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Onvrede bij aggregatiestudenten germaanse

Aggregatie germaanse beslaat 60 werkdagen te veel
.,

en je vol motivatie om na je
studies in "et onderwijs te
slappen en denk je eraan om

tijdens je ticentles de aggregatie-ople;-
diu9 te volgen? Denk dan maar twee-
maal na. WQlll zoals de hervormde
aggregatie-opleiding dreigt uitgevoerd
te worden, haal je je een zware taak
op je nek. Hel lijkt wel alsof men van
de lerarenopleiding een iaar extra wil
maken. Dat is alleszins ook de bedoe-
ling van erereklor Dillemans die in
zjjn veelbesproken rapport de aggre-
gatie wil onderhrengen in een vol-
waardige derde cyclus. Maar vooral
de aaereeatiestudenten van gennaalJ-

hard Ie verduren.

te halen do" mensen vall een andere
richti"9. waf volgens heli niet zo is
aan de Geutse universiteit. Ook hel
feit dat veel seminaries georganisurd
worden tijdens liet tweede semester
va" de tweede licentie stemt IIe" "iet
gelukkig.

TOl voor enkele jaren lelde de aggregatie-
opleiding zeshonderd werkuren. Hel minis-
terie van Onderwijs vond het raadzaam om
hel aanral werkuren op Ie trekken zodat
leraren sterker in hun schoenen zouden
slaan ets ze voor de klas verschiJnen. In
1020 uren wou men er zo In slagen iemand
voor Ie bereiden op de Ieraarsnet. Dat is op
nch veel om Ie kombineren met een ucen-
tie-oplddlng van tweemaat vijflie-nhonderd
101echnlenbonderd uur. Maar dal betreft

Htf wrhllal van dr trrugkuT viln Ithakll naar dr Jtad lust u op pIlgina's JOen J I.

enkel de teorie; de praktijk blijkt nog
zwaarder uit Ie vallen. De germanisten die
vorig Jaar hun opleiding van 1020 uren
aanvallen. vinden de werkdruk Ie hoog en
slOl':gen aan hel sijferen. Ze stelden vast dat

als ze alle werkuren voor seminaries en ta-
ken optellen. de opleiding lussen de 1470
lot 1670 uren vergt. ln vergelijking mei de
elfhonderd uur die is aangegeven in de pro-
grammabrochure, komt dat neer op zo'n

InschriJvIngsgeld IIlgend Jaar 18.500 Irank

vijftig à vijfenzeventig fulltime eXITa werk-
dagen, gespreid over twee akademiejaren
van gemiddeld honderdvijftig werkdagen.

Professor Gotlhals, die zowel aan hel
hoofd staat van de aggregatie-opleidingen
In germaanse als aan hel hoofd van de sek-
tie akademIsche lerarenopleiding van deze
entversneu. erkent dal dil nog modlljk te
kombineren valt lijdens de Itcennes: -ne
minister heeft wel de bedoeling dat het nog
kombineerbaar blijh, al voegde hij daar zelf
aan toe dat het waarschijnlijk niet meer ge-
makkelijk is. Maar op papier zou het dus zo
georganiseerd moeren zijn dat het kan. WIJ-
zelf hebben evenwel, vanaf de vernieuwing
die we moesten doorvoeren omwille van
het dekreet. gezegd dat dat kwasi crimoge-
lijk Is. Wie maximaal aan zijn licentie zelf
werkt, kan dat hoegenaamd niet."

•

Morgen wordt er op de Akademlsche Raad beslist over hel advies
van de vlaarnse tnteruntversuatre raad (Vlir) om het inschrijvings-
geld aan te passen aan de gezondheidsindex. Als het advies gevolgd
wordt - wat de algemene verwachting is - betaal je vanaf
volgend jaar 18.500 frank om je in te schrijven.

Sinds het akademiejaar 1995-96 worden de inschrijvingsgel-
den geindexeerd overeenkomstig de evolutie van het geaondhelds-
Indrxsljfer. Daarvoor moeten twee voorwaarden vervuld zijn: ten
eerste moeten de vastgestelde" bedr agen binnen de dekrereal vast-
gelegde grenzen vallen en ten tweede moet de index mlnstens
twee procent gestegen zijn sedert de laatste aanpassing. De laatste
..anpasslng gebeurde in september 1995: toen werd het Inschrij-
vingsgeld verhoogd van 17.500 frank naar 18.000 frank. Gezien de
gezondheldslndex met ongeveer drie procent gestegen is sinds

1995, advtseert de Vlir nu dus een verhoging tot 18.500 frank. Het
inschrijvingsgeld van de beursstudenten blijft bij het oude - 3.200
frank. In tegenstelling lot de situatie In 1995 worden de bedragen
voor bijna-beursgerechtlgden nu wêl verhoogd met tweehonderd
frank tot 9.700 frank.

Deze ve-rhoging geldt voor alle vlaamse universiteiten met enig
voorbehoud voor de VUB, omdat zij zich op dit moment "In een
Inhaalperiode bevindt". In Brussel lag het irachrijvingsgeld immers
gevoelig lager, dil akademiejaar verhoogde de VUB het Inschrij-
vingsgeld mei ongeveer 3.000 frank om op hetzelfde nivo als de
andere universneuen Ie komen. "De VUB streeft er weliswaar naar
om tegen het akademiejaar 2000-2001 op hetzelfde nivo te Slaan
als de andere Vlaamse universiteiten", aldus de tekst van de vllr.
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Burnout

De aggregarlestudemen van germaanse
stellen de sektie" akademtsche lerarenoplei-
ding van het Akademisch vormtngstesuruur
voor Leraren konkrete maatregelen voor op
twee nlvu's. Ten eerste eisen zij dat de
werkdruk voor de twecdeltssers. die hel
eerste slachtoffer werden, drastisch beperkt
wordt zodat ze de aggregatie binnen de
licenties kunnen afmaken. Professor coct-

vervolg op p. )



• lezersbrieven
Alle lezersreeknes kunnen bezorgd worden op hel redaktlesekretanaar in de

's MeiersstrailI 5,1000 Lelwen en moeren vóór vrljdngnamlddag 16,00 u binnen zijn.
liefst op diskette er via e-mall veto@vl"to.student.kuleuven.ac.bc,
De brieven meeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense [studemen-Iaktualheh. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moel steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uilz.onderliJk.
en na uitdrukkelijk en gemonveerd verzoek. kunnen ze weggelaten worden in Veto.

Bric'-;.en die langer 2:ljn dan 2400 tekens (spaties Inbegrepen. wat overeen komt met
± 1.5 getikte bladzijde mei dubbele Iruerllnle] worden in princtpe Ingekort. De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niette plaatsen.

Student Aid (1)
Dil is een reaktie op de lezersbrief van
Thierry Laenen en op de vrije tribune van
Manu Dierickx vtsschers In veto 22,

Bij de reisbeurs, één van de drie luiken
van onze beurs, werden wel degelijk crue-
ria gebruikt, De onderliggende filosofie van
de reisbeurs was dat reizen naar omwtkke-
llngslanden met de rugzak een manier is
om in kontakt te komen me! de kultuur
v...n de mensen in deze landen zodat de
problemen van de- ontwikkelingslanden
niet langer een ver-v an-mtjn-bcdgedoe blij.
ven. Voor die stands van de landen hebben
we geopteerd voor niet-komrnersjële stand-
houden - behalve conneetons omdat zij
sponsor waren - zoals buitenlandse sru-
denten. studenten en ambassades.

Wat betref! de kriliek op de sponsoring
door Banco willen we zeker niet beweren
dat de akuvneuen van de grote banken
allemaal eusch verantwoord zjjn. Toch wil-
len we aanstippen dal ook de KB een etisch
produkt op de markt heelt en dat in hel
kader van onze kampagne een artikel over
etisch beleggen is verschenen In hel Banco-
tijdschrift. Dal KB ook HSA (en dus haar

pakket van etisch beleggen 1 in haar perte
Ieullle heeft, wordt hier onder de tafel ge-
veegd. Ook andere ertsene belegglngslond-
sen zijn spin oüs van grote 'stoute' banken
(bijvoorbeeld het 'krekelsparen" van ASLK).
Alleen van de NGO Alterlin kan voorlopig
de neutraliteit worden volgehouden.

Ten slcue willen we hierover opmerken
dal we niet beweren de ideale mix tussen
bewustrnaklng en de grote massa gevonden
hebben maar een poging gedaan hebben
om dil te verwezenlijken en dal onze kam-
pagne niet enkel bestond uit aknvrtenen
maar dat hel inhoudelijke aspekt ook werd
ingevuld door de verspreiding van onze
publikatie, voorstellingen van de thema-
video in de aula's, sensibtllseringsafflches en
een senslblllsertngsaktfe aan het station.

Wal betrelt de Vrije Tribune van Manu
mertckx visseners zijn er enkele verkeerde
ïmerpretarles geweest met betrekking tOt de
voorstelling van ons thema in onze publt-
katte. 'ren eerste kaden ons thema niet in
de 'Werk aan de wereld'<kampagne van de
meeste NGO's, alhoewel er een zekere over-
lapping Is. Ten tweede beweren wij nergens
dat de muhlnatlonale ondernemingen
(MNO's) dé oorzaak ziJn van de armoede
van de mensen In onlwikkelingslanden. In

ons anikei zeggen we enkel dal de MNO's
driekwan van de wereldhandel kontroleren
en tachtig procent van de grond bestemd
voor de produktie van eksportgewassen. Is
dat een demonisering van de MNO's? Toch
kan men niet ontkennen dal vele MNO's
verantwoordelijk zijn voor verschillende
wanpraktijken in de derde wereld. N33S1
die negatieve enekien hebben MNO's even-
wel ook positieve dfekten zoals technologle-
overdracht en de kreaue van werkgelegen-
heid, Vervolgens zeggen wij nergens dal hel
Noorden de oorzaak Is van de annoede in
hel Zuiden. Naast de rol van het Noorden
mag men de rol van vele korrupte leiders
en het slechte overheidsbeleid In versehet-
dene onrwfkkellngslanden niet vergeten.
Ten vierde beweren wc nlet. dat de prijzen
van koffie en degelijke volledig van bovenaf
moeten worden opgelegd maar enkel dat er
afspraken moeten komen om de prijzcn
van de grondstoffen op de wereldmarkten
te stabütseren. De meeste nntwikkelings-
landen z.ljn immers voor een grOOt deel ar-
hankelijk van de eksport van enkele grond-
stoffen zodat sterke prijsschommelingen
ernstige gevolgen hebben. TOl slot beweren
wij niet dat de konsument in hel Noorden
meer moet betalen voor produkten als kol-
He. maar dal de boer een eerlijke prijs moel
krijgen voor zijn produkt. We willen de stu-
den! aanzenen om een 'eerujk' produkt.
dat niet noodzakelijk duurder Is dan ande-
1"(:, te kopen,

• Danny verspeeet. Student Aid •
Master of Selence in Eeonomics

Student Aid (2)
in zijn vrije tribune in Veto 22 valt Manu
Dlerlckx visschets Student Aid aan omdat
lij ten onrechte de mulrlnauonals beschut-
digen van het in stand houden van de on-

Misvattingen van het KVHVover de islam
De eerste keer dat ik in kontakt kwam met het
KVHVwas aan het begio van dit akademiejaar
toen mijn ouders. tijdens de weekdagen, plotseling
250 Irank aan óe postbode. nota bene aan de
voordeur; tnoenen öeralcn voor een of andere
vereniging, Mijn ouders, zich van geen kwaad
bewust betaalden het betrellende bedrag zonder
zich verder vragen te stellen. Later kom ik tOl de
konklusie dat ikzeH,ongewild, werd ingeschreven
bij een Vlaamsnationalislischesïudenrenverenl-
ging. Ondanks hun opvalling beueûende mijn
'achtergrond', vonden ze hel zeer logischmij ook
in hun vereniging op te nemen.

Uit nieuwsgierigheid trok ik op onderzoek
uit en urndekte ik enkele artikels. gepubliceerd in
hun blad 'Ons Leven' die op een zeer onkrttlsche
en op w goed als nict-wercnschappelljke basis
geschreven 7jJn.Ik gun hen het recht op vrije
mening~uiting maar het Slakmij enorm legen
toen ik las dat zij van opvanlng zijn dat de islam
moel tegengehouden worden wil men hel Westen
on de klauwen van de in schapenvacht vermomde
wolven-imam redden. Eerst graai! enkel tegenstrij·
dighedcn in verband met hun visies.Teneerste is
één van hun pijlers, om niet te zeggen hun beo
langrijkste, de Vlaamse toemnen. IV.!Iik met ver-
der hoef te vcrklaren. meen ik, Daarbij sluncn zij
zich aan bij de stelling dm ieder vnlk CHJkrecht
heeft op een eigen ldenruen en een zekere mate
VJnautonomie, In hun artikel 'De oprukkende
islam: een gevaar voor ome maaudrappjj' is de
auteur van mening dat 'de 'TSjetsjenenzich vooral

net mogen afscheiden" en keurden zij het opue-
den van de Russen nog goed ook. alleen omdat zij
de landen daaronder die overwegend i~lamitisch
zl]n. zien als potentieel gevaar. Enig argumem vol-
gensde auteur lijn de gebeurtenissen van 1453..
Verderziet hij de gehde islamitischewereld als
gevaar waarbij hij voorstelt om alle grenzen van
zuid- Europa te sluiten.

In het tweede artikel wordt bet fundamen-
talisme onder de loep genomen. wal op zkh een
goede zaak is. De auteur van het anikei haalt ech-
ter verschillende koranslmen aan en leid! de lezer
op een zt'tr sluwe manier, althans de minder kri-
tische lezer. naar zIjn persoonlijke visie. Die luidt
als volgt: alle moslimswaar ook zijn van nature
uit fundamentalisten. terroristen en een groot ge-
vaar. omdat de islam dit duidelijk VOOrSChrijftin
de koran,

Oe aangewende snaren zijn niet volledig en
geven geen goed zicht op de zaak omdat het
meestal maar stukken zijn van rur lange pcnn-
den en omdat meestal ook een slecme venaling
gebruikt is. In die zin dat men voerkeur had voor
een aw.gressiC\'een negaueve terminologie BIJ'
voorbeeld; -verzamel hen die verkeerd deden.
samen met hon vrouwen. en met dat wat zij ver-
eerden in I'laJt~ \'010 Allall. en stuur hen de weg
(lP naar het Itdlcvuur"(37:11-23). Om dit voor de
gcmlddcldrlczer IC verduidelijken neemt men
besttwee I~r/en erbij namelijk: '21, (Allah zal
lcggen:1 Dit is de Dagder Beslissingdie gij placht
Ie verloochenen. 22. vcrzemeh de unrechtvaardl-

~ vrije tribune
De vrije tribune kMI bezorgd worden op hel redektlcsekreta riaat in de 's Meiersstr,lat

5.3000 Leuven en moet vóór vrljdagnamtddag 16,00 u binnen zijn, [iebl op dlskeue of
e-mail velo@vt'w.sludent.kull·uven.ac.be.

De \'rije tribune Slaal ol~n voor iedere per;oon 01 nrg,mbatie die met rl'delijke i1f':u,
!IIentt'n l'en standpunt wrdedi,l;tof een gdundeerdl.' ml.'ning formu1cen. Het ~tandpulll
J..an vrij aangebrachl worden. De Persoon of orgolni'>3tie h volledig verantwoordelijk en
aansprakelijJ.. voor dl' inhoud I'n kan slechl5 één m3.l1 pcr Jaar l~ll vrije Iribulle krijgen.
Ot' vrljl.' tribune wordt stel'ds ondenekend ml;"t n,lam, studkj3ar en volkdîg adre~. en is
onder geen beding <lCl0nicm

Eventuele reaJ..tic~ oj) l'cn vrije lribune worden uilSluill'nd gegeven vi3 ]cler-;brk"l'n
De Vrijl' tribunt' wordt ofwd intt'gr",ll ofwel nk. IWpublicct'Td en is met langcr dan

7.0ü0 lekeus (s]laliö inbi.·grl.'llCn, wat overeenkoml met ± vicr gelikle bladzijden mec
dublwk imerlinle)_ Ot· T(·daJ..ticbehoudl zich hl.'t recht voor de vrlje Intlllne nil.'t Ie plaat.
sen als aan dl' çrÎleri~ V,lI1 ft'delijke orgtllnt·ntalie. el.'ll Stond]lllllt en gefundeerd lijn niet
strikt voldaan word!.

gen, bun metgezellen en hetgCt'n ZIJ aanbaden.
B. Naast Allah. Leidt hen dan naar hel pad van
het Vuur. 24. Doch houdt hen staande want rij
moeren worden ondervraagd' en in het volgend
voorbeeld heeft men de betekeni>van 'ongelovi,
ge" verkeerd verklaard 'wanneer gij de ongelovi-
gen tegenkomt. houwt dan in op hun nek en
wanneer gij onder hen een bloedtrad aangericht
hebt. bindt hen dan in de boden.' Hier heelt men
één enkele VCf5 nO]; eens inGekortwant corspron-
kelijk staal er. 'Wanneer gij de ongelovigen (in
oorlog) ontmoet. treh dan hun nek en wanneer
gij overwinnaar zijl. bindt hen dan vast. En wan,
neer de oorlog opgehouden is. laat hen dan vrij
uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien
Allah wilde. had Hijhen Zelf kunnen bestrallen.
Doch Hijwilde sommigen uwer door anderen op
de proel stellen. En degenen die terwille van Allah
.....orden gedood, hun werken 741 Hijzeker nier
vruchtenloos maken.'

Op zich zijn de boodschappen hierin \ rij
hard maar de term ongelovige wordt gehanteerd
voor de veelgcdendlenaars. en dregenen die het
geloof in een god de rug hebben toegekeerd de
benaming voor de knstenen en de joden t~"de
mensen van het Boc~". Daarnaast heeft de auteur
ook de term 'islam' verkeerd verklaard door enkel
te schrijven dat dit onderwerping betekent, in de
hoop dat de lezer WLJ denken dat hel om een on,
derwerpen ~aJI van andere. nlct.lslamlusche 1'01·
keren. het is edncr de undet1o\'efJ)inGvan het mdr-
vidu ten opzichte van Gud. van de vrume moslim
die zijn jot roevertrouwr aan God ~llzich I'olledig
aan hem overgeen. En om nog .lIlt") te vervulledi-
gen, aangezien hel kristendom ouk niet IJl rele-
rant IVasten opzichte van de islam en het joden-
dom. verklaart hij doodleuk "geschiedkundig on-
derzoek heeft aangeloond dJI de in~\\'i!iitk hele-
maal niet lil gruwelijk was Wol! men hel zich
s\l'l'ds v"mslelt."

Kunklu~it'S:1) Het KVHVhedt hl,t ri)lku J.:C'
nomen um r~n van hun 'aam\ijanden' [mij, mu."
lim rijndtl [linnen in hLlIlslUdentt'nur~m\Jtct' tt'
]Jrl'ngen. 2) Omdat i).. nws]im IlI:ntn een islaml'
tl'>(he1I11\'lll.-Jingheb Gehad.IlI:ntJ..slaatsge\·aar·
lijk. lI11J11l'rsi).. btn verplicht om lu~t~ hd~ken (lP
Ik nl'~ \·...n mijn medt"Stlld~ntl·n.anders ~dn i~
mt'zel! niel ab goed ll1oo;limllI:!tChuuwen,Ach JJ.
d.l1nucmt mcn vrijt· mcnig\lIiting en zkh \'Cf~IS'
srn tsmell\elijk,.

gelijkheid tussen Noord en Zuid. Hij ont·
kenlook dal de nieuwste faze van het 'glo-
baliserende kapitalisme' beslaat ol dal die
komradlktortsch zou zijn met een 'even-
wichtige handelsrelatie'. Vervolgens zegt hiJ
dal het rijke noorden zijn rijkdom niet met
hel arme zuiden moe! delen, dil in tegen-
stelling lot wal de sovjetvriendjes van 'werk
aan de wereld' en student Aid beweren,

Hel Is korrekt dat 'de multinationals"
niet verantwoordelijk zijn voor de ekonomi·
sche achterstand van de derde wereld, dolt Is
het gevolg van de eerste kolontsanegolf die
de prijs van grondstoffen enorm gedrukt
heeft. Het is ook zo dal die mulnnanonals
alleen maar de middelen hebben om via
hun paramllltalre legenjes in te grijpen in
de derdew;reldlanden dankzij een bestaan,
de vraag Óilar goedkope produkten In het
westen. ecf vraag die nog gestimuleerd
wordt door de media en de konsumptie-
maalSC~ppij in het algemeen. Het is ook zo
dat het ulteindeljjk de grote aandeelhouden
van de wereld z.lJn die de beslissingen ne-
men voor de 'bed.rl,iklogo·s', Maar hel leit
dat de multinatlonals tachrtg procent van
de produktiegronden in bezit hebben. geel!
hen al een zeer sterk wapen om de be-
staande toestand In stand te houden en
zelfs te verergeren.

Dierickx vrsscbcrs sdIrijft daarover
"raak nooit aan het vrije prijsmechanisme
of bereid je anders voor op toestanden wals
in de sovjercnre-. De derdewereldlanden
zitten echter in de volgende positie: belaal
met geld of mei je leven. een uilhongering.
strategie die ondermeer in Ethiopië zeer
dfid~lIt was. De auteur is dan waarschijn-
lijk ook tegen het stalinlsrlsche België waar
de apoteker zijn prijs niet mag verhogen als
hij ziet dal de klanr zo ziek is, dal hij maar
twee keuzes heeft: afdokken of sterven, Ik
wens hem nog veel sukses met zijn filosofl·
schc studles.

Joerl DII~en.
student tr. architektuur

Omar Fathi.
!stc kan arabistiek en i~'amkund('

Uso
Ik wil graag reageren op dl' uitspraak van
Piel er i.ccnkncgt in het artikel in vete 22:
"Nlght of thc proms? unvcrkoor,". Daar
wordt immers gt'zegJ dal "als je naar een
konsen van het Unlvershatr Symfonisch
orkest (Uso) gaat kijken, dan merk je dat
bepaalde stukkeu boven hun petje gaan".
Bovendien zijn er al zoveel -gewone- klas,
sicke symfonische konscrtcn". Als voorart-
ter van hel USO schrok ik van deze uit-
spraak, vcrschenen net één week voor onze
intussen gekende aulakonscrtcn. Kan het
feil dal wij in dezelfde weck van de VRG·
Ekonumika Prurns optreden een mogelijk
motief zijn voor deze negatieve reklanw?l?

