecht-
juristen menen dat hel in strijd is met de grondwettelijke 'Lex
Cetta': de strafwet moet voldoende duidelijk aangeven waar de
grenzen liggen zodat de burger zijn gedrag daarop kan afstemmen.

Het motto 'opgeruimd ~taal netjes'. is zeker bij de handhaving
van de openbare orde niet zonder gcvarcll_ Er is immers een fun-
damenteel recht val) tx:wegingsvrijhcid in het geding. ook al Is dat
niet met zo veel woorden opgenomen In de Nederlandse Grond-
wet. liet behoort in elk geval wel tot de Europese vrijheidsrechten.
Het verdragsentwerp van de Eurotop in Amsterdam nodigde de
regeringsleiders juist uit het respekt voor dele fundamentele rech-
ten ekspûoet re bevestigen.

Hel artikel 140 van het Wetboek van strafrecht is blijkbaar een
inspiratiebron geweest voor de Belgische wetgever. De konsekwcu-
ties die aan een dcrgchjkc welsbepaling verbonden zijn, en wals
die zich in Nederland In de praktjjk hebben getoond, zouden de
I>olilid toch kunnen uitnodigen om nog enkele 'denkoefeningen'
(zie hooldartikel) te vcrrichten. Op voorhand wat bezinnen kan
nooit kwaad.

(hdS)

dus verbruggen. Hij pleit er dan ook voor
de nnsnede ' ... of de wj!rking van de pu-
blieke overheden of openbare private on-
dernemingen te beïnvloeden ... M gewoon
weg te laten, omdat ere veel te vaag Is,
lijkl het voor verbruggen niet aangewezen
terrorisme o~ andere vormen van polirieke
kriminaliteit1 zo maar als een vorm van
georganiseerde krtmtnalheu af te doen. Er
bestaan volgens hem andere bepalingen in
hel strafwllboek die meer geschikt zijn om
terrorisme te""bestrijden.

Een voorbeeld-kan verduidelijken dat
hef wetsontwerp veoeveet meer dan voor
de bestrijding van kriminele organisaties
kan worden gebruikt. Oe werknemers van
Renauh voerden akties voor het behoud
van hun job. Zij trokken bijvoorbeeld naar
hel zutdsrauon in Brussel om er de HST
naar Parijs IC blokkeren. Deze aktie kan ju-
ridisch worden omschreven als 'hel kwaad-
willig belemmeren van hel verkeer op de
spoorweg'. De werknemers voerden toen al
enige tijd aktie en ongetwijfeld was er spra-
ke van 'enige struktuur' in hun akuegrocp.
wat voldoende is om een 'organisatie' te
vormen. De aktie had als opzet tegemoet-
komingen te bekomen en aangezien dlu
gebeurde met 'geweld' of -Inunudanc' 8dal
het volgens de teller van het wetsom werp
om een kriminele crgeutsauc. Bovendien
moet men nfcr eens deelnemen aan misda-
dige akucs: het volstaat dat men lid is van
de organi~dtie die vtrcruarc feiten heeft gl:-
plecgd. Teoretisch kan een arbeider van "
Rcnault. dle ziek is en al drie maanden te .__
bed ligl, dus vervolgd worden als zijn vak-
bond de speerweg blokkeert.

Een andere kritiek is het feit dat de wet
een \ rij!-:deide zou kunnen worden voor de
'proakticvc opsponng'. In de regel geldt de
-reaküeve opsporing': IJlen spoon de daders
op van een gepleegde kriminelc daad. Maar
deze manier van werken is niet altijd even
etncrem: getuigen en slachtoffers komen
immers niet altijd vanzelf naar de overheid
of weigeren medewerking. Daarenboven
sluit hel voonijdig arresteren van de uit-
voerders van een onderliggend misdrijf de
deur naar de opsporing van de rest van de
organisatie. Vaak slaagt men er.dan ook en-
kel in het tOI>jevan de ijsberg te arresteren.'
Bij de proakileve opsporing daarentegen
wordt een onderzoek geopend vooraleer
enig krimineel feit plaatsvond. Dat is pre-
cies waar het wetsontwerp aanleiding toe
geeft: het inzamelen van inlichtingen over
personen en organisaties nog voor ze enig
strafbaar feit pleegden. Zij zijn op de eerste
plaats gerichl op het verwerven van inzicht
in de struktuur en werking van de georga-
niseerde kriminaliteit, waarna dan in een
tweede Iase kan worden overgegaan tot het
verijdelen van geplande misdrijven en de
vervolging van konkretc individuen. Die
pruaktleve recherche houdt het gebruik in
van bijzondere en geheime opsponngstech-
nteken waarbij het recht op privacy in het
gedrang dreigt te komen.

Mei de hand op het hart wordt nu
door de minister van Justitie voorgehouden
dat zijn wetsontwerp helemaal niet de be-
doeling heeft om syndlkale. sociale of mi-
lieubewegingen krimlnccltc beteugelen.
Toch laat de lener van het ontwerp zulks
101'. Als je ziet dat sommige rechters het
aandurven um dwangsommen op te leggen
van honderddufzend ol zelfs vijfhonderd-
duizend Irank aan leden van stakingspos-
reu, is het niet ondenkbaar dat ze up grond
van het wetsontwerp ook strafrechtelijk
vcrvojgd zouden worden. Vele orgilniS.ltÎcS
en verenigingen - al dan niet krimineel -
zullen deze omwlkkellngen waarscbijnlfjk
mei argusorgen volgen.

Dart Oe Schrijver
Kristof bantcts
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waarbij een onderscheid gemaakt moet
worden tussen de diensten die nch bezig
houden met het vena melen en verwerken
van inlichtingen en de operationele dien-
sten. Die diensten moelen in netwerkvorm
samenwerken, met hiërarchisch zoals bij de
rijkswacht maar horizontaal. Dan vermijd
je het gevaar van één grote sjef en vermijd
je ook dat bepaalde upen bij de politie som-
mige organisaties gaan afschilderen als kri-
mineel want de ondersteunende diensten
zullen dat tegenspreken als er niet is vol-
daan aan de vocrwaarden.s
Veto: IX vrtn bntaal dat nW htt W!'lSOnFWrtp
aan dt polititdirnSltn ttn vrijgtltidt ""wdlgt-
g(Vtn 'om aan prMktitf ondtTlotk te dom. IX
poliüe lOll dan willtkturig ondtTlotkrn gaan
openen naar organ{4/ilJ. nog voor lnig krimi-
nul feit gtp/ugd wt;d,
coveuers: ~Men heeft de proaktieve re-
cherche omschreven in de kommissie Fran-,
crumom. In bet 'Soorstellot hervorming
van het wetboek v;n strafvordering staal
nu een omschrijving vanw.1I proakneve
recherche is. Het voordeerdaarvan is dat je
dan tenminste tegen de politiediensten en
de vervolgtngsambtenaren kan zeggen dat

VLD-senator Hugo Coveliers deelt de kritiek op het artikel 342

Het vermoeden van onschuld geldt
r iedereen, niet alleen voor politici"

altijd tolereerbaar zijn, maar dat is geen
georganiseerde misdaad. Alleen wanneer je
werkelijk konnekties met organistd crimt
zou kunnen bewijzen, mag je een dergdlj-
ke beweging als kriminele orgamsaue ver-
volgen. Het politiek aspekt is zeker geen
aanwijzing dat her om georganiseerde mis-
daad zou gaan. integendeel, maar je mag
het ook niet uitsluiten .•
Veto: Otnkt Il dar dt ang~t van vttJ soda/t bt-
lA'f'!Jingmvoor polititkt rtprmit ttr«ht is?
ccveuerv .Ik denk niet dat je de wet op
de krirnlnelc organisaties, zoals wij die in
de senaat voorstellen. kan misbruiken voor
repressie tegen zulke bewegingen. Als er
n-presslc is door de politiediensten heeft dat

r is heel wat IKroen'ng rond
het wetsontwerp betreffende
kriminele organisaties dot in
door de Kamer werd goedge-

keurä. Hel voorstel heet te vaag re
zijn en het zou de politiediensten een
instrument geven om syndikale en
politieke bewegingen te kriminalist-

Vorige zaterdag vond aan de
een 'strijdforum tegen artikel

. Advokaten, politici, vak-

lbolldsvertege"woordigers ell ledenvan sociale wrenigÎlIglm wisselden
visie lIil op het veelbesproken

~

wetSO"twerp en vergeleken de toe-
stand met gelijkaardige buitenlandse
situaties. Ook HU90 covetiers. VlD-
senator ell Jid vaJl de kommissie Jus-
titie, was aanwezig en gaf OIIS zijn
visie. Hij bleek alvast "iet ',oog op Ie
101Jenmei onze gei;niformeerde vrien-
de" vat' de rijkswacht,

demokratische rechtstaat, na lektuur van de
strafwet. zou moeten weten wal hij niet
mag doen. En dat kan niet met een brede
sociologische dennilie. Want dan krijg je
sîruaues ZOOll5in Nederland waar men op
basis van dezelfde definitie zowel hooligans
die elkaar te lijf gingen als vreedzame beto-
gers tegen de Europese top kan vervolgen
als knrninele organisaties .•

e ln het strafrecht zegje dat een burger
niet mag meewerken met een kriminele
organisatie. want dan 15hij strafbaar. Wel-
nu, dan moet je duidelijk zeggen op welke
manier die burger kan weten wanneer het
om een krtmtnete organisatie gaat. Want
anders keer je de bewijslast om. Met de
huidige tekst kan morgen
gelijk welke politie-ambtc-
naar legen eender welke
burger gaan zegsen dat hij
deel ultrnaakt van bljvcor-
beeld de Russische milffiil en
dan moet die burger maar
gaan bewijzen dJt dJt niet
waar ls. Dat kan dus niet.
Het vermoeden van on-
schuld geldt voor ledereen.
Het grote probleem i~ du~
het precies vat ten in de
strafwet van de ddlniu(' Vim

een krimluelc orgahiearle.
Als je geen duidelijke be-
perkende wellelijke bilsis
maakt. loop Je het ri~tko dat
de politicdiensten alles gaan
doen: telefoongesprekken
aüutsreren. zenders en ka-
mera's plaatsen. infiltre-
ren .... Wc moeten dus ver-
mijden dil'- men dele bijz;;;:'-
dere opspnrlngvtcchnlcken
- die IIl1e('1lIn ultzcmlërlij-
ke omstandigheden en on-
der strikte kontrole mogen
aangewend worden - te snel gaat gebrui-
ken. Een duidelijke definitie moet ook
samengaan met een strikte kontrole én een
sanktie nadien. Het gaat niet op dat wan-
neer de politie in het kader van een onder-
zoek misbruiken pleegt, dal je dan alleen
zegt dat de bewijsverzamellug onwellig en
d,us nietig is. Het is niet voldoende dat een
reducr geen rekening mag houden met
bewijzen die onwettig zijn verkregen. Je
moet ook die politieman of -vrouw sank-
ucneren, en de substituut of onderrocks-
rechter die dat getolereerd heeft. Anders
glijden we af naar een politiestaat. als dal al
niet het geval is._
Veto: Is htl wtl aangtwntn Onlpclititkl krimi-
na!iteÎl afu dotn als trn vorm van dl 'gnwnt'
gtoryanisurdt misdaad? Er Imtaa" toch ook
blpalingen in hel ~frafwtfbotk om errorisme u
bestrijdtn.
CoveUers: «Je moer loch toegeven dat er
een aantal aanwijzingen zijn V'IR konnek-
ties tussen bepaalde polluek-terrortsusche
bewegingen en de georganiseerde misdaad.
ZOblijkt dat zowel de Era, ats het tra. als
bepaalde fundamentalistische mosumbewe-
gingen aan verwervingskriminaliteit doen.
Om hun aktiviteiten te kunnen ûnandercn
moeten rij immen geld hebben. In een de-
mokratie is het de bedoeling dat Iedereen
zijn mening vrij kan uiten maar het is in
een demokratie ook de bedoeling dal daar-
voor geen krimine1e daden worden ge-
pleegd. Het gaat dus niet op dat de Eta ge-
meenteraadsleden vermoordt louter om
hun politieke aanhorighejd. Volgens mij
zijn dat daden van een kmutncle organisa-
tic die haar kriminele ekuvnenen met een
politiek sausje overgiet. reu anders is na-
tuurlijk wenneer Gaia morgen een konij-
nenkot of een duivenhok openlet omdat ze
tegen het vleeseten zijn. Ik vind dJt die van
Gala ook een hele h(J0I) dwaasheden uit
hun veeten slaan ell dat hun akries niet

