
Studiedag

Sociale Raad voert gratis
huurwaarborgprocessen

Kotbazen gedwongen zich
aan de regels te houden

'"-

eel studenten ondervinden problemen met. het terugkrijgen van hun
huurwaarborq. Maar een proces aanspannen lijkt voor de meesten een
moeilijk te nemen hindernis. Daarom voert Sociale Raad (Sora), een

geleding van de Leuvense Overkoepelende Krinqorqanisatie, sinds een aantal
jaar met groot sukses deze processen in naam van de studenten. Gratis
bovendien.

Stel. na een paar aangename jaren op kot,
beslis je om een andere kamer te nemen.
Het kontrakt loopt af en [c verwacht tI,lt je
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echter niet en je neemt kontakt op met de
kotbaas. Geen reaktie. Een paar boze brie-
ven en telefoons later blijkt hij niet bereid
hel geit! lenig te geven. Je korbaas vindt
dal je IC veel lllel tie Iele! 0\ cr hellapijl
geschoven hebt. waardoor hel is gaan
slijten.

Een huurovereenkomst waar de wo-
ning tot hooldverblijlplaat-, dient. wordt
door de wel ,tevig beschermd. Dl' waarborg
staat op l'en geblokkeerde rekening op
naam van de huurder, waardoor die van de
intresten geniet. Bij beëindiging van het
kontrakt wordt de rekening gedeblokkeerd,
uiteraard met toestemming van de verhuur-
oer. De verhuurder kan nooit dl' waarborg
onterecht inhouden.

Wanpraktijk

Bij hel huren van studcnrcnkanu-r-, ligt
de zaak enigvins anders. Omdat in de
kontrakjen i., bepaald dat de student 'lijn
domicilie niet op zijn studentenkamer mdg
hebben. vallen die kamer, niet onder de
huurwet van 1991 en geldt de regeling over
de waarborg niet. De waarborg wordt bij
studentenkarners mee-aal cash betaald of op
een rekening van de kotbaas gestort. Geen
probleem 7lliang je met l'en eerlijke kotbaas
te doen hebt. Een aantal van hen probeert
zich echter onrechtmatig te verrijken met
die huurwaarborgen. Voor eigenaars van
een groot aantal kamers levert het inhou-
den van de waarborg aardig wat geld op.
Sommige kotbazen verwachten op het
einde van het akademiejaar dat je door die
toch wel st rcnge winter wat meer mag be-
talen en komen zwaaien met een overdre-
ven onkostennota. De meest voorkomende
manier om geld af te troggelen is dat SIU-
denten verantwoordelijk gesteld worden
voor ingebeelde of irrelevante schade. of
voor schade waarvoor 'lij hoegenaamd niet
verantwoordelijk kunnen gesteld worden.

De bedragen waar het in deze zaken
om draait, variëren tussen de duizend en dl'
dertigduizend !rank. Voor studenten l'en
aanzienlijk bedrag. Maar de kosten om zelf

l'en rechtzaak in Ie spannen. liggen dikwijls
nog veel hoger dan het terug Ie vorderen
h('drilg. Daarhij i, er nog dl' drempel \ oor
gnlujleerdell 0111 Illh 111 dl' .ulminiviraucv c
mallemolen te storten. Zo'n proces kan ook
zeer lang duren. De studenten slaan in een
zwakke posiric en velen laren dl' zaken dan
ook gewoon voor wal Ie waren.

Om aan dil' wanpraktijken een einde
Ie maken, i., Sociale Raad in 1994 begon-
nen mei hCI kosteloos voeren van huur-
waarborgprocessen. Zowel de administ rarie-
vc kant als de proceskosten en hCI risiko
worden gedragen door Sora. Studenten
moelen dus geen drempels overwinnen. Bij
problemen hoeven rs: enkel bij dl' huisvcs-
tingsdlenst van de KU Leuven of Sora langs
Ie gaan. Sora vcrwijst altijd eerst door naar
de huisvcstingsdicnst. dil' nauw samen-
werkt mei de juridische dienst. Om een
proces zoveel mogelijk IC vermijden, pro-
beert dl' huisvcstingvdicnvt IC bemiddelen
t uvsen huurder en verhuurder. Lukt dl'
bemiddeling niet. dan worden de studenten
doorverwezen naar de srudcrucuve ncgcn-
woordigers. Dl' kotbaas krijg: nog cc n laar-
'>Ie waarschuwing: een aangere-kende brief
van dl' advokaat van Sora. Ah die daar niet
onmiddellijk positief op reageert. wordt dl'
laak voor hel vredegerecht gebracht. Wan-
neer korbazen merken dal hel menen, is,
lijn er toch al wal onder hen dil' hel nutte-
107c van hun pogingen inzien en een min-
nelijke schikking voorviellen.

Positief

De Sociale Raad draagt alle kosten van
deze processen, dil dankzij de inzet van
hun sociaal geëngageerde advokaat, Johan
Bruyninckx. Studenten moelen dus geen
financiële drempel overwinnen om voor
hun rcch ten opte komen. Daa rnaast is het
steeds de politiek geweest van dl' sociale
geleding van de '>1udentenkoepel Olll voor
elk onterecht ingehouden bedrag, hol' klein
ook, IC procederen. Hel i., immer, ,>pijlig
genoeg dl' logika van hel svvteem dal je
niet gaal procederen voor duizend frank en
daar werd en wordt duchtig mivhruik van
gemaakt.

Na,!'>1 hel Icit dal de individuele st u-
dcnt zo geholpen wordt. heeft hel voeren
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van huurwaarborgprocevsen ook l'en cffck t

op lange termijn. Kotbazen worden voor-
zichugcr bij hel onterecht inhouden van dl'
waarborg omdat 7e welen dal ze ander-,
gedagvaard w(ll~den. Een aanlal hardnek-
kige kotbazen zijn intussen gcstopt met hun
wanprakrijken.