Er zijn inderdaad veel klassieke konser-
ten. maar In hoeveel gevallen zijn ze he-
taalbaar voor dl' gewone student? Onze
aulakonwnen zijn overigens niet van een
dergdijJ.. emstig gehalte als de konsenen
V3n de gecihoc enakaderme ol V3n de au-
dcre 'grme ensembles. Ook wij zijn srudcu-
ten die van een studcmjkoze sfeer houden,
De vetoteaers die reeds meerdere malen
naar onze konsem-n kwamen. lullen kun-
nen getuigeu dat de muzikale kwaliteit van
hel U~Clmee>lal UH posiueve reakucs leidt.
Ons Ikgijllhlltklln~ert van november h daar
misschien wel her beste bewijs van. Ik geef
toe dal sommig(' werken die wij oJ) ons
proarammo zetten l'ell risiko Inhouden. Wij
zijn geen berul'(l'i en durven wel eens een
~cl'eJ..je laten vallen. Moehu-n wij prerus-
JlIU7Îl"~ spelen d,1I1 zouden wij er sneller in
~IJ~;t"Jlvvu "w.l~i perfekt muzikaal pre-
gralllllla !leer re zenen.

Ik denk lIil'l d.ll nwn de beidt' kOI1~er·
wn met l'I".l.H mill-: v('rgelijk<'n, Wil IJlen
d3c lOch doen dan k,m ik ,1Ill'<"'1maar ll.'g'
gen dat t·l·tl l'dll kl.l~\I..k jlT<lgramma zo·
WlelO t'('n h".:l'T (mtm".l3]1 nivo heelt l'n
3ldu~ !TIl'er ri..i~,,· .. inhoudt. Molar ol het
vonr 011\ Il' houJ.: !:egr"pt'n is zeer de vrolag.
Aoln dll'gt'IW dil' II\ijfo:lcn .lan de kIV31iccic
\·.ln hel U"' IUU i~ J,lCH,lden n·H Ic "omen
IlIl~Cl"rt'llTI,IJr milt' ,lul~konsenen nu din~·
J,l!: <'11d"nlkrdJ!:,

Koen Bouvc. voon.iller Uso,
student germaanse talen
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KU Leuven juridisch op glad ijs

Hoger inschrijvingsgeld voor zes VAO's
aondag wordt op de Akademl-
sche Raad beslist over de toe-
latingsvoorwaarden van de

voortgezette akademische opleidingen
(VAD'sJ voor het akademiejaar 1998·
99. Er lig' een voorstel ter tafel om
een hoger inschrijvingsgeld re vraqen
voor zes VAO's, dal is er één meer dan
dit akademiejaar. De opleiding die er
dit jaar aan toegevoegd wordt is sek-
suologie, een voortgezette opleiding
die je kan volgen na de licenties in de
familiale til seksuotogtscne weten-
schappen. Omdat er dekretaal 1I0g
steeds gun criteria zijl! vastgelegd
voor welke VAD's hoger illschrijvings·
gl!ld gevraagd moëen worden eu welk
bedrag lier maximum is, lijkt de KV
Leuven ziel, juridisch gezien op glad
I'jste begeven. De studemenbewegiu9
blijft alvast bij haar standpunt dal ze
inmiddels lIIet enkele akües al verdui-
delijkten: VAO's mogen niet meer kos-
ten dan opleidingen van de eerste en
tweede cyclus.

Jaarlijks moet aan de Akadcmtschc Raad
voorgelegd worden voor welke VAO's een
hoger mschnjvrngsgetd gevraagd zal wor-
den. Dektetaal wordt er voor de VAO's een
onderscheid gemaakt tussen specialisatie-
opleidingen en aanvullende opleidingen.
De sptda!ismje·opltidin!J(n beslaan voor ten
minste twee derden uil opleldingsnnderde-
len die niet binnen een andere akaderrus-
die opleiding van de eerste of tweede
cyclus voorkomen en een specialisatie in
een studlegebied beogen De aanvullende
oplridingm urnvatten daarentegen in hoofd-
zaak oplcidingsonderdclen ult andere

'. "f IIV"l'(h·crdtJ~prrlgramm.l
~1'\a;f(jr.I""ttn~l\VUmnR. van é~

" ,'n 7ijn
n ol meer-

~akadcrnische opleidingen van de twee-
de cydu~. Dit jaar wordt een hoger inschri-
jvingsgeld aangevra,lgd voor vier spcciah-
sauc-oplcldingcn - nWI name Eurupcan
studies, Eastr-rn Mcdherranean arenace-
logy, publlc adminlstratton en laws - en
voor de twee aanvullende oph-ldlngcn
psvchorerapte en seksuologie.

Vurig ja,1r vergal men een \'erht)~ing
aan te vragen voor de opleiding scksuo-
logie, met als gevolg dat 1)l"1incchrjjvings-
geld dl! akademiejaar de gewone 18.000

frank bedroeg. Nu wil men de toestand
weer aanpassen aan hel akademiejaar
1996-97, toen er voor de opleiding seksuo-
logie wel een hoger Inschrijvingsgeld werd
gevraagd, De reden dte men voor deze ver-
hoging - nel als bij psychoterapte - aan·
haalt is -dc Intensieve supervisie van de
stage." De spectallsaue-opletdmgen zijn dan
weer voornamelijk gericht op het buiten-
land. Dit brengt volgens professor Hoor-
naert met zich mee dat " als er een lager
inschrijvingsgeld is vergeleken met gelijk·
aardige opleidingen in hel buitenland,
buitenlandse studenten denken dat deze
opleidingen minderwaardig zijn. Anderzijds
wil men gespeetartseerde lesgevers aantrek-
ken, wat de opleiding ook effektief duurder
maakt."

Werkgroep

Met de aangehaalde redenen wil de
KU Leuven blijkbaar aansluiten bij de crue-
ria die in het voorstel tot wijziging van het
unlversiteltsdukreet zijn opgenomen ter
rechtvaardiging van een hoger inschrij-
vingsgeld voor de VAO's. In het voorstel
werden immers als mogelijke criteria
ondermeer het aantrekken van hoog gespe-
cialiseerd personeel. de bjjzondere tasstn-
lellen van de opleiding en de bijdrage die in
hel buitenland gevraagd wordt voor geljjk-
aardige npleldtngslnltlatleven vermeld. Het
voorstel waarin deze criteria zijn opge-
nomen is nochlans op de lange baan ge-
schoven. Er wordt immers een werkgroep
opgericht in de schoot van de Raad voor
Hoger Onderwijs van de vleamse onder-
wijsraad (Vlor) om de reglementering van
de VAO's te herbekijken.

Het feit dat het unlverslteitsdekreet
niet gewij r:igd is. hrengt echter met zich
nw.· dM ,k ~",rh"JoJirl~t'nvan de in~t)lrij·
v\[1g~gelden Vim de zes VAO's wel eens on-
grondwettelijk 7.0\1 kunnen zijn. 1\1 1996
vernietigde her Arbitragehof al een de-
kn-ctswijzigfng die de universiteiten toeliet
voor de helft van de VAO's een hoger
inschrfjvingsgeld te vragen. De vernk-riging
werd toen verantwoord doordat er geen
maximumbedrag was vastgesteld CI1er
evenmin criteria werden aangegeven die
rlchnnggevend waren bij her uitoefenen
van de aan hel untverstteusbesnmr toever-
trouwde bevoegdheid. Hel lcgalltcltsbcgfn-
set van antket z-t 1~5van de Grondwet

Proel het verschil

bepaalt immers dal de inrichalng van hel
onderwijs door de gemeenschap wordt
geregeld door een dekreet: een verhoging
van de inschrijvingsgelden behoort, volgens
het Arbltragehof tot de tnnclurng van hel
onderwijs.

nezc vernietiging heeft. volgens gezag-
hebbende juristen. als gevolg dat de vroc-
gere regel herleeft. ook al is die aangetast
door dezelfde gebreken op grond waarvan
de nieuwe regel vernietigd werd. Het ge-
volg hiervan is dat de untversuettsbesruren
op dit moment de inschrijvingsgelden
zonder beperkrug kunnen verhogen, Dit
strookt dus niet met de grondwettelijke
bepaling die vereist dat de criteria waarop
hel untversncusbestuur zich kan baseren
om de inschrijvingsgelden te verhogen be-
paald moeten worden bij dekreet.

De KU Leuven handelt dus wel dege-

lijk konturm de dekretale bepalingen, als ze
de inschrijvingsgelden van enkele VAO's
willen verhogen - er is immers geen de-
krelale beperking meer. Maar dil dekreet
strookt dus nog minder met het legaltteits-
beginsel van amket z-t B5 van de Grond-
wel, dan de reglementering die in 1996
door het Arbitragebot werd vernietigd.
Omdat de regeling van 1991 herleeft is het
ecbrer niet meer mogelijk deze bepaling
rechtstreeks aan te vechten met een beroep
tot nietigverklaring voor het Arbitragehof.
De termijn van zes maanden na de bekend-
making is immers allang verstreken. Maar
men kan aan de reehier wel nog een wet-
tighcldstoeztcht vragen, Via de zogenaamde
prejudiciële vraag kan een rechter aan het
Arbitragehof vra&,:n na te gaan of l'en
bepaalde wet nier ongrondwettig is. Als hel
Arbitragehof hier bevestigend op ant-
woordt. mag de rechter deze wet niet toe-
passen. In de h~i4ige situatie kan een
STudent de betaling van hel hoger inschrij-
vingsgeld weigeren of tfet bedrag "Is on ver-...
schuldfgd terugvorderen voor de burgerlijke
rechter,

Raf Gerlts

Aggregatie
vervolg van p.1

hals beloofde dat daarover gepraat zal wcr-
den en d:tl: men ook zal proberen om oer-
gelijke problemen de komende jaren Ie ver-
mijden. dus nog voor de opleiding ten
gronde geëvalueerd en aangepast zal wor-
den. Een betere spreiding van het werk
over de licenties kan immers al enkele
klachten teniet doen. Daarnaast moeten
.111e partijen - dus niet alleen germaanse of
lelleren - dringend rond (Ie tafel gaan zn-
ten met oog op een aanpassing van het
gehele programma,

Als je voor een aggregatiediploma een
extra jaar moet studeren, wordt de zaak ge-
voelige materie want dan kom je in het
vaarwater van het demokrausertngsdebat:
Wil' kan er ecu jaar bovenop bctah-n en
welke studjebeurren worden daarvoor dan
vcorztcu? De "akticvocrdcrs" verwerpen de
hervormingen van uil het mtnlcterte niet.
Intcgcudecl. ze menen dat een degelijke
lerarenopleiding, met veel aandacht voor
praktjjkgerichr werken, hoedanook een ab-
solure IT1U~1is. ,\otaar. 70 stellen ze. als uit de
prcktjjk blijkt dat het afwerken van de op,
leldin~ niet kan binnen de licenties, dan
moel de universltelt konsekwent zijn en
een extra jaar promoten. Van de KU Leu-
ven worrit dus geëist dat ze of ervoor zorgt
dat de lerarenopleiding binnen de licenties

(joto seroen Lisum)
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kan worden afgehandeld, of dat ze van
meet af aan duidelijk maakt dat de oplet-
ding beter in een extra jaar kan worden ge-
volgd. De studenten menen dal als de nut-
versheit deze keuze niet maakt. heel weinig
studenten nog een aggregatie-opleiding zui-
len willen volgen. wat uiteindelijk tot een
lerarentekort ÜlI k-idcn. Er zijn namelijk al
beduidend minder studenten dlc zich in-
schreven voor aggregatie. De enkelingen
die het toch 1I0g proberen. zeggen gekcn-
Irorueerd te worden ruet een burnout nog
voor de start van een ongctwljtcld boetende
onde rwfjsca rrière.

De germanisten hopen dat ook studcn-
ten uit andere richtingen meewerken aan
de hervomungsdialoog. ",.'1 lijkt te lukken.
Onder andere de romanisten steunen de
voorstellen van de germanisten. Wel is het
zo dat zijzelf in een mindere male te lijden
hebben onder de zwaarte van de opleiding,
maar evenzeer de invulling ervan up bc-
paalde punten onzinnig vinden. Kernpunt
in die hele hcrvormmgsdmloog is de verre-
kenlng van hel aanrat uren (lat een srudem
werkt voor zijn aggregatie en dan vooral
voor dl' voorbereiding (mei inbegrip van de
les zelf en de nabespreking) van een les. De
officiële verrekening daarvan gebeurt inter-
universitair. Momentcel is bepaald dal er
vijf uren aan ééu les besteed worden.

Uil de eisunbundcl van de germanisten
blijkt dat ze het praktijkgc nchrc van de op'
leiding erg zinvul vinden en dal Ilel'leore-
usrh gedeelte van de opleiding als eenle
gcslachturkrd Z<1lImogen .....orden. Dat
klinkt erg lugisch als je weel dat veel stu-
<lemen die de lcrarcnuph-iding volgen, vra-
gcu hebben bij tic relevantic van de tcorc
([SChe vakkeu. V{)or,11de nieuwe pcdago-
gisch-didaktfsclu- seminaries moeten hel
ontgelden. DIe cemlnariev worden door de
pedagogl'll met rit- hulp van vakdirlaktlcl en
enkele aggn'gatic.nrdemen verzorgd voor
alle <lRRreSl.llit'swdentcn en !l.l,lIl over ak-
tuele problemen zoats drugspreventie op
scholen. De studenten klagen aan dal het in
dit geval niet om seminaries gJ,11 maar om
een verkapte vorm van hoor("olleges.

Professor Goethals duidt als oorzaak
daarvan een personeelsgebrek aan dat niet
toelaat in kleine groepjes te werken. Ook
de rampzalige organisatie van de seminaries
wordt op dl' korrel genomen. Bedeeld
wordt niet alleen de overbelasting in het
tweede semester van de tweede licentie,
maar (10k dl' onduidelijkheid over de taken
dh- voor dat seminarie gemaakt moeten
worden. Wat de relevantie van de reoreti-
schc vakken aangaat. heelt professor peda.
guglc ranssens al van zich laten horen. Hij
vindt een akadcrnischc lerarenopleiding die
enkel praktijkgericht werkt te eng: "De op'
dracht van lesgever moet gekaderd worden
in een bredere verantwoordelijkheid als op'
voeder van de jongeren waarmee lij wer-
ken en in een ruimere maatschappelijke
kontekst waarvan zij als leraar deel uhma-
ken .•

,,.'.

Hans Declercq
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Kringraad houdt enquête over werking ombudsdienst

Ombudsman moet permanent en onafha
Otn degelijke ombudswerking is

essentieel voor het goede ver-
loop van ten eksamenperiode.

Studenten kunnen bij de ombudsman
terecht wat",el'r ze een ernstige reden
',ebben om eell eksamen te verplaat-
stn of wanneer ze afzien van deelna-
me aall één of meerdere eksamens. Hij
is ook de persoon waar je kan protes-
teren wanneer je meent dat je door
een bepaalde prof niet eerlijk behan-
deld geweest bent. Voor de studenten
dus een uiterst hela"grijk persoon
tijdens de eksamens. Kringraad. de
onaerwiiskoepet VOII toko, hield de
afgelopen weken een rondvraag over
de ombudsfunkrie in de verschillende
[akuiteiten, Een aantal reSl,Itaten
wijzen op problemen die de studenten
ernstig kunnen benadelen,

Ondanks lijn centrale rol tijdens de eksa-
mens is er geen speciaal statuut voerzien
voor de nmbuds. Het LIJn met-stal a~~I~ten-
ten die gevraagd worden urn deze funktie
waar te nemen. Dat leidt in een aantal ge-
vallen tor problemen. De asstsremen lel!
kan weinig verweten worden. Integendeel.
vaak hebben zij reeds een overvolle agenda
en ze worden dan ook nog eens 'overval-
len' met de vraag om in eerste of tweede zit
crnbuds te spelen. De assistent wordt zo
goed als niet vergoed voor dat extra werk.
HlJ wlJdt kostbare tiJd en energie aan de
uitoefening van de ombudsfuukue in plaats
van aan lijn doktoraat. Er zijn verhalen be-
kend van een ombuds in een ("CTStekandt-

datuur die van zei uur '5 morgens tot eu
uur 's avonds werd opgebeld door studen-
ten. Alhoewel zo'n situatie een uitzonde-
ring is, gedt het een Idee van de potentiële
zwaarte van de runkue. Het is dan ook vaak
lang zoeken naar iemand die deze taak op
zich wil nemen.

Nog minder vanzelfsprekend Is het om
iemand te vinden dit: de funktie gedurende
enkele opeenvolgende zittijden ol akadem!e-
jaren wil unoerenen. Hierdoor kan er erva-
nng en kontinuïteit ontbreken. I..os daarvan
kan men zich ook afvragen of het wel wen-
selijk is dal personen die op geen enkele
manier opgeleid zijn om dergelijke taken
waar te nemen, deze voor de: studenten
toch bijzonder belangrijke funktie op zich
nemen. Alhoewel de kringen terzake mo-
gelijke problemen signaleren. beschouwen
zij dit niet als het voornaamste probleem.

Dat voornaamste probleem is de
(on)afhankelijkheidspositie van de ornbuds.
Wanneer een student vindt dat hij door een
prof nie! korrekt behandeld is, wordt dit
meestal doorgegeven aan de ombuds. Die
neemt kontakt op ml'l dl' vooraluer van de
eksarnenkomrnisslc. waarna er verdere
maatregelen genomen kunnen worden. De
ombuds is dus het doorgeefluik tussen de
student en hogere instanties. De drempel is
voor studenten veel lager als ze naar de
ombuds in plaats van naar de vooraltter
van de cksamcnkommtsste moeten stappen.
Bovendien heeft die voorzitter, per delinitie
een prof. lrr volle eksamenpenode niet veel
tijd en is vaak moeilijker bereikbaar. Het
principe van een ombuds die als tussenper-
soun tussen de stuuenu-n en dl' professoren

optreedt en die de belangen van de student
verdedigt, is een logische Slap.

Dit systeem werk! echter alleen als de
ombuds in alle onafhankelijkheid de be-
langen van de student kan verdedigen. En
net daar wringt hel schoentje. Omdat de
ornbuds vaak een assistent is die nog moel
doktoreren. is hij afhankelijk van professo-
ren. Ook een reeds gedektereeed assistent
die aan het begin van een akademlsche car-
rière staat heeft er alle belang bij zo weinig
mogelijk proffen voor hel hoofd te stoten.
Dat maakt het voor een ombuds bijzonder
moeilijk om in geval van konfllkten tussen
een prof en een student op een doortasten-
de manier op te treden. Niet minder dan
tien kringen melden uildrukkelijk dat deze
konstruktie bij hen voor problemen zorgt.
In teorie zou een studcru ook reehutreeks
naar de voorzitter van de eksamenkouunfs-
sic kunnen stappen maar niet iedereen,
zeker in de kandidaturen, heeft hiervoor
het lef. Eind september 1997 onderzocht
Veto nog in hoeverre een prof sociologie
geekspertmemeerd had tijdens de eksamcns.
mogelijk met nadelige gevolgen voor de
studenten. Er werd toen gesteld dat -cen
groadfge reaktie van de ombudsman uit-
bleef omdat de vrijheid van de eksarnlnatur
daarvoor Ie groot is". Misschien had l'en
sterkere positie van de ombuds toen een
krachtdadiger optreden mogelijk gemaakt.

De vraag kan gesteld worden of het
niet beter zou zijn een volledige onafhanke-
lijke ombudsfunktie mei ruimere bevoegd-
heden in te stellen. Een afzonderlijke Iunk-
tic die wordt waargenomen door iemand
die geen akademische ambities heelt. Er

iik worden
zou ook meer kontinuiteit en een betere
vorming van de ombuds kunnen worden
uitgewerkt. Hel grote probleem in het
verleden was dat de universiteit moeilijk
iemand kon aannemen voor een laak die
slechts vier à vijf maanden per jaar unge-
oeiend wordt. Misschien komt hier de ko-
mende jaren wel verandering in. De Leu-
vense onderwijsraad denk rnomerneel na
over een permanente ombuds. Deze zou.
naast het waarnemen van de ombudsfunk-
tic tijdens ~ eksamcns, ook een aanspreek-
punt kUl1nen zijn tijdens het akademiejaar
voor studenten die rond een bepaald punt
vragen o~problcmen hebben. De perma-
nente ombrîds zou hierop kunnen ant-
woorden of de srudem doorvenvijzen naar
minder gekende dterären - buiten de eer-
stejaars dan die nog steeds een monitor
hebben. Er zou meteen een verbtndtngs-
punt ontstaan tussen de individuele stu-
dent en de universitaire drensren. Vaak
komen nu vragen u-recht bij de monitor of
de voorzitter \',111 de permanente onderwijs-
kommissie, en die hebben daar niet Steeds
dl' tijd ol de specifiek.· kennis voor. Een
dergeJijl...e ombudsdiensr. indien niet waar-
genomen door een lid van hel assistenten-
korps. zou in alle opzichten veel nnafhau-
kelljkcr kunnen werken en hierdoor de be-
langen van eh.'studeru ten opzichte van de
prollen veel beter kunnen verdedigen. Al-
hoewel er op deze manier aan vele kl~èh-
ten van de studenten zou verholpen wor-
den. net de akademtcche overheld al ver-
staan dat de nodige middelen ontbraken
om een dergelijk projekt te financieren.

CIa ude Seyns

Nadenken over het rapport-Dillemans

ein
ocwelllel voortgangsrapport
ver de o,Jtjmaliserillg van liet
niversitair onderwijs van

ererektor Roger Dillemans erg ijverig
gelezen werd, IJleef hel openbare de-
bat erover uiterst beperkt. De voor-
naamste aksoren nietden ziel, "aar
truitenuit op de vlakte om de onder-
handelingen binnenskamers niet Ie
verstoren. tn afwacllli"g vall een ver-
volg op liet eerste rappart-Dillemans
- dat eerstdaags wordt verwacht -
vroeg liet tijdselmlt Om Erfdeel aan
vier academici van verschillende IUli-

versiteiten om een kammentaar Ie
reil rijven bij dat rapport. De vier
auteurs slagen er evenwet niet in om
zjel, te bevrijden van de speäfieke
gevodiglledell van IIIUI eioen kampus.
HIl" essays laten zich dan ook in de
eerste plaats leun als een handleiding
bij het overleg over de rationalisering
vall 'Iet hoger onderwijs,

Uitgangspunt van de redaktie ~iln Ons Erf-
deel was een icksr uit 1961 van Alben
wcsrerünck - pseudomem van de vroege-
re Leuvense Hteraruurprol José Aerts. wes-
rcrltnck trok in zljn betoog van leer legen
het dreigende provincialisme in het hoger
onderwijs. De nieuw op te richten lakultci-
ten en kampussen sionden volgens hem
haaks op de unlverslreusgedachre van het
'buiten de eigen kring treden'. Die kritiek
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ten spijt stonden de afgelopen dertig jaar in
het teken van de universitaire ekspansje.
Maar de uitbreiding van het vtaamse aka-
demische net schijnt nu onvoldoende te
werken en bovendien handenvol geld te
kosten. Vandaar dat de poliuckc en akadc-
mtsche wereld zich vandaag de dag buigen
ever een reucnausauc of optimalisatie die
1.ijn weerslag vindt in de rapporten van
Dillemans.