Veto; Hrl 11",1,wIlfWtrpvan dl rtg""'g betref-
fmdt knmmtlt organisalll$ krijgt nu hul wat
krinek: Hot veretaan I1 dal ,,~/ in juni bijna
.'1rruisloosdoor de Kamer werd gMdgrkrurd?
Hugo coveners: «Jk denk dat er een aan-
lal redenen zijn. Een eerste is dat de Kamer
noga! drukdoende was met allerlei onder-
aockskommlssies en blijkbaar minder aan-
dacht besteedde aan het wetgevende werk.
Tweede reden is dat het bestaan van geur-
ganuecrdc misdaad in Belgiè nu - negen
jaar geleden lachte men er mij nog mee uil
- door ledereen wordt aanvaard. Men h
het erover eens dat de georg,miscerdl" krt-
mmaliteh dringend moel aangepakt wor-
den. wanneer cr dan een initialief wordt
genomen in die tin vindt men liet bijtJ.l
ongehoord wanneer iemand zegt dat dat
initiatief eig...nlijk koutraproduktlef is. Er is
daar in de Kamer dan ook veel te weinig
diskussie over gevoerd .•
Veto: Bn in dt senaas gaat IIIm dal nu ",tl
dDtn?
coveners: ..Zeker, WOInter is daar toch een
tamelijk grote konsensus dat het huidige
wetsontwerp niet goed is. Er is beslist om
eerst eens duidelijk Ie omschrijven wal
georganiseerde mtsdaad nu eigenlijk is en
wat krimtnele organÎ5.lIIies kunnen zijn. De
maatregelen die je moet nemen, moeten
immers gebaseerd zijn op een zo korrekt
mogelijke inschatting. In een volgende Slap
zullen we de bijzondere pohtletechnleken
nader bekijken met de grote vraag of je die
moet koppelen aan je definitie van georga-
niseerde misdaad of niet. Als aanhangsel
daarbij is het dan bijna onvermijdelijk dilt
Je ook Iers zegt over de struktuur van de
politledlensten en het openbaar mtutsterte.»
veie: Ot grooWt kritiek: op htl Iwtsvn(\Wrp n
dat het tt vaag it. Ot onuchnÏving \lan wal kri-
mint/t orgam'ultitJ zijn is ro brttd dal ook sooa.
ft en poJititkt btwtgingen trond" kunntn val-
ten.
ceveuers: _De tekst zoals die nu is goed-
gekeurd door de Kamer houdt inderdaad
dat risiko in. Men heeft zich gebaseerd op
een kriminologische definitie die georgani-
seerde kriminaliteit als maatschappelijk
fenomeen wil tesehanen. Die definitie zegt
Wilt behoort tot die vorm van misdaad: 00-

dernemingen die als dusdanig gestruktu-
rcerd zijn dat zij permanent aan misdaad
doen, die daarbij uiteraard gericht zijn op
geld en macht en die gebruik maken van
kontrastrategieën zoals geweld, korruprle of
Infiltratie In de gezagstrukturen. In de kom-
missie hebben wij gezegd dat die definitie
wel goed is voor het vatten van het ver-
çchijnsel. maar dat je die niet in de strafwet
kan overnemen omdat er sociologische bc-
grippen in voorkomen. Het zckerhctdsbc-
ginsel zegt immen dat elke burger in een

-

eerder te maken met de struktuur van en
de gebrekkige kontrole op de politie. Je zit
met het probleem dat vooral de rijkswacht
een zeer sterk piramidaal georganiseerde
politiedienst is. autoritair zoals een dikta-
WIl r, Die is bovendien zeer sterk gezagsge-
richt. met een leider bovenaan, de luite-
naru-gencraal, die dezelfde poBtleke over-
tuiging heeft als de ministers van Binnen-
landse Zaken die gedurende jaren aan de
macht zijn. Daar zit dus het probleem: bij
de komrele. Dat heeft niets te maken met
het wetsontwerp betreffende kriminele
organisaties, maar met de rijkswacht die
volgens mij totaal koruraproduktfef is. Men
zou die moeten alscheffen .•
Veto: Wal it dan hu alltrnatitf?
covcuers: elk denk dat je één politie nodig
hebt waarbij op het nivo van de arrondisse-
menten de bestuurlijke politie wat kleiner
wordt Ingedeeld om te voldoen aan de
wens van de mensen dat ze de politie kUII-
nen zien. Op nancnaal vlak moelen dan
ondersteunende diensten opgericht worden

zij zich aan die omschrijving moeten hou-
den. Maar wal zie je dan? De politiedien-
sten. die altijd wel een stapje vooruit rijn.
gaan aan pre-proaktieve recherche doen.
Men noemt dat dan projtklrn. 'Rebel'
(screening door de Rijkswacht van meer
dan vierhonderdduizend TUrken in BHgie
onder voorwendsel van de strijd tegen
drugs) was bijvoorbeeld een projekt; 'Sput-
nik', dal legen de PKK gericht was. ook.
Daar is geen kontrole op. Nu denk ik niet
dat je kan vermijden dat de politiediensten
via hun kriminele Informatiediensten infor-
matie verzamelen CII dal een deel daarvan
zachte informatie is die niet rechtstreeks in
verbinding staat met misdrijven. Natuurlijk
is het gevaar voor misbruik daar zeer groot.
Hel is een heel moeilijke zaak om te bepa-
len hoeveel speelruimte de politie daarin
mag hebben en nog moeilijker om te kon-
troleren dat ze daar niet buiten gaat. Het is
die kontrole die op dit moment zo slecht is._

Kristaf Daniels
Ban De Schrijver

ConIacIII!In«on _1IOOf 011TriopIlc biedt u EEN
COMPLEET CONTACTLENZEN SYSTEEM

VOOR 4OOO,-8F_ U krljgllIOOf ,,_ ~ 6

PMI' udltt spI'Ierisd'Ie ml1lltld1111nl:OIIf1 (~
delip nÎOllWeIri._ zuivere oontaetlMlen) ind.
atle ondertloudsproduettl'l van Allêrgn.
ProfII_ van onze voordelig_ ~ ~oor
690.-BF. Een uiI~ez... ~~.
AIeIJn bij TrioptIc, Doenl

Of I
6llO,·Bf voor etf\ paar zachtt sphertscht mtand~en .. producten.
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Anno 1998 is LBK aan de zestiende editie
van haar tmerrakunatr songtesuvet tce.
Waar in 1983 zich slechts drie kringen
aanmeldden, 'lOnden cr nu twaalf in rij.
rreseiekues waren, volgens de orgarusatk-,
dan ook noodzakelijk. Afgelopen zaterdag
stond poe-s bar geheel in het teken van de
'Iidde voor muziek', nissen twaalf en acht
ken de munckneïbebber er IlJilSI de nodi-
ge pinten, genieten van gilaarakkoorden,
bashjnen en drumsolo's.

Onder hel mOIlO 'plezier maken is
bclangrfjker dan winnen' kwam geregeld
een pluchen schaap hel podium verken-
nen en bleven covers van het 'Mission
lmposslhlc Theme' ol 'Living DoW niet uit.
Opvallend was hel overaanbod aan tradl-
uonetc gltaarrcck en hel uitblijven van
reehnogeluiden. De jury bestaande uit
Johan Lambrectns [rockjoumaltst Gazet
Van Aruwcrpcu]. HiHl vandormacl truck-
journalist Het Nieuwsblad), Big Bilt [muzi-
kant) en Regie (Milk lncurporau-d) maakte
ten slonc l'en einde aan de dag en koos
aetn winnaars cn vlcr verliezers. Ouder

....-ca--::::I..ca
'E::-

begeleiding van Piel De prattere. beier
bekend als Etienne in Studio Kafka, 1110-
gen deze actn zich een tweede maal met
elkaar melen op de nnale van 11 februari.
neze heeft plaats in 7A1alRosenberg aan de
Zoete warers lil Oud Heverlee. De feilen
op een nj:

Winnaars:
• Medica
• LBK
• Filosofie
• Psychologie
• Peda).:ogk
• Parma
• Germaanse
• Lemm~lsinslitulll,

Bijna winnaars:
• xatccbceca
• I'ul&k .
• VRG
• Blos (reserve]"

•
(vp}

'De Onderneming' speelt 'Kipsluk ou la joie de vivre'
-crno. we lijn Asde]lius een haan schul-
dig. vergeer het nicll" Deze laatste zin van
Secrau-s voor hij de gifbeker dronk, vormt
het uilgarl)lspunt van 'Kipstuk ou la joie de
vlvre van teatergezelschap De Onderne-
ming. een rosvaste groep die enkele jaren
geleden cutstond uit het samensmelten
van 'De Vereniging van amhoustastcn voor
hel Reële en Universele', 'Malen' en 'De
vcrccnlgtug'. Uitgangspunt van 'Klpstuk' is
de Socratische vraagmetode- door vraag en
amweord kumt de mens tol inzicht in
Grote Thema's als dcmokranc, vrijheid or
hefdc. rs de mens vrij? Brengt vrijheid
geluk? nesteat God? 7.0 ja, hen ik dan
veramwoordclijk voor mijn daden?

Deze en andere vragen vormen de
aorrret voor de 1000000'~nl"" waaruit het
,tuk besraat. &:.n simpele mededeling or
nclling zorgl VClOreen resem van kern-
mentaar. 7..0 is er bijvoorbeeld hel gegeven
van een Amerikaans stel dal een slaaf in
het oude Griekenland opdraagt om in mil
voor de oude vrijheid een boodschap Ie
brengen; of een scène over een kommissie
die de kapper ondervraagt van enkele nazt-
kopstukken. Die banale aanzeilen zorgen
telkens weer voor absurde situaties. En dal
is precies wat 'De Onderneming' dUidelijk
wil maken. volgeus hen is er duidelijk rers
mis met de redenering van socrares. want
is hel geen lachwekkende: snuoue dat de
mens al vanaf de oudheid als een kip zon-
der kop - vandaar 'Kii>SllIk' - achter de-
zelfde vragen tJJjjft aanlopen zonder hel
antwoord te vinden? -Bij dat drukke heen
en weer gekakel kan je je ongelofelijk op-
winden~, vlndr 'De Onderneming', "meer
is hel nict beter om je van dal drukke ge-
doe niets aan Ie trekken en die frustratie
mei de nodige humor Ie bekijken? Ant-
woorden zijn er nter en daar leer je mee

leven. liet gekakel is voor de akrcurs ver-
worden 101 een grappig steekspel van vraag
en antwoord, zonder meer. En het leven is
een joie de vtvre."