Dl' balans na zes jaar van huurwaar-
borgprocessen is zeer positief. Van dl' meer
dan honderd tot nog toe geregistreerde
dossiers, werden er een zevenligtal defini-
lief Jfgc,>lolen. Nagenoeg alle zaken eindig-

den in hel voordeel van dl' '>Iuderu. Fnkcl
wanneer de huurder 7l'II in gebreke was,
kon de zaak uiteraard niet gewonnen wor-
den.

Roeland Smets

Studenten die problemen hebben met hun huur-
waarborg kunnen steeds terecht op Sociale Raad,
's Meiersstraat 5 (tel: 016/22.95.41, e-mail:
soraiësorastudent.kuleuven.ac.be ) <1bij de
huisvestinqsdienst (Vall Dalecolleqc). NtHlIl7Se-

straat 80.
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Studiedruk
In de laatste Veto van 1999 werd het pro-
bleem van de toenemende studiedruk
aangekaart. Bepaalde elementen keren
geregeld terug binnen deze diskussie en die
van de kwaliteit van het onderwijs. Zo
heeft men het over het eksamensysteem. '
het doceergedrag van de proffen, de inhoud
van de vakken en de samenstelling van het
programma. Deze diskussie zou kunnen
worden verruimd door de inbreng van
andere elementen dan de klassieke kur-
sussen en stages in het studieprogramma.

Misschien moeten we ook denken aan
het beperkt belonen (binnen het studiepro-
gramma) van de inzet in verenigingen. De
student vindt veel mogelijkheden tot zelf-
ontplooiing builen de gedoceerde kursus-

sen. Die kunnen belangrijk zijn voor een
latere funktie en verdienen dus ook de
aandacht van de universiteit:

Hierbij zou ik nog even het belang van
vrijwilligerswerk en het verenigingsleven
willen belichten. Uit recent onderzoek aan
de VUB van socioloog Mark Elchardus blijkt
dat de deelname aan het verenigingsleven
een belangrijke invloed heeft op bepaalde
waarden en attitudes. Zo zijn zij die zich
inlaten met het verenigingsleven verknocht
aan de demokratie en meer verdraagzaam,
ze hebben meer vertrouwen in de mede-
mens en vaak ook een positiever zelfbeeld.
Dit zijn elementen die ook bij verschillende
problemen in de maatschappij aan bod ko-
men (bijvoorbeeld ekstreem-rechts). Naast
die waarden zijn er ook een reeks vaardig-
heden die kunnen verworven worden. Ik
denk maar aan vergaderen, kompromissen

Ik ben een fan van Leo Delcroix. Het
klinkt misschien vreemd voor iemand die
voor een 'links' blad schrijft maar het is
waar. Sinds Delcroix de dienstplicht
afgeschaft heeft, kan de man_bij mij niet
veel verkeerd meer doen. Al had hij vijf
villa's in het zuiden van Frankrijk. Dat
getuigt misschien niet van veel burgerzin
wat velen dan weer zullen vertalen äls
egoïsme. Gedeeltelijk slechts. Delcroix
bespaarde generaties jongelingen, waar-
onder ook mezelf, een vergooid jaar, een
jaar waarin men nauwelijks loon kreeg
(wat voor vele kinderen uit de lagere
klassen, pakweg boeren, een serieus pro-
bleem was), een jaar ookwaarin men ten
prooi viel aan de vernederingsdrang en
de machtswellust van omhooggevallen
potentaatjes van het slag korporaal of
sergeant. Wat de mederekruten betreft,
kon je geluk hebben (poepeloere van de
bar naar je bedje gebracht worden) of
pech hebben (in de gang wakker wordim
met alleen een wc-rolletje rond je toeter).
Ach ja, je werd er man.

Wat velen echter voorzien hadden -
Leo inkluis, zo dom was hij niet, hij wist
wel-dat hij daartegen allang geen minis-
ter van Defensie meer zou zijn - was dat
het verdwijnen van gratis krachten enige
praktische problemen met zich mee zou
brengen. Als er vroeger iemand was die
een snuggere opmerking meende te moe-
ten maken, dan kon die een week (of
langer alnaargelang er meer of minder
waren die snuggere opmerkingen
meenden te moeten maken) toiletten
kuisen of piepers jassen. Ze kunnen dat
nu moeilijk door kolonels laten doen. Die
weten niet eens hoe een rauwe patat eruit
ziet.

Die moeilijkheden krijgt de kersverse
minister van Defensie, André Flahaut, nu"

Leger
op zijn bord. Bon, wanneer je Flahaut
bekijkt dan kan je je best voorstellen dat
de man nooit problemen gemaakt heeft,
wat er ook op zijn bord kwam; maar hier
had hij toch een flinke kluif aan. Als een
goede Bourgondiër nam hij er zijn tijd
voor. Een halfjaar lpng zette hij zijn
tanden in het dossier en in talrijke offi-
ciersbanketten en vorige week kwam hij
als dessert met zijn rapport op de prop-
pen. Licht verteerbaar was het alleszins
niet: tweeënzestig paqina 's, alstublieft,
dat is drie keer zoveel als het gehele
regeerakkoord samen. En toch blijft het
allemaal vrij vaag.

Flahaut zal er alsgoede sos wel niet
van op de hoogte zijn maar er is een
spreekwoord dat zegt: waar Onze-Lieve-
Heer een kerk bouwt, zet de duivel een
kapelleke. De duivel in kwestie was hier
stafchef Willy Herteleer en het kapelleke
stond er al voor de kerk er was. Enkele
dagen voor Flahaut zijn veldonderzoek
had afgerond en al burpend de deur van
de laatste officiersmess achter zich had
toegetrokken, maakte Herteleer zijn visie
wereldkundig. En die loog er niet om. Als
het leger bovenop de indexatie geen tien
procent extra krijgt, gaat het failliet. Ten-
zij er zesduizend gouden handdrukken
komen. Dat was een pausse-café waarmee
het rapport van Flahaut in vergelijking
maar slappe koffie bleek.