Het lijkt er dus naar dat wcsrcrnock
ruim vijlendenlgjaar na zijn uitspraken
gelijk krijgt. Dl' regionale vcrspreiding vindt
geen verdediging meer in de dernokranse-
ring van het onderwijs, stelt VUB-socioloog
Mark Elchardus vast. De "oude sociale on-
toegankelijkheid- is er niet mee uit de we-
reld geholpen. inlegendcel 7.0 blijkt: -de
hedendaagse universheit is weinig toegen-
kelljk voor kinderen uit bescheiden gezin-
nen. onvoldoende toegankelijk voor perma-
nent onderwijs en nagenoeg oruoegankelfjk
voor afstandsonderwijs via de nieuwe kom-
munikatiemiddelen." Maar het is nog lang
niet zeker dat uit die rationele probleem-
srelllng een even rationele cplosslng zal
voortkomen. Alle auteurs hebben bij Dl1Je-
mans gelezen dal -pernkuüere (neven-I
doelstellingen" niet meer mogen doorwe-
gen in het optlmaliserlngsdebat, maar zij
geloven er geen woord van. Een kcnse-
kwente doorvoering van dat uitgangspunt
kan immers enkel leiden tot de 'rcvolutto-
nalrc senarto's waarvan DIllemans zlch
naar eigen zeggen ver weg wil houden.

Regionale en levensbeschouwelijke ar-
gumenten Zullen in de aan de gang zijnde
diskussie dan ook de beventoon blijven
voeren. omdat het bij uitstek politiek ge-
kleurde argumenten zijn. De 'nieuwe poli-
Ikke kultuur' die Dillemans bepleit in het
onderwijsbeleid komt er voorlopig niet vol-
gens erevicerektor Etienne vermcersch van
de untverstren Gent: "Je kunt niet de ene
dag een venoog houden dal alleen verwijst
naar 'öbjektleve' maatstaven bij het lnvoe-

ren of opheffen van opleidingen en de vol-
gende dag betreuren dal je een maatregel
niet kunt nemen omdat die -polhtek niet
haalbaar' ~." vermeersen betreurt dal de
hypotese van één :U~;i\"e~il ..it Vlaanderen'
- met meerdere kampussen - door Dille-
mans zelf resoluut wordt afgewezen we-
gens tc' verschralend: "Het grote voordeet
van één univcrsüeu Vlaanderen. met één
Raad van Bestuur. ZUil erin bestaan dat wc-
reidbcschouwclijke aspcku-n geen mi meer
zouden spelen in het elfleicru gebruik van
middelen voor onderzoek en nnderwijv en
dat de regionale aspekten aan de plaarselj].
ke politici zouden worden onttrokken en
up een rationele wijze worden behandeld."

Aangezien een dergelijk scnarto poli-
tick geen kans maakt. nemen de auteurs
het dan maar resoluut op voor hun eigen
instelling. Impliciet geldt dal voor de tekst
van geschledenlsprofessor Jan Roegters. die
de Leuvense bijdrage verzorgt. Roegiers
vindt dat de rationalisering niet ten koste
mag gaan van de huidige pluriformîteit van
het universitaire landschap: "Uitschakeling
van gezonde naijver en kleurrijke veelvor-
migheid zou eerder een verarming van het
universitaire aanbod berekenen.' De Ideo-
logische profilering biedt zijns inziens eer-
der een troef in het streven naar optimale
kwaliteit. Eerder had ook rektor oosrer.
linck zich in die tin uitgelaten. De 'K' van
de KU Leuven staat in de eerste plaats voor
kwaliteit en niet voor (eng-) katoliek, aldus
de rektor en Reegiers zal hem niet tegen-
spreken.

Ufsia-hoofdbibliotekaris Ludn Simons
vertrekt nog duidelijker van de gevoelighe-
den van de eigen kampus. Simons neemt
niet zozeer de woorden van westernnek.
maar wel die van rektor Oosterlinek als
uitgangspunt. Die sprak zich bij het begin
van het akademieja ar uil voor een samen,
werking van de Universiteit Antwerpen en
de VUB. wat door beide uniefs min ol meer
als een oorlogsverklaring werd geïnterpre-
teerd. Antwerpen en Brussel vrezen "le trés
grand Leuven de l'avenir" en kijken nauw-
leuend toe of ererektor Dillemans zich ob-
jektief opstelt tegenover zijn eigen oude
nest. Simons voert aan dat de Universiteit
Antwerpen een jonge konstruktie is die
haar potentieel nog niet ten volle heelt

kunnen benutten, Binnen de unief - zelf
al min ot meer een konfederatie van de ka-
tolieke UfSia, de neutrale Ruca en de plura-
listische UIA - ziet hij een voldoende ster-
kc ,lan1et 101 ration.llbering. zodat l'en "p.
gaan in eén geheel met de VUB onnodig is.

In Brussel k-elt dan" eer de ~IHi'" dat
de relatie"e kleinheid van de VUB die unie!
duur te staan 7..11 komen. "In her dd"tll over
de oprimalccrmg wordt IlU ,cd tc veel
over urnvcrsneuen gepraat. veel te weinig
over de mensen die universitair tJndl'fwijS
en onderzoek verwczcnhjkcn". aldus Mark
lilchardus. Bedoeld wordt: de groene van
een umversitert of Iakultcit vcrtelt Jlit"ts
over de geleverde kwaliteit. Daar zit een
grond "all waarheld in, maar anderzijds
uruhrcckt hel vuuralsnog aan een objektie-
vc rnan\~tal vour de kwalheit van universi-
tair onderwijs. Elchardus vervolgt met ecu
rake bespiegelillg over het universitaire kli-
maat. waarin hij de mite van de akadcnu-
schc huerdtsslpltnartn-h doorprikt. Een
unief is voor de auteur ni(,t langer een ge-
meenschap van geesten, maar een wat ani-
fideel konglomeraat van vakgroepen die
zich in zichzelf hebben reruggeplootd. Alsje
kijkt naar de Leuvense situatie - waar de
'humane' btnnensrad. kampus Heverlee en
Gasrhutsberg ook ruimtelijk naast elkaar
leven - kun je Ekhardus niet anders dan
gelijk geven.

Als de essays in Ons Erldeel iets bij-
brengen dan is het wel realisme. Het uni-
verslrelrsplan dat minister van Onderwijs
Van den Bossche - of zijn opvolger - ui!
lijn mouw zal schudden zal meer stoelen
op kompromlssen dan op een euteuueke
visie. Die keuze voor het politiek haalbare
is vanuit het Belgisch/Vlaams konsensus-
model best verdedigbaar maar een meer
transparante argumentatle dan voorheen is
daarbij dan wel wenselijk. Als de (neven-)
doelstellingen dl' diskussie bepalen. moet je
niet hardop verkondigen dat ze geen rol
meer spelen. maar moet je - om met
Elienne vermeersch te eindigen - "duide-
lijk omschrijven tot op welke hoogte ze
meespelen ."

Bart Beekhout
Ot bljdrag~n owr 'Dr wrluJvdd~ universiteit in
V!aa"drrm' zijn I~lam in hel ursl~nummer
van d~ 4JsreJaargang .'an 'Ons Erfdeel'.
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Kamerdekreet onder vuur

Leuvense kotbazen naar het Arbitragehof
O e kom mot jes rond hel kamer-

dekreet dat de kwatiteits- en
veiligheidsnormen bepaalt

waaraan studentenkamers moeten
voldoen, laaien weer- op. vorig akade-
miejaar betoogden de studenten al
omdat liet dekreet de huurprijzen om-
"oog dreig' te jtlgen, maar tUl laten
ook de e;genaan" van studentenka-
mers van ziel, horen. Ongeveer zevell-
tig Leuvense kotbaten stapten na",'
het Arbitrage/JO/om de vemietigill9
te vragen van liet dekreet omdat het
nen zware investeringen oplegt.

Hel kamerdekreel van" februari 1997
voorziet in minimale kwalltelts- en veilig-
heidsnormen waaraan kamers moeten vol-
doen om verhuurd Ie worden. Die normen
rijn bijzonder streng. Zo moelen nieuwe
kamen een minimale oppervlakte van
twaalf vierkante meter hebboen en zullen
kamers kleiner dan negen vierkante meter
niet meer verhuurd mogen worden. Voor
bestaande karners met een oppervlakte
tussen negen en twaalf vierkante meter is
een overgangsperiode voorzien; zij worden
nog tien jaar ongemoeid gelaten. Per groep
van zes studenten moet er tevens een WC
en een douche aanwezig zijn en elk studen-
tenhuis moet een gcmeens<happelijkc
ruimte hebben van mmsrens les vierkante
meter. De hoogte van de kamers moet, be-
rekend op een oppervlakte van twaalf vier-
kante meter, twee meter twintig bedragen,
wat het einde betekent voor heel wat zold-
erkerners. De eigenaar behoort verder ook
een Iletsenstalllng te voorzien. Bovendien
moeten de kamers alregen september vol-
gend jaar in orde zijn met de nieuwe nor-
men - nog anderhalf Jaar dus om WC's en

douche-s bij te bouwen. de
gemeenschOlppelijke ruimte uit te breiden,
daken te verhogen, een fietsenstalling te
voorzien enzovoon - cn dat nemen de
kotbazen niet.

Daarom hebben zo'n zeventig kamer-
eigenaars zich vorige week verenigd in een
Leuvense afdeling van het Algemeen Eige-
naarsyndikaat (A ES) en besloten ze naar
het Arblrrageho! Ie stappen om de vernie-
tiging van het dekreet te vragen. Zij menen
immers dat door het dekreet dertig 101 viJf-
tig procent van de huidige studentenkamers
niet meer verhuurd kan worden. Door de
kamerverhuur afhankelijk te maken va n
een auest - zoals hel dekreet vereist -
wordt volgens de korbazen ook de relatie
huurder-verhuurder beïnvloed. Omdat da t
een federale materie Is, stelt het AES dat

het Vlaams Gewest met het dekreet zijn
bevoegdheid overschreed. Ten derde, roep!
het AES levens hel gelijkheidsbeginsel in
om het dekreet aan te vechten. Dal bepaalt
immers dat de nieuwe normen niet van
toepas:fng zijn op de door de staat gesubsi-
dieerde kamers van de universneu. Volgens
de ketbezen is dat een ongeoorloofde dis-
kriminatie.

Dat wordt echter tegengesproken door
de Leuvense studenten. Zij wijzen er op dat
de unlverslteit met haar kamers ahijd een
voorbeeklfunktte heeft gehad voor de rest
van de kamennarkt, zowel wat de prijs als
Wilt de kwallteh betrelt. Van wamocstan-
den ls er daar dus geen sprake. ook al vol-
doen misschien niet alle kamers aan hel
nieuwe dekreet. Volgens Sociale Raad - de
geleding binnen de Leuvense Dverkoepe-

lende Srudenrencrgantsane (loko) die zich
bezig houdt met huisvesting - maakt hel
dekr ...et dan ook terecht een uitzondering
voor de untversneuskamers. Toch hebben
ze ook daar bedenkingen bij het dekreet.
Gevreesd wordt dat de kone termijn waar-
binnen de aanpassingen moeten gebeuren
ernstige gevolgen kan hebboen voor de
huurprijs en het kameraanbod. Hel risiko
bestaat Immers dal de eigenaars de verbou-
wingskosten zullen afwentelen en dat er
kamers verdwijnen op korte termijn. Dal
zal dan onvennijddijk letden tot hogere
huurprijzen. Op die manier dreigt het de-
kreet haar doel voorbij Ie schieten en de
huurders te treffen in plaats van de hutsjes-
melkers.

Een meer algemene bedenking heeft te
maken mei w"; er niet in het dekreet staat
TOl op heden Is-er immers nog altijd geen
spccillcke juridische regeling voor de ver,
huur van st~entenkamers. DaT studenten
die een kamer buren op jaarbasis in ten
bijzondere situatie verkeren, kan nochrans
niet ontkend wordtn".,._E<n minimale rechts-
bescherming dringt zich 'dan ook op- Ten
eerste moet er een regeling komen waarbij
verhuurders van studentenkamers wettelijk
verplicht worden de huurwaarborgen op
een geblokkeerde rekening te storten om te
voorkomen dat waarborgen cnterechr wor-
den ingehouden, een praktijk waartoe heel
wat kotbezen zich wel eens laten verleiden.
Bovendien wordt de student op die mallier
beter beschermd wanneer de verhuurder -
panikulier of vennootschap - met finan-
ciële problemen te karnpen heeft op het
moment dal hij de waarborgen moet terug-
betalen. Ten tweede zou er met betrekking
ter gemeenschapshuizen een duidelijke
afbakening moelen komen tussen de ver-
antwoordelijkheden van de studcru-hoofd-
huurder en de eigenaar. Teil slotte moet er
werk gemaakt worden van de invoering
van een srandaardkcrurakt voor het verhu-
ren van kamers. Een mini mille rechtzeker-
held voor studenten is immers minstens zo
belangrijk als een veilig kot.

Kristor riantets

dekreet hervorming stelsel studietoelapën •

Agalev gunt beursstudenten een joker
Oottf eind 1997 het Vlaams Par-

lement de resolutie die het stu-
dietoelaçensteisel wit hervor-

me" unaniem goedkeurde, werd een
historische stap gezet, Ben resolutie is
echter Uil soort van intentiever-
klaring. De volgende stap was dat de
inhoud van de resolutie ZOII worden
uitgevoerd in eet! voorstel van
dekreet, Deze week werd het voorstel
vall dekreet van t.ndo Saillie"
(Agalev) voorgesteld, Nieuw teil
opzichte va" de resolutie is de
voorgestelde kreatie l..-all een
jokerbeurs. Daarmee zouden bursalen
één jaar extra mogen studeren - ;11
een bis- of aanvullend jaar - zonder
hun studietoelage te verliezen,

De bedoeling V.1I1 hel dekreet is het studie-
roelagenstelsel aan te passen aan dl' wcrke-
lijkheid zodat jongeren niel om financiele
redenen uil dl' boot van het onderwijs zou-
den vanen. ~kt voor~Tcl \'OIndekreet komt
kwasi volledig overeen mei de lnhuud van
de resolutie (zie Veto 14) en met de stand-
punten van de Overleggroep Studietoelagen
bestaande uit de Vereniging van vlaarnse
Studenten. ABVV- en ACV-jongeren, de
Bond van Grote en Jonge ccsmncn en de
sociale dtensrcn van de universiteiten en de
hogescholen.

De inkomensgrenzen bepalen of een
srudcm al dan nh-t recht heeft op een
beurs. Zoals reeds in de resolutie werd
gesteld, worden in het voorstelzowel de
maximum- als de minimuminkomengren·
zen verhoogd. Door de verhoging van de
maximumgrens mei vijf procent komen
meer studenten in aanmerking voor een
srudlebeurs. De verhoging van de

minimumgrens met tien procent impliceert
enerzijds dat een grotere groep studenten
uit gezinnen met een hecllaag Inkomen de
maximumtoelage zal ontvangen en anderzi-
jds dat alle toelagen met ongeveer tien
procent zullen stijgen,

Een zeer evidente en gekende cis van
de verschlllcndc organisaties van de Over-
leggroep Studleroclagcn is de indexering
van de studiebeurzen. De jarenlange niet-
indexering ervan en de stijging van de
levensduurte zorgden voor een daling van
de effektleve waarde van de toegekende
beurzen. Bij de opening van het akademie-
jaar in Leuven beloofde minister president
VOInden Brande de automatische
indexering. Een belofte die nog steeds nfer
waargemaakt is. In het dekreeuvoorsre!
word! daar wél werk va n gemaakt.

Het wegnemen v...n de polTrty trap is
een andere korrektw op de inkomensgren-
zen die eveneens in de resolutie
goedgekeurd werd, De polTrty trap is het
verschil v...n hel beursbedrag tussen de
minimum en de supermlnlmurngrens. Deze
Iaetste grens geef! recht op een beurs die
gelijk is aan honderdvljfug I)TOCe!ltvan dl'
gewone maximumbeurs. Gezinnen dil' veel
minder verdienen dan de mintmumgrens
hebben recht op deze beurs. Het probleem
met dil systeem Is dat een paar duizend
frank verschil in inkomen een verschil van
ongeveer vijftigduizend frank aan
studiebeurs tot gevolg heeft. Om dit te
verhelpen Stelt het dekrccrsvoorste! vuur
om de toelage progressief te laten Stijgen
naarmate her inkomen daalt.

Om Ie bepalen of een studeru recht
heeft op een beurs geldt de fiskaliteit als in-
schaumgsmcchantsmc. Het inkomen van
hel geztn van twee jaar voordien wordt dan
als maalstaf genomen. tn een aantal
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situaties kunnen er zich problemen voor,
doen omdat hel inkomen sterk gedaald is
ten opzjchre van dal van twee jaar
voordien. Voor noodgevallen als
werkloosheid wordt nu reeds hel systeem
van vermoedelijke inkomens gehanteerd.
Voor andere situaties zoals vrijwillige arbct-
dsverrrundcring geldt her systeem nog niet.
Het voorstel van dekreet voorziet in een
veralgernenlng van hel gebruik van hel
systeem v...n vermoedelijke inkomens waar,
bij de akmele tnkomensnuaue gebnnkt
wordt.

Nieuw in het voorstel is de invoering
van een jokerbeurs. Op dit moment heeft
men alleen recht op een studiebeurs als
men slaagt in het voorbije akademiejaar.
fkl jokerbeurssysteem wil de mogelijkheld
bieden aan beursstudenten om een joker te
gebrutken die eenrnaalujdens de studie-
loopbaan Ingezet kan worden, Dit kan in

Of

hçl gcva} van een jaar bissen maar het kali
ook gebrutkt worden voor een voortgezette
opleiding of l'en spccialisancjaar. Ten sloue
voorziet het voorsiet van dekreet in de in-
voering van een bodem-kadastraal Inko-
men. de introduktie van het begrip 'samen-
wonende vtudenr' - naar analogie met de
gehuwde student - en moet er minstens
om de tien jaar een welenschappelijk on-
derzoek naar de studiekosten komen, De
kost van deze hervormlngen wordt door de
dtensr studieroet age van hel Ministerie van
Onderwij~ geraamd op maximaal'vierhon-
derd rot vijfhonderd miljoen. Een kost die
verm(l("de1ijk ongeveer overccnkonu mei
Ik besparingen die in het verleden gerea-
uscero werden door onder andere de niet-
indexering en de invoering van het kada-
straal inkomen. Sannen .!:lilatervan uit dar
de andere partijen het voorstel zullen steu-
ucn: "De andere leden van de subkormms-
cle studietoelagen van de kommissie On-
dl'rwij~ hebben be Ioofd de7..l'tekst als basis
te gebrulken cm vcrder te werken. De td.sl
gaat nu-t vcrder dan de resotuue die una-
nÎl'1II goedgekeurd werd. logisch gezien
moel het dan ook gesteund worden."

ouvtcr Remy

COntactlenzen iets voor u? Tr!9jJ1JCbiedt u EEN
COMPLEET CONTACTLENZENSYSTEEM

VOOR 4OOO.-BF·u krijgt voor zes maatlden 6

paar zllChle a.pher"lsche ma.andlenzen (:maan-

delilks nieuwe frisse zuivere conlactlenzen) 100.
alle onde,houdsprodlJClen van Attergan.

Pronteer van onze ~OOfdelige probeersel voo<
690.-81" Een uitgelezen aanbiedin<;l.
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Kafetaria van Letteren gaat sluiten

Gezelligheid moet wijken voor computers
elf!ooit in het gebouw van lette+

ren is geweest, is waarschijn-
lijk ook lan9s de kafetaria

gepasseerd. En wie daar iels besteld
}Ieeft, kent Ollgetwijfeld Christian, de
uitbater die studs met een vriendelijk
woord en een kwinkslag zijn klanten
Ier wille is. Maar de laatste tijd gaat
het allemaal wat moeizamer. De kafe-
taria moet op het einde van volgend
akademiejaar immers dicht, De baan
moet worden geruimd voor een nieu-
we computerzaat.

Achnien Jaar geleden namen chnsucn en
Pallia Jaubln de kaletaria over van Artcis.
Anois stelde er twee bedienden te werk
maar besloot de kafetaria uiteindelijk over
te laten wegens niet rendabel. Sindsdien
maakten chrtsuan en Paula er hun levens-
werk van. Kosten noch moeite werden ge-
spaard om van de kaletaria een pleister-
platts te maken in de teuerenrakuhen. De
betongrijze muren van 'het Kremlin' wer-
den met houten planken bekleed, er kwa-
men zetehjes en aan de wanden werden
schilderijen opgehangen. Achter de toog
werd CC'nheuse keuken opgetrokken die
aan de vraag naar wanne maaitijden kon
voldoen. Op de drukke momenten zijn er
meerdere mensen aan het werk. Paula:
-WIJ zljn hier elke dag varrat 7.eS uur 'S
morgens ":"oe frigo's moelen volgestapeld
worden, de voorraden aangevuld. De bak-
ker korrulangs. er moet naar de beenhou-
wer gegaan worden, de middagmaaltijden

moeten al wat voorbereid worden en voor
je het weel is hel echt uur. Dan moet alles
klaar zijn om open Ie gaan. Wie bij de ope-
ning alles nog moet beginnen organiseren
komt er niet. We sruuen 's avonds om zes
uur. En dan begint hel huishoudelijk werk
nog maar. Wij kloppen lange dagen. Maar
sinds we weten wat ze met de kaletaria van
plan zijn, is de moed ons loch wat in de
schoenen aan het zinken. De arbeidsvreug-
de ebt stilaan weg".

Infrastruktuur

De roep om meer computers bij lelle-
ren zwelt al jaren aan. Op de eerste verdie-
ping van de biblioteek staan amper een vijf-
tiental computers wal In rheslsperioden ge-
regeld frustrerende wachtrijen veroorzaakt.
Bovendien zijn zaken als Internet. data-
bases en e-mail In deze tijd ook voor de
leuerensmdenten nlet vreemd meer. Ieder-
een is het er dus over eens dat er compu-
ters moeten bijkomen. Dal er nergens an-
ders in hel Brasmushuls plaats is, lot daar
aan toe. maar dat de karetaria daar moel
voor verdwijnen schijlll evenwel niemand
te begrijpen. In het nabijgelegen Monseig-
neur Sencie-Instituut zijn een aantal semi-
narlelokejen die prima dienst zouden kun-
nen doen als computerzaal. Echt seminarie-
lokalen op overschot zijn er ook daar zeker
niet, maar het is zeker een betere oplossing
dan het schrappen van de kafetaria.