Dal 'De onderneming' meer is dan het
samenroeren van enkele gezelschappen in
één enkel potje. wordt bij 'Kipsluk' wel
weer duidelijk. Hun losse sarnenwerklngs-
verband zorgt ervoor dal elk gezelschap

binnen 'De onderneming' zijn eigen jdcu-
uten heeft behouden, '0, 0, 0', een stuk
naar Mohêre's 'Misantroop', eerder dit jaar
te zlen leunde eerder aan bij hel vroegere
'Malen', terwijl bij deze produktie Johan
Dehollander cn Ryszard Turblasz, eenijds
'Vereniging van Enthousiasten', hel meesre
in de pap Ie brokken hadden. De hilarisch-
absurdistische stijl waarmee rij begin jaren

ncgcnug furore rnaakten duikt in -Ktpsruk
ou la joie de vtvre' opnieuw op. Tuch ha-
len tij hier niet meer hun vroegere nivo.
De grappen zijn soms aan de flauwe kant
en de aktcerprestaues niet allemaal even
verhlulfend. Maar de affiche zou je toch
nieuwsgierig moeten maken en daar ui je
beslist geen spijt van hebben,

(kda)

De ultieme tpip
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Meg Stuart opnieuw met dans in Leuven

Het gaat om vragen, niet om antwoorden
ee Amerikaanse.Mtg Stuart is

deze week in Leuven te gast
met twee produkttee. 'Insert

Ski" # 1 - TIle)1 live in Dur breath" en
'Splayed Mind Out' kaderen in een
trilogie waarin deze cnoreograîe op
zoek gaat #toor een relatie tussen beel-
dende kunst eli dans. Hiervoor werkt
ze samen met wwre1Jce Malslaf en
Gary HilI.

Hel Leuvense publiek kon voor de eerste
keer mei Meg Stuurt kennis maken op het
Klapstukfestival in 1991. In tegenstelling
tot New vork, waar ze tOl clan IOC nauwe-
lijks kansen kreeg. waren zowel publiek als
critici erg lovend over haar 'Dtsfigure S1\)'
dy'. Dal en hel sukses van haar produktie
in 1993, 'Nu Langer Ready-Made', vormde
dl' stimulans om zich samen met haar ge-
zelschap 'Damaged Goeds in arusset te
vestigen.

Terwijl de meeste dansers al zoekend
en tastend hun eigen taal ontwikkelen, de-
buteerde Meg Stuan met een statemcru.
Haar omgaan mei hedendaagse dans uit
zich in nonverbale performances die ver-
rassend onderbroken worden dour dan-
sante passages. Hel menselijk lichaam
wordt een disabled bMy. Het lijkt olwel
verbrokkeld en uiteengevallen in lijf en
ledematen. ofwel bezit het de status van
een hulpeloze. De bewegingen zell hestaan
uil een herhaald vallen en upstaan. Ze ver-
wijzen aldus in geen enkel opzicht naar het
ballet. ol naar de moderne of postmoderne
dans.

Leidraad

veto: De twee produtnies die deu Iwck in
UI/Wil Ie zien zijn. maken dul uitvan Uil

prc>jt'klwaarin je op "[()ekbent naar eEIIrelatie
WSSt>! Ilttldet!dt bmst err dam. Vaflwanr dlf~
in/nesse?
Meg stuan: «Ik was altijd al geïnteres-
seerd in visuele kunst. Ik zie mijn werk niet
zo zeer als choreografie maar eerder ars
schetsen en studies van het uchcam. Ik
gebruik steeds beeldende kunst (schilderij-
en en skulpturcn) als relerentie. Dal vormt
eigenlijk de leidraad van mijn werk. Daar-
naast wil ik ook graag dans in andere vur-
men brengen. Zo rnaakte ik ook een dans-
lustallatle "Thls is the Show and the Show
is many Things' voor hel Museum van
Hedendaagse Kunst te Gent. Dat was een
kommentaar op de remoonstelllng en
werkte voor mij bijzonder stimulerend. Het
leek mij boeiend om rechtstreeks samen Ie
werken mei beeldende kunstenaars. In
plaats van een stuk te kreëren en daarna
een decor te maken. kan je nu vanaf het
begin samenwerken en een gemeenschap-
pelijke taal omwikkelen. Daarom vroeg ik
zowel tawrence Malstaf een jonge Belgi-
sche kunstenaar, als HilI. een bekende
naam uit seerne. om samen een produktie
te maken. Het nueressame eraan was dat
twee projekren in eeuzcljdc jaar tot stand
kwamen. Hel samenwerken met twee an-
dere mensen. maakt dat hel resultaat kwa
sfeer en karakter verschilt .•
Veto: Hoe was hl!t om samen re werken met
hen? Hot wordt deze -Ulmenwerking duidelijk op
sdnr?
Stuart: e'They live in our Breath' is een
kruising tussen een installatie en een per-
formance. Het is een solo waarin Vincent
Malstaf live muziek maakt. Zowel Vincent
als ik proberen een interaktie aan te gaan,
elk op onze eigen manier, met objekten van
Lawrence MaJstaf. We proberen kosmolo-
gische effekien op te wekken die verder
gaan dan de visuele: in de begiuscène staal
bijvoorbeeld enkel een sterke geur centraal.
Naarmate de voorstelling vordert. wordt de
tijd aangegeven door een berg smeltende
boter. Door met deze gegevens te werken,
streven we naar het kreëren van een
begrensde ruimte .•

Veto: Waarom deu beeldm?
Stuart: .We werken met de obsessies over
het lichaam. Ik denk dan aan genetische
manipulatie. plastische sjirurgte en hoe we
het natuurlijke van hel lichaam manipule-
ren zonder te weten wal de gevolgen zijn.
Het lichaam als container van herinnering-
en, ervaringen en geschiedenis gaal hierbij
verloren. In mijn werk probeer ik dit juist
opnieuw te öntdckken.»

Glimlach

Veto: Hoe bda'farijk is de muziek 'faan de
bet/dm?
stuan: -war zo speciaal was aan deze sa-
menwerking was dal Vincent en Lauwtenee
al een lange geschiedenis hebben. Ook ik
heb reeds samen met Vincent gewerkt en
dal maakte dat we elkaar aanvoelden.
Muziek en dans lijn zo sterk met elkaar
verbonden dat zelfs de bewegingen van de
muziek bijdragen tot de voorstcütng. De
klank ....an hel beslle]('1l van een kla v ier, het

ratelen van een kasscuc wanneer je het lint
eruit trekt. .... Elke aktie staal in relatie lOt
een andere. Doorheen de objekren zijn we
met elkaar vcrbenden en staan we in dia-
loog lOt elkaar .•
Veto: We lazen over 'Splayed Mind Our' 1101 hel
bmaat uit srerke beelden maar dat dne niet eäu
een geheel vormen. Kan deu fraamentalie 1I1"r-
oonaakt worden door het samengaan \ilm lIer-

schillende kunstvormen?
Stuart: «voor mij gaal deze produktie te-
rug op mijn eerste werk, 'Disfigure Study'.
Het is een puur stuk. er zijn geen objekten
op de scène. Wat hel publiek te zien krijgt.
is een leegte gevuld met enkel beelden en
één lichaam. Bijzonder aan 'Splayed Mind
OUl' is juist die nauwe samenwerking met
Gary. Elk aspekt van de voorstelling werd
door ons besproken, zooar het resultaat een
interaktie werd van ons belden. Dal kan je
dan ook zien door het feitelijk aanwezig
zijn van Gary op de scène. Bewust kozen
we voor een subtiele aanpak en beperkten
ons lot het essentiële. tot kleine maar be-
tekenisvolk gebaren. Je zou hel kunnen
vergelijken met de opeenvolging van korte
vldeosegmemen. We werken metlouter
delen van het lichaam. Het eerste beeld in
'Splayed Mind OUI' toont een hoop lede-
maten waarbij het onderscheid tussen de
dansers vervaagt. Dat is eigenlijk Iragmen-
taue. Naar mijn aanvoelen komen we toch
tot een geheel omdat beelden herhaald
worden en er een spiraal van feedback

orustaar.»
Veto: Tipisch voorjouw werk is het depersona-
fiseren van I/el lichaam, het tanen rail een
fidlf/am zonder ziel. Het kmmen lilt dir brgrij-
.ptl/?
stuart: "Wal mij vooral boeit, IS de manier
waarop we het lichaam opnieuw kunnen
dcünlërcn, wat zowel een taak is voor de
dansers als voor het publiek ...
veto: Een "'bula rasa?
Sluart: MNict echt. Het is eerder een in
nvijfel trekken van gevesrjgde waarden. Het
gaal om vragen en niet om antwoorden. Zo
sten Gary Hili het ganse taalsysteem in
vraag door te ekspcrtmerueren met woor-
den en betekenissen. Het is pas door iets
uiteen te halen dat de mogelijkheid
ontstaat tot heropbouw ...
Veto: Het depersonaliseren maakt het voor een
publiek voak maei/ljk om te begrijpen en te
aksepteren. Is hel je bedoefing om hiermet ten
"mistisdt( sfeer te kreëren. ((11 ges/aren wereld
tot stand Ie brengrn, terwijt het publiek toekijkl?
stuart: MIIl'Splayed Mind OUI' ligt de

klemtoon op het ontmoeten. Anders dan in
vorig werk. interageren de dansers met el-
kaar en durven zij een relatie aan te gaan
met het publiek. Daarnaast is er ook de
aanwezigheid van niet-dansers. Ook zij
gaan een ontmoeting niet uit de weg. Ook
de wereld builen de scène. opgebouwd uit
videobeelden, wil niet geïsoleerd blijven. AI
die ontmoetingen worden dan weer opge-
deeld in kleine eenheden: een enkele aan-
raking, een gllrnlach. Hel gaat eigenlijk om
hel bewust aanwezig zijn, op scène en in
het publiek. Beiden zijn bijna verplicht op
elkaar in te spelen. Zo blijft er op een gege-
ven moment slechts één herhaalde bewe-
ging over. Aan het publiek om te beseffen
dat dit hef einde is.•

Vijver

Veto: Het aangaan van ren intrrakrie kwani
minder aan bod in vorig wrrk. Maakt dit deel
uit van je evetuttr als danstr?
Stuart: .Als je nauw samenwerkt met
andere mensen. verandert je werk en hoop
je ook dat het verandert. Na een tijd ontdek
je ook hel spoor dat je aan hel volgen bent
en leer je verbanden leggen. Zo merk ik nu
pas dal deze voorstelling gelijkenissen ver-
toont met 'Disligure Study'. Het is als een
web van ideeën en thema's dat evolueert
naarmate je mensen ontmoet. meer kennis
opdoct.»
veee: Je omschrijft deze produktie als een 'work
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in proyrm'. Kali je wrtellen hoe we de twllllie
in lijd 11Wi'UII ,fm?
Stuart: "Je wordt je meer bewust van wal
je doet. Het gaat niet meer zozeer over de
keuzes die je maakt maar over hel eigene
van hel stuk, over de manier van optreden.
Ook de rclaue met het publiek is van be-
lang; door hun manier van denken, hun
verwachtingen kunnen zij een grote irnpakt
hebben op dl" voorstelling. Wal dikwijls ge-
beurt. is dal het stuk steeds gebalder wordt.
meer lot de essentie komt. Her imcressame
is ook dal ik een dubbele positie kan inne-
men. Als choreografe zit ik in het begin nog
aan de zijlijn, terwijl ik later als danser er
midden in sta.»