De regering heeft er meteen een pro-
bleem bij. Extra geld wil ze niet geven en
ontslagen ziet ze ook al niet zitten. Wat .
gedaan? Een voorstel van Flahaut was
om de verschillende kommandostrukturen
verregaand te integreren. Nu is dat een
terminologie waarmee de paars-groene
Flahaut niet voor ene Jean-Luc Dehaene
hoeft onder te doen. Of het bovendien veel
zal uithalen is maar de vraag. Kijk, van

sluiten, organiseren en verantwoordelijk-
heid dragen. Ander onderzoek naar de
motieven van vrijwilligerswerk toont nog
belangrijke pluspunten: zoals het verbreden
van de levenservaring, het uitbreiden van
het persoonlijk sociaal netwerk en het
zoeken naar sociale erkenning. Naast deze
baten voçr degene die zich inzet zijn na-
tuurlijk de realisaties van de verenigingen
zelf ook belangrijk. Maar die zijn, in tegen-
stelling tot de ontplooiing van de student,
minder een taak van de universiteit.

Het stimuleren van de inzet in vereni-
gingen is mogelijk ook een belangrijke taak
van de universiteit, aangezien zij een zeke-
re macht heeft over de tijdsbesteding van
studenten. Wanneer de universiteit een
klein aantal studiepunten zou vrijhouden is
het van belang dat deze mogelijkheid fakul-
tatief blijft. Anders riskeert men dat vereni-
gingen gekonfronteerd worden met een

groot aantal ongemotiveerde studenten.
Nog belangrijker is dat de vorm waaronder
het wordt ingevoerd geen verhoging van de
studiedruk mag betekenen.

Met al dit vorige is er geen konkreet
voorstel gelanseerd (hoe en hoeveel belo-
nen, welke verenigingen) maar eerder een
mogelijke denkpiste geopend. Eén die niet
onmogelijk blijkt, aangezien er ill Neder-
land hogescholen bestaan die voor de inzet
binnen bepaalde verenigingen studiepunten
toekennen. Een denkpiste die een dubbel
doel heeft. Enerzijds een verlichten van de
studiedruk door het verlonen van aktivi-
reiten die al door veel studenten sowieso
gedaan worden en anderzijds een stimulans
voor meer engagement binnen verenigin-
gen di6reen meerwaarde opleveren voor de
student én de maatschappij.

, Stijn Neuteleers,
eerste licentie sociologie
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Studiedruk is een probleem dat de studentenbeweging met argusogen wil opvolgen. Er
is echter geen onderzoek naar de gevolgen van studiedrukî Dàarom verzamelen we
zoveel mogelijk gegevens over hoe u dit in de praktijk beleeft. wij doen een oproep aan
iedereen die ons iets meer kan vertellen over toegenomen aantal pagina 's kursussen.
bijkomende lesuren en werkcolleges, extra oefeningen en stage-uren, uitgebreidere
literatuurlijsten, proffen die zich niet houden aan hun aantal studie-urm, vakken of .
stages die naar verhouding tot het aantal studiepunten zeer onderschat worden, en alle
gevolgen vandien: stress, gezondheids- en relatieproblemen, een verminderd sociaal
leven en seksuele inkompetentie. Schrijf of mail naar Veto!De eerste die een berichtje
komt afgeven krijgt een massage van de redaktiesekretaris.
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de toiletten weet ik het zo /lPg niet, maar
landmacht, zeemacht of luchtmacht, een
patat blijft een patat en met ernaar te
kijken geraakt die niet geschild.

Buiten sanitaire en culinaire proble-
men worstelt ons leger bovendien nog met
zijn rol in Europa en de Navo. Als het
alleen een binnenlandse aangelegenheid
was dan zouden Plahaut en.Herteleer er
eens een pint op drinken; "Santé André,
schol Willy", en verder doen. Nu trekken
de bondgenoten hen echter aan de mouw.
Logisch toch, die willen ook wel eens een
paar Belgen zien sneuvelen, 't moeten
toch niet altijd hun jongens zijn. Flahaut
nam hieromtrent alvast een duidelijk
standpunt in: "Als een operatie met
tweeduizend man niet veilig kan
gebeuren dan stuur ik.er maar duizend."
Pardon? "Repeat, please!" bulderde een
van de aanwezige Britse journalisten.
Maar goed dat het leger niet
beursgenoteerd is, anders konden alle
aandeelhouders alvast hun harmonika
uit de kast halen en een straathoek
opzoeken.

Kortom, er is geld te weinig en er zijn
manschappen teveel. Nu ja, manschap-
pen: geen soldaten, wel officieren, onder-
officieren, kader quoi. Je kan ze niet eens
naar het front sturen, daarvoor is hun
rang te hoog. Neen, er moet duidelijk iets
anders gebeuren. Gelukkig ligt de oplos-
sing voor de hand. Daarvoor zorgde ge-
heel onverwacht een andere sos, Renaat
Landuyt. Landuyt is van een dusdanige
saaiheid dat hij al straffe dingen moet
vertellen om in het nieuws te komen.
Vorige week lukte het hem. Hij wil na-
melijk aan alle kansarmen die nooit op
vakantie gaan een reischeque geven. Niet
zo'n cheque waarmee je in het buitenland
kan betalen maar een heus bedrag om op

Vrijwilligers~ezocht voor justitieel welzijnswerk
Justitieel Welzijnswerk Leuven is een hulpverleningsorganisatie die zich richt naar mensen die in aanraking (dreigen te) komen met
justitie. Voorbeelden zijn mensen die het slachtoffer werden van een misdrijf. 'personen die in voorlopige hechtenis werden genomen,
gedetineerden en hun familieleden.