'We kunnen er niets tegen inbrengen,
Op 30 juni 1'999velt het doek. Drie jaar ge-
leden hebben we nog wel een komrektver-

lenging kunnen bedingen maar dat was de
teerste. Voor ons is het tijd om op pensioen
te gaan, dal doet niet ter zake, maar we
hadden gehoopt de kosten die we aan de
infrastruktuur gedaan hebben wat te kun-
nen rekupereren door de kaletaria over Ie
laten, Wc hadden zelfs al een overnemer
maar die heeft nu begrijpelijkerwijze afge-
haakt. Daar zit onze woede in. AI onze
hoop rustte op die overname. Van ons klein
penslecruje UIl amper te leven zijn. En een
appeltje voor de dorst opzij zeilen - zoals
de meeste zelfstandigen -lukt ook niet
echt wanneer je zaak maar negen maanden
per jaar draait. In de kerst- en paasvakan-
ties en de maand juli zijn we gesleten en
ook augustus is een kalme periode. Pas te-
gen het begin van het akademiejaar draaien
wc weer echt op volle toeren. Weet je dal
de BlW' hier maar netst eenentwintig pro-
cent bedraagt? Ze maken het de kleine zelf-
standigen niet gemakkelijk", aldus Christlan.

Symposia

Hij vervolgt: "Er rijn drie soorten zell-
standigen: zij die geld verdienen als modder
en voor wie het niet uitmaakt of zij een
pensoen hebben van lwim.igdub:end frank
of helemaal niets. Dan is er de meerderheid
van degenen die juist rondkomen. Hun
pensioen is te klein maar ze kunnen leren
op het geld van een overname. Ten slotte
ziJn er degenen die failliet gaan. 'toen Ik
achttien jaar geleden op het handelsregister
kwam. hing daar een klein velletje papier
met een tiental teüüssememcn op vermeld.

Drie jaar geleden waren dat enkele grote
panelen".

Door de sluiting van de kafetaria 7.a1
ook hun dochter nog eens werkloos wor-
den. Hun laatste hoop is een finandèle te-
gemoetkoming vanwege de universiteit.
Dekaan Bvcncpoel ging zien wat hij kon
doen maar uiteindelijk valt de beslissing
toch in de Krakenstraat. AI wat ze er nog
voor krijgen is meegenomen voor Paula en
Christian. Ze vinden dat ze het verdiend
hebben. chnsueo: "Ze zullen niet gauw
nog temand~iO gek krijgen om voor de uni-
versiteit te doen wal wij ervoor gedaan
hebben. En pas op, ze gaan hel missen,
hoort Paslis Iets weg Is, merkt men wat
men eraan I;ad. In de eerste plaats is hel
erg voor de srudemen. Ze konden hier ko-~.
men verpozen, OOK zonder iets te konsume-
ren. sonunigen kwamen hier werkjes ma-
ken, anderen kwamen om wat te praten,
hel was hier altijd gezellig. Maar ook de he-
ren professoren gaan hel voelen. Hoeveel
vergaderingen. kongressen. beraadslagingen
en symposia heboen wij al die jaren niet
bevoorraad? En tijdens de eksamens kon-
den atle proffen op alte verdiepingen van
letteren hun koffietje laten brengen. Mis'
senten zetten ze nu een automaat en kan
iedereen zijn koffie in een bekertje komen
halen. Ze beseffen nog nie(goed wat een
verschil dat gaat zijn, denk ik. Misschien
moest ik maar eens voor een weekje ~i-
geren om nog voor drank te zorgen op ver-
gaderingen en dergelijke. Kunnen 7.e gelijk
al eens wennen aan hel Idee."

Peter Mangelsc~ots

Internationaal Festival van de Fantastische Film in Brussel

Het geheim in de buik van de walvis
erljda9 de dertiende, een beiert

datum was niet denkbaar ,",oor
de cultfreaks die uittien naar

de openin9 van het volgende Festival
van de Fantastische Film. Zestien da-
gen lan9 krijgen ze de meest bizarre
films en de gekste nevenaktiviteiten -
met als uitschieter hel 'Bal der Vam·
pieren' - vooroescnotetd. Het IJaI is
dit jaar verhuisd naar de Halle" van
Schaarheek. Enkel wie verkleed en
geschmil1kt is, komt erin. Andere in
liet oog springende nevenaktiviteiten
zijn de 'Ongewone ModesllOw', enkele
tentoonstellingen, kindernatniddac-
voorstellingen ell de 'Body Paituing
Con test'.

middel in hun totale vervreemding.
De magie. die schuilgaat In de buik van

een walvis en die een bergdorpje bedreigt.
vormen hel plot van 'Der Unlish'. Een
spektakelman die rondtrekt met rijn visjt.
sterft als hij het bewuste dorp aandoet, De
dorpelingen gaan dan op zoek naar zijn
familie. tn de gedaante van Sophie wordt
die gevonden en samen met eert-van-her-
dorp zelf gaat ze op zoek naar het mtstene
van de vis.

Bluf

Een parfijlje trutit or dart spelen, kan
ernstige gevolgen hebben. Het Is het spel-
letje dat een ondervraagde en twee ervaren
agenten - die kampen met een gokvcrsla-
ving en huwelijksproblemen - elkaar aan-
doen. Met verdachtmakingen, listen en bluf
proberen ze hun wedcraijdse zwakheden
uit te buiten: op zoek naar de waarheid van
de moord op een pr.ostituee in de film
'1 Iar'.

Maar ht't blijft een filmfestival. natuurlijk.
met achrentachdg langspeelfilms. Dit jaar
wo,,\h de klemloon gelegd op de energieke
spaense stncme. waar de Iamestlsche film
een heuse opleving kem. De vier Iestival-
film5 die wij hier voor- r-------------------------
stellen - en waarvoor
wc gratis kaartjes heb-
ben - zijn evenwel nlet
van Spaanse makelij. De
eerste film '301- 302' -
de nummers van ann-
grenzende appanemen-
ten In Seoel - worden
elk bewoond worden
vrouwen met een eet-
stoomls. Belde bewoon-
sters hebben daarenbo-
ven nog problematische
retaues met mannen. Als
één van de twee vrou-
wen verdwijnt, stuit een
detektive op de neuroti-
sche retaue tussen de
twee die gebaseerd was
op hun wederzijds be-
grip via het voedsel: het
enige kommunikatie-

6

Een reeks moorden hebben één ding
met elkaar gemeen: cr is een grote X ge-
kerfd in de lichamen van de slachtoffers,
'Weer een film met een seriemoordenaar,
niks origineel', ben je dan geneigd te den-

ken. In hel Japanse 'cure' - de vierde ~
film waarvoor we vrijkaanen weggeven -,
stuit de politie evenwel op tets totaal an-
ders. Wie wil. kan eindelijk de waarheid
van het x-mtsrerie ontdekken. De verhel-
derende toegang wordt verschaft door veto.
Iemand moet het toch doen.

Hans Declercq
Hfl FtSfil'ili loopl van 1J rat 28 maan in C;IItma
Nova en in ht! Audiforium van ptl»IJfJt 44. Info
IJ t~btkomtn op hlfp:/Iwww.bijJforg of op tele-
fOOlIllUmmtr 01/201_/7./ J.

•

50 lantastisch gratis IiImtlckets
l'WIjkl je of je wel naar hl"( Ft-suv.t.l van de fant.nli\4_·he film in ërusset zou gaan:
Misschfm kan (.m aanbod aan vrljlaartcm Ic over de ..'r('eI' trekken Vanaf dinsdag-
uanuddag kan je tkkf'l~ komen aüiatcu in l'n~ rcdakuctokaalm de '\ M('i.:-rs'!llraat 5. De
ûtms dit" we aanbieden Tijn 'Der Unhslr' (191) (Uil lSulO). 'Llar' (240 om 12u30),
'101-302' C271} Om l~u3()) ...n 'Cut ...' (25/3 om llulO).lh'\'cndien zijn er kaarten voor
hel 'Bal der Vampieren' ,1413 "lil 24u).

" ......j,,,
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Taalsocioloog Theo du PIessis over de paradox van Zuid-Afrika

Meertal eid leidt tot eenheid
~ inds het einde van de apart-
~ heid liet vtoanaeren er geen

gras over groeielI om met de
Zuid-A/rikam!ll samen te werken. De
Vlaamse regering riep het land zelfs
uil tot liet zwaartepunt \'all 'raar
afrikabeleid. Eli 11(~tbleef niet alleen
bij woorden: één van de konkrete pro-
jekten was de opric/rtitl9 val' een tol-
kenprojekt in eloemfomein - nooit
Uil overbodige luxe in een land met
elf officiële talen. De koörainator van
het projekt, TlU!Odil etessis. is op di,
moment als docent te gas' aan de KU
Leuven. HlH! is het gesteld met het
Afrikaans, til de verwevenheid lussen
taal til politiek in één van de parels
van rij" "mooi mistroostig kontinem"?
In tegenstelling 101vele afrikaansspreken-
den trekt Du P1essis zich niet terug in een
defensieve houding als het om het imago
van hel Afrikaans gaat, Het aura van 'de
taal van de apartheid' heen geen onherroe-
pelijk epueten van hel Afrikaans Ie zijn,
Allereerst vraagt Ou PIessis een beetje tijd.
Nel als hel Duits in Dunsland na de laatste
oorlog moer hel Alrikaans eens rustig kun-
ncn ademhalen, Maar ultelndelljk ligl hel
101 van het Afrikaans vooral In handen van
zij die hel spreken. Enerzijds moeten zij
konstruktief meewerken aan hel nieuwe
Zuld-Alrlka, aan de uitbouw van de recht-
Slaat, Anderzijds moeren de kleurlingen
binnen de groep van de afrikaansspreken-
den een prominentere rol krijgen. En met
zes miljoen sprekers op een ongeveer acht
keer grotere bevolking, is hel Afrikaans hoe
dan ook niet verwaarloosbaar.
Theo du PIessis: .Wat je momenteel ziet
is dal het Afrikaans niet langer wordt opge-
drongen aan mensen. Daardoor verdwijnt
bi:l. ViW. :d!a....cdwu(l. ali wU V~ de rege-
rende socïate klassen, Er zijn bovendien
grote groepen kleurlingen die Afrikaans
zien als kans om zich sociaal Ie onderschei-
den en een stalusverhoging IC realiseren,
Zo steunen de kleurlingen in westkaap. de
streek rond Kaapstad. in groten gelale de
'Nastcnale Partij', die vooral de rechten van
de Afrikaners verdedigt maar niet echt die
van de kleurlingen zelf. De kleurlingen val-
len eigenlijk overal uit de boot. wam ook
de zwarten ijveren voor eigen reemen en
bevoordelen de talen van de zwarte bevot-
king,.

Abstrakt

Veto: Hot vt!rloopt dr opheffing val! Je $chtid-
ing tuutn btank til zwart aalt dl' univertiteiun?
Ou stessts: • Er zijn op dil moment twee-
ëntwintig unlvershchen. De 'witte' univer-
sneuen besteen eigenlijk niet meer: in
Bloemfontein bijvoorbeeld is op dit rno-
ment éénenvljfcig procent van de eerste-
jaars zwart, de verhouding IUS$Cnblanken
en zwarten wisselt. en varieert van een
kwart rot de helft zwanen, Hel is een stel-
selmatig proces, Het Is wel heel mocilljk om
de zwarte thuislandsuniversiteiten te inte-
greren. want een asslmllarle wordt gezien
als prijsgave van hun idenlÎleÎl, Dat de zo-
genaamde 'bosunivcrehelten' zwart blijven
is een probleem voor de regering, die trne-
grarlc nastreef en wil dat die universiteiten
aansluiten bij de betere hoofdstroom-uni-
vcrsneuen. Door dl' inregratlc konuher
Atrfkaans wel in h(', gedrang up Ut' univer-
shelten: er zijn IHI tlO)(maar twee universt-
lellen waar Afrikaans prominent is .•
Velo: fit lUid-Afrika ZIJII m"""mINI tI{ talm
oJJiciul erkend \V,u dlJtl de re,'1.'f/ll,oJrruen 11111

een tJJiciilllf Nl,ltrlmjt k.'llIIlIlIlIIk<lli,' II/"jdljk
It makm?
Ou Ple'isis: «Een goed ultgèwcrktc taal-
politiek kilst in lil' eerste plaats lcd geld.
En van het jotelddat Zuid·Alrik.l heelt. gaat
een heel grout deel naar de delving van de
enornll' bUllenlillld\l' "<huldt'n_ I)It' lOrgen
er lIIee I\lur dat dl' A/\C·.[l'gl'TlIlg h.lar

betenes voor bijvoorbeeld gralh ondenvijs
ntet heelt kunnen waarmaken: de blanken
kunnen ervoor betalen, de zwanen nkt.
Konkreet is hel \..et 70 dat de grondwet de
ZWJne IJlen bevoordeelt ten opzichte van
het Afrikaans, maar in de praklijk is dnar
niet altijd evenveel van Ie merken. Kon-
krete zaken zoals huisvesting primeren op
hel voeren van een aktêef taalbeletd. wat 0ll
hel eerste gezicht een eerder abstrakre
materie lijkt. Daarom neenu de overheid
vooral haar toevlucht tot het goedkoopste
taalbeleid. en dat komt erop neer dat ze het
Engels gaat promoten. Enerzijds doet het
ANC dat om pragmatische redenen: het
maakt kommunikatie mogelijk tussen de
verschillende bevolkingsgroepen, Maar ach-
ter die promotie van hel Engels zit ander-
zijds ook een symbolische betekenis: men
wil op die manier een gemeenschappelijke
band, een eenheid opdringen tussen de

ministerie van Justitie besliste bijvoorbeeld
dat de werklaai van het gerechtelijk appa-
raai Engels wordt. Afrikaal1~ erbij was te
duur. Maar in de grondwel staat wél dal er
altijd twee talen gehanteerd moeten wor-
den door publieke diensten, Volgens mij
moet dal ook cfleklit:ll~gepast worden,
Door - naast hel gebruik van het êngcls
om pragmatische redenen _ SIalUS IC ver-
lenen aan de inheemse talen kreêet- je
stabltltelt.»

Zelfmoord

veto: Kan de ovtrheid htl dan jinaJlCletl'wtl
'UIlt om tin tlfialmbtltid It hallltrtn?
Ou ptessts: "Dal argument hoor je al meer
dan derlig jaar in Afrika, Maar de prijs van
politieke verdeeldheid. onsrabillreu en
ekonomische achteruitgang ligt veel hoger
dan die van een doorgedreven elltallgheld.

verschutende provtnctes. naar hel negen-
tiende-eeuwse Europese model van één
grote natiestaat. en dat vind Ik gcve arlljk.e

Status

-tn de praktijk hlijkl dal dit mnrk-l van
een narlesraar met een vreemde laai in
Afrika een mtslukktng i~.Er is heel wat
politieke verdeeldheid en - <l1~gevolg
daarvan - ook ckonomlschc achtcrultgang.
Dl' meerderheld ven dl' mensen wordt
uitgcsloten uit het eknnumische leve-n. Op
zich heb ik dm êcen probleem met hel ge-
bruik van f'ngl'l\. \lei ,,1\ men II,u dnet al\
wmbool van natieschap. naarorn ,I,lal ook
we! vooraan lil dl;' grondwet dat er \lri!..t
genomen 1;'11 amblelijh' talen zijn. Dil' bc-
p.lling i\ \~'mbtl1i\(h' in Ilerl..elijkhciu
cl<limt men En~l'b ah imlrU!lll'nl Hel
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Hel is volgens mij vooral belangrijk dal de
overheid de kommunikatieve faktor van
talen gaat benadrukken. los van de symbol-
ische tunkrles: onderwijs in de eigen moed-
ertnal bijvoorbeeld moel voor iedereen
mogelijk worden. dat is niet eens zo duur.
Ut:t is immers bewezen dat de maximale
onrwtkkeltng van kinderen gebeurt via de
1110ed('11,1,11.je krijgt dan een grotere jotr'lad
van gelenerdheld bij de bevolkfng. In twee-
de tnsranne stel ik dan het aanleren \'.111

één, lid~t twee. ancere raten 1'1)()r [nl-ld~
7a! daar in de prakt ij!..well:tij zijn. naevt
een andere inheemse taal die de studenten
dan zelf mogen kiezen

-Daarnaast moel er een sterker media-
beleid komen. net is belang rij!.. dat dl'
media tunkuoncren lil (k eigl'tI taal \'<111Ul'
beHllklllg_ Bij Je radioll'nders i\ er geen
probll'Cm, maar up de Idl'l'i,ie hoor Jl' v(>or

lachtig procent Engels. en voor de rest Afri-
kaans. De Alrtkatalen komen daar zo goed
ale niet aan bod. terwljltelevlste nel zo'n
belangrijke symboolfunkue heeü. Als spre-
kers hun laai niet horen op televisie, wal
betekent die laai dan nog? nel Is de grote
paradox van Afrika dat je ale overbeid pas
één held kan krijgen door Ie werken met
meer tafen.s
Veto: K"mt er dan !JUli oppositie tt9ffl tin
{tI'trhtidsbtltid dat door het opdringm van tin
I'rumJt taai vndtrlillgt IItTSChillrnt/tgttr1?
Ou PIessis: -Her ANC ziel dar nlet in, Door
de onderlinge verschillen tussen mensen te
ontkennen, dwing' het ten allen koste een
sterk nationalisme af. En dal is gevaarlijk.
even gevaarlijk zelfs als hel Afrikaner nauo-
nallguu-. Wal he~ANC wél inziet is dal het
ziJn verkiczingslt:lohes nier heeft kunnen
waarmaken; om de desillusie bij de kiezers
te counteren neemt het nu harde rnaarre-
gelen met het~g op de verkiezingen van
volgend jaar. Ht:lris zo dat de spanningen in
Zuld·Afrika nog niet zi.in opgelost. Het
voordeel van Mandela was dat hij de span-
ningen tussen de verschillende fraktics bin-
nen het ANC harmoniseerde, In dat licht
moelen we ook de ongebruikelijk harde
toespraak van Mande1a zien van enige tijd
geleden, een toespraak die door de blanke
bevolking gedramatiseerd werd. Mandela is
de weg aan hel voorbereiden voor zijn op-
volger Thabo Mbeki. Mbeki behoort tot de
meer liberale strekking in het ANC en bezit
nter hel verzoenende charisma van Man-
dele, maar moel ntenemtn de andere, radi-
kalere fraklies meekrijgen. En ook de taal-
pollIlek werden enkele schokken nier Ont-
houden, Zo werden in de voorbije twee
weken alleen al weer een heel aanlal open~'
bare funknes van hel Afrikaans !Jij \Vet af-
gevoerd, Men wil bedrijven ook verplichten
om zwanen In hun kader op te nemen,
maar wat Is het resultaat? De bedrijven
sluiten en gaan weg naar een buurland. nat
beleid zorgt er mee voor dat de zwarte be-
volking er ekonomisch nog steeds niet beter
aan IOC is, Wal echt belangrijk is, ts dat
Zuid-Afrika nu mee helpt bouwen aan een
demokrarlschc struktuur, met een grondwet
ah railJl\\ler!.. voor een rechtsteat. Zo'n
rechtstaat is nodig voor stabiliteit. en dar
geldt voor veel landen in ZUidelijk Afrika,,,
Veto: Gisttrtn krurdt hn Vlaams Parlement
een mtuw vt'rdrlJgm~1 Zuid-Afrika gOld. ëat
Iwr mlmsit'l'l'rt samtllwrrkilt,q ruum dt
Vlaams~ G~lIIft1/schap til äe ZUld-Afrikaa/ISt
R~publitk motlgaal! zorgm, \Val I'i"rWQChl 1I

daar kOnKrttl van?
Ou plessts: -vtaanderen's motief is boven-
al mee IC werken aan de uilbouw van een
rechtstam. Dat kan alleen het ANC,bevoor-
delen, In Vlaanderen zouden l'en aantal
mensen mtssrhten graag zien dal uit ver-
drag er gekomen is omwille van een ver-
meende stamverwantschap mei de Afrika-
ners. De VI,1amSl' regering kan vandaaruit
niel werken. want pollriek zou hel voor de
Vlaamse regering 7elfmoord zijn om op die
basis in Zuid-Afrikil bezig te lijn,.

,
•

Staat

Velo: HIN l'IIll hnmer Uil ti;J hier 111Iklgillt
1l'01It1l_'

Ou PIessis: "Het bier is bijzonder lekker,
het eten ook Ik vind hel een fassinerend
land, vooral de rol van arussetts boeiend,
Wat voor mij al~ onderzoeker hier tnreres-
!>.lnt is, i~hoc je een staar met zoveel drver-
sildt als Belgi" nog als ~Iaal kan laten funk-
tioncn-n: die problematiek i~ eigenlijk ook
onze problematiek: het nieuwe Zuid-Afrika
be~taat ra~ van 1994 en moel een am-
woord vinden op de vr;lolg hoc je ,11die ver-
schuren verenigt. JJoewt'1 er in zutd- Afrika
(lok vaak in l1el!alie\'1' 7in 1l.1<Jf Bejgfc _lis

~trijdl'lned ruswu Vlamingr-u en walen
vcrwezen wordt "Willen jullie ,"1In> een
Bdgie bij ()n~ krijgen", i~d.1I\ r-en soon
drl'1gellll'llt Ik denk tI,lt I3rll.,~el België bij
l'Il..a<Hhoudt. want daar h de d,1ge1ijl..~e
~Irijd aan dl' g,lIlg dit' de Belgen bezig-
houdt Bdl-lit! bewijvt \Ot!r mij d.n je I~d
dt·gellj!.. een vraat kan hebben 7,\mler ze te
bouwen rond l'en Ililtiel!l'dachte,

Jeroen LJssens
8(,lln,' Oebruyne



De politieke geschiedenis van Algerije in een notendop

De oplossing van de geweldspiraal: repressie?
0"Algerije kwamen gisteren

Ilonde,.dtw;mig mensen om blï
een moordpartij. De aanstag

werd vermoedelijk: geplugd door het
[undomentalistisäie Fis. W Hel is Uil
tertau waar je "jet meer van opkijkt
als je hel te horen krijgt op het radio-
nieuws. De berichtgeving blijft even-
wel vaak beperkt tot de vermelding
van de feiten. Sami Zemn;. een Gentse
poli,oloog van Tunesisdie afkomst die
een dokteraat maakt over het feno-
meell van liet fundamentalisme kwam
afgelopen woensdag naar Pangaea om
er de evollities en processen die mee de
opkomst vall liet islamisme in Algerije
mogelijk gemaakt hebben. in een rui-
mere I<onteksr Ie plaatsen. Op zoek
naar de voedingsbodem van het Fis,
komt Ze"",; al direkt uit bij het poli-
tieke en sociale systeem dat na de
onafhankelijkheid geïnstalleerd is,

Vier zaken zijn veel te I.-mgonderschat
bij het funktioneren van hel Algerijnse sys-
teem en zij verklaren mee de opgang van
hel Fls. Om te beginnen is hel kulturele
nationalisme te lang verdoezeld, hoewel
her van meelaf aan een wezenlijk onder-
deel was van hel Front de Libération Natio-
nale (FLN). Die partij was aanvankelijk
vooral een front: een amalgaam van ver-
schillende tendenzen. dal zljn eenheid
bouwde op een mtntmumplatfnrm. Aan-
vankelijk was dat de snijd tegen de ge-
meenschappelijke vijand - Frankrijk, TOen
de onathankehjkheld in 1962 een feil was.
konden de Iraknes binnen hel FLN het op
Ideologisch vlak met eens worden over een
minimumprojekt en schoof men een kultu-
ra1i~li'iChdiscours naar voor. Dat venoog is
\ eigel\ll.Ikeen uhlo\H:f van de vooroorlogse
'hl,Imi"i"hl' ha"I'I,', lil!:" d,' ~Irijd Il'~cn
hel !-ranst' impl"fidli\nw 1Il1}l·\teen met-
wc-aerse vorm I..rijgell en de cnigt, die voor
h..mden was. bleek hel islarrusrischc cts-
cours Ie zijn. De islam werd een svmbocl
van verzet en hoop.