Brussel ,,
Veto: wanneer mensen naar een dans\·oor$ul·
Ung gaan. verwachltl/ ze dans. Tipisdt l'OOrjou
is hef salllfnbreqqen van vormen van teater.
waarbinnen, zoals Laermans ugt. de dam ge-
zien kan worden als een.paradox. IX 9t'lide
1/OOrstel/ingwordt door t'';~I(.dallSallle passages
onderinokm. Kunnell we hià dan /log van dans
rprekm?
stuart: "Je kan hel noemen zcals ]e wilt.
Aanvankelijk leer je wel wat dans is ol
betekent, maar als je zelf aan het werk
begint, va! je in een vijver vol vragen en

,

moet je op zoek gaan naar een herdefinitie
ervan. Blijft natuurlijk de vraag of je pu-
bliekje zal volgen. Voor mij heeft de vorm
eerder te maken met hel thema van de
voorstelling. Als danser heb je wei je eigen
stijl. je eigen signatuur zodat je niet elke
beweging aan je lichaam kan opleggen,
maar het blijft wel een zoeken naar moge-
lijkheden .•
Veto: Je benl aeboren in New orteens. studeer-
de in New Vork 0111 in /994 je lIIetje !Jezelschap
'Damogtd Goods' in Bru~l te vestigen. Waorom
Brussel?
Stuart: «voer mij was hel Klapsruktesnval
in 1991 de aanleiding om naar België te
komen, Mijn werk werd hier geappreciëerd
en er is mij de mogelijkheid geboden om
nieuwe projekten op Ie starten, Hel is erg
stimulerend om in Brussel te werken. Er is
veel nneresse in dans. De kennis over he-
dendaagse dans staat op een hoog nivo,
waardoor je niet telkens van nul moet be-
ginnen. Je voelt gewoon de druk om op
t"t:n hoog nivo te blijven presteren. De
komende maanden ga ik op toernee door-
heen Europa. maar ik zal blij zijn om Brus-
sel weer te zien .•

Kris Kuppens
Veronique Paneeuw

Maandag /2 en dinsdag 13 januari danst Mea
Stuan 'They /iw'; vrijdag 16 en zalerdaa /7
januari volgt 'Splaytd mind our, Meer info zie
agenda.
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Filmreeksen in Stuc:New Harvest/Filmfun/Cowgirls

an loopl door bos meIlermoskan
000;1gedoeli' dat de inwoners

vall een op eminente wijze po-
litiek korrekt land als IJsland

'''111 land ooit nog eens zouden be-
stempelen als net 'Devil's tstana', zo-
als de lIiellwe film ',eet vml de IJs-
landse regisseur Fridrik Thor Pri-
driksson. Op zondag achttien januari
gaal 'Devil's tstana' als onderdeel van
de SlIIc-reeks New Harves in avant-
première. De klassieker VOII de week
(Pilm/wl) is deze keer va" de Belgi·
sche sineast Jacques Feyder; terwi]l in
de Cowgirls-reeks de debuutfilm vall
Pina Bausch 'Die Klagl! der Kaiserin'
en de Britse dokumentaire 'Paris was
a woman: te zien zijn.

-ncvtrs tsland ~JX't'h zich ...f in naoorlogse
sloppenwijken van Reykja vik. Nadat de
Anll'rj).,aJn~ soldaten na de Tweede Wc-
rddunrlu)! hun bara ......en verfau-n hadden,
~<,brUJklen de mlnder bt:gUl'd~ Skandiua-
ven l~ al~ guedkoPl' huilen. Door de tnwo-
m'rs van Reykjavik werden Ut' ~loPI)(,llbe·
woners alv mtcncure en gevaarlijke wezens
beschouwd: nlemnnd waagde nch In hun
"Camp 'l'huh- 7uru!t-r lil t'll..l' hand een
sneeuwbal Hl il.ln~I.lg. Ik film speelt zich af
in dc ja rc n vijîng. /t).ll~ bekend dl' lijd van
hc t voorungangvopumtsmc. dt' grolt' dm.
men. 0.' 1.I~I.lnd~(·hemel lu-vindt 7ich aan
de ovc rkam van de AII.ll1!i~ctw ocenon: re
dronn-n .·n'JII 11l"1lt' maken iu hel rock '11
mlkn(k Atuerika - voor dl' muzu-kskorc
J.<d'rllikr Fridrik'\Oll dan otlJ.. liedie\ van
onder andi-n- Jl'rry Ll'l' Lewlv en 101\i, Pres-
Il'Y.Hh-r en daar een en ...ding niet re na
gl'~llru .....n. zu-n dl' mccvtcu hun drosru-n
hl'\ nczen door hl,t harde labeur dat Lt·

tnoeten leveren om hel hoofd bov en iJ~te
houden. Dl' tamme die wc 111het verhaal
volgen i~evenwel I,lml'lijk knndde en
II1J,I).,1111t·111j.:pJpplg.· 'IrUJlit' 1I11T;r-...vm-
me j,IIUJlIe, \ ragen nu eenmaal om ehlr c ·
IIll' figuren.

Frulrik Thor fridrikWUl ( (':154) i~nu
elecu bq:np lil dl' IJ\lallllw fllm'<l'nt'. Hij
Iccrde lidlIdi dt, "'11I'I'JIJI'~vau IWI vak.
vtampn- het t't'r;tt' rj~lol!ld,,' IiIll1lijd",hrifr
Uil dl' grond, \richlte het Re'l'kJ.lVi'" Film
FI'~liv,ll en 71jn df.tt'n filmll1,ldl~chappij. en
heelt aleen Ac.ldl'm'l' AWiITd\'otlr l)l'~ll'
lIi('H'ngcl~t.lhllt' film en een n-eem andere
onderecheldingen op zijn er~1ijsl prijken.
Onk in 7ijl1 n;çenrSll' film wevt Pttdrtksson
du-, dt' ,m,lfT('lijkl' .lll,'dil,l~~l' gcbcunents-
~ell met humor IC.'d\ltrr;pt ...ken en met
VI'r.T zijn rtgcn 'billl'rlllt'tl" 'YlIlf(Hlk It'
kroeren.

Brueqel

In dl' reeks 'Filmlun' i~ volgende weck
maandag 'La Kerm c~~e Hérorqrn- 11'bekf]-

keil, een satirische kostuumfilm uit 1935
van onze - vooral 111 Frankrijk aklieve -
landgenoot Jacques Feyder. De heldenker-
mis voert ons terug naar hCI door dl' Span-
jaarden bcacuc vtaaudercn van 1616. Hel
stadje Boom staal aan de vooravond van dl'
jaarlijkse kermis als h('11dl' dreigende marc
bereikt dal een Spaans garniwen In Boom
ui halt houden. De burgemeester doet zich
nog ais dood voor in de hoop dat de Span-
jaarden dan verder reizen, mnnr hel mag
niet zijn. De soldaten komen rocb. En dan
nemen de vrouwen de zaak In handen: hel
wordt één groet. nachuljjk. bacçhauaal
feest, zoals die wel eens op een schilderij
van Pietcr Bruegel voorkomen. Geen 10<:·

vallige vergelijking. want het was Feyder's
uitgesproken bedoeling een film Ie maken
"waarin de estetiek van de grote Vlaamse
meesters zoals Brucgel zou hcrtcven".

voorcues i~'1..., KcrrnC~Sl' Héroîquc'
een grappige satire op de stereotiepe ver-
houding c n tussen man c n vrouw: dl' man
die panuanng bt:lallJ;:rijk loopt Ie zijn en de
vrouwen die voor hun 1,11kwl'(krhclfrell
de kastanjes uil h~l vuur mogen halen.
Ook de ·hYJl(lkri~j{, van de kamlh-ke kerk"
en de oorlog worden gehekeld. Berucht is
de film evenwel vooral vanwege de enge-

CHAOS
café pool s:t:1ooker

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

Zeelstraat 1 (boven Lunapark)
tet.: 016/23.33.10

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

r
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foomjkc korurovcrses die hij met zich mee-
bracht: de toenmalige Vlaamse bevolking
doorzag de satire van de film niel en rca-
geerde vernederd 1'11kwaad omdat In hun
ogen de Vlamingen als koneborareors wer-
den afgeschilderd. Onder andere om die
vermeende grolt: bcrcldwilllghcid 101kollu-
borarle was 'La kermesse Héroïque' aan-
vankelijk een sukses in Dultsla nd. tot dl'
NJzj'~ hem in 1939 verboden omdat het
Meen aan het Hitterregime vijandige prem "
zou zijn. Ondertussen bleven sommige
Franse recensenten koppig beweren dal
scvcer een pro-Duitse film gemaakt had,
D~ komroverse rond de film tal wel nooit
helemaalluwen. nel zoals de humor om
hel even welk publiek zal blijven bekoren.

Vorige week was in het Stuc de opmaat
voor een nieuwe rumreeks Ie zien, 'Even
Cowgirls gel rbe Blues'. Elke week worden

,
IW~l' films gespeeld waarin - /u luidl hl'l
in bet Stucboekje - "waanzin, kunst, lell'
gem, dl' meisjes. revolutie. de Jongen\ en
naruurlijk de liefde" ruim~cho(ll" .lanwczi,:
lijn. 'Parls was a wornon 1\ l'en Rnl'" do·
kumcruatre uil t 995 van Gn'liI Schil)(>r
waarin de vele vrouwen - gemeenzaam
ook wel 'de vrouwen van de linkeroever'
genoemd naar hun woonplaatv - dle lUS-
sen de wereldoorlogen mee het kulturele
leven van Parijs bepaalden in ere worden
hersteld. Via archiefmatcnael, foto's en in-
terviews worden we meegezogen in de
levensverhalen van de één na de andere
intelllgcme en kreaucve vrouw. De bekend-
ste onder hen zijn mensen als dl' Ameri,
kaanse schrijfster Gertrud Stein, UI' Franst'
SClrrijfsl<,rCOlcllc, Gisèk Frcud di~ all~s
wal beKend was en !xrcken schrt'cf in haar
lens ving, ~n d~ Engdsc dichl~res H.O.
(Hitd.l Ooo[ittle). Schillcr's film mom hllt:·
7.('('r .11de7.c ell ,1ndere VTOUWendnor hun
initiatieven het kulturclc lt'\'l'n ~Iuurd('n'
Slcin org.lTliseerde wekelijks ('..n ~,ll(ln en
koehl ills één V,lIl de et'rsten ~childerij~n

van dl' nog onbekende stcasso. Ook Dufy,
Ducharup, Hemingway, céaenne en Ma1issc
behoorden 101 haar intimi. Margarer Ander-
son Slichtte en redigeerde 'The Unie Re-
view', één van de meest toonaangevende
russenooelogse tijdschriften over avamgar-
defueratuur. Sylvia aeacb was dan weer de
eerste die Iets l..ag in hel magnum opus van
l'en zekere James JoyCt'. en werd zodoende
de eerste utsgever van diens 'UI~se5'. M.lar
ook meer pikante faktoren bevorderden de
bekendheld van de Parijse vrouwenge-
meenschap. Natalle C1ifford Bamey werd
l'en legende in Frankrijk, niet alleen dank-
zij haar talloze gedichten en boeken, maar
ook omdat ze "de leidende lesbienne van
haar tijd was" - zo Wilde ze met een vneu-
din op het eiland Lesbo, bijvoorbeeld een
lesblsch c ~(h.Jtll voor poczh- c n liefde op-
nemen. ~

,
I)ilt Pina HauSC"hin 1989 haar eerste

film. 'Die KIJge dt'~,Ki!.i~l'rin·, uubracht,
mag een vcrr.l~~ing hétcn. Wa~ l'IJ is zij
immers nipr één van de mees"! emlnente

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video" klank· en 1ichlmaleriaal
VideOschCrmen lOl 4 m
DISCOBAR EN CD'S
me! of zonder D.J.