Als je je twee tot drie (halve) dagen per week kan vrijmaken om de permanentie van de dienst te verzekeren, basiskennis wil ver-
werven over de sociale kaart, met een cornpûter en internet kan werken, een biblioteek wil helpen uitbouwen, je wil engageren voor
minimum een jaar en bovendien vriendelijk en diskreet bent, ben je van harte welkom.

Zo kan je samenwerken met ondersteuning van een professioneel team en bijdragen aan de opvang van mensen die met het
strafrecht in aanraking komen. Je onkosten en verzekering worden betaald, bovendien zijn er mogelijkheden om je bij te scholen op
kosten van de organisatie.

Geïnteresseerden kunnen Kris Somers of Katrien Wil/ems kontakteren op het nummer 016/27.04.00 of mailen naar Jwl.euventêtvd.be. Justitieel
Welzijnswerk Leuven, Diestsevest 40, 3000 Leuven
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reis te gaan. In het binnenland weliswqar.
het geld moet natuurlijk hier blijven.

Fout! Kijk, al die kansarmen kosten
het land jaarlijks miljarden. Miljarden
die ons al even kansarme Legernode moet
missen. Dan ligt de uitweg toch voor de
hand. Vergeet die binnenlandse vakantie.
Bezorg al die kansarmen gewoon "the
time of their life" op een eksotische be-
stemming. Trek ze een kakigroen pakje,
aan, zet ze een blauwe muts op hun
hoofd en stuur ze met een goeie ouwe C-
130 naar Kosovo, Tsje..tsjeniëof een ander
internationaal pretpark. Die mensen ver-
geten hun ellendige dageLijkse bestaan
even en de bondgenoten zijn ook kontent.
En wie weet, met een beetje geluk worden
de meesten wel afgeknald zodat onze
paars-groene heilstaat ook van die kost af
is. En er kunnen er meerdere volgen:
stuur de allochtonen, de sans-papiers en
de werkonwiLLigen. Wat later de gehan-
dicapten, de"ongehuwde moeders, de
homo's en de werkonbekwamen. Ik zie de
liberaLe ekselLenties al breeduit lachen bij
het ten uitvoer brengen van dit plan: ze
hebben daarmee voor eens en voor altijd
het Vlaams Blok de wind uit de zeilen
genomen.

De kritische lezer zal na voorgaande
bedenkingen misschien begrijpen waarom
het rapport van Flahaut in se even veel-
zeggend is als een doofstomme die naar
VTM zit te kijken. De materie is eksplo-
siever dan de doorsnee granaat van Bel-
gische makelij. Er dreigt een konflikt
tussen de r!/lering en de legertop. Nog
chance dat het leger enkel uit officieren
bestaat of we hadden allang een mili-
taire coup aan ons been. De regering ge-
raakt ook intern meer en meer verdeeld.
Groenen en liberalen zien het defensie-
budget heeLanders. Het laatste woord is
er nog niet over gezegd, de messen worden
nu pas goed geslepen. Dit wordt onqetwij-
feld voer voor columnisten, en dan heb ik
het nog niet eens over een échte regerings-
krisis. Merci, Leo, duizend maal merci.

Peter

JO MEUWISSEN
Alle verhuur
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Studiedag studenten en bestaansminimum

Geen woord iJver studieloon
Familiale problemen of ontoerei-

'kende studiebeurzen doen
studenten steeds vaker bij een

OCMW aankloppen voor een
bestaansminimum. Meestal worden ze
vlug de deur gewezen. Op een studie-
dag in Gent werd over deze problema-
tiek nagedacht en toonden sommige •
OCMW's hun goede voornemens. Een
strukturele aanpak kwam echter niet
uit de bus. Het Leuvense OCMW
verdedigde nogmaals zijn handels-
merk: student-ongeïnteresseerd.

Wegens het ontbreken van een studieloon
zijn de meeste studenten voor de financie-
ring van hun studie aangewezen op hun
ouders. Deze afhankelijkheid houdt een
risiko in. Ontstaat er een konflikt met de
ouders, dan kan dit ernstige financiële
konsekwenties hebben. Beurzen bieden
weinig onafhankelijkheid omdat ze gelinkt
zijn aan het inkomen van de ouders. De
student kan zijn kinderbijslag slechts zelf
ontvangen indien hij over een eigen domi-
cilie-adres beschikt. In dat geval moet hij
bijvoorbeeld in Leuven een verklaring van
financiële onafhankelijkheid ondertekenen.
Dit kan men verantwoorden op basis van
de wettelijke regeling van het bestaansmi-
nimum. Een van de opgelegde

voorwaarden is het tonen van
werkbereidheid. wat natuurlijk vatbaar is
voor verschillende interpretaties.

Veelzeggend is ook dat men het al.dan
niet toekennen van bijstand laat afhangen
van de studierichting, wat door velen als
een regelrechte diskriminatie wordt gezien.
De voorkeur van OCMW's gaat uit naar
'rendabele' richtingen.

Bovendien eist het OCMW dat de
student een redelijke kans op slagen heeft.
De studiekosten mogen niet buitenissig zijn:
er wordt geen hulp verleend aan mensen
die trissen, die al een diploma hebben, •
voorafgaand hebben gebist.

De praktijk wijst uit dat de OCMW's
zeer weigerachtig zijn tegenover studenten.
In vele gevallen trekken studenten naar de
Arbeidsrechtbank waar ze vaak in het gelijk
gesteld worden. Maar de OCMW's blijven
hun strategie toepassen, die schrikt jonge-
ren af om een bestaansminimum aan te
vragen.