Hel FL'I lélg zich 7.0 alv een emanatie
van hel volk: dl' wil van hel FL'I was de
wil van het volk. Verschillende meningen
zijn - en dar h een tweede rcdcn e-. dus
onmogelijk. want er i~ maar één volk. Hel
grote probleem daarbij Is dat de veronder-
sklde konsensus binnen het FLN weinig te
bieden had. Teil derde was Algerije de JacIU
een SCl11i·miliwire S(,1':lI, Het leger nam de
taak op zich in re Slaan voor dl' volkscru-
wikkeling en W,lSde dominante politieke
laktor. Een sleutelfiguur in die overlapping
lussen S1a~l en leger speelde Boumediene:
een gewiekste legerofficier die crin slaagde

los Ie maken uil hel leger, maar Iege-
lijk ervoor zorgde de goodwill van de leger-
IOP IC behouden. Als een S(10n npperrech-
Ier hield hij de verschillende doms binnen
hel FLN in bedwang.

De Algerijnse ekonomie werd ten slcne
enkel rechtgehouden door de cksport van
aardolie en -gas. want de soctaususcbe
planekonomle werkte niet. Er heersic een
soort van onuitgesproken verstandhouduig
lussen leiders en volk waarbij de leiders het
polhteke stilzwijgen van het volk afkochten
met hel verschaffen van sociale voorzientri-
gen zoals water en elektnetten. Dat werd
echter een holle tcglttmntle op hel moment
dal korruptie en klit'ntelisme ten voordele
van hel leger de kop epetaken.

wanneer in 1978 Boumediene aan een
'dgellol,Hdigl' ziekte' sterf r. ba rst de Alge-
rijnse pollriek Uil zijn voegen. Dl' twee gro-
te kanshebhers voor de opvolging werden
door het leger aan dl' kant geschoven om-
dal re ;ngin)o:el1 Il'~en d" belangen van het
leger. 0,11 kgl'r Stelde I.dr een kleurloze
knn<;.t'n~u,fi.l:lIur .1.111'Chadli Bl'njedld, ge-
killen urndat hl] "['of(kkr k plus ancien
aH'C le plu~ haut (kgn;' \\',1\, Ul'l wav een
miHl'l..l'l1illg van lil- vtrtjdmar-htcn. Hij

bleek heel dmamlsch maar had af re reke-
nen met een aantal problemen: zijn eko-
nomische hervonnlngen gingen In leg,m de:
belangen van het leger en de daling van de
petroleumprijzen maakte dat het BNP van
het ene op het andere jaar daalde: met
derrlg à veerog procent, Het belangrijkst
was misschien dal Benjedld er - In legen-
stelling 101 zijn voorganger - nlet in
slaagde de verschtüende clans bInnen het
FLN tegen elkaar uil te spelen en Ie harmo-
nrseren. de steeds meer achtbare cnenlg-
held tussen de verschillende clans maakte
hel voor Mohammed met de pet steeds
duldelfjker dat het systeem rot was.

Vanaf dan kwam de bevolking geregeld
in opstand. voor het eerst met de kulturele,
Berberrevolutie in hel Zuiden in 1980,
Telkenmale reageerde de overheid mei
repressie. De politieke leiders konden tm-
mers - verblind door de gedachte dat ze
hel volk zelf waren - niet zien dal et
meningsverschillen bestonden onder het
volk. In de jaren tachtig kwamen er ver,
schillende blinde stads revoltes, Dl' repressie
die er telkens op volgde namen hel be-
staande ongenoegen nlet weg,

In 1988 komen de breuken in het poli.
ueke systeem duidelijk tot uiting, Dërnokra-
tjsering werd onafwendbaar maar werd
slechts doorgevoerd op een stnlsche manier:
geen verkiezingen, maar l'en nieuwe
grondwet opgesteld binnen de serrakels van
het FLN. Toch werd een meerpartijenstelsel
mogelijk en het is dan ook in die periode
dal hel Prèm Islamlque du Salut (Fis) ont·
stond. Opnieuw een front dus. een broos
samenraapsel van verschillende rendenzen.
verbonden door een gemeenschappelijk
doel: het winnen van de verkiezingen, Nel
als bij de onalhankeljjkhetdsrrijd werd hel
ongenoegen jegens de korrupte overheid
vertaald in tstamtsuschc termen, De trcnte
wU dus den net FLN, de voorveemers van
dl' onafhankcljjkhcid. nu zeil in dl' rol van

regering liet hel leger die Slaking ent-
binden. Maar zelfs mei de nieuwe kies·
wetgeving haalde hel Fis de overhand. De
regering deed weerom een beroep op hel
leger onder hel mono: om het demokrans-
enngsprooes Ie redden moet hel bevroren
worden. In een wanhoopspoging stelde hel
FLN voor om samen mei het Fis een rege-
ring van narionale eenheid te vormen. Het
leger weigerde, dwong president Benjedid
het parlement te ontbinden en installeerde
een kollegiaal leiderschap, voorgezeten
door Mohammed Boudlaf. drens strIjd re-
gen de korruptie valt niet In goede aarde,
en na ongeveer honderd dagen wordt hij
vermoord,

ondertussen werden duizenden Els-

leden jarenlang opgesloten en gemarteld In
konrenrrauekampen in de Sahara, iets
waarvoor de internationale gemeenschap
de ogen sloot, Als gevolg daarvan eskaleer-
de hel geweld, Grosso modo vallen daarin
drie strekkingen Ie onderscheiden. Ten
eerste ontstond er een soorr-sradsguerrtlla,
gevoerd door jongeren die in een uitzicht-
loze situatie zaten en vluchn~p in geweld.
Ze hadden geen speetale band 'In~1 de islam,
ze hadden vaak ntet eens de moeite gedaan
01'1 te gaan stemmen. Ten tweede waren er
de oudsmjders. en ten derde de ekstrerne
strekkingen binnen het Fi9. Die strekkingen
bevechten de overheid en elkaar, de pogin-
gen om ze te verenigen, zijn mislukt.

De perverse spiraal van geweld die ont-
stond. stijgt gradueel. Aanvankelijk nchncn
de aanslagen zich tegen de overheid, de
ponue. enzovoort. Als antwoord op de
moord op duizenden islamintellektuelen,
keerde het geweld zich vanaf 1993 ook
tegen tmetlekrueten en kunsecnaars. Vanaf
september in dat jaar zijn ook buitenlanders
niet meer veilig. Het leger buitte dit uit
door het Istamlsusche kamp voor IC'stelh-n
als anu-wesrers. lil fetle had bel regime
uooh gedacht dal het verzet 7() sterk zou

nieuwe president gekoöpteerd. Opnieuw
wordt hel de oudste officier die het hoogsl
in rang was. Liamine zerouat. zeroual vet
zijn macht bevestigd door verkiezingen in
1995. Een jaar later wordt een nieuwe
grondwet goedgekeurd. In !997 zijn erop'
nieuw verkiezingen. Twee maanden voor
de Slembusslag rieture zerooer een nieuwe
partij op, hel RND, waarmee hij prompt de
verkIezingen won. Het RND is evenwel
»reu meer dan een samenraapsel van de-
zelfde !raflles als in het FLN, aangevuld
met een Stoep 'verruimers', die tOl dan nlct
politiek aktief waren. Er komt l'en regering
die bes~al uit hel FLN. Harnas en RND.
MeI Hailta_s wordt ook de Islamtsusche
srrekktng In de regering opgenomen:
Harnas slaagde érin de islam een ander,
meer gematigd, ulti konservatief gelaal Ie
geven. Na veel fraude won deze kombinatie I
ook de gemeenteraadsverkiezingen die
enige maanden tater - in juni 1997-
plaatsvonden. En daarmee is de sirkei rond:
het regime dat nu aan de macht is, is voor
tachtig procent hetzelfde als dat van begin
jaren tachtlg, iets meer meningen mts-
schlen. tets meer openheid. maar in wezen
onveranderd, Wel kent Algerije een grote
vrijheid van menlngauitlng en persvrijheid,
hel is één van dl' landen met het meest
openlijke politieke debat.

Ondertussen tolt de geweldspiraal
voort, zemm is kategorisch in zijn oplos-
sing, Er moe! een beleid komen dat steunt
op twee peilers: ten eerste moet er een
soort dcmckrattscb pakt komen tussen alle
groeperingen In Algerije, irtklusief hel Pis.
Ten tweede is er op di] moment maar één
manier om hel geweld te stoppen: re!,rd'·
sic. TUI 1995 nam het gt'weld al serieU7.e'
proporties aan maar was cr nog mogelijk-
heid 101 diskussie. Sinds dan is er gt'en en-
kei poliuck projekl g<:wcest dat geweld kan
rechtvaardigen. In feile gaal hel om tosges-
la~en benden: er zijn er dil' geweld plegen

de Fransen gedrongen werden,
De regering organiseerde eerst ge-

meemeraadsvcrktczfugcn om de aanhang
van hel Fis te melen, Hel Fi~ vcrplcuerdc
de tegenstand. ook kleine partijljes wonnen
vcet tcrrctn. Het FLN bied ver beueden de
verwachrlngen. tn een wanh()()p~p()ging
probeerde dat FLN voor dl' nakend ..' natie-
nale verkiczingcn d" meubelen te redden:
ze stelden ecu kil'~\\l'1 op waar dt' divtrlk-
ten "aar ll' wel nug \'ed aanh.ing hadden
veel zwaarder doorwogen Ikl ri~reageer-
de 1111'1e-en algt'IlWIIl' q.lking waardoor de
hoohhlad Algl<'r~ plat ]..\\,1111tv liggl'n_ Dl'

zijn. en pogen ze op deze mil nier buiten-
landse steun IC krijgen. Vanaf t 995 slaat
hel geweld over naar hel pIJIWI,lIld. Voor-
dien was er ook daar al wapengekk-ner,
meer vanaf dal moment werden helt, dor-
pen uitgemoord. Zemni vcrklaarde <luk d,ll
in tenuen "all aktie-reaktie: IJl'I leger er,
kende zijn onmacht. en tx"tt'('dd.' dl' b<.'·
velliging van de dorpen uil aan burger-
wachten. In de ogen van het Gi.1 hl'tl'l..c.'nde
IWI opncnwu van dl' wapenv cvn d.l,11I\'.111
aggre~sie_ ;\'\el hel bekende reculraat.

Onderrussen gingen nuk de !,,,lilil'kl'
hervormingen d'ltlr_ In 199-1 \\\'r<.l ('\'n

vanuil een ideologie en er zijn pure rovers-
benden bij, En ten slone zijn er nog groepc-
1-;11g\'11die gcmampulcent worden door het
kger Danrbi] is het niet zo dal hel leger
tll'Vl'l~'1l geeft. dit- die g!(ll']ll'ringen vcrvol-
gt'n~ uit\'l)l', ..-n Ikl kgl'r is g.:ïnfiltft'erd in
dil' groepen en houdt ze kunsunaug in
vtand Ikt k'.I:<.·r,\-il runners dal alJe~-
"ltlrJI "lll'l.."no11lbdl \ lak - bIj hel uude
blijh

Benny Dehruyne
Hanc Declercq
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Vermeulen pessimistisch over Algerijnse kwestie

"Het islamisme is niet mogelijk zonder het Westen"
rofessor vermeuten is werk-
zaam aan de afdeling Aziati-
scne til Islamitische studies van

fakulteit Letteren. Hij weerleg' op
een gedreven manier enkele stand-

: ~ punten die zemnt Sawi innam tijdens
~ zijn lezing (zie pagina hiernaast], In
.., \ tegetlsrelling tal Saw; is professor Ver-
....., meuten veel pessimistischer over eenb.O mogelijke oplossing voor de burger-

~ oorlog in A/gerije die er IIlI al rui",
~ zes iaar woedt.

urbaln vermeulen: .A1s zemnr zegt dat
moet gespreken worden met alle partij-
o het Fis inbegrepen. is dal hel standpunt
enige lijd geleden is ingenomen door
platform van Slnt-Bgldlusgenootschep

Zij hebben een won rondetarel-

Ukonferenlie georganiseerd waaraan alle
oppositiepartijen in Algerije hebben deel-
genomen. Dal standpunt Is dus niet nieuw.
Ik vind dat daar onmiddellijk eert gegeven
moet aan toegevoegd worden, namelijk dat
de politiek bewuste vrouwen vrijwel on-
middellijk na het bekendmilken van dat
akkoord, met meer dan tienduizend op
straat gekomen zijn om daarregen te pro-
testeren. Ze zijn op straat gekomen zonder
hoofddoek. en hebben gezegd dat als dat
akkoord zoo gerealiseerd worden de vrou-
wen het nog slechter zouden hebben dan
ze het nu al hebben. Met andere woorden:
de oplossing van meneer Zemni is voor het
grootste deel van de vrouwenbeweging in
Algiers al niet aanvaardbaar. De oppositie-
partijen vinden elkaar nu in hun gemeen-
schappelijk verzet tegen hel aan de macht
zijnde regime dat voortkomt uit het FLN.
Eens dat dat regime wegvalt. zal dat mon-
sterverbond uit elkaar vancri. waardoor er
misschien nog een grotere burgeroorlog
kan komen dan er nu al is. Natuurlijk zijn
e~ bil~tlel;-het Fb h-~vÎkk~;; en d-uÎ~el;.-;naar
in revolutionaire omstandigheden is voor
gematigden weinig plaats, het zijn de eks-
tremtsten die het halen. Die oppositie gaat
in elk geval meer en meer de lslamlstische
toer op- Trouwens, wat is vandaag nog de
macht van hel Fis? Dal weten wc niet.
Veto: z.: plegm ettazins 9t'wldddadi9t' aan-
sla.'lm.
venneulen: «Ik weet niet of het Fis dat
doet. De Gia, ja. En misschien de gewapen-
de arm van het Fis. lArmde Istamlque dil
Salut (AIS). We welen eenvoudigweg niet
wie die aanslagen pleegt. Wat is de Gii!?
Men spreekt altijd over de verkiezingen die
het Fis zogezegd gewonnen heeft. Is dal wel
zo? In deze verkiezingen zijn er enorm veel
mannen die zich meester gemaakt hebben
van de paspoorten van de vrouwen in hun
familie. Het is gebeurd dat €én man eenen-
twintig slemmen uitbracht. eén van hem,
en twintig van de vrouwen in zijn familie.
Als die vrouwen - die verplicht waren
thuis te blijven - waren gaan stemmen,
hadden ze waarschijnlijk niet voor het Fis
gestemd .•

ook met eens met dat platform van het
Sint-Egidiusgenoots(hap. Toen de vrouwen
op straat kwamen. zal de regering wel ge-
dacht hebben: "Eigenlijk betogen ze voor
ons. waarom zouden we het verbieden?".
Die vrouwen rijn natuurlijk ook niet ak-
koord met het regime dat aan de macht is.
Zij hebben de vrouw ntet in de kou. maar
in het ijs gezet. als je begrijpt wat ik bedoel.
Na 1961 zei men aan de vrouwen: "Jullie
hebben 'ons geholpen in de strijd legen de
Fransen. daarvoor zullen jullie beloond
worden". (vliegt uil) Heelt men dle vrou-
wen belazerd, bedrogen en bedot! Mén ge-
raakte er het op de duur niet meer over
eens. men heeü die wet op het familierecht
jaar na jaar uitgesteld. In 1985 is er dan een
wet gekomen, die bijna een kopie is van de
middeleeuwen en die heeft de vrouwen

Zij denken niet na, ze hebben geen enkel
vergelijkingspunt. De profeet heeft zelf
gezegd dal de islam de vohooiing van alle
godsdiensten is, dus als de islam in zijn
totaliteit gerealiseerd wordt, is dat in de
ogen van die mensen schitterend. God
heeft het gezegd, het zal dan toch wel waar
zijn. Het merendeel van de vijfduizend
Algerijnse imams en predikers schijnt
volgens sommige Algerijnse bronnen IOIJal
ongeletterd te zijn. Maar he! is wel naar
heil dal de mensen luisteren. omdat de
volksmassa zich afkeert van de politieke
klasse die in hun ogen korrupt is, en eigen-
lijk geen echte moslims zijn omdat ze met
het Westen plaue broodjes bakken. Als hel
heersende regime - in Algerije. maar
hetzelfde gebeurt in Egypte - aan
leghimiteit wil winnen, dan beginnen ze

Hoofddoek

«Lang voordat hel Fis gesticht werd,
was Algerije al op weg om een serieus gels-
lemrseerd land te worden. Het FLN was be-
gonnen met het essentieelste in een islami-
tische maatschappij. namelijk het islamise-
ren van het personen- en familierecht. Er
zijn juristen die gezegd hebben dat de Iamt-
newct van 1985 "a fait de IJ Ierurne un
objet·. Het huwelijksrecht. het echtschei-
dlngsrecht. hel huwclijksgoederenrecht: is-
lamisuschcr kan hel niet. en voor het Fis is
hel nog niet goed. Denk je dat die vrouwen
die zonder houfddock op straat zijn geko-
men, Ilièt wisten waarvoor ze betoogden?
Veto: Hoe verklaart 11 dan dal dit be/ogillg
wf'rd lorfjdarl'll'
vermeulen: «omdat dil door het uit hel
FLN voortkomende regtmc geduld werd.
Het aan de macht zijnde regime was hel

enkele honderden jaren achteruit geplaatst.
En daarom ben ik het eens met Wilt zuen-
ne vermeersen gezegd heeft: de vrouwen
die hier de hoofddoek dragen zouden
eigenlijk een voorbeeld moeten nemen aan
de vrouwen in Algiers die geen hoofddoek
dragen. Want het is veel moeilijker om in
AJgiers geen hoofddoek te dragen, dan om
hier wel een hoofddoek op te houden. Ze
hebben in Algerije meisjes van zeven jaar
de keel overgesneden, omdat ze geen
hoofddoek droegen. Ik vind dat de hootd-
doekdragende vrouwen in Europa weinig
solidair zijn met de Algerijnse vrouwen die
strijden voor vooruhgang.»
Veto: tn di [aren lathtig hirld he/lign de
dcmokratiseringttendenzen te9t11 omdal die
illdflûs/tIJ/tjtll hUIJ btlal19f11.Konden ze dan
ook de islamittischr tendenzen niet /ejenJwlldm'
vermeuten. .Je zit met een grote. eigen-
lijk weinig of niet ontwikkelde volksmassa
voor wie de islam - beter gezegd hun
beeld van een traditinnele islam - eigenlijk
het enige referentiekader is in hun bestaan.

aan de tslanusren roe te geven.s
Veto: Ot vmag blijft toch hot je uit dit spiraal
van geweld 9eraakf.
Venneulen: «Geweld mei geweld oplos-
sen. Dal is inderdaad een oplossing. Maar
de vraag is: wie gaat dat geweld uuoete-
nenv Als men in bepaalde kringen de wel-
tclljkhcld van dat regime betwist, dan is het
geweld dat dat regime uitoefent, onwellig
geweld. Laten we eens puur teoretisch
denken - wam Wilt zernnt gezegd heeft
over geweld met geweld bestrijden is ook
teoretisch. Als je erkent dal men geweld
met geweld moet bestrijden, erken je dat
hel geweld dal door hel aan de macht
zijnde regime gepleegd wordt, legitiem is.
Terwijl het dat niet is. In feite zou er eerst
een demokrat lsch rcgtrne aan de macht
moelen komen dal dan wellelijk geweld
kan gebruiken om niet een opstand. maar
een misdadige groep te bestrijden. Want je
gilat me toch niet zeggen dat de moorden
die nu gebeuren tets mei de islam te maken
hebben, zeker?_

Veto: Ondertussen blijft het grn"fld voortduren.
Geen Vilt! de partijen is sterk gmllifj
vermeulen: «Maar dat za!blijven voort-
duren. Er zal daar ooit eens een oplossing
komen zoals er in één keer een oplossing
gekomen is voor de burgeroorlog in liba-
non. Ze hebben elkaar daar uitgemoord à
volomë. dat is verschrikkelijk geweest. En
op een week tijd was die burgeroorlog
gedaan. En hoelang heeft hij niet geduurd?
Alsof die etterbuil is opengesprongen. en er

een zekere ka~lT'lis, een zekere loutering is
opgetreden en men gezegd heeft: "nu is het
eindelijk genoeg geweest".
Veto: Kan dt,.illlernalionaie gemetllschap dat
prClCtSniet vennl{/ell"!
veemeuten. «De internationale gemeen-
schap kan daar niets'ii!n.doen. Als zij zich
daar mee zouden bemoêfen - in de ogen
van de moslims rijn dat de ongelovigen -
zou dat niet aanvaard worden. Het cta
heeft er geen enkel belang bij dat het ge-
weld in Algerije ophoudt. De regering heeft
er heel waarschijnlijk belang bij, maar ze
hebben blijkbaar niet de efflciërule of de
politieke wil om hel te doen. Wat daar
achter zit, weten wij niet. Ik beschouw deze
situatie - en op dat vlak ben ik misschien
pessuntst - als onoplosbaar. Men moet die
buil laten openbarsten en zichzelf laten
reinigen. Oe Algerijnse bevolking zou nooit
een Europese troepenmacht aanvaarden, Er
is trouwens geen enkel westers land dal ln
Algerije met geweld een demokratisch
regime wil vestigen .•

.Er is geen enkel Islarntuscn land dat
een demokratie is. En ik vraag mij of in een
echt islamitisch systeem wel een demokra-
tie - een dernokraue naar Westers model
we) Ie verstaan - mogelijk is. Ik begin mij'
steeds meer af te vragen of er wel een an-
der mede! voor demokratie beslaat den het
wcsterse.»

Brandhout

Veto: HM verklaart u de slirke opk(llllSt 1'<111 het
islamisme de teante [aren hl tvet de islamÎuÎstl!t
weretd?
vermeuten. .Het i.s vooral opgekomen
sinds de rcvolutfc in Iran in 1979 en sinds
wat de moslims "het sukses van de joodse.
zionistische staat" noemen. konscrvattcve
moslims leggen: "de Joden zijn naar Israël
gekomen met een religieuze gedachte. en
kijk eens wat voor een macht ze 'hebben.
omdat ze zich baseren op de rettglc". Het
andere vertrekpunt is het sukses van Kho-
meini in Iran: hij heeft zich gebaseerd up
Allah. de religie en hij heeft toch een einde
gesteld aan dil! tnsmnneru van hel westen
dat de sjah was. hij heelt de Amerikanen
vernederd.»