KARAOKE (1.500 titels)

ii016/201.301

tlgun-n in de wereld van de hedendaagse
d.,n,,? voor Wil' haar werk dan weer beter
kcm. leek her hijn.l een l(Jgi~h~' SI<'II).Een
ellg~ dcfininc van dans heeft ze er nooit op
nagehouden: haar chureograûcên zjjn door-
gaan\ ge-kruld 1111"1dive-rse reaterinvloeden
- \'.111rmnu- 1017...:J1I1:_ war haar werk wc!
eens het elik('1 'postmodt-rm- dans upgcle-
vcrd heelt. Gl'd,ln~l wordt ('r naruurlijk ook
maar Bausch i~ Inch vooral begaan 01('1 kt]-
keu. 1111'1bedden: 'I)k KlaS(' der Kai~('rin'
is ren aanccnvchakeling van schijnbaar wil,
kkeurig caruengenonu-n beelden. Iemand
dil' met een iermoskan door een hos IUUpl,
lTIl VTOUWdil' op e<,n knrispull1 in een U"

Ic! zil Icrwljl de auto's voorbijrazen, en u,·
VOIJn. Ot' kijkt'r moel 7elf 7ijn weg vinden.
Ecu dlTUuol"gisch verhaal hoef je lliel Ie
zoeken. v..el geslHoken wordl er ook niel.
Ze willliel 71lzccr eetl verhaal \'ertellen als
wel ~en ~rcc.'rojlroC]x:n, siemmingl'n krci,'·
reil. z~ dO"1 dar dlJtlr k..cr op Keer lX'fSona·
ge~ in (,<,IJ vl'rvre ..mdellde omgn'jng I"
plilatsell 1)(>IW\~lrlli~ti~he Slemming.. hl'l
g..voc! van verli~~ .. IJ \'erwarring wordl ver·
~tl'fkl d()or dl' v.lak lange, lIIonolonl' sci--
[l('~, de ~talisch .. kam ..ra, de melancholische
muziek. d~ \'(Jtlrbijgaande naluur - hel
cnigr verh.laldr!nent is mis~chicn het
voorbijglijdclI van de ~dz<Joel1cn- ~n zwelt
uileindelijk aan lot ~ell indrukwekkend.,
kl.lCht, 'die Klag~'.

Benny Debruyne
Voor mf<l o~"t"rtI'/ljir til WOl/llerr duo' films wr-
/oonJ 11'<)'''(11" ::/r iJ!JfIIJiJ
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Veto's pittig
proefeksamen
0""09 steeds slaa9' niet de helft VQn de studenten in luur eerste jaar aan

de "nief. e" acn ePI wee. we kUIUIf'11 bij de pakken blijven ritten, maar
zo zijn we m eenmaal niet titer bij Velo.AI jaren bepleiten we de

noodzaak van algemellf' kennis aan de unief. Maar wat is dal "" eigenlijk
'algemene ke""is'? Veto stelde zelf een proefeksamen op om proffen te tonen
naar wal ze eigenlijk moeten peilen en om studenten toe Ie laten ziel, te
verdiepen ;11 wat 111' eigf'IIUjk belangrijk is. Voor de eerstekanners: jullie eerste
eksamen, veel saksest

I. Wie Is de beateter van de nieuwe
politieke beweging '10'2 I'?
A. P....ter Pall
13. ucn AIKi<luX
C. ccnsvdtam
O. Lcu Ol'luuix

2. welk gebied Is de afgelopen week
zwaar geteisterd duor ijzel waardoor
meer dan één miljoen mensen
zonder clcktricileil zilten?
A dt· Sahe-l
B. Canada
C Z,l\Tntl'm
D. Anl,1rClit,l

J. waar ligt Kelfs?
A. In VI.l,lllh-HI,!I,,1111

11lid, lt' Iwd
(.. 111("'11 hUilt' hl. de 'tT
D. Y"II dout \\,IIIII,) k.IW\\

4. Wi~ de neuk is Rou vanoudcnno-
v~n?
A. dl' ureuwe politiek ~ckrclari~ van oe

CVP
B d" WilH1JJf \.:II! Parijv-Dakar ven

vong j.:lJr
C. dl' echte uaaru van gt'lIlige XI
O. l1:11van depanelleden van 'Attc,
kan beu-r'

5. Waarvoor staal Censvdlarn?
A Centrum voor wsrcmauschc dtag-
llO)lid, in markcung

B. Ccnuum voor svncrcusrtschc diepte-
analy)l' m Mt'chdt'll

C. Cl·mi!Jih)t:nngsk,'mpaSn .....voor
diabcttwhc Molukkers

O. Centraal ~yndika"t van dktbll'U
tegen MOll1ign;rc

6. Hoe heette de computer van
Napoleon in dl' Jeugdserie Merlina?
A Conunodon- 6'1
11. Marc vcrwilglu-n
C. Xl
1). 1'\I.uht

',Wie werd bij uc PSC dit weekeind
de deur gewezen?
A. Juncu Put
B. Gerard Dcprcz
C. Gu)' Dcprc
D. J\I~quill d," t'f'"

8. Hoc hoog 'I<l<ln dl.' Dexia-aandelen

13

op dit moment?
A. J.826.-
B. 10.589,-
C. hoger dan gisteren
D.5.010,-

14. Waarvoor staat GSM?
A. Gerechtelijk Sado-masochisme
B. Gemeentelijke Stad5biblioll'ek van
Mechelen

C. Cemeeruelijk Stemrecht voor
Marokkanen

D. Glul).il[Svstcm M(lbil~

9. Wat is K2?
A. een Vlaamse TV-zender
B. dl' tweede hoogste berg ter wereld
C. et'll merk superkontaktlijm
D. de beste weed onder dl' zen

10. Wie speelt de rol van de sfectuertk
in de film Titanic1

15. Wil."noemt er zijn dochter nu
Messa1ina?
A. J-lelrnm tour
IJ. Molukkers
C. IXn Koerd in hongerstaking
O. XI

A. Sardouts
B_ den 1)1Iit~
C. Bmy Zanc
D. Julia Rubcrts

11. Wanneer was de Russische
Revolutie?
A_ in november
B. welke xussrsctre Revolutie?
C. in t917
D. elk jaar op I mei

16. Wal ligt vlakbij en is loch zo lotaal
anders?
A. de Naamsestraat
11, Duitsland
C. xurcgcm
D. Spitsbergen

12, Wie werd sportman van het Jaar?
A. Luc van uerde
B Marc Vcrwilghen
C. ccne vaocccevevc
D_ Aurouvsr-au

17. Wal is het lievelingseten van de
Smurfen?
A. Cemydialll
B. Scnslmilia
C sabaparilla
D. Alfad

IJ. Wie hoort bij de Splce Glrls?
" Md Gibron
H. Mei \,111Kim
C. MeI C
D. c.c. Md

18. Welk blad kwam in de ptaars van
de Nieuwe Panorama?
A Goed Gt""M'1
H.I",\\.1)l,17;0('

c. Xl -xtogaamc

~f11>/" '<.
_ \ \I <; ~t\O: NU -----
/ ~.'" NÓG /WA RME: p._ ~ I!

\ I_~
~,

r

,
D. Ome TIjd,

19. Wie wordt de nieuwe anchor-
womao bij het VT~f-nicuws?
A. Birgit van Mol
B. Pol De Mol
C. aan De Pauw
D. Funv De wou

20, Welke letter heeft de hoogste
waarde in Scrabble?
A.
ij

C.
D.

OI)lossing: 1 B. 1. B. 3. A, • D. 5. A. (, D.
,. B. 8. D. o. B&C&D. 10 C. I! A&C 1.2
A 13 C.l·' D.I~.".16.H.17.C.IX.B.
19. A, .20. C

o
o

o

Veto wenst iullie het allerbeste met iullie proefeksamens
0: nto Jaar9l11/924"r. 15 dd. t z ianuari 1998



• lezersbrieven een soort van absurde situatie waar een
Hare Krishna, een lid van 01>05 Dei verwijt
!Ol een sekte Ie behoren. De gematigde
linksen gaan van hel principe uil: wie niks
Legt. hOcft niks kwaad Ie zeggen.

AlIl' Icwr\reaklil"'i kunnen bezorgd worden up het redakIJl~krl·laria.1t lil de
's Meiers5traat 5, )000 Leuven en moelen voor vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn.
lid" of! dnkeue of via e-me.l \CIO~eló.sludem.kukuvcn.ac.b.,:.
Oe brieven moeren betrekkjng hebben op in veto behandelde ouderwerpen of op

Leuvense [ctudërucn-jaktuahtcit. Anonieme brieven kernen IlIK)iI in aunmerklng. de
schnjver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slecht, uitzondertijk.
en na uildrukkelijl.. en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Vl'W.
Brteven die langer zijn dan .2400 tekens (Sp3Iit:S Inbegrepen, wat nvcrcr-n komt met

:t 1.5 getikte bladzijde mei dubbele interlinie) worden in principe Ingekort. De redak-
lit' behoud, zich het recht voor brteven nict IC plaatsen,

OK,jon!JtnS in mfÎsja, zo is hn wtlltlja!lt-
weest. Aal/!Jtzitn alle ar!Ju,"ttUtn pro rJ ron/ra
tinta rJ m:hlS ruim aan bod tijn gekomtll, ath-
len wij dil onderwerp in de tf'ltrsrubr;ek afge-
storm, Om dezrlfde reden tiever /)(Jk Hun scer-
m-wurgeroep meer over de 'K' \'(111 dl' KUL,
Amlere vaslalldige bijdragt'll bfijl't1I eneraard
n~ \\-e / wetëom op om adres,

Steven Groenwals,
eerste kan psychologie

Ekstremismen
,Tud, een run- II'Ont' V,1'1Peter Tom Jont'S
die lu-weert dat er geen c kvtrcmisrnen be-
slaan (Vrijc utbunc. Vl'l(l 14~. H...I he5hlil
van zijn lx'ltlll~ wal naluurliJk ook rotaal
onverwartn: ekstrcemlinkv vkoort hel best.
en wonder boven wonder, ckstreernrechrs
hl'l ~kdll~1.El'IJ mbunr- op de koop toe
gl'~hrl'Ven 01[' n-akth- op aanvallen regen
ek~lrl'l'mlmk~ in Vt'tn: men vraagt zich af of
hij ht'In·lldl' zou gl'daan hebben bij bc-
",hllldlgingl'l1 aan hl't adres van rechts.