Nochtans zijn het niet alleen profiteurs
die bij het OCMW komen aankloppen. Het
aantal jongeren dat het bestaansminimum
krijgt. is sinds 1990 systematisch toegeno-
men. Eén op vier steuntrekkers is jonger
dan vijfentwintig. Bijna één op drie van
deze jongeren is student. Hiervan zit de
helft nog in de humaniora en de andere
helft studeert voor een hogeronderwijsdi-

ploma. Er zijn diverse oorzaken: de ver-
slechterde ekonomische situatie in de pe-
riode '93 tot '95 met een toename van de
werkloosheid, de verstrenging van de werk-
loosheidsreglementering met langere
wachttijden en wachtuitkeringen onder het
nivo van het bestaansminimum, bovendien
ook een toenemend aantal echtscheidingen
en jongeren die het thuis aftrappen.

.Verantwoordelijk

Op de studiedag in de Sociale Hoge-
school in Gent, werd door verschillende
sprekers van OCMW's uit Leuven, Gent en
Kortrijk hu, beleid uiteengezet. Het OCMW
van Gent pakte uit met een intentieverkla-
ring tot samenwerking met de sociale dien-
sten voor studenten. Doelstelling van de
samenwerking is te komen tot een onder-
linge doorverwijzing en een kontinu over-
leg te organiseren. Dit moet resulteren in
het bekomen van een ruimer beeld over de
sociaal-financiële situatie van de student.
waarop de hulpverlening kan worden
afgestemd.

Nieuw is dat ook weer niet. In de
Leuvense untversttettstad is er al een aantal
jaren een struktureel overleg tussen de so-
ciale dienst en het OCMW. De sociale dienst
kijkt eerst wat ze voor de student kan doen
en welke andere alternatieven die kan aan-

Ideeën voor studentenvoorzieningen in het nieuwe millennium

"Wij verkopen niet alleen bielst'ukken"
egen hef jaar 2001 lijkt een
nieuw paradigma over hoe
sociale voorzieningen moeten

georganiseerd en gefinancierd worden
in de maak. De stem van de hogescho-
len verrijkt het koor. In zijn boek En
dat was nog maar het begin pleit Jan
De Vuyst, direkteur Studentenvoor-
zieningen KV Leuven, voor meer
samenwerking met de hogescholen.
Hij waarschuwt ook voor een verder-
schrijdende privatisering van de kollek-
tieve voorzieningen voor studenten.

Jan De Vuyst maakt zich zorgen over
de tendens tot outsourcinq en privatisering
van kollektieve voorzieningen. De univer-
siteit Gent gaat de voedingsproduktie uit-
besteden aan een privee-partner. De Britse
privatiseringsperiode heeft geleerd dat dit
nieuwe model niet enkel efficiëntieverho-
ging oplevert. In verschillende universi-
teiten komt men erop terug. Volgens De
Vuyst kunnen onze kollektieve voorzienin-
gen het 'beter' dan de privee. zij doen
immers meer. "We verkopen niet slechts
biefstukken, maar we hebben een aparte,
op studenten georiënteerde voedingsbe-
I]adering. We verhuren niet slechts
oppervlakte met en dak er boven, we
Jeveren woonkultuur", schrijft De VUySI.

Hogescholen

De direkteur van de studentenvoor-
zieningen ziet een grote toekomst van de
kollektieve voorzieningen in de samen-
werking met de hogescholen. Samenwer-
king tussen de verschillende instellingen in
het realiseren van de maatschappelijke
demokratiseringsdoelstelling dient, volgens
De Vuyst, steeds voorrang te houden op
rekruteringsmotieven van de eigen instel-
lingen. Er dienen bovendien aanvullende
middelen worden gegeven aan de hoge-
scholen om sociale voorzieningen uit te
bouwen op het niv~ van de sociale voor-
zieningen voor universiteitstudenten. Dit
mag evenwel niet ten koste gaan van de

groep universiteit-
studenten.

Een andere
bezorgdheid van
de Dienst voor
Studentenvoor-
zieningen is de
studiefinanciering.
De reële ontwik-
keling van studie-
en leefkosten
moet aanleiding
geve_n tot een
aangepaste finan-

. ciering van de
sociale sektor,
zonder dat daar-
voor de sektor
afhankelijk wOJdt
gemaakt van bij-
komende midde-
len als inschrij-
vingsgelden, spon-
soring of meëe-
naat. Bovendien
dient gewaakt te
worden over het
behoud van het
basisprincipe dat
de studietoelagen
verstrekt worden
voor het dekken
van de studiekos-
ten. In de studie-
kost horen ook de
meerkosten sa-
menhangend met
het wonen in een
universiteitstad (voeding, verblijf). Om dit
te realiseren, moet een automatische jaar-
lijkse indexering van de studietoelagen en
van de minimumgrenzen gerealiseerd
worden. De studietoelagen moeten ook
gevoelig worden verhoogd, zodat de nodige
inhaalbeweging tegenover de index uitge-
voerd kan worden. Da.arbij moet voldoende
aandacht gaan naar de kost van nieuwe
technologieën in het onderwijs: de toene-
mende internationale studie-uitwisseling,
studiereizen, vakliteratuur enzovoort.

Het stelsel van studietoelagen moet
oOK inspelen op nieuwe onderwijstenden-
zen. Specialisatie (zoals de voortgezette
akademische opleidingen) en langere stu-
dieduur zijn zeer aktueel hierbij. Het idee
van een jokerbeurs (een eenmalige studie-
toelage indien om pedagogische redenen de
toelage zou geweigerd worden) moet
verder worden uitgewerkt om een bis- of
specialisatiejaar op te vangen.

Bart De Schrijver
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boren. Deze handelswijze lijkt toch enigzins
vreemd. Indien het bestaansminimum een
gewaarborgd recht is, lijkt het enige aan-
vaardbare criterium de behoeftigheid, en
dat is de verantwoordelijkheid van het
OCMW zelf.