• Het islamisme is niet mogelijk zonder
het Westen: wij geven mei onze ideeën hel
brandhout aan dat het vuur gaande houdt.
Daarnaast zijn er ook nog de enorme eko-
nomtsche. demografische en soda Ie proble-
men, mei het gebrek aan inspraak en demo-
kratie dat eigenlijk niet op Ie lossen is. Het
zit muurvast. De grote vraag is - en ik hou
mij daar altwlnug jaar mee bezig: waarom
wordt de sociale en politieke cruevreden-
hetd in dle landen geun in islamitische ar-
gumenten? Waarom geen beroep doen op
moderne ideeën? Als we kijken naar het
socialisme in het Westen, dan zien we dat
lij voor de sociale problemen in de negen-
tiende eeuw nier de oplossing gezocht
hebben in 'Ia maison de dieu' maar in 'Ia
maison dn peup!e'. Zij wilden ters nieuws
vinden om de toenmalige problemen op te
lossen, ze hebben de oplossing buiten de
tradtrfonele gegevens gezocht. De Islam-
wereld zit met herzelfde sociale probleem,
maar in plaats van naar nieuwe middelen
Ie zoeken. blijven ze vastzitten in het keurs-
lijl van dat uadntonattsuschc rslarntsttscue
denken. Ze weigeren elk ander referentie-
puru dat niet met de islam te verzoenen is."

Benny pcbruvnc
Raf eerlts

•
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Ithal(a in beeld

Nakuru, een stad in Afrika
Reeds Jaren wordt op her Poon credoare eerure for Human Senlememv jPGCHSI van de
KU terreen nagedacht over stedenbouw en huisvesting in entwikkvhngvlandcn. D,l[
wcrdr venaatdm een jolilrlijkse samenwerking lUSM"Ostudenten van de KU r.euven en
burtenleudse studenten met een achtergrond in architektuur of stedenbouw én me! prak-
lijkervdflllM in hun (t>nlwikkdingsJlalld. Hl'l cenuc for Humall seutements van dt' ver-
entgd .. Nollies ~UNCHS) begon samen met peeHS hel projekt 'Locilh'\mgAttenda 21:
actton planning lor sustatnable urban development'. als een pitootprojekt om dat" pro-
blcmauek toe te pasven op een lokaal nivo. De stad Ll'UVCIl werd op haar beurt gevr,h)~cI
om aan hel projekt deeftc nemen. Hel n-;;uhaal is de rentoonsreluog 'Nakuru' die vanal
12 maart in het stadhuis loopt en die een eerste stap wil zijn in een samenwerking en
uitwisseling met de ~lad Nakuru.

Duurzame omwikkeling lijkt een modewoord geworden als we het over Afrika, de
derde wereld ol ontwikkcllngsamenwerkjng hebben. Iedereen die lel of wat inzit met de
zwartjes in Afrika hl'dl immers wel een projekt lopen om hun leven draaglljkcr re
rnaken. MtlUerneTl' technieken Cl! straregiecu hebben hierl-ij Ut-plaats van Ik :wkje)
poedermelk ingenomen en worden onder de noemer 'duurzame ontwikkeling' ).;q)l<lalsl.
Een akttcve panictparie V,lO de bevolking, het bewaren van her ekoncuuschc evenwacht
en de ontwikkeling van de vrije markt njn enkele keumerken. Om die teeeen of thema's
om te zetten in kenkrere ingrepen werd door de UNCHS een agenda voor eénentwinug-
vrc eeuw opgt:~tl'id, W,IolTtokate overheden aan kunnen deelnemen. 20 kunnen IC Lel!
een 'lil kale agenda 21' opstellen. Om dit alles nog knnkreter te rnaken. werd mgczocmd
op drie steden en werd één ervan er als pilootstad uitgelicht: Nakuru, een stad In Afrika

I)e It'ntOOl1stettinl' biedt in de eerste plaats een kenrusmakmg met Nakurn 011 pm-
tonpe v,m de mlddelgrote. he-dendaagse AfrÏkolame stad - de vierde stad van Kenia - I~
gelegen op ZOWdT160 ktlcmerer ten noordwesten van Nairobi, russen de Menenget-krater
en het Nakururneer. De stad werd utrverkoren omdat -ze - ncast laktoren 7(>al~ekono-
mie en müteu - vandaag een zeer sneue stedelijk uitbreiding doormaakt. De tentoon-
stelling wil op een svaemanscbe manier, vanuit verschillende Invalshoeken. uneenzenen
wat een stad ab, Nakurn kali betekenen De hedendaagse stad al, kader waarbinnen het
leven van alledag zich ilt~llI'elt Staa t centraal. M;;I;;Ireen st;;ld staat niet enkel voor zlchzelf
ze staat ook voor een gcbted. een land, zelfs een kontinent en in het gevat V.11ldeze ten-
looll,tdlinll voor een nl'~ ruimere noemer- stedelijkheid en etadson lwll..kdill)i in untwlk-
kelmgstandcn. Het is juist deze dialektiek uk de u-ntoonvu-lllng wil aangrijpen om het
Inzicht In dl! vrad CIJ haar mi in hel leven uiteen te zenen,

Ot' tentoonvu-lling Iungccrt ah eerste ~tdp naar een ~3f11("tH...'erkit1~ en lIitwi~~.-lil1g
tu~~en Leuven en Nakuru. Dit initiatief mondt uil In het ondertekenen van een semen-
werklngspakt door beide burgemeesters. Een samenwerking die hoopt - op termijn -
op hl't uuwrscetcn van ervarmgen uit verschillende dorm-inon De te/lIt)\>II~td1i/lJo:vonm
een aanzet. benieuwd tlf het vervolg cr even kleurrijk zal uitzien a~ de Nakuru.tnlobro-
r-hure

(vp)
IJ.! frnrM/md/In" i_f 1<' b":''''_'/...'II van 11 fN lil "'aan in ht! sMdhui_,_ Ik 1",'~an5 is fJr,ltis. Tij.lrns d,- I I (mg)
(,~lIill:JflAlt'..k staan II~ ,md.:rt atnvu ..uen ','PIln pn~ramm,l. mul' i"f<l or 21 1-;as

Animatiefilms in Stuc
In maart til april organiseert kunstencentrum SHIC wat 1t daar zelf -tbemausche film-
f("('k\cn' neemen. Het zijn er drh- cu om de een of andere reden begrunen ze allemaal
met de eerste letter van het woord 3J1abel. De eerste reeks brengt een Interessante verza-
meling antmauefürns. Van tekenfilm uit de Jaren dcrtig tot jarennegenugcompurerantmatle.
en J;;II in dril" dagen.

Bulten de eerste letter, is het gcmccnschappclljk kenmerk van deze dril:' reeksen hel
feit dat er voor de selektie en rcausauc ervan duchtig samengewerkt wordt met andere
Iesuvals. Vnor de reeks anlmaucfllm werd vr bijvoorbeeld over dl;' schouder meegekeken
van het Brusselse Festival voor de Antmancftlm, dal een tweetel weken geleden haar
deuren slOOI. Stuc vertoont dele week namelijk een selektie V.1nwat het publiek van dit
monaangcvende Brusselse fevuval voorgeschoteld kreeg. Daarbij wordt gezapt tuesen de
klassteker met hel sexy kindvrouwtje Bcuy Boop dit, sinds ze bijna zeventig jaar geleden
,'('Io,lr het «1'51 ten tonele kwam, scharen lans verzamelde, 101de meest hoogtechnologische
toepavstngen in h':l genre, 1''lah dil' u- bewonderen waren In J...d~krakers als -Jurasstc
Park' en Toy Story'.

Booboobidoop
Maar de reeks begint met een dinsdagavond 'Dit h Hdgisch', waar de recente oogst

getoond wordt van wal dil land de laa!)IC njd aan antmaucûlmanjestcn opgebracht
heeft. En dat is, zoals bekend. heel wat. In kunstscholen als La cambre en hel Kask in
Gem studeert nog elk jaar nieuw ralent a! van wie IJU nieuw werk wordt getoond, Maar
,.uk nuwe reuen dh Ratiul servere lijn weer "'OIndl' partl].

Maar er wordt heel wat verder gekeken dan ons landje. Onder de titel Rubicon
wordt, nog op dinsdag, gekeken naar wat er het algelopen jaar op internationaal vlak op
animatiefllmgcbied gepresteerd werd. Hier valt hel grote aandeel Fr;;lllSCmms op. maar
er zijn ook tmeressame Australische ('Cdl Antmaûon') en Tsjechische ('Duel') graarujes
mee te pikken.

Op woensdag wordt een heet tijdl't'rl.. animJtleftlmkullUUr overspannen. Encnijd~
word! er een ruime selektie .ekenIHm\ uit UI' [aren uer!ig getoond - waarbij het Beny
Doop-personage ongctwijlcld het meest 101de verbeelding en het kcljektlef onderbewus-
te spreekt. Andl.'l"'lijds wordt een nvervlcln ~qlcven van wat ~ind~ 1985 aan computer-
animene op het scherm gekomen i~_ Hel kit dn ai deze nhnl'je~ indenIjd bekroond
werden mei de PlxelJnaprjjv, een 'ctr Ilre<>t!glt'uzt ondersen ....ldlng. is zeker een garantie
voor kwaliteit.

De turn op donderdag - 'I Marrkd a Strange Persen' van BiIJ Plympton - onder-
scherdt zich door de lengte: het gaat hier 0111een langspeelantmatiefllm. volgene de pers-
lek~t """01extreveganue. seks en nunscuv." De ,1IlIlTl.ttidiLmrcek~ wordt. nog op donder-
dag. afgesloten met 'Cartoon d'Or', de arhl fi[1II~l.lIlgt, sllonlbt ....oor de gelijknamige
pnjs dte de Europe-se cerneens chap elk jaar uitreikt ,1;;!1lde 'meest merkwaardige film'.
Kom nu .11kijken, en vpeelvclf jury.
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Ithaka retour onder de mensen

Terug van teruggeweest
O thako was afgelopen donder-

dag met tthaka retour aan
haar zesde editie toe. Het kunst-

evenement dat elk jaar door Kuituur-
raad op touw wordt gezet, lijkt er op-
niellw in geslaagd kunst uit haar
doffe au sérieux te halen. en dit zon-
der aan artistieke geloofwaardig in te
boeten. Zestien kunstwerken, voorna-
melijk van studenten aan de Belgische
kunstscholen, werde" qeëksposeerd op
UH miniparcours in en rond de een-
zame torens van Sinl-Maartensdal.
Wat volgt is geen kritiek, geen droog
overzicht maar het relaas lIan iemand
wiens dag goed gemaakt werd door
iets waarover vaak moeilijk wordt
gedaan: kunst.

Na her lange wachten op toelauogen van
stadswege om bepaalde Ingrepen IC realise-
ren, was hel die ochtend alleen nog hel
stormweer dat zorgen baarde. Wanneer
tegen de middag eindelijk het mannetje in
de mast van toren één hing en zijn vlagget-
je richting noord-oost zwaaide, lag Irhaka
in zicht en kon aangemeerd worden. Mid-
den op het grasplein stond de geelgestreep-
te mosselrent waar de lnfostand-vrjjwtllt-
gers brochures uitdeelden en catalogi aan
de man probeerden te brengen. In je rein-
ste ltrert-style gingen kids tekeer met spuit-
bussen op voor hen geïnstalleerde panelen
Net wals graflttl een kunst kim zijn, is
kunst altijd een beetje van de straat en voor
iedereen. Deze gedachte lag duidelijk aan
de basis van het hele gebeuren: wanneer je
een dergelijk kunstevenement organiseert,
moet je beseffen dat er niet van boven
maar van onderuit dient gedacht te wor-
den. TOl op heden liepen immers nog maar
weinigen, op enkele elitartsten na, arti'stie-
~lr~l!la'~}p vaneen goede ponte relzul-
vering. Of crooner/stand-up comedtan
Guido de Beider met zijn playbackshow en
rnoppengctcp het publiek kon bekoren. is
voor ekspcns terzake. Zijn aanwezigheid
aneen al gaf uhaka retour een surplus die
vanun de Kontekst in Sint-Maartertsdal
enkel als posincl kan worden ervaren.

De aandacht ging vooral uit naar de
zestien kunstwerken die her en der in de
buurt werden rentoongestekt. Sommigen
namen de vcrlaten situatie van dl' buurt op
de korrel. anderen plaatsten hun werken
neer waar het lu-u het beste uitkwam. ijij
deze laatsten behoort Steven Van Overmei-
ren. TUssen de grote stookkerels in de
stookruimte konsrrucerde hij een installatie
van hangende serurnflessen. verbonden
met 1<lIIII'CII en waterbakkun. Het subtiele
spel vau Heil! en at r,lI1dnJTI vallende drup-
pels zorgde vooral bij avondschemering
voor het beoogde bevreemdend cllekt.
Koud en klinisch en toch om bij te oujme.
reil. Van de werken die wel on de konu-kst

inspeelden, waren .rurgen Gregoir's hon-
derdtal winkelkarretjes op het hellende dak
van de slookruimte wellicht het meest in
het oog springend. Een betere lokatie voor
dit werk was niet denkbaar: schuin tegen-
over supermarkt Aldi waar de bewoners
van de torens hun inkopen doen en daarna
de volgeladen caddit ror in hun apparte-
ment duwen. Geen kat die zich eraan stoort
en loch houdt hel een duidelijke positione-
ring in die de voorbijganger niet zomaar
laat gaan.

Herfst

in de leegstaande toren één werden
vljf projekten geplaatst. Speels en onschul-
dig waren de vallende esdoomhellkopter-
tjes van Koen Meyers en Peter aoeïens. Vijf
hoog In de trappenhal was een handig ge-
konsrrueerdc machine geïnstalleerd die elke
vijftien sekcndcn een blaadje opzuigde en
weer losliet zodat het zachtjes in de schacht
viel. Een snelle herfst voor een lege toren.
Drie appartementen werden lOt eks-
positieruimte omgetoverd. De digitaal
gemanipuleerde foto's van Bert Danckaen
gaven hun geheim slechts prijs voor de
onderzoekende toeschouwer. Lichte vervor-
mingen op ondermeer ter plaatse genomen
foto's deden de realiteit van het origineel
verdwijnen. Hiermee lOU de kunstenaar
verwijzen naar een toekomstige onthemlng.
Het appartement was in elk geval reeds
leeg. Hoe een negatief beeld ook positief
kan gekeerd worden, toonde kunstenaar/
trucker Dimitri Cools. Hij vulde een kom-
plete woning met meubilair en dialogeerde
hier met een kollega uit Sint-Maartenwal
door onder andere trclnkaartjes. takturen
en tachografen van hun ritten op zowat
anes wat in de kamers stond, aan te bren-
gen. Zo mocht het publiek eventjes verwij-
len bij de kleine dingen die <;'<')1 truckçhauî-
leur elke dag bezighouden. Wie ztch aan
gewaagde dingen verwachtte, kwam van
een bie reis terug. Beiden blijken brave
jongens te zijn, of zijn er dingen die bewust
aan het oog van de roeschouwer werden
weerhouden? Een laatste appartement
werd onder handen genomen door Angelc
Vermelden, Op twee video's waren beelden
te zien die geregistreerd werden vanuit een
rijdende auto. Hieruit waren Itlm-sujts ge-
nomen die aan de wand werden gehangen.
Ten stone had Venneulen ook nog de ra-
men van de ruuure met hout dichtgemaakt
en voorzien van enkele kijkgaten. Een
sit3i11van de Portugese dichter Fernando
Pessoa 1ll00St dil alles duidelijk maken, iets
in de trant van: nrssen mij en het leven
staal een glazen wand waardoor ik noou
tor het leven zelf kom. Als iemand oou al 'S

nachts naar ZDF hedt gekeken dan weel je
wat vcrmenfen en Possoa bedoelen.

Dat het als organisatie niet altijd even
kclijk is om de gescJekteerde projeklcl

er bij het stadsbestuur door te krij-
gen, vooral als het monumenten
gaat mocht Hilke aroodtaerts erva-
ren. Hct veelbesproken kanon mocht
dan blijkbaar toch niet met zilverpa-
pier omwonden worden. Net daarom
dan toch maar doen, dacht de kun-
stenares. Rond vijf uur stormden een
zestal mensen naar het kanon, na-
men rollen aluminiumfolie uit hun
lassen en begonnen het kanon ermee
IC verpakken. Voor enkele uren was
hel kanon een kunstwerk dat als ver-
slagen wapperde in de wind. Nu staat
het er weer net zoals voorheen over-
bodig bij. Nochtans heelt Tobback
naar eigen zeggen al herhaaldelijk
geijverd om het te verplaatsen maar
stuitte hierbij telkens op het verzet
van enkele oudstrijders. In de par-
keerruimte van SInt-Maartensdal
vond de performance van Kris Maes
plaats waarbij hij zichzelf. samen met
een leger slakken. op de buik ge-
keerd in een glazen kist had gelegd.
Alvorens Maes te zien Liggen. werd
de toeschouwer gekcntrcnteerd met
beelden van een zich openende en
weer sluitende anus. Hoewel een blacklight
boven de kist voor een zeker dramatisch
effekt zorgde. had het geheel overduidelijk
iets gepasseerd over zich. Niet dat het de
toeschouwer onberoerd liet - vooral zes-
tienjarigen konden hun irriterend gegil niet
onderdrukken - maar hel was gewoon nel
iets te·~ksplkiet. Marleen Byckerrnan
trachtte met twee hangende skulpturen in
de parkeergilrage van de Generale Bank de
tegenstelling van het 'willen' blijven in en
'moeten' uitbreken uit een kokon te repre-
serneren. Ook enkele Iotovergrutingen
dienden deze universele spanning uitte
drukken. Een genietbaar werk maar waar
ze inhoudelijk op doelde, was niet echt
duidelijk. ïn de wasserij naast de garage
stond een automaat met naast andere was-
prodekren ook zepen waarop reliëfs en
tekeningen waren eengebrecht. Dimjtri
numoruer wou hiermee op een listige
manier inspelen op de kooplust van de toe-
,s,d\()uwe~_ Tweemaal zestig Irank en je was
de trotse eigenaar van een kunstwerkje.
Dat de bewerkte zeep stuk kon vallen m de
vangbak van de automaar, maakte essen-
ueet deel uit van hel kunstwerk en daarom
is het jammer dat dil vermeld werd op ecu
bijschrift. Rijk is Dumortier er niet van ge-
worden want de lade zat rond acht nog lIJ

goed als vol.

ten. Op doek werd deze tafel geprojektcerd
in een natuurlandschap. Deze kombinatie
van dezelfde tafel in verschillende seuings
was misschien wel één van de sterkere
werken op Ithaka retour, ook al beperkte
de beoogde kommunikatie tussen bewoner
en bezoeker zich tot een vriendelijke groet.
Anja Van eewetdr eksposeerde een twintig-
tal foto's in de kantine van het Ministerie
van stnanoeu. Zij slaagde erin om op zfch
banale onderwerpen om Ie toveren tot
sprekende beelden. mede versterkt door .
een voorbijgestreefde an-deco-achnge in-
richting van de kantine. Waar de zeggings-
kracht van de roto's zorgde voor de arnstte-
kc meerwaarde, deed het bijhorend tekstjç
eerder inbreuk op de goede bedoeling van
de kunstenares. Tenslotte was er het werk
van Carotine Cereghelli in de gang van
Sentorerna. een ornmoeringsplaats voor de
ouderen van de buurt. Slemmen van zich
onderhoudende vrouwen, voorafgegaan
duur cel) rinkelend belletje, en een video
met minimale aktie op het einde van de
gang wezen nogmaals op de desolate sfeer
waarin deze buurt zich wentelt. In een aan-
palende ruimte werd een andere video op-
gesteld waarop allerlei sbon-cu IS te zien
waren van het reilen en zeilen van Senio-
rama overdag. De ritmische opbouw en een
geënsceneerde rna ...r cruwnctucndc ver-
schijnin~ van twee jongeren op hel scherm
zorgden voor de juiste spanning om de toe-
schouwer e\'entjc~ in de l)IUIIe houden.

Cauthlcr Plcrsun's ~igllali'>3til"lIlannctj~'
in de mast wa-, l'en pcrsonnljjkc Iavurtct.
Nic t omwille van zijn artistieke waarde,
maar omdat het naast dutven. meeuwen en
vliegluigen het enige bewegende objekt
was dat vanuit mijn raam te zien was Za-
terdagochtend stond hel nog s!ee&; in het
niets te zwaaien en misschien nu nog. Kon-
klusie: kunst genlet Je nog steeds het best
alleen. zo kan lc te-gen de dingen vprckcn
zonder d,l! rcrnand je sentclnoenu.

Stefan !-Iuber

*) VItO Jaargang 24 tI'- 23 dd. 9 maart 1998

Banaal
Jan Pilleert transformeerde fOlo's V3n

de omgeving 101een abstraktc panhuur die
hij samen met Erwin Borghlcvcns om de
twee uur in de kapel van toren twee inter-
preteerde op bastuba. Zo ontstond een
muzikale ckspfessie van «u grafi~chc lek('I1~
bewerkte beelden V3n Silll-,\'laartcmd31.
Elke visuele indruk leek zijn muzikale pen-
dant te kennen. hoe persoonlijk de inter-
pretarie ook was. De toegangshili van deze
toren was voor ward uermcns de Ideale
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de mensen op Ie eren. een gegeven waar
Kyle mei de kettinglaag een einde aan
maakt.

Ondanks - ol is hel dankzij? - deze
manifeste vorm van politieke tnkorreki-
heid. Is souui Park er op een of andere ma-
nier in geslaagd die onvoorspelbare machi-
ne in gang Ie zeilen, waardoor een leuk
idee tOl een heus maatschappelijk Ieno-
meen wordt. Hel begon allemaal in 1995,
toen de twee Inmscnoolsrudenten Trey Par-
ker en Man srcoe van een kaderlid van de
Fox-studio's de opdracht kregen om een
digitale kerstkaart Ie maken. Ze maakten
voor 750 dollar een Illmpje van vijl minu-
ten, 'Spirit ol Chrisunas, waarin Jezus in
een snootout terechtkomt met de Kerst-
man, een bittere !lfrijd waarbij Kcnny om•het leven komr. VI!,de mond-aan-mond-
reklame van hel nuemet kWM11hel filmpje
terecht bil mensen van de cartoonzender
Cornt'dy Cemril1: die parkor en Stone een
kontrakt aanboden voor een wekehjkse
antruauereeks.