Imrm-rç, .:ah er dan ttKh gt'en ekstre-
ruismen bestaan. I'VJar komen dan d ...mis-
daden vandaan. hq:aall onder Stalui. tcntn
,'11 1lIlll'r\ rcgfuu-? Fukl'l en allee-n omdat
7l' \kcht ..koren up Iljll driedillll'll>lOnl'd
.....hl'Il1.l.1lje' Ik druWl'd~'1I i\ d.u hij hl'l he-
grip d,S\I'l'l11i'll1l'IIK,t!Il'llI op ba~i, van een
IOUli,'Vl' inhoud, uauu-lijk diegcm- die stelt
d.ll hel gl'\\-O'lll dl' [lt:tll\I,)(el~ lijn lnun-n
dl' 1l1,1chl\I1ll'l'rdnhdd.

]:k\lfl'mi\ll'1L vlju mcn-, ...1l dil' ver tor

over dl' vcrvr.mdclijk .., i-u al)(L'IlH'I'n mcnse-
lijkc gn-nvcu g;1<I1Idoordill 71' in d.., \,'t'r~l
~1'lhl'kw('II\I(', duordr-nkon l'11 7(1 ml'("I,11
m .TII nualltalr, )(l'II·.'!thJ.1,[i)( ,1~lil'plall ver-

1'.III.'n. Ikl VI,1.1m, BI,,~ hljl<.orh ..-eld .Ik
.11k Vrt'l'lIH[dill~{'n op een CllO willen
wcgvocn'u. ol pvnA di,' t'i5t d,)! "alle kepi-
tahsten zonder schadcvergoedtng moelen
1\<>1.1"11 "1If1'i).:l'Utl" In )",Hl IIIt'II "u)" 11<'1
IUnLl.lllll'llh,h ..nu- tll:)(rIIPt'll: lij Ifd ..ken 1111-

uu-r .. hhnd ... ~on~ekl\emie~ UI( hel principe
dat de IH'I G"d~ de alh-rhoogvn- i" wie 7U

d{)ordl'Ll~l ~11I11lmdcrda.nl lUI ,',,'11 \1\LI~Ht'
waar alle andere wetreu ,'11 hun vrnegr-n-
l'I'{lurdlg"h 1110l'Il'II worden vunucngd.

Heelhet \lt,t'l..'pd rund ekstrënusmen
is trouwcuv gl'llall'l'rt! op hel grote taboe hij
biJna lu-cl de Imk,,' hl'W"glll]-l, namcljjk d,11
zowel IIJn'lIll' al, knrumuni ..me dl' rwce
nli)dadig~Ie rt'glllu'\ lijn van d,'7e eeuw, en
l'igenhjk -c-voor 10VI:r nu-u daar m"r,'('\
!-:l'zil'll ol1\kr~r11('id in kMI rn"I.. ..-n - dal
hel kunununivmc ml'l "1171jl1 minst vijlen-
tadllig IlUljOl'11 [hmn: 't.ivn- IInir du com-
muntcru ...') \Ia(hl()ff('r~ midadlJ.;l'r is dan her
la~d~ml'. l-r-n ui t-, praak die niet wordt ge-
tulcrcerd in ("1'11<;(hijlllll'iligl' pulilid.,t' kul-
luur dl~' voor een sruk I~ ~d)J)eerJ op een
ckvktustcve di,lbo[jscring van ek~lrel'm-

rechts. Hel doel mij dan ook denken aan

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

Horizonlaai - I Af Ie ll'~l'n atvrand - Graansoort 2 Plaag - WJpt'1l 1 1.('III-:«'l\laal -
Bovennatuurlijk wezen - Pamllielld 4 Rondedans - Ton _ PapI'gaai 5 Harhaarv
6 Gl'l'Sll'Iijkc - M~ger, fkl~ 7 Praktisch voorschrift 8 Ernstig - europcaon Oudsu-
zoon van Noach 9 Bepaalde kerk - Kultuur - Halk IU Blood - Vreemde munt
\ I wegkontakt - ccraunnc.
vcrukaat - 1 Zoogdier - Naa~Iig 2 Mansnaam - Voormalig visverseiland '3 Spil
Vurig - Chinese lengtemnat 4 Staanloze amfihh- - Groep~gnvij~ groeÎl'ndt, planlJt'~
Doorhoorde stop 5 voorkomend 6 Eclugcnnot - Zoogdier 7 Kluchüg 8 Dclfplaat~
Elcklro-l'lhd<llogralll - Drank 9 Reeds - liel allerbeste - Kenteken op Nl'{krlal1d~l'
auto', 10 Onbelemmerd - Ml't~Ill'lrf gevtccutc 11 Ondeugend grappig - ücet van een
zeilschip.

Door Filip 0(' xeukctccre
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~ zoel(ertjes

Opn
Zoekertjes zonder kommersteel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren e .d.] zijn N"

gratis. Voor de andere (IC koop. IC huur, tikwerk) wordt 100 frank per weck aangcrek- Kot,
end. De redaktie behoudt zfch hel rectu voor een zoekertje niette plaatsen. Gebruik Tdc
onderstaand rooster, I teken per vakje, I vakje lussen de woorden. Zenden aan of Adro
afgeven op 's MciersSlraal 5. Via e-mail kan ook op veto@vclOstudcnLkulcuvcn.ac.be. Telt:

Jtk,
T,~

~

§IiiiIi

I::[~ WIE VAN DE DRIE?? sruoecr. ::l orgar
wil n-
uek.
debat

~~

, '-"_' de scl
Tien t 118 Tie BB N an ISI a 11 pleite

Tel: 1)' lUO,30 Tel: 2 ,]( ,02 li pagm
, , , rebru• ,

Ma,.Q • 22u, Vr. .: 9u, ~ .-\r,,'· I',
febru

~, Ma crgar
vr. h'Q: 20u. ~: ",·m. - iM'1Sëi1
Zal ·17u, aang iooI ,Ktijdens Kl . 5 keling

grom

..J Mijn senoenen zijn I:ccn auukwueuen.
.J De Puzzel - een centrum voor restdentieel
wcl1jjmwerk - loekt een vri)lvillig(§llcr.
Koutakt opnemen met lef Barbier. 23.54.36.
..J H.• we lruly hope: you enjoyed vour 20lh
birthdar prepare for the thmgs still ahead. C.
U. S()(JII .
.J Dil jaar eruucteet. \'olgend jaar weer op
ecme sneeuw. B.A
.J Geslgnecrde Ieto's \"an W~lly en flandria IC

knjgcn in de Shrink.
..J One year later. the story oonnnues. L.. ga je
met mij naar het wctsprckcndhcidstornoo]?
..J K.n.A. zegt: hoge tnppen. diepe dalen. Don-
eter niet io een r.wijn, lieve vrienden van het
A_Team .

..J Help, Ik ben mijn kers verloren, ergens HlS-
sen de I'arijsstraat en dl' Munl5lraat. Gelieve
mij Ie kontakteren ergens In een goot. Dries.

.J Leve de konkurrentie. IJelgawm

..J Ik zoek C"C'n kamer voor emd januari. begin
februari. Eventueel ook voor een volledige
maand. Hel Steven 01123.29.85 .
..J T_ heeft ruks met H.
.J In feite beslaat Histuria met meer.
..J Dinsdag 13/1 ergeneeen het Front der On-
derdrukte SlaIkn een beloging voor meer
biefstuk en de invoering van hel snelniezen
als olympische dlsstpllne.
" Hey, wc're headhncrs. lIaby. Op 4 fcllruari is
hel eindelijk weer eens zover- Veto nooigt u ren
dans in Rumba b- Co. Zullell erbl] 7.ljn: Rcpra-
zent. DJ Q, Aphrodite. U2, enenneet arorbcrs.
Pavemeru, rorque en Etienne dl' Cr':cy.

" Meer 1.t'lr~: 11. denkt dat 1'( kIS is. Laat II

nakijken, 11.
"lieren, de soep was 110g te warmt

" From Disco 10 Disco

Huisvesting Lissl
warme oproep aan leder dit" 11Chgdukkigt" bezuu-r mag nocmen van een kor, appane-
111"'111,nederig stulpje. zrtld e rkarncrtje. horclvuuc of wat dan ook. Dil jaar organiseert
Sportraad van 21 tot 28 tebruart hel Leuvens Intern~tionaal Studenten spert Tornooi
(LhslI Om de 350 buuenlandsc ~1l()r1kvl'lingl'n een \laJpgt"lL'gellhdd IC bieden, hebben
we nog lied bereidwillige studenten 110(118. Vod je je geroepen om mee te werken aan dil
tornooi op Europees nivo? Of wil je je talen eetenen gl'durtl'dc een weck of een gralis
vakenne in I\l'! buitenland versieren, allemaal in ruil voor ehkele vierkante meters van je
km? Twijfel nlct langer en vul onderstaand ~lr{){JI..Jem:
Ik ben gcïruercvscerd in: 0 Tc ~IJ1X:1Ileggen

u Begeleiden
AanLJI personen te slapen te leggen ,

rkmgcn: üvm nauonatncn. taal ... ):

'oen: •. __ . _

dil bril"[il" opsturen of grw;vll even f,mgsk,wtnr of MUm naar hil srvnrafldsàrtl,m'lat,
ruwst 101.3001 HnTrl«(ul- n.91.H.faK Jl.9199}

-.J Wc wensen hicrtn] Enk Huy~t veel. 10111el
zeer veel. sukses met Lijn nieuwe lamp.
~ Waarom met alle chips vetvangen door
peper en ZOUI superchips?
">/ te pubhc. C'~I Ie film
-J Er gaal een grapje rond bIJ de germaansc .
DI1 in de trant van -weet ge het al, er i~ een
feestweek geweest lIij Historia.·
.J WOensdag -4 februari, Rumba & Cu: VelO'

res:
'oen:

thuis: .

kc\! naat dC'folder hij hel postkantoor
-J I!htnria ~uü~, en dat geldt ook voor 98
..J I~ mijn It'),.~! goed doorgekomen? ZoI1lCI bel

nu] dan morgen eens.
..J Ja Pascal. uw tt'ksl is goed doorgekomen.
-J Hier nt>g11laal~ mijn lebt .
..J Pa~II!111
" Op 29 januari, allen Uil de koffie biJ K()('n en
Kami..-I!

o. ..

• berichten
nt lid zoek1 vAjwiiiigers
, Aid is een nartonale studenten-
satre die de Vlaamse SWdC01 bewust
ken van de derdewcreldproblerna-
I jaar kaarren ze door middel van
11, publlkaues en videovoorstellingen
ve Noord-Zuidverhouding aan en
ze voor eerlijke handel. De kam-
wordt gevoerd in de weck van 16
rio Op dinsdag 17 en woensdag 18
Ti wordt er een informatiebeurs ge-
tseerd waar er ondermeer aandacht
eed worden aan reizen naar ontwik-
landen. Om hel informatieaanböd zo

mogelijk Ie maken, worden er nog

menscn gezocht met enige reiservaring
naar de derde wereld om er mee te weekeu
aan een inlostandje. ceïnreresseerden Zijn
hartelijk wejkcm op dinsdag twintig januari
om 19 u in MTC (SI. Michie!sstraal 6, Mil
Hogeschoolpleln] waar er concrete afspra-
ken zullen gemaakt worden. .