Lou Smet, woordvoerster van het
Leuvense OCMW, gaf toe dat het probleem
van vele studenten op die manier niet
opgelost wordt. De maatschappelijke assis-
tente liet duidelijk het standpunt van dit
OCMW verstaan: "Die studenten zijn toch
voldoende intelligent om zelf stappen te
ondernemen om de onderhoudsplicht van
hun ouders af te dwingen."

Een student met ernstige financiële
problemen moet bij het Leuvense OCMW
niet aankloppen om humane wetenschap-
pen te studeren. Smet: "Studenten moeten
hun werkbereidheid lonen. Om het be-
staansminimum te krijgen moeten ze een
opleiding kiezen di~ tewerkstelling garan-
. deert, seen muziekges,chiedenis dus." Ie-
mand die zijn jaar moet bissen, krijgt zijn
bestaansminimum maar uitgekeerd "als hij
aantoont dat hij in een kompieët verkeerde
studierichting zat."

Streng
Op de studiedag werd duidelijk dat niet

alle OCMW's in de studentensteden op de-
zelfde strenge manier omgaan met de vraag
van studenten naar een bestaansminimum.
Maar de vraag waarom steeds meer studen-
ten naar het OCMW stappen, hoe het komt
dat die centra vele studenten wandelen
sturen, werd onbeantwoord gelaten.

De grootste reden waarom het aantal
studenten in de bijstand aanzwelt, is onge-
twijfeld te wijten aan de tekortkomingen
van de studiefinanciering. Volgens professor
Bea Cantillon is het zelfs zo dat het toelage-
stelsel in geen enkel opzicht de stuwende
kracht is geweest van het demokratiserings-
proces. De uitkeringen zijn' daar namelijk te
laag voor.

Een kabinetsmedewerker van minister
Johan Vande Lanc~lle (Begroting, Maat-
schappelijke Integratie en Sociale Ekono-
mie) gaf toe dat het bestaansminimum
steeds meer een vangnet wordt voor on-
toer.eikende financiering in andere stelsels
van de sociale zekerheid, zoals dat van de
studiefinanciering. Maar de kabinetsmede-
werker trok hard van leer tegen studenten-
profiteurs die een bestaansminimum
kumuleren met een studiebeurs: sommige _
studenten zouden een riant inkomen van
32.000 {rank in de maand hebben, en dat
allemaal op de kap van de gemeenschap.
Het kabinet stelt daarom voor om leningen
in te voeren voor de financiering van de
leefkosten. terug te betalen binnen de vijf
jaar na het behalen van het diploma.

Studieloon

Telkens er kritiek wordt geuit op -
neveneffekten van het studietoelagestelsel.
worden studieleningen steeds weer opge-
diept als deus ex machina. Jan De Vuyst
zegt in zijn boek dat het salonfähig is om
voor leningen te zijn, want leningen ver-
wijzen naar de klant-student die zijn oplei-
ding op krediet kan kopen. Daarmee is' ook
de mening van de Dienst voor Studenten-
voorzieningen verwoord: een studielening
legt velen een bijkomend juk op de hals en
stimuleert de demokratisering van het
onderwijs zeker niet.

Over studielonen nadenken hoon niet.
"Er is daar toch geen geld voor", einde
argumentatie. Ook op de studie-dag werd er
met geen woord over gerept. Nochtans zou
een studieloon vele problemen verhelpen
en de student onafhankelijker maken van
ouders en socio-ekonomische achtergrond.
Alvorens bewindslui deze aloude eis van de
studentenbeweging voorgoed begraven,
zouden ze er toch goed aan doen de voor-
en nadelen van dit alternatief voor het
beurzenstelsel eens op een objektieve
manier af te wegen.

Bah De Schrijver
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om verfbussen. frituurvet en dergelijke te
transporteren naar het kontainerpark. Het
SIC onderhandelt nu met het stadsbestuur
om een paar ophaalpunten voor studenten
in het centrum te bekomen.

studenten zegt nauwgezet zijn vuilnis uit te
zoeken. Als belangrijkste motivatie noemen
de studenten hun milieubewustzijn. Gebrek
aan akkomodatie zorgt ervoor dat studen-
ten niet sorteren. De onderzoekster kan
enkel verder bouwen op wat studenten.
haar wensen te vertellen. Legt men de
gegevens uit de enquêtes naast die van de
objektieve afvalmeting dan blijkJ: dat dertig
procent van degenen die menen korrekt te
sorteren dit in feite niet doen. Studenten
onderschatten de hoeveelheid afval die ze
aanmaken. Ook de motivatie is' allicht on-
derhevig aan vertekening. Hel is mogelijk
dat de ondervraagden de voorgestelde ini-
tiatieven niet konden vertalen in konkrete
gedragingen en dus ook niet naar waarheid
konden arnwoorden. Verder onderzoek kan
uitwijzen {9t welke konkrete maatregelen
de studenten zich werkelijk willen verbin-
den.

Onderzoek naar sorteergedrag van studenten

Winkels en industrie verpakken te veel
rfet Sensibiliserinqs- en Informatiecentrum Milieu en Mobiliteit van de

KV Leuven (SIC) voerde in oktober 1998 een onderzoek uit om de effekten
van huninitiatieven rond beperking van de afvalproduktie en het sorteer-
gedrag van de studenten in kaart te brengen. In 1996 kwam men via een

eerste onderzoek teweten.dat aan het milieubewust gedrag van de studenten
nog veel te verbeteren viel. Het huidig rapport toont dat studenten bewuster
omgaan met afval en dus hun vuilnis uitzoeken. Maar er is nog veel ruimte voor
verbetering, voornamelijk op politiek-ekonomisch nivo.