De rC~1is geschio:dcrlJs~-Cclclmti('~ van
vlees en bloed staan Ir spnngcn um een

gasrrolletjc in Soutb Park. Wc
vermeldden ,11George

~ Cluonq·. ver-
d". --

Hype van de week (1): het post-Simpsans cultfenomeen South Park

De adult cartoon wordt onvolwassen
On de Verenigde Staten geniet de

brutale comedyreeks south
Park een onverklaarbaar suk-

ses, Nadat de show vijf maanden op
de IuJbel is geweest. heeft die al bijna
één miljard frank aalt merchandising
opgebracllt. South Park haalde in de-
zelfde maand de cover vall Amerika's
grootste konservatieve rockmaoatines,
Rolling stone en Spin, Voor een rock-
act al een uitzonderlijke prestatie, ell
dus zeker voor vier doodbraaf gete-
kende schoolkindjes uit de Colorado
Roekjes, die vloeken als verketrerde
heidenen.

went waar draaft dl' hvpc clgcnlljk urn, wal
zorgt ervoor dat gehele Amerikaanse volk-
stammen aan het kleine ~hl'rll1llje gekluis-
rerd ziHen"? Wït" bij om ~ijlJlje schattig
\ indt. zal zeker houden van de lo-Ii-ctijl
van sourh Park. Bij Dick Bruna zal
ie echter sec» grappt'n
terugvinden uvcr
brandende scheten.
vleesetende znmbn-s.
een ulifant die een
varken neukt 0] over
Ethiopische vluch-
telingen. meerbepaald
over l'en weesje (lal
naar de uanm Starvln'
Marvin IlIi~Il"T1.

Outmoet vcrder
Sran, het ~chatjt' van
de vier, Stan Iwdt een
homusekvuelc hond.
Sparky, waarvan het
geblaf venoll ..1 I\llrdt
duor tk stern van
George Cfooncy. Stan
i~h'r]idd lIP \\'{.'I1<1\".
maar hij begint hetaas
steevast te kotsen
".II1I11','r hij h,l,lr om-
moet. \l'nkr i-, ,'I
Cartman. di;- vceln-
dik I~maar zidl1df
l'l,1!h 'lug-honcd' "11
noemen. L.lrlllhln\ mUl'del IJU~l'l'rlk ooit
l"Oor 'Crack whore Magazmc. verder
lx-weert hij n.lshhack~ 11'hebben over zijn

tijd in Vietnam. Kyle is joods, en verdedigt
zijn godsdienst fervent tegen Canman
(·Don't you oppress me, you fat fuck!
êveryrfrne you walk on the sneer people
go: "Oh my God whet a rat 'uekt··), Hij
heeft een hulsolifant en trapt graag zijn
kleine broertje Ike door de ruiten van de
schoolbus,

south Park wordt in de Verenigde Sta-
ten om tien uur 's avonds ultgezonden. en
de moral majority kijkt stllzwijgend mee.
Een vreemde zaak. enkele jaren nadat de
makers van Beavis und Bunhead een glgan-
usche El Nino van verontwaardigd protest
over zich heen kregen. Vreemd omdat
in B&B hoogstens wat zout op
een slak wordt gegoten
terwijl in South
Park hel
hoofd

van een ecru-
jarige door zijn
leerkrac-ht wordt

afgehakt, waarna het op een vlaggenstok
terechtkomt.

De populairste van de vier South Park
kids Is immers Kenny, die ieders medeleven
verdient door in elke aflevering minstens
één keer op spektekularre wijze om het
leven te komen, Hij wordt in de mikrogolf
gestopt door een boosaardige kloon van
Start. hij wordt aangevallen door gernuteer-
de kalkoenen, geêlektrokuicerd en geregeld
ook gedekaptreerd. Oe aflevering 'Pink Eye'
was allesrins Kermv's hoogtepunt: eerst viel
her ruimtestanon Mir op zijn hoofd, waar-
na hij in het lijkenhuisje in een zombie ver-

andert. Vervolgens wordt
Kenny gek en

begint hij

• •

Filmreeks New Harvest in Stuc: 'Stella does Tricks'

Dag papa, en ze stak ziin kruis in brand
Qri"nert u ziel/ I/el vastberaden

netsie IIog uil 'T1'lli/lJpVllill,q'
dat meI de maturiteit el' flair

va" een Iistige, ervaren vrouw ReIlt-
boy alsl109 i" haar taxi liet ell hem
dan na gebmik op de sofa in de ga"9
achterliet» Dezelfde aktrice, Kelly
Maedmwld, speelt (Ie hoofdrol JIJ de
debuutfihn 'Stelta aoes Trick s ' van de
Britse Coky Giedroyc, die je op zondag
ell maandag vijftien en zestien maart
in SlIIc kunt bekijken, Opnieuw ver-
tolkt Macdonald een jOlig_ uit nood-
zaak vroeqvoiwassen meisje: stetta. Ze
is na een ol/gelukkige ctasqowse
jeugd in liet Landonse prostitutierui-
lieu terectuoekomen, en houdt ziell
middels de noäiqe I/'jek... staande. TOl
het ook haar teveel wordt.

Seclla ,1('1t haar alledaagse leven JI~ hoertje
in dl..:nst van een pooler in vr.1J':.Ih haar
boezcmvnendm wordt aangcvaûen duur
een drugdealer. Z~,Slaat I'UlIT dl' keuze de
vorm van 1ekl'rhl"Îd die Ie bij haar poou-r
heeft op re geven of niet. l.e vcrtrekt UII-
emddijk, en zoekt 'leun bij een ureuwe
Vriend, de eau drug~ \I.'r~laJr{k l-ddre.
Samen ml'! hl'm \t'rtn'kt lt' tl'rug niMr
Glasgnw. waar I.l' einddijk haar Jl'ug(]['na-

ringen hoopt te verwerken. Ze bezoekt er
ondermeer haar vader, l'en stand-up rumc-
dian dit, Stella seksueel misbruikte, en
steekt zijn kruis in brand met een aanstc-
ker. Maar Eddic's druggebruik eskalccn. en
opnieuw moet ze kiezen: toch maar bij
hem blijven, of de weg van de eenzaam-
heid bewandelen.

De struktuur die Gledruvc gebruikt is
gewaagd. ze goochelt met drie verschillende
lagen: het dokumentaire karakter van de
beelden uit Stella's heden - soms heeft het
wel tets weg van 'Kids' - word 1onderbro-
ken deur tlashbacks naar haar problemati-
sche Schotse kindertij(i en gekonrmsrccrd
met eerder poetlschc droombeelden die
soms haar hoop uitdrukken maar vaak ook
de vorm \1,111 wraakfmuasteeu aannemen.
De overgangen lussen deze versetunende
ruvo's worden dikwijls symbolisch anngc-
duld: als Steil" op een bepaald moment
door een dourg,n slapt. komen we tegdiJk
m een flashback terecht.

Koel

He! idee voor deze I1Im haalde ctc-
drovc uil een dokumentarrereeks over dak-
loosheid die ze in 1994 voor Channd 4
maakte. Hel dokukarakter wurdl voor t'en
groot ~tuk bereikt door hl'( J.UWl'r n'gl~trf"

rende kamerawerk- zaketijk. koel. mei ztn
voor detail, zonder het minste spoor VJn
moraliscrtng, vanzelfsprekend bijna en
daardoor des te harder. Bovendien schrtkt
ze er niet voor terug de kijker ook met de
minder aangename kanten van ht"t prosu-
tuttemilieu te konfronteren.

Eén van de gevolgen van die aanpak is
- net zoals bij de receptie van 'Kids' - dat
de meningen over haar film nogal verdeeld
zijn, Sommige critici hekelen hel gebruik
van bruut geweld. seks-mct-mindcrjarlgcn
- Steil" is pas vijftien -, druggebruik cu
de koerante vierlenerwoorden. Naast de
vergclljklng met 'Kids' zien vek-n Gicdroyc
als een nieuwe tdg van de 'Britse Schon!'
van soclckrtuschc filmers als Ken Loacb
('Raining srones', 'Ccrta's Song') en Mikl'
Lclgh ("St'crets and Lies', 'Cnreer Girl,') die
een huogst individueel verhaal projekteren
tegen de achtergrond ven één of ander
manrschappcljjk thema _ lil Gledrnyc's
film is dat dan de kmderprosmune. Fen
nieuwe 'Trainsponfng" of -secrcts and Ut'S'

is het evenwel niet, maar als debuutfilm
kan hij zeker tellen.

aenov Debruyne

'5uHa dOl'$ Trifk$' is op lOlld(l.'1 tn m(lal/da.oI
viJ/I/rIl til ltS/Uil "'(larf ft btkijktIl 111 dt Smt-
;:(lal,rlSrekl/n ...lljk om athllmr en halfd!
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lijn "ok Rolwn Smith \,1l1 The cure. llo<l,lt
lla}e' en Jay Lcno dl' rcvu gt'J1,l~Sl'l'rd.
SlIkw' kl"<,,'l'l"I,',ht,'r "ok ,lfglll1~t. dJI b
beke-nd. John Kriçl.lll1~i. de rekenaar 1'.111
die andere n-keuûtmrecks Ren & Slimpy
cunnr hel p,ll~'ntl)J1l1el Sourh Park-pcrso-
11.1).;1.'Mr lIankt'Y. "De ruzie room her
merkwaardige tJlt'ret'l van enkele volwas-
sem-n dit" onder elkaar veluen over het
t'igt'llaar)chap van een zingende drol."
merkte l'en journalist van het Eng~'be
maandblad Thc F.Ju' droogjes op.

wam de hyp ... %1.11°11 het punt om. na
de Verenigdt' Statt'l1 en AUSIT.JIti:, ook over
iv ~I.l,m naar hl't oude komment. In Groot-
Brtunnnié wordr Scuth Park vanaf einde
maan uilgezlllldt'n <lp Sky onc. wanneer
dl' rl't'k~ <lp "117(' schermen 11.'111'/17,11zijn
IS nog I1kl bekend. D,1t i~eduer gewoon
no): een kwestie V,Hlgeduld. en wedden dat
ti erbij 7..J11ijlf'

.rcrts Jenssens
\','Ormftr m{ór"'''"t o~'I'rS.Juthpafk dt offidi'lt
South P.lr~sne IS I.. l'mJ(II lIPhllpl!
",mrdl·,tllllü/ c,"'I/j,lu/hpafÁ. &'kl)k uk ..r ,"Ik
dt 12,' S,'II/},p<lrklmks "I' htt ~,"'Ápro).o/ramm"
y,/h",' (/1111' i/WII'W r'/It''''.(<)m/Nr ....s_alld_J\kdia
rrrltvllIO/l/SI/OI<'SfCarf,'<'Ils/S,lJIllt _Park).
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[XJ ,IJHijn tJ ij
kringraad zoek!
Kringraad. de onderwijsgeleding van de
Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie,
is voor het volgende akademiejaar op zoek
naar nieuwe medewerkers (mN) om aan
de sludenlcnven'1lenwoordlging een
zinnige Invulling te geven. Op vrijdag 13
maan worden op de algemene vergadering
van KrIngraad de eerste verklezlngen
georganiseerd voor de volgende hiernaver-
meide funknes.

"TWeevrijgestelden. De vrijgestelden
zijn halftijds betaalde werkkrachten die de
werking van Kringraad administratief en
inhoudelijk ondersteunen. Konkreet
beteken I dil dat de vrijgestelden de perma-
nentie verzorgen op kantoor, de verslagen
van de vergadering maken. redigeren,
vermenigvuldigen en verspreiden en de
uitgave verzorgen van hel jaarverslag, de
kringfiches en hel 'Vademecum voor
Studenten in Leuven'. In de mate van het
mogelijke bereiden ze dossiers voor en
ondersteunen ze de werking van de werk-
groepen. De vrijgestelden zijn
verantwoordelijk voor de
subsidiëringsmechanismen van kringen en
erkende vrije verenlgtngen.

Drie venegenwoordlgers voor de sektie
Aggregatie. De lerarenopleiding -ot aggre-
gatie- bekleedt een wat aparte plaats in de
universitaire struktuur. Het geheel heet
Akademisch Vormingsinstituut YV'''

1*-Veto
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
Tel 016122 44 38
Fax 016/22 Ol 03
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Leraars. en het eigenlijk bestuursorgaan
voor de lerarenopleiding Is de Sectie
Aggregatie. Daarin zitten drie
studentenvertegenwoordigers, één uit elke
groep (humane wetenschappen, eksakrc
wetenschappen en biomedische
wetenschappen). Alsje die funktie
ambteen. moet je wel ingeschreven zijn
voor de lerarenopleiding. De secne eggre-
gatie vergilden om de zes weken.

Twee internationaal venegenwoordj-
gef$. Kringraad is lid van Mosaic (Meeting
ol Sruderus Aiming at the Integriltion of the
Coimbra-group), de studentenvleugel van
de Colmbra-groep, een orgamsane van J3
Europese untversnenen.trwee keer per jaar
vergadert Mosaic gedurende enkele dagen
in een Europese untversuenstad. Op
universitair nivo Is de irnernatlonaal verte-
gcnwoordlger lid van het Beleidskommiuee
Internationale Relaties. Ook rond de
Sccratesproblemauck lijn de internationaal
venegenwoordigers aktief.

Twee vertegenwoordigers voor de
Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS).
De Vlaamse studenten hebben zich
verenigd in de VVS. VVS heelt een
Nationale Algemene Vergadering (NAV), die
minstens drie keer per jaar samenkomt, en
een hogeschool- en een
unrversnenscentrate (UC), die minstens
even vaak vergaderen. Voor de NAVen de
UC zoeken we twee' studentenvenegenwo-
ordigers. De VVS-vergaderingen zijn
meestal 's avonds.

tnoten je tateresse hebt voor deze
vakatures binnen Knugraad. moer je een
gemotiveerde sollicitatiebrief met cv indi-
enen voor woensdagavond. 11 maart, op
hel kantoor van Kringraad. 'S Metersstraat
5 3000 Leuven. Indien je graag meer Infor-
matie hebt over deze vakatures ben je wel-
kom op ons kantoor, ol kan je ook bellen
tussen 14.00u en 18.00u op het nummer
016122.3],09.
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Maperluis's Bloedgroep speel. vier maal anders
Malpertuis heeft er sinds kon een broertje bl]. 'Bloedgroep' gedoopt. Het inhi<llief lot dit nieuwe teatergezelschap werd }O:cnQmCIldoor
Sam Begaerts. Hij verzamelde een aantal jonge akteurs rond zich en samen maakten ze een reeks voörctelllngen geînsplreerd op hun
Iavorteten uit de wereldliteratuur. 'De knecht van de twee meesters' van cerlc Goldout. -cermanta y van Heinor Müller, 'De ccnctêrgc'
van Harold Plnter en -suus' van de öostennjkse schrijver-kunstenaar Herben Achtembusch vormen het menu dat in vier opeenvolgende
avonden wordt opgediend. De klemloon ligt op hel durven aangaan van verschtüende persoonlijke relaties: de akreurs rasren hun
mogehjkhcden en beperkingen uI in relatie tot de tekst, het publick wordt uitgenodigd om hetzelfde Ie doen. Het feh dat de voorstelltn-
gen elkaar snel opvolgen houdt in dat er ook een persoonlijk proces en kontakt mogelljk word! tussen publiek en speler. Dit konsept
maakt dal dezettde akteurs en misschien ook hetzelfde publiek gedurende vier avonden erg uiteenlopende voorstellingen kunnen
beleven. Het doorbreken van het roenneuze van teatenoernees ligt dan ook In de bedoeling van 'Bloedgroep'.

Uitzonderlijk zal er in Leuven in de week van de voorstellingen ook een workshop met sam Begnerts plaatwinden. Dit om aan jonge
mensen de kans te geven Olll hun grenzen op het vlak van spelen af te tasten conmlsschlen te verleggen; zo bevraat zelfs de mogelijkheid
om deel Ie nemen aan één van de voorstellingen volgens sam Bögaens is het immers erg belangrijk om niet alles een jaar van tevoren
vast te leggen zodat er voldoende rulmie bliJIt om op de aktualiteit Ia te spelen en om zo de eigen navel en navelstreng te kunnen over-
stijgen.

(kk)
l)( Bl.vJgrorp srult 'W(Vludag /1. drmdlTJajll, vrijdoE /J tI1 totrrd.lg /4 maan u/kms om 10.00 u In dr StlldMhoulI'burj In UIIWI1. Vri)daj is er o...k
nog om JJ.OO u rm IIOCJrsrrllins.
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~ zoel(erljes
,J He! Mul[in3tion,]I~~vrijdingsfronl zal op

vrijdag lJll van 1).00 te 16.00 u atle sporen
van stanon Leuven besenen om Ie protesteren
tegen de genadeloze uitbuiting van multina-
tionals door ekstreemlinkse regeringen in het
Zuiden.
,J Roger ts een toffe gasr.
,J TEW'er zoekt presidium om op te kopen.
.J Relzen. taalkursus met andere Europese
studenten 'all over ëurope-z Bij Aegee. JO
Maart. 20 u zij-ingang ASLK Bogaardenstraat.
..J Hoi! Ward. 'k zal maar weer es uw eksem-
plaar van Velo afpakken tijdens een college, 'k
Bied alvasrnujn excuses .v.aan.
..J Veto heeft nog fietsen, kom dus gerust eens
langs.
v Ral M, loekt zijn liefje. Het liefje van Raf is
blond. heen een 11rak badpakje en ls maxi-
maal 14 jaar,
V It'S grcat. irs hugt, Irs coming YOUT way ...
u's Roger,
,J Ik doop u met water. Hij die na mij zal
komen zal u dopen met bier. (Rog. 13,11·13)
..J vossarlau livcs!

..J Das pas bier.

..J vmz is a·comlng. Been truckln' on uiree
legs 100 long.
..J Het mafste, grappijp'te en beste radiopro-
gramma ts terug: RadIO Danuy. Zij die het uuit
hoorden weten waarom. Radio Danny, elke
maandagavond tussen 8.00 en 10,0011 op
Uilenspiegel FM 106.7.
-.J Als ze aan elkaar vasr moeten plakken,
Roger pakken! IVB
..J 'De zesüg Minuten Van scdcm' StMI vanaf
zondag met een spedal over de Vagina's van
onze Vlaamse politica - elke zondag van
12.00 lOl 23.00 \I op 106 FM.
-.J IVB:: lnkompetente vadsfge Bierdrinkers.
..J Kris nossene tikt jo: rhesrs ol paper. Infu; Hof

Ter Bekelaan 12,3020 Winksele, Tel
016/20,70,77,
-.J IVB '" intieme vrijgezellenavond,
,J De vlncem laat Raf weten dat hij zijn bad-
pakje niel uit de kast haalt voor hij Raf in rijn
roze stretchbroek heeft genen,
-J Populaire popgroep om al uw feestjes op te
vrolijken: mek voven et sun metalccmbc 'Les
Hollywood Banënas.'
-J Koppels :tiJn geisoleerde sellen die doelloos
ronddobberen in de rnaatschappijvijver, [VB,
-J Groep W laat Raf weten dat we hem bij de
ballen hebben.
-J Leuven! bereidt u voor voor de komst van
aeüer
-J C'étalt roujours la meme chose Hl sets. com-
me si j'étais dans une capsule.
-J Dick Voyen, Uao carré. Serman uervone:
'Les Hollywood Bananas.'
-J Wordt Mier natter dan Wtvina? Zondag van
22.00 lot 23.00 u op 106 FM.
-J Ugt de rva-rage nu al stil? stssrst De Koppels,
-J De bedoelde zwartharige beeue-veerie.

..J Green drearns sleep furiously. Wakker wor-
den verdomme .
..J eermeute rulest Woensdag in de Eak: 1000
Jaar -een't
..J IVB is Still allvet Koppels, kruip bij uzelf en
verkommerl
..J Jaretellen Bvba. Vraag naar Heidi.
..J Emma goes kanrus. Was het nu '70 of '80?
Was het nu Sartdra of Annelies?
..J Medereizigers gezocht, drie plaatsen vrij:
voor 3.500 frank naar Budapest. venrek op 10
april en terugkomst op 18 april- voor meer
Inlichtingen bellen naar Matheus Julien:
015/41.23.17.
..J Lieve jongen gezocht om mijn KN ... T1. Ma-
nieren in hoffelijkheid aan Ie leren. Aanbje-

den in de Fak,
-J We are blue, we are whlte. we are r'''in'
dynamite .
..J Sjite.
-J Zeer belangrijk bericht: de openingsuren van
Velo en de Pletsherstelplaats ziJn veranderd,
Zowel velo als de Fielsherstelplaats tullen nu
een avond in de week open :tiJn tot 19.30 u
en wel op dinsdagavond .
../ Al aan de IVB gedacht, Brille? Ben.
-J Zoek keyboard mei mldl-aanslultlng.
Reageren in zeekers aub.

I::(~C~~"'rWIE VAN DE DRIE??
.,

- 22u.
-20u.
-17u.

Deze week niet In Veto:
Zarerdas wa! hel de tmemetionele Va!} van de
Vrouw. mrt ah 'IIOOrnaamsfteis om \l(Jlgrndjaar
ten mmste de wuk van de vrouw IemOfJtrI
vieren. % 0Wr naar belm1!}rijkerdingen. voet-
bal, Club Brugge vtrlim mei drie nul van die
halve migranlenc/ub Radng Genk, Jean,Marie
Plof!: -Ik ben gun rtlast. maar die VtlHGenk,
dal zijn lochgem VlamiHgen meer? Dit &sman
hadden ze prevrnlitf motltn arresteren. in
Schaarbeek zou 'I gun waar !}nwe$1 zijn. En
wat is er van Clu.jJBrufJfJ~sewordrn? Vie
Valldtr /ilst. dOlt. loch aak gun echie Vlaming.
Zo '/IgrOleneus, in zo'n ui/gemergeld lijf, dal is
lOchniet meer weerbilar? Ik wil niet g~dpralen
wal er in '40·,;.,5 is !lebel/rd, maar van mij
mochlen u die /llf':lun op de Irein zetten.
Stiphane Demol, dar W4f vroeger loch dl' harde
aanpak, daar kwam fJfm VfermdelÎng voorbij.
Mtlar die zwarte krul/ekeJ lijken mij toch (I(Ik
wel/ink. Pas op, ik ben gun ramt, ik heb
fens/olie zelf zigel/nerblOfd, (Aan mijn bumper}.
Ik wiJ lIielgMdprtltm wtlt er in '40· '45 is
gebeurd, maar IMn "k naar Duinlilnd Sillg,
habe ich mei tl/minste angtsch!usst, En tam ik
naar Turkljr 9;ng ook. Wtlnt die Kotrdm etc..

Slud:cr Spaans in koloniale sfeer ~
Antigua Guatemala ~.

• Privé leraar (4 uur per dag) ~
verblijf in gezin (+ maaltijden)
• naschoolse activiteiten
• startdata: elke maandag
• prijs: 690{) fr, per weck

Yucca Travd&L.:mg".gc i~m Sl)enen Trav,,1
Tcl.Zfax: 021720.28.95
Fax: 00502832.51.52

E-mail: yuccatêconexion.com.gt

_ agenda & ~ ad valvas DOORPASCALSEYNHAEVE

DINSDAG
20,00 u INFO·AVOND Summer unrversrnes '98

Aellee, In ASLK (liHnganJ: BOjlJJrdl'nmam),
org. Afg"".