Heb je zln om mee IC werken aan de
kampagne zelf, kom dan eens langs op één
van de vergaderingen, elke dinsdag om 20
u in het MTC of geef ons een seintje:
016/32.45.81 of e-rnarl op student-aid
IiJkuleuven.ac.be. Meer informatie vind je
ook op het Internet: hltp:1I
hal.ulyssis.kulcuvcn.ac.bc/org/studenl-aid.

• agenda & ~ ad valvas DOOR HANS VANDENABEELE

MAANDAG
20.00 u Fll.M I'llmhm: 'Tollch er EvU' vall OfSOIl

Welles, in de SlllctMI. teeg. t 001175, 0,&.

SIUC.
20.00 u KONSERT Soloprodult:lle Ilenjanlill

Scrcu, In LemmenslnSUHlUl, Jteres1T~al 53,
toeg. vrij, org. Konwllvcrcnlglng Lcmmens-
tnsunnn,

20.30 u DANS 'They LIve In Our Breath' van
Mes SlU~rt. samen rIltl Gaf)' HUL In de
DanSSludlo. NwmS<eStrut 96. tIXS.l00/J5-0,
0'1. Klapstuk.

22.10 u f'ILM Ncw Hervesr. 'Counin!! cocnoev'

van Pau] Tarannno. In de Sluczaal. reeg.
1001175,0'1. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FlLM Cowgirls: 'ParIs was a Woman' van

Grela Schiller. in Stucual. roeg. 1001175,
org. SIUC,

10.00 u BEURS De Nîeuw~ Paardenkaledraal
sp«h de komedte ·O~W~r~ldverbctelaar', in
de Sl.1dKhouwburg. reeg. 1501250/4001500.
mei gralll: inleiding om 19 u. 0'1, KC Leu-
ven.

20.00 u KONSERT Slmllltaanko~ncn laalste-

Crimen
·'4/01 om 20.00 u: Gezelschapsprllen-
avond, in Fakb'lT.· IS/Ol om 20.00 u: Bij-
zondere Wrrkgrocp Onderwijs. in TIr Na
rrcch

LBK
• DIOI xabomeravood 10 Gnorsl.· 14/01
Debat MAl>.

Medica
• 13/01 om 21.00 u: Centrale Raad.· IS/Ol
OOI 22.00 u: Technonight. In in noc's Bar.
• 16/01 om 21.00 u Venrek Ski. op Sint-
Jaöobsplëln.

Psychologie
• 12/01 Franse Avond, in in de Shrtnk.
• 15tOI Gr/GlrtUW/N-afrekeningspany +
blerpromotle, in de Shnnk.

VHG
• 14/01 om 20.00 u: Wel"PT~kendheidstoer-
nooi, met o.a. Kaledll.'tlu, Ekonomlk.a, eer-
man ia. VRG. VIl( en Jan Itauteklet, Herman
De Dijn. Mdrk Eyskens, Jecques nerbcts, C<lrl
Devlies. In MTC 00.10.

m
·12101 om 11.30 u: Hröodjcs (tol 14:00). in
TlJeokot.' 12/01 om 12.00 u: Kursusdienst-
permenenne Out I ):45), In Theekot. • 15/01
om 13.00 11: KUfSusdicnSlp~rmall~ntle (1("11
1):)0), in 'rucokcr.

Wlna
• 12/01 om 20 JO u- rrcgalabdl. in (he Basr-
ment.. J)/OI om 20.00 u: Blijsprl 'zette Ne-
Ie krijgt haar eerste taJldle1·. in Ulal Malpcr-
tuus, tocg 150/200.· 14tOl om 22.00 U'

Winabar onderaan Alma 1.

jUr<óludelllen Lemmcnstnstituut optie 1I1Stru-
mem en 7.3ng. I" l,cmmenslnstiluut. Here-
SleM! s r. toeg. vrij, erg. KonSCrtveTeniging
l.elllmensinSlituul.

20.30 IJ TEATER De Onderneming met 'I(ip-
stuk'. in Stuc-vtartängennraat 83. toeg.
200/350, arg. surc.

21.30 u FILM Cowgirls: 'Ok KJagt' der Kll$erin'
van Pina Bausch. in dl' Stucr.aal, IIXS.
100/175, org, Stuc.

WOENSDAG
13.00 u KONSERT Uur Kuhuur.liedr~dtal lIIel

liederen van Haydn en ,",oun. In KC Ro-
maanse Poon. Kaprl. Brunelsruraat 63,
toes. gratis, org. Kultuurkommbsic.

15.00 u TEATER 'De TIen Geboden njn weer
inl' in WagebuY!'. Brus!ir'lseslnal 63, tors.
350/250.

20.00 u Fll.M -ctauee Françol$. ie film de SI vte',
Frans-Bf'Igi5chf' doounematre uh 1979 van
Samy Pave!, In Vlaams Ftlmmuscum. vanoer-
kelenslrut JO. toeg. 20/50, org. vtsams
Ftlmmuseurn.

20.00 u FII...M Cowgirls: 'Ole Klage der Kalscrln'
vlln Plna Bausch, In in de S1II0'.3al. Ioc:g.
100/175. org. Stuc.

20.00 IJ KONSERT Slmultaankcnsenenlaatste-
Jaarssludemen LernmensinslîwUl opue
IllSlrumem en tang. In Lernmensênsthuut,
uerestraat 5). teeg. vriJ. 0'11. Konscnver-
enJglng I...t'mmensinuüuul .

20.}0 u TEATER De Ond~memi", met 'Kip--
Sluk', in Stuc,Vlamingcnstrul 83, tOt'g.
200/350. org. StIK".

22.30 IJ FlLM Cowgirls: 'Paris was a Woman' van

GrC:1<lSd:lilk:~ in SluczaaL loes. 1001175.
0l"J. Sluc.

Ol.ta }lUJrgang24 nr. 15dd. 12 januari 1998

DONDERDAG
20.00 11KONSERT stmuuaankcnsencn Idiltste-

Jaarsludente]\ lc:rmnen~inslituul opne inSITI'-
ment en zang. in Lc:mmcnsînSliwlu, lIere-
sera;!1 Sl, locg. vrij, org. Konsc:rtvercnlging
lcmmensinstituIJI.

VRIJDAG
20.00 u TEATER 'De 'neng Geboden rijn weer

Int', in WaKehllys. Brusselsestraat 63, teeg.
350/250.

20.30 u DANS 'Splayed Mlnd Olll' van Meg
Sluan. in de OanSSludlo. NaamsesiraaI 96.
lOCS. 200/350, org. Klapstuk.

ZATERDAG
KONSERT YIISIlllÏil (mllsic lor rituals). in Los

Buenos (Parkslra..al (4). 0rs. Los auenos
VZW.

20.30 u DANS 'Splayed Mind OUI' van Meg
Swan, in In de DanSSIudia. NaamSe1lnal 96,

10t'g. 200/)50, erg- KlapsIuk.

ZONDAG
15.00 IJ KONSERT NicuwjaarskoOi.ert Jeugd 6-

Muziek: stlhermontsch Jeugdorkest van
Vlaandcrt'n o.t.v. Robt'n GrO'lloL in Sladl;-
schouwburg, IIXS, 350/250/200, erg.
Jellgd&Murick,29.14.21.

15.00 u TEATIiR 'Nina & Thomas'. in Audito-
rium Minnepoon. teeg. 200/160, org. Jeugd·
leatergczc:1KMp LUl(emburg.

20.00 u FlI...M New lIarwsl: 'Orw's ldand' van
Fridrik Thor Fridriluson. in de Sluczaal. loeg.
1001175, ofl. SIUC.

20.30 U KONSERT Jazz op :rontLlg. in de SIUC-

b.lr, 10t'g. gratis. MS. SIUC.
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Witte raven: Jimmy Simmans. een Indiaan uit de Prederik Lintsstraat

"Je dianennaam moel je verdienen"
j",,,,y Simmens. De

naam ug, je wellidlt
niet veel, maar de
, fKr500n ereenter 'leb fr
ongetwijfeld al wel

ergens opgemerkt in hel
Leuvense straatbeeld. Mogelijk heb je
je daarbij a/gcvmogd of er in Leuven
ergens ee" western wordt opgenomen.
Of misschien dacht je dat Jimmy zijn
tippi heeft verlaten om zijn heil Ie
toeken JIJ liet welvarende Europa.
Niets vall dat aller. Veto vond de lijd
rijp de man eens aall de tand te voe-
len etl zie: Jimmy blijkt een innemen-
de, in Maleisië geboren man die, niet-
tegenstaande zijn opvotdi"9 in Euro-
pa. op toetaoctit is gegaan naar zijn
roots, en die ze n09 Ileeft gfvOI,den
ook. tn zijn kamer - eigenlijk een
indianenmuseum met een schal aan
voorwerpen en boeken - werd aan
ons de waarheid en "jets dan de
waarheid schalks onthuld.

-

Jimmy ISgeboren Of) een kkin erlandjc in
M.llei~i,l in 1961, ZIJII vader en moeder
ht"'fl hij m}(lil gekend. noch heeft hij ooil
~e\\le!t'n of hij 111'10:broers o! zusseu heen.
Hij verbleet ,'t'r~! negen maanden in l'en
wr-cchulc 101 hiJ werd ILl'.I,jHpl~~'ldduor een
j'l1!;d'l' \',ld,'r ,'1\ een lklgi:><Ill' moeder.
wanneer JilllJlly anderhall was venrok de
hdl' falllilk naar Duil,l.lnll mil zich uitrtn-
clellj~ te vesugen lil hel Verenigd Konink-
rijl., 'Ei~eJlljJk w.l\ ik liever .11,kind langer
in ,\<1akhlt' ~ebll'\TI1, lIIdJt 11. 1t'l1min~ll' de
kultuur en de- t:MI \,1111111)11gl'l1<o.'oOridand
kon h-n-n 1."IUWI1," aldus jrrnrnv. Hel ver-
v"lg V.lII lijn relwvrhaal 'lw e l.le 7Kh, nol de
... hcldllllL \'.111,jIn oudcrv. af in h r-1Vt'n:
rugd Kl1nmknJk - waar IIJII adupnevadcr
I~",(lmh- .'n in JI,:j,o.!k, ,"".Ir lijn aJojlllt'·
mo ....h-r vcrnh'ef. '11. IlI'h n~ lil Grobbcn-
drm I. hij dt' nonnen Uil school se7,·tl'n,~

Z~'~jaar ):ckdt::n \.(·,tig,le Jirnmy zich te
I euven .'11 h"t lkt er naar Uil dat dat nog
wel voor een tijdjl' liJIl vaste \ttk blijft Hij
hn'h vr zlch knu~ llem~talkaJ vj) een ka"
menie in Je predenk trmsuaat. De hele
kamer hdnllt HII m~'l ...eren, bironvcllcu.
t.m),}h,m-J..\, VI,l~~(,11II1t'l sjamanen. vn-dcv-
piJp.;,n, [lIJkn c·n b,)t-:el1.en I)og vee! meer.
konem u-veel om IC verhui,,·n. AI van ln
71Jn klnuajaren \\1,1' Junl11y ~l'Id\~iI)ecrtl
door de kultuur van lil' Iudlanen - 'Je
l1la~ dat woord niet tWblUikell, Spreek lic·
vcr "v,'r '1)('1 ''1'I''I'f"nkl'lijk Ntxrrd-Anu-ri-
kaansc volk' • - dl'or hl'l .:n.'tig lezen van
!!t'~dlll'dt'ni\h"ekell e-n hr't bd'ljkt'n van
w ..-aern, en dukul11t'lIIalre, Bovendien had
Lijn vader vvu vncndm met r-en gWI.· tarnt-
ht· in [).11.t>1,1en Nl'hra\l.a, 1roeger de echie
lndtam-ngcbicden. waar IImll1y.1<o.'1(n'S

weken op N>7(1ol'ktv geweest retensen Ier
plaaht· dm hn-n \a,lk \',·rl.c·,'rdl'lijk dar hij
bIJ de vram van Ik ~ltJU" tspreek Uit 'Sce')
hoorde Jimlll}' hedl daar voor hel eer»1
echt kOrl1.Jkl g"had IIlt'l dl' mensen zelf en
vodd,' 71<h,lg"llbhkl.dijl. ~Ierk verwanl en
knndurl.1b.,'I('f in dit' kulluur,