Bij het onderzoek gebruikte onder-
zoekster Griet Peeraer, verbonden aan het
SIC, zowel objektieve als meer subjektieve
metodes. De afvalmeting bestond uit het
ophalen, uitzoeken en wegen van het vuil-
nis uit negen studentenhuizen gedurende
de maand oktober van 1998. De resultaten
van deze meting laten toe de hoeveelheid
afval en-het korrekt ordenen ervan nauw-
keurig te bepalen. Bij de keuze van de
negen studenten koten hield men rekening
met een aantal faktoren: ligging (Leuven of
Heverlee), residentie of priveehuis. veel of
weinig kamers. Zo werd de veralgemeen-
baarheid van de meting-enigzins gegaran-
deerd. Daarnaast werden studenten uit de
betrokken huizen bevraagd over hun huis-
vuil en hoe ze er mee omgaan, via een
schriftelijke enquête. Deze werd door nog
eens duizend studenten los van de negen
huizen ingevuld.

Fout

De Campuskrant berichtte reeds vorige
week over dit onderzoek. De gegevens die
zij publiceerden zijn echter foutief. Peeraer
vergelijkt de resultaten van de afvalmeting
met de gemiddelde afvalproduktie per
Vlaming en met de gegevens uit het eerste
onderzoek in 19"96.Plaats je de afvalhoop
die-de gemiddelde student bij elkaar gooit
op jaarbasis (152 kilogram) naast de
afvalberg die de gemiddelde Vlaming bij
elkaar spaart (311 kilogram), dan blijkt de
student minder te vervuilen dan de
gemiddelde Vlaming. Nu is het natuurlijk'
zo dat heel wat van het studentenafval niet
wordt verzameld op de studentenkoten.
maar wel in restaurants en aula's.
Studenten wonen ook niet permanent op
hun kotadres en het afval van in het
weekend en de vakanties belandt bij de
ouders.

De onderzoekster zou de studenten
willen laten meetellen als afvalproducenten
in de stad Leuven. Leuven skoort op het
gebied van vervuiling namelijk erg hoog
ten opzichte vari andere steden. Nu wordt
de hoeveelheid afval van de studenten zo-
gezegd geproduceerd door de Leuvenaars
wat een overschatting geeft van hun afval-
kapaciteit. Het opnemen van de studenten
in de berekening zou een meer gerichte
aanpak van het afvalprobleem op stedelijk
nivo vergemakkelijken. De student zou
meetellen voor 0,49 inwoner wat betreft de
totale hoeveelheid aangemaakt vuilnis.

In 1998 waren de studenten verant-
woordelijk voor meer afval dan in 1996.
Het percentage groente-, fruit- en tuinafval

(GFT), plastiek, metaal en drankverpakking
(PMD), papier en karton (PK) en andere
plastiek (geen PMD, plastieken verpakking)
is bij deze afvalmeting gestegen. Naast de
selektief opgehaalde vuilnissoorten is er
nog het restafval. Dit is het afval dat in
geen van voornoemde zakken past. Opmer-
kelijk is dat bij het uitzoeken van de vuil-

Sorteeraids
Het rapport benadrukt de sterke stij-

ging van de hoeveelheid verpakkingsplas-
tiek. Als je weet dat dit niet veel weegt. is
de stijging van tachtig gram per week in
1996 naar 211 gram per week verontrus-
tend. Het beperken van dergelijke verpak-
kingen is dus voor het SIC een aktiepunt.
Volgens het rapport let ongeveer de helft
van de ondervraagde studenten op de ver-

Maatrégelen

Blikafval is ér vooral in de omgeving
van de auditoria. Peeraer wijt dit aan het
uitsluitend voorradig zijn van blikjes in de
drankautomaten die beheerd worden door
Alma. De hoeveelheid blikafval kan ver-
minderd worden door automaten met gla-
zen flesjes te plaatsen. SIC pleit voor het
inperken van de eenmalige verpakking, ook
in de studie-omgeving.

Tachtig procent van de studenten ziet
er geen graten in 0111 met gerecycleerd
papier te werken. Vreemd genoeg doet de
universiteit geen inspanningen om de goede
voornemens te vergemakkelijken. Tesissen
mogen in heel wat fakulteiten niet op
recyclagepapier worden ingediend. Ook
voor haar interne verkeer gebruikt de
KU Leuven geen recyclagemateriaal. Het
SIC maakt zich sterk om van
papierbesparing (onder andere rekto verso
kopiëren) een aandachtspunt te maken Mj
de unief.

Afvalvoorkoming is het sleutelwoord in
de plannen van het SiC. De studenten
worden zich meer en meer bewust van hun
aandeel in de vervuiling. Ze denken echter
dat met sorteren hun taak beëindigd is. Het
bredere kader gaat nog aan hen voorbij.
Griet Peeraer benadrukt het aandeel van de
industrie en instellingen zoals de universi-
teit .in het afvalprobleem. Zij zijn verant-
woordelijk voor een groot deel van de
afvalberg, direkt via hun aktiviteiten en
indirekt via het laten liggen van kansen tot
mentaliteitsverandering en gedragsbekrách-

tiging.

niszakken per soort afval er frekwent GFT
werd gevonden tussen het restafval. Ook
klein gevaarlijk afval (KGA: bijvoorbeeld
batterijen, restjes schoonmaakprodukten en
restjes verf) eindigde tussen het restafval en
het PMD. Studenten weten nog niet goed
wat in welke zak hoort, zo luidt de konklu-
sie. Een uitgebreide sorteergids. verkrijg-
baar in het Nederlands en het Engels, zou
dit in de toekomst verhelpen. KGA dien je
in een kontainerpark buiten het centrum
van Leuven te gaan afleveren. Praktisch is
het echter niet haalbaar voor de studenten

Spreekbeurt genderproblemaliek
De vereniging akademisch personeel (VAP) en de werkgroep Vrouwen Universiteit, in
samenwerking met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding nodigen u
Uil op dinsdag één februari om 19 uur voor een lezing door professor Mildred Dressel-
haus van het Massachuserts Instintte of Technology (MIT). Zij ontvangt dit jaar haar
eredokteraat aan de KU Leuven en geeft een lezing getiteld "Expanding the opportunities
for women in sdence and engineering." Gedurende haar loopbaan heeft deze professor
zich ingezet voor de positie van vrouwelijke studenten en academici in wetenschappelij-
ke richtingen, Tijdens de lezing zal ze eerst enkele van haar projekten toelichten. Daarna
bespreekt ze de vrouwelijke vertegenwoordiging bij wetenschappers en ingenieurs in de
Verenigde Staten. Tenslotte komt haar veelbesproken rapport over vrouwelijk akade-
misch personeel in de School of Sdence aan het MlT aan de beurt, samen met de irnpakt
die het rapport elders ter wereld gehad heeft. .