20.00 u MUZIKALE AVOND Muzikale avond
met u~ 'Eddy Wally Show", in CC
Mi"nep(,)()r1 Kon. AlocnlJan, leuven, tueg.
400, orj: Verbond dcr Jaartällen,

20.00" KONSERT "Is therc no oiher wa)'?' van
het SüJidar'tCI1~k,-",r P,111P,lti, in St.,JM1-dc.
DOf'l'rkerk. Groot l:Il'gijnhof te Leuven. t~g
ISO/lSD, org. univcrsneue Parechte. Jan
Sm~straa\ 2, Lc"v('n.

20.15 u KONSERT Universitair symfonisch

('Jrk",t ".I.v. Edmond Saveniers. SolisI: Sen
Roel~. in PDS, D("ocrimstraal 4, Leuven, lOcg.
20U11(1), erg. 1)'('nsl kuhuurkoorduratfe KU

lo;:UV~Il: lel. 32.41.40.

WOENSDAG
20.00 u KONSERT Bcelhov"ll Akadem'e:

Programma 12: wolJgJtlr: Amdd..,,, ~I,-,wn,

Dlrtgcnr: JJn cocvers. Snli'L: Chrt\li~n
Zachario" piJno. on POS, t,,"I:' 650l'i001350

20.00 II TEATER -ne Conci<,rgc' van Haruld

PinteT gebracht door MalpI."n"is\ kloed·
grocp.. in Slad,chu"wburg L"llv~", '(>cg,
90017001500/ )00l45U135012'>II11 so. nrg.
Voor re...,r,,('rin~en; Id 2221 13,

21.00 u GESPREKSAVOND "God in de 'I,ldr
Profc,",r 1:",. J K("rkh"f~ nvcr gud,di~'ht en

"""ledd'Jkillj:, '" "TC 00 12, ((>t:J:.~JJli.,.
org. Th"",,,hul' 'I Sladhuh.

DONDERDAG
14 (JO" BRUNCH Brunch mhct OCMW·L,·,,,cll

(11) .... " d"k boven hel huufu tI, ei,<'n ,'an de
1..",ilo .. ,\1,,101'0 drc htcr ,l,i~l/od.,<:n, in
ccxtw ~ve,ali"'~traal), "~r); R~'dll "I'
Vludnrll

10.110" TEATER "Gl'f\11aOla J- van lI<-in"1
Ml;ll~r gd>rJclu ,luur MJI1~rtuj~', lll" ....I·
Ilrfll'I', lil StJd,dlOUlVhur~. L~u,,~n. ,,,.'g.
90017001500/300/4~0/350/15011 50,

20.1') u TEATER K"m~dlt·: ·I)~ HIo"uk Aard·
bei", lil Amu'~\ll ..IIl' T,·"'h'f 1.('UW"l. Vaart

25, Leuven, " ....');, 40ill1'it)12jIO, "r~ V'''lr
tl'",rverjn~~n: ld.1} 15.\l~

20.15 u KONSERT Univtfsitalr symfonisch
orkest n,l.v, Edrnoml Savenic~. Solî~: Sen
Reels, in POS, l)eb"riOIStr~~1 4, loeg.
2001300. OCg.Oknsi kuhuurkoêrdlnatlc Klj
Leuven: tcl. 32.'11.40,

VRIJDAG
20.00 u ONTMOETINGEN OP VRIJDAG

LuiSI<:ren naar dl' stem van cen vrouw u,t
bet Zuiden: een gelUigenis van avcrvee. de
H~";aJni>C p<lrlner van Brcederljjk delen, in
Jan Sla,Sl,",t 2, Leuvcn , IOC!!. gratis, org.

Wnkgroep Brocucrlijk Delen in de
Univer~ilairc Peroclnc.

JO.OO u TEATER 'SUUS" gebracht door

Malper1uis's Bloedgroep, in Stadschouwburll,
Leuven, teeg.
900/700/500130014501350/250/150.

20.0011 TEATER Toneelkring Exrel~i(Jf !lr~ngt
"Geen Requiem', in Zaal Ons Huis,

Goudbloemstraat 28, Leuven, lueg, 180, "'g.
Voor kaarten; td. 2).)4.7(1.

ZATERDAG
14.00 u LENTEFEEST KindcrshQw Kanajo voor

de leerlins"n zedenleer van het basisonder-
wijs, in P"dagogisch" Hogeschool (Groep TI,
Ttenseve~l 60 t" Leuv"ll, org. Oudcrvcreni-

ging voor d~ M<)raal hm Groep T,
2000 u TEATER "De Imecht V,ln twee meesters"

gehrachl dOM Malperlui,'s bloedgwep, ;1\
Stadsrhouwbur)o:. =es.
900l7oo/5001300/450/350/2501150,org.

VI'ur r<:>er\'<:rmgçn; tel, 12.21.1 J.
20,00 u TEATER Tuneclkrinl( Ex<."t:lsi(>r sp~eh

"ceen ReqUÎcm" van Rogn VervaCI cn Dirk

Br~eke in een regie v~nKatd Struyvcn., in
Zaal Om Huis, Coudblcernsrraat 28. Leuven.
teeg, 180, erg Voor kaarten: lel. 23,34 70,

ZONDAG
I :;,00 \I TEATER Jeugdteater Bmkl mei

"Cantcclcir" . Blauw vier (Hcfdcsvcrhaal voor

kleuters) - 5 jaar, in Stadsschouwburg, toeg.
lOO/160

Alla Amerikaans College, tocg. 350/400,

• 10103 om lO,UO u: lezing Professor Menens
over de May~'s, in MS1.0018 .• 10/0) om
20.00 u: voctbatkemus, in I'atapoef.. II/O}
om 21.30 u: VoetbalHcenrles . kandidaturen,
in Sportkot. • IJ/03 Gratis val. na de voetbal.
in Praatkamer .• 12/03 om 20.00!J: Alfa's
Kwis in Toewip .• 13/03 om 14.0011: POK·
vergadering, in Fr 04.16.

Antropologische Kring
• 14/03 om 13.30 !J. AJltropologisdlt' Kun-
t"kttiag, Centraalthema Is de maatschappe-
Jijke impa"-t van de religie op de semcnkvtng
in China en Japan. Met Prol. Cnrnlllc (Iakul-
teit Godgdtcrdlieidl en Prof. N, Standeert
(Aziali)dlO: en tslnnntlschc studies), in Psyche-
logisch lnsrnuut, lokaal 91.93, TIensestraat
t02, lCI'V~!1. lOeg.l00/30U,

Eoos
• 10103 om 20.00 u: Sallu:nkomSI voor hel
presidium van volgend jaar: alk kandidaten
7iJ11welkom. In rcrme.> 10/03 om 21.00 u:
presiduunvcrgadcrlng, in Pcrma .• 12/03 om
22.0011: Cucktarlavond, lil Praarkatuer.

Germanla

·11/03 om 20.00 u; ï ööö jear 'een' Film;

'een' manneke pis, in MSI 0318, • 1110) om
22.00 u: 'een' speech. Professor Van der Horst,
in Pakbar. • 11/03 om l2,30 u: 'een' verraas-
ingataan + 'een' val + 'een' woordenboekspel.
in Praalkamer .• 12/03 om 20.00 u: reünie

Dublin. in Pcrrna.

Hlstorla
• 11/030111 20.00 u: Film "the MtSSIOn', in
;\'IS1 03,111. teeg. graus.

Kilo
• 09/03 om 20.00 u: Reggae . avond, in Pak-
bar l&W.' 11/01 om 11.00 11:rv, in'~ Md<:~-
straal 5.·12/030\11 20.00 u: Film, in MS.!.

LBK
• 10/03 om !1.00 u: l.BS Bloedafname Aren-

berg 11,W! 14 u. in Arenberg H. • JO/03 om
10.00 u, Fimcvond 'Th.: peopre vs. Larrv
Film'. in tendbouwïustuuut 00,210,

NfK
• IO/Olom 13.00 ti: Broudmaalujd met als
thema 'TOlT]Wait~' m ~tudell!lollnge,· 10/03
om 11,00 u: film -cvclon. in /'.ISI 00.18, roeg.
grmi',· 12/03 St.· Thöma ..Iecst. erg. rpse, in

Portulaca
• 14/03 om 19.30 u: lntemauonal Gala Night,
in Alma 11.

Romania
·09/03 om 10.30 u: Toneel: "Sortie de se-
cours- hr<:ngl Hnp Signor v~n Michel de Gild·
derode. in Malpertutl> Theater in de Redlng-
enSlra,}t,· 10/03 om 10,30 ti: Toneel. -sorne
de secours- • 11103 om 10.30 u: Toneel:
"Sortie de secours" • 12/03 om 20.30 u: To-
neel: "Surtie de ~ecour~"' 12103 om 22.00 ti:

Top 100 Allenijdc:nluif, in Blauwe xetcr.

VRG
·09/03 Proms. III Sporthal Oe Nacyer

VTK
• 10/03 cm zz 00 u: 70,80 fuil, in Albatros,
• 11/03 Uil! 20.30 u: Proffcnkautus, in Pala·
pud.

Wlna
• 11/03 om 11,00 u: wmabat. in Re • DJr
(onder Alma lIl).
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Het interview als kunstwerk: een gesprek met Jan Hoet

"Hoe meer werkloosheid, hoe meer kunst"

...

aten we eerlijk zijn.
Eigenlijk was liet Uur
Kultuur-debat voriqe
week tussen Louis Tob-
back en Jan HoeI Uil

maal ,'oor "iets. Veel
volk; dat wel en ook waf verbaal
vuurwerk waarmee hel goed lachen
was, maar inhoudelijk sulde hel alle-
maal niet vu/voor. Aan de ene kant
van de fafel mocht de burgemeester
van deze stad rustiq zijn äicnees over
hedendaagse kunst - gellre 'dat kan
ik (Jok' - boventsoten en tJan de all-
~re kant had de CentsetnflSeum-
direkteur opvaltend weinig zin om
daar Iwg maar eens tegenin te gaan.
Veto trok dan maar achteraf Jan Hoet
:elf aan de mouw - Tobback hadden
we voriqe WCl'k immers al gehad ~ en
vroeg hem op de mat! af hoe dat lUI
eigenlijk zat met die hedendaagse
kunst in de stad.

Veto; \"'Q! vindt u 1'<11/ h,t aanbod h,dcndaaj5t
kunst in Jlel Li'U\.'(II-U straatreeld?
Jan Heer: .Als ik er de archltëktuur mag
bijnemen, denk ik onnuddelhjk iI,U1 het ge-
bouw van crocp 'r van Jaspers. Prachtig is
het hoe je die studenten in Ct'1Ispiraal naar
boven lkt lopen. Dal het gebouw niet paSt
IUS,e!l alk ncngOfische architektuur? Die
neegotische bouwwerken krijgen net een
nieuw dan dO(lr die nieuwbouw vteer
verder ht'erst hier de behoudsgeztndhejd
Tohback heef! dat ook toegegeven in het
debat. HIJ heeft geen vertrouwen in de al-
mele kumt en orchuekruur en dus \erkie-t
hij I{' bchouden wat hij heelt Dat komt
omdat men IWE! altijd geen bewf heelt ",'lil

wal een hedendaagse kunstenaar kMI, Men
gaal niet In op de

- en dus laat men de Lunstenaar valfen.
KUlht moet niet !\\t)(li lijn IIIn kunst te zijn,
Het moel mei alurd een bcehlje op l'en
pleintje LIJn.-
Velo: lil }"r d..bar pleitte u l'Ct'r cm s.uncnwer-
klll_~tussen ku/mrd .. en Jhl/ilitkt vut.uuies. Is
•Ial pteidoai gebali','rd <Jr jIWGI.'IIIS~ ';rv.1rillgm'
H()et: "In Gent word ik nu betrokken in
elk e nieuwe planning in de stad ceru. Ik
heb daar vijtuen jëar voor moeten veemen.
vroeger werd er niemand geraadpleegd.
zelfs met mijn kollega's van het Mu~eum
voor Schone Kunsten of van Sierkunsten.
Nu laten de politici toe dat je bij hen komt
en zegt: "Allez meneer de:'burgemeester. ge
gaat dat beeld daar toch niet zetren zeker,
Dat trekt op niets: Van het een komt het
ander, je zit al eens samen aan tafel en je
begint te pralen over het stedenbouwkun-
dig beleid, Aan tafel worden de belangrijk.
ste beslissingen genomen. Heel de bijbel is
gebaseerd op tafelgesprekken .•
Veto: Het komt htl dat men in Leuven dan niet
lotkcmt aan UJ'n samrnwerking lussen kunü rn
poli/iek"!
Hoet: «In Gent hebben we al een zekere
tradme op het gebied van hedendaagse
kunst, met ons museum en een aantal kol-
leknoneurs daarrond. Hier ontbreekt die
atmosfeer. In Leuven praten ze nog altijd
OVe:'[Bouts en dat is het. Leuven is ook een
veel moeilijkere stad om verandering in te
brengen, In Gent speelt het probleem van
'de efemere:' stad' als platform voor business
en kommunikatie veel feller. Je raakt er de
kern van de:' filosofie van de stad. In Leuven
heb je dat filosofische debat niet omdat een
derde van de bevolking bestaat ult sruden-
tell en die hebben hier gee:'ll be:'sl!ssings·
recht. De studemen gaan het beeld van de
stad niet veranderen, zJj komen en gaan en
moete:'n zich vOl'gen naar de heersende nor·
men. Gem ISmeer een echte stad, de SIU-
del1\en vormen er maar een eilandje in een
vee:'lgroter ge:'he:'eb

«Elke stad heeft natuurlijk zijn eigen
persoonlijkheid. maar ()ok een zekere ,lnO'

de Europese steden, orje nu in Gent of in
strenze rondwandelt, overal heb je in we-
zen hetzelfde gevoel. Je wil in zo'n stad
verdwalen. die:'stad veekennen. so loop je
daar aan voorbij, omdat er op etke hoek
van de straat wel een verkeersbord of een
verkeersncht $(.1,11.In Gent is dnt verschrik-
kelijk: overal paanjes en achten. Als ik bur-
gemeester mocht Zijn dan liet ik cnmtddel-
lijk alle:' verkeersikhten weghalen. Zo kan
een stad weer haar anonimiteit herwinnen .•

Serra
Veto: Sommige kunstenaars lorgO! voor drasti-
sch~ ingrepen in /", slraaJbeeld. In Nnv Vork
had je bijW'orh..tld RirJuml Serra die reil ano-

lafl!Jege

Heet: ..Een groot verschil is dat wij ver-
trokken zijn van een bestaand gebouw. In
hel buitenland richt men vaak totaal nleu-
we kömplexen op. waarvoor men dan een
gerenommeerde archnekt aanzoekt. Maar
zo'n architekt is meer belig met zijn ctgrn
gebouw dan mei Je kunst die er zijn plaats
in moet vinden. Meestal gaat zo'n architekt
dan V3n de gelegenheld gebruik maken om
zo bultenlsslg mogelijk Ie werken. W,1nt
met een museum mag dat, met een school
niet. Nocbtans moet l'en museumgebouw
ook aan bepaalde voon ...aarden voldoen, Je
moer er kunstwerken kunnen ophangen en
belichten, maar vete arennekten houden
daar geen rekening mee, Neem xtchard
Maler die in Barcelona voor een miljard
driehonderdduizend frank het nieuwe

bogen metalm wand, de ·tilted ar,'. Ze hebbm
dal kunnwerk uicrindûijk weer "vrggtnomm
omdat de mensen er lot van werden.
Hoet: elk vond dat een heel boeiend
kunstwerk. Het heeft VOOI diskussie ge-
zorgd, mensen werden erdoor gekonfron-
teerd met hun eigen wereldbeeld. Het ver-
telt ook veel over de versebutving die aan
de gang is tussen openbare ruimte en
prlveeruimte. Vandaag wordt de openbare
ruimte geprtvartseerd. Alles staat in funktie
van de autogebrulker, wat per definitie een
individu is. De openbare ruimte wordt in-
gericht volgens l.ijn noden met ptjltjes, en
strepen die aanduiden hoe hij moet rijden.
Zo wordt de openbare ruimIe de privee·
ruimte van de auto~stuurder. In lijn auto
heef! hij een belere radio dan thuis, belere
zetds en noem maar op. Die bestuurder
kan niet verdragen dat er plots op zijn pd-
veedomein een kunstwl'rk wordt geplaatst
waarover hij m~t nadenken ...
Veto: U knjgr in Gent IIU flW ,igm mU$eum,
hel Smak (SfeJdijk Musmm ~'c'OrAktuelf Kunst).

museum voor hedendaagse kunst heeft
ontworpen. Hij liet de ruimte belichten
langs de onderkant met een glaswand vlak
boven de grond. Daarboven moesten dan
de kunstwerken komen, met als gevolg dat
die nu allemaal in tegenlicht hangen. Dat
soort situaties wou ik ten allen prfjze ver-
mijden. We nemen dus een bestaand ge-
bouwen werken met een Jonge, onbeken-
de:'archltekt die gewoon moet luisteren
naar miJ. Ik zet de lijnen uit en hiJ voert ze
uit. ZO simpel is dat."
veto: Vindt u dal er l"'fel kunsl wordlsemaakl?
Hoet: «Absoluut. In Nederland heeft men _
een enorme stock met gesubstdteerde kunst
waar men geen weg meer mee weel. Men
hedt zelfs bl'drijven uitgenodigd om cr
kunSlwerken uit te kiezen die ze dal\ in
hun gebouwen mochten plaat~en. Nu
schieten er nog vijfentwintigduizend kunSt-
werken over, pakweg aan honderdduizend
frank per kunsrwtfk .•

«Hoe meer werkloosheid e:'rkomt, hoe
meer kunst er word! 8em<lilk!. Alsje niets

blijven plakken. dan ga je beginnen knut-
selen. Dat is de kultuur van het tijdverdrijf.
Op een bepaald moment wil je:'dat iemand
anders je:'kunstwerken mooi vindt. En uit-
eindeliJk ga je van de overheid eisen dal ze
je ondersteunt, ..
Veto: Waarptaatst u zifhzelf in h~1huidiSt
kunüdiscaurs?
Höet: "V{)()rmiJ telt In de eerste plaats de
beleving. de emotie. Men probeen dit emo-
tie altijd weg 10: sijferen, Alles moet geka-
dcrd worden in het discours. omdat men zo
het overztchr tracht te behouden. Men wil
Je kunst in de greep houden, haar bemach-
tigen. Maar dat lukt niet altijd met de ak-
tuele kunst, net urndat die ft) verspltnrerd
is. Kunst laat zich niet zurnaar vatten, en
dat is rnaar goed onk.»

«Ben pt.ar jaar geleden was er in
Antwerpen éen overzichtstentoonstelling
van Pluxus (kunststroming uit de:'jaren
zestig}. I~eb de lijd van Fluxus nog mee-
gemaakt. FlllXltS dat was een ongebreidelde
stroom van ldeeen. erg subversief en wild,
bijna uuslunend gen'''1 op het cnderbe-
wuste. Maar als je op die tenronnstelltng
kwam, merkte je:'daar niets meer van. Het
leek wel of je in Disneyland rondliep. Die
kunstwerken waren uit elkaar getrokken,
onschadelijk gemaakt tot pure:' vtsuele at-
trakucs. Dit was rtuxus jsmijt zijn pakje!
Belga light, lijn sigaret en zijn aansteker op
een houpje] en dit kreeg jete zien In Ant·
werpen (zet pakje, ~igan.'t en aansteker net-
Je<; naast elkaar]. Weg stroom. Wl'!: Fluxus .•
veto- Il1h ../ Sr,ddljk Museum in Ams/t"rd,mr
wird }".>rigjaar een do.!k van de RI/$Sisch,'Schil·
d" Ma/,vitciJ se,wak,..rd door rm ::d.u~Bren-
ner dif er UI' ,frllarrd ..m op aallhracht.·!Vm
vind/ u daarvan?
Heet: «Schtuereud.Tk heb Rud! FUI,:hs
[konservator Stedelijk Museum) gevraagd
of ik dal werk ruct m.'l~ hebbeu voor mijn
museum. lij willen Iwt restaureren. maar
ik 7(1U dat zonde vinden. De werken van
,vlale~'it,h worden nu router <ll~eucusche
oojekren bekeken. tenvijl h~ ~
hoogst revolutionaire cchüderijcn lijn
wordt 70 niet meer aangevoeld. alleen UI'
markrwun:k leH nOJl. IU> ~ekftib'van her
hl\\slwt-rK, v'eril,(fo:rt en l;'\io1. ...nliik· i~'dat hl·el
[amrner. arennee heeft dat bil Malevuch
schuterend aangevoeld en duv bracht hi~'r
eendoüaneken 0)1 aan. na ..rn~~l I
die hele rekuperariebewegtng ln vraag-
urennee va]! vtatevnch ntet aan. wel de
manter waarop wij naar ztjn werken kijken .
Hij voegt er een berekents aan toe en 1.U

gaan we mtssenten I'fl een nieuwe manter
weer naaf die andere Malevitchen kijken
Maar ik mag dal eigenlijk nier le~ ..n om-
dat ik konservator ben. Ik moet schilderijen
'bewaren' *

Deltaene

Veto: Zijn kunsr en kommc~if dan ge<lwrm
tijanden"!
Moet: «Kommersje is niet noodzakelijk
lout. Kommersie kan ook leven betekenen,
Maar dat is Iers anders dan kornmersrë!e
uitbuiting. Daarom probeer ik bedrijfslet-
ders er ook toe aan Ie zetten om een etisch
verantwoord beleid te voeren. De rijkdom
die rij vergaren op de rug van hun werkne-
mers mag niet alleen ten goede komen van
een kleine bovenlaag. Bedrijfsleiders moe-
ten hun verantwoordelijkheid opnemen in
de samenleving. bijvoorbeeld op het vlak
van kultuur, milieu of sociale voorarenreg-
en .•
Veto: Nu klinta u tcch wur als een polineus.
Hetft u n09 ambilie$ in die richting?
Hoer: «Neen. Dat is voorbij. Ik ben in de
politiek gegaan omdat ik een museum wou.
Bon, Ik heb nu mijn museum, voor mij vol·
staat dat (lacht). Er wordt nu We:'Imeer
over kultuur nagedacht in de politiek. Zelfs
Jean-Luc ueneene heeft het één keer over
kultuur gehad. Naar aanlt'iding van de
zaak-Dut roux heeft hij gezegd dat de rege·
rJng veel te veel mei de ekonomie bezig
was en veel te we:'inig llie:'t kultuur. En met
dat ene zinnetje was het meteen ged<lan
met de kultuur._

Bart Ee<khoUl
Stefan Hllber