Jukbew
Vol!o:el1~Jilllllly weten dl' mn'ste men·

sen no~ altijd nitl goed hoc dl' (geschied.
kundige) vork nu eigenlijk JiJn de de Slee!
lil ·Soms ,lellen ze dan I'ra~en z,... I, 'Van
I..'elke SIalIl 1)\'11je afkomstig?' of 'Bellt u
mis~hi,'n el'lI Chint't·S?'" Hij Il'~t uil: -Vijl·
tigduill'lld jaar gd\'(ten wa, l'en gmltl dec!
van dt· ailrdl' ()vt'rdd.1 111,'1ij', wa.ndo{)f
ht'l Zl'l'J,cillakll' ('I) lO bijvuorbl'dd Ul'
BI'rin)."<;tr.lalh"~('11 Sibl'fi,' ,'11Ala,ka kon
wordt'l) Il\"t'rgc'\wkt'n door Ul' in A7i,' k·
,,'nd,' volkt'fl'lI Op di,' 1ll.1nit-r 1>I'vlllklt'n
A7iilll'l1 Uil' }lWII' ,tlll.kt·TI \',]n Ala~ka. C.. ·
nadil ,'11Anlt'nk.l ft- kan dt, gdijkl'ni~~cn in
jukl>l'l'mll'TI'n nng ,lhijd \',I~lq{'n('n 1\I~~"n

Indianen en eskimo's - wal eigenlijk een
scheldwoord i~voor '(auwt' vtseter' _
enerzijds en Aziaten anderzjjds. Die grote
groep zwervers 1'11'1logi«:hl'lwijs UI\«'11 in
wel "dilhonderd verschutende startunen
die zich op hun beurt verepreidden 101 in
Flonda IOc, Daarvan wav dl' Stouestam uit
Sourh DilkQI.1mei lijn nu-er dan 7r-shou-
derd leden één van de mach,ig~lt'·

F'en~ Jimmy hcgil1\ te venenen over de
lndlaoenkuttuur Is he! l110eilijk om h('111af
te remmen, lIij vervolgt zijn verhaal: "Er
moet een belangrljk onderscheld gcmaakr
worden lussen pralncstommen (grt,u·plmrtr·
stammen) en dl' Indlancn die bijvoerbeeld
in de bossen woonden, De eersten wonen
immers in ekskluslcf door \ rouwen ge-
bouwde en af 1(' breken tippi's (en niel

om dl' bizons in de

vlakten gemakkelijker te kunnen volgen
Dt' Indianen Ull de bos'Ç('o woonden d.lIl
weer in met dierenvellen behangen iglo·s.·
Beid ..·n zijn te zi('n in dc Amerikaanse film
'Dances With wolvcs' van en mei I<evin
Costner, Herinner U blJvoorbedd de Paw·
\lees, dl' Indi.men met hel punkkapsel, el,:n
kaal hooft! mei alkelI hl hl'l midden een
~tronk hilar_ .limrny hedl h,'1 IIÎ,'I :zo vnor
de Hollywoöd.interprelalle van de 'AllIeri·
ran naIÎ\·t ...•. Volgc'n~ hem let's je heleT hel
boek van .lohn DlInb,1( el1 de n'porlage Villl
f(ll(lgraal Edw.ud Curtis alsJe een edue
goeie inleiding in dt' indiallellkultuuf wil
krijgen,

Ik kll'din~ en hr..,rdrarlu van Jimmy
vall('n 11.1HIllflijkII('! ,','r~1 tlJl t'n hij huill·n·
~Iailll(kr"i w('kkl'n 7ij wdlichl {'('TIgrolt'
do\h nil'Il",~~kri~ll('id, .limmy drilagt hij
twpa.lldt· gc1ti:l'nhedt'n ('t'n uil h('('n ,,·r·
I'.lardigd(' t>I)f~lpl,l.l\ meI di\(l hal,hand

Ook zijn vele oorringen en zIJn lang zwart
haar mei kuif maken van hem l'Cn opmer-
keliJke verschijning, 'vroeger werden borvt-
plaat en halsband gebruikt om de krilcht
van pijlen Ie verzachten en bepaalde wurg-
technieken Ie voorkomen. Voor dit: zaken
werd geen ivoor gebruikt maar beenderen
van geslachte dieren TOt'Il tudtanen tm-
rners nog volgens de oude tradities teerden.
werd er bijvoorbeeld gejaagd up Ameri-
kaanse bizons - waar er nu Ilug bljzondl'r
weinlg van overblijven - maar dnn IV('rl!
ZO'II beest nok volledig opgehnukr, tol 1'11
nlel dl' beenderen en de blila5. dit- lOl wa-
terzak werd verwerkt." Zijn verschijning In
hel ~!raatbce1d wekt nler cnl.d nreuwsgte-
righcid maar ook wel ec·n~ een spom-ndc

Of hij soms lasi heelr van raov-
rkingcn?

(fOlelMeno Sdllll/fS)

mnk rijk is er veel nu-er racrcme dan hkr Ik
veronde~lel dat sommigen 7ich wel .·en~
afvragen of ik niet uit een of ander rest'r'
vaat ben Olllsnapi maar dal kan n1(>dgt'n·
lijk niet veel.schelen, Voor mij is hel alvasl
duidelijk dal alle mensen gelijk zijn, onaf·
gezien van hun huidskleur of hun kkding·,

Wonde
Op de vraag O/l'r IIU nog gebruikl'n

van locn be,laall. henadrukl Jinlllly de nug
slel'ds nie! te ond('rSChal1ell rol v~n dl'
llleuicijnmanllen bij de WeSler~(' Indianen,
Hel is imlllers nóg ,teeds hun taak om alles
zuveel 1ll0!:dijk IC v()()f~pdkll - w.Jb dl'
il~lmlngic vandaag - en wijze raild IC kun·
m'n vl'T'schilffen urn ht.'jlilalde zit'kle, lIlel
gell{'e~kradlligc kruickn IC'gl'm'/l'n, 001.
wij~1 limm}' op de nug IX'\laamk g,'\'d>lJI1\l'
om ('('nmaal per jaar "icr d.lgell ,'n vit'f

Je krijgt nog altijd een
Indianennaam wanneer je
kunt bewijzen dat je goed de
oude tradities kent. Jimmy
heeft nog niet zo'n naam al
wordt hij wel soms
aangesproken op zijn werk
met de naam 'rokende beer'
omdat hij zo veel sigaretten
rookt.

nachten na elkaar IC dansen op Indiaanse
muziek om bolt' geesten te verdrijven en
Il'gdijkenijd de gunst van de goede geesten
Ie vragen.

Niel onbelangrijk voor Jimmy was de
reportage Uil Humo waar een vrouw-
met dl' Indiaanse naam 'Blauwe Wolk'-
l'en soon van zweeeessres op Indiaanse
wijze organiseert. Je krijgl nog altijd een
tndtanennaum wanneer je kunt bewijzen
dal je gOL'tl de oude Ir.luitil·~ kent. Jirnmy
heelt nog rolCIW'1l nnam al wordt hij wel•soms ,langesproken op 7ijn werk mer de
1111al11 'rokende beer' omdat hij veveet siga·
reuen rOQkt. Jimmy werkt in de Aarschotse
V/W BTOthçrhood aan projekten en ten-
tn(ln~lellil1gt'll over vreemde kulturen. Ook
de lndtaanw kultu.l}r komt er aan bod 71>11i11
Jimmy ook een beetje 'zijn' kultuur in ons
land kan be-leven en dil' aan de grote ma, ....1
kan "(>lI",lellen.

Toch nutkent Jirnmy allerminst dal het
vrij sledu is gesldd met het volk Waarin hij
zijn roots heef gevonden. ·01' gevolgen
van de svnemattsche verdrukking van ln-
dunen zijn Ie vergelijken met èt'tl onge-
lleesliJke open wonde. Mijn volk za' uat
wellicht nooit meer te boven komen, Eer~1

waren er de blanke S'ludlOt"~er ...tlje hel
l.md opeisten, ~{'v(lilid door hlilnk~' lnwij-
kellnlo:t'l1dit.' op zoek waren n.\ilf grond <1111
lkh IC vesugcu. In h~'1 ....·rI('dt'o werde-n (Ie'
afspraken met de opperhoofden nooit ocsc-
J..OIl1\'lldoor tk- Amcnkaanv- TI'llt'ring, In
IS68 bhvuorbeeld werd bij de aanleg van
een cpcorwcg (ik 'Bozcrnon-trta!'] dl' ,do
vprakcu II1t'l dl' tndranen genegeerd. Ook
van hel prUCt'~dal is aangespannen door dt'
Cht'}'CIIIIl'- "11Arapachostam tegen de
AlII('n]..aan!>l' overheid om de voor die tn-
dcmcn h('lhgl' Hlack Hill~ weer in eigendom
te verkrijgen vcrwacht ,I. niet veel." Die
ht'II\'I'I, 7ijll ht'lhgl' gcbedsplaat-cn uk al
ecuwen door dIe stammen werden gebruikt.

T(Kh tnoeten It' \lJlgl'm Jimmv blij\'ell
\edllell voor hun rèChlt'n, Samen mei de
o,'crwaarl!.e ,plfaal waarin 'zijn' ",,011.zich
Ix·vindi. benadruk I Jimm}' dOl1er in dot sir·
kd - eell !JclangflJk IIlJlaan~ symboul -
van het [('ven een grole bilrs! zil. Ot' loe-
kOI11)!7iel cr 1Ikl r\>lJ\kkurig uil. IllKh
vnor 7_ijnvolk dill 7_ichverpaul)er(! H~rug'
Irl'kl ill de Hf(){)I~ledcn en dilil( aJn vele
WeqerSt· ~C\',lTl'lI (alkohol en drllg~) wPrdl
bl(lolgl'~\('ld, noch voor ril' aarde oJlzicll die
1<11JilllJ,J,}rdl' vl'rniding wordl g('holpen
dvor de We\ler5t man kr ,",lil le\'('II, Jilllll1y
k.lII 1ll'1 ni.'1 gl·lm.'g ht'nadrukkell dal -de
aardl' ons niel loch,'ho{)fl maar dal wij be-
hml'tl \tIt (k ,l.ude-. da,UIlII1 kllt1tlt'1l IVt'
.1Id\1' )lllllll\' nog altijd i('l~ np'lda'n uver
hl'l ~\).. rt k'vell dJI Indl.men 111dit, tijd led·
uell, ah "lhll' n1l1llUrlllt'n",'n_

Piiscill Seynhilt've
I-lans Neds