De lezing - in het Engels - vindt plaats in de Promotiezaal in de Universtteitshal-
len, gelegen Naamsestraat 22 en wordt gevolgd door een receptie u aangeboden door de
VAP.Deelname is gratis. Gelieve uw aanwezigheid voor vrijdag 28 januari te melden aan
Jan Cools, sekretaris van de VAP.E-mail: jan.coolstämed.kuleuven.ac.be of fax
016/34.71.66
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pakking bij het winkelen. De bereidwillig-
heid is er, maar vaak bieden winkels en de
voedingsindustrie geen alternatief voor
overbodige verpakkingen.

. Negentig procent van de bevraagde

Kathleen Raskin
Bron: "Reductie en selectieve inzameling van
afval bij studenten KU Leuven, opnieuw

onderzocht", SIC. Voor meer informatie over
sorteren, afvalbeperking en dies meer kan je
langsgaan bij Koen Neyens, SEC, E. Van Even-
straat C (de trappen op bij de ingang van Alma
twee), tel. 32 3039, e-mail:
koen.neyenstèdsv.kuleuven.ac.be .

Een Leuvense student legt zijn eksamens nu aan het eind van het jaar af. Sommige
dekanen willen echter eksamens organiseren per semester. En rektor Oosterlinck laat de
beslissing aan de fakulteiten over. Alfons Verbruggen. dekaan van farmaceutische weten-
schappen, heeft het front van tegenstanders van het huidige jaarsysteem vervoegd, toch
voor wat eerste kan betreft.

Een eerste reden tegen jaarlijkse eksamens is dat de eerstekanners meenmaar min-
der omvangrijke vakken gaan krijgen. Men vreesde de studenten te veel te belasten op
het einde van het jaar. Uit een bevraging van de eerstejaars bleek overigens dat vijfen-
negentig procent voor semestereksamens is. Verbruggen. 'De studenten wijlen geen .
semeks in hogere jaren. Het is niet onze bedoeling om ze daar door te voeren, tenzij er
een algemene regel komt die semeks verplicht. Wij zijn daar nu geen vragende partij voor,"

De aantrekkingskracht die universiteiten met semeks uitoefenen op studenten en
hun ouders vormt eert tweede argument. In Gent halen studenten bovendien hogere
punten (vijftien procent) dan hier, voor identiek hetzelfde vak van identiek dezelfde prof.

Leuvense Iakulteiten met serneks. zo geeft hij toe, hebben niet onverdeeld positieve
resultaten. Dat vindt ook Stephan Neerens van Loko (Leuvense overkoepelende kring-
organisatie): "Semeks beperken het socio-kulturele leven van de student en zijn nefast
voor onderwijsvernieuwing. Door het invoeren van dat systeem leren mensen ook niet
meer met vrijheid omgaan.'

Praktisch gezien krijg je een week blok voor de kerstvakantie, waarna twee weken
semeks volgen: Verbruggen: 'Geen ski reis in de ke;stvakantie dus. Ook kandidatuurstu-
denten hebben recht op een studentenleven. maar dat begint toch vooral in tweede kan.

(bds/mf)

Eerslekanners larmacie krijgen
semeslereksamens
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Armoede en Sociale Uitsluiting: Jaarboek 1999

eeds acht jaar op rij verschijnt
het 'Jaarboek Armoede en
Sociale Uitsluiting'. De Belgen

zijn niet erg arm in vergelijking met
andere westerse landen. Maar het
armoederisiko voor jongeren en de
aktieve bevolking stijgt. De overheid
doet wel inspanningen o.marmoede
en uitsluiting in kaart te brengen en
te bestrijden; jammer genoeg is haar
beleid niet koherent maar fragmentair.

België heeft één van de laagste armoedesij-
fers van de westerse wereld. Slechts zeven
procent van de Belgische huishoudens is
arm. Naargelang van de gehanteerde defini-
tie, meetmetode en gegevensbank worden
ook hogere percentages naar voor gescho-
ven, tot zelfs dertien procent. Nog meer
goed nieuws: voor het eerst sinds lang kent
het aantal bestaansminimumtrekkers een
lichte daling. Op het eerste zicht inderdaad
positieve berichten ware het niet dat het
jaarboek beetje bij beetje deze srjfers rela-
tiveert. op een manier die soms zelf te rela-
tiveren valt.

Venijn
Dat slechts zeven procent van de

Belgische private huishoudéns als arm be-
schouwd wordt. is besijferd op basis van de
meest recente resultaten van het centrum
voor sociaal beleid (CSB) van de Universi-
teit Antwerpen. Het CSB gebruikt in haar
laatste onderzoek twee normen: de EG-
norm en de EU-norm. Beide normen leg-
gen de armoedelijn vast op vijftig procent
van het gemiddelde (EG-norm) of van het

oor i ere
mediaan gezinsinkomen (EU-norm). Kon-
kreet ligt de armoedegrens voor een één-
inkomensgezin op 30.250 frank en voor
een meerinkomensgezin op 53.350 frank.
Wie meer verdient, wordt geacht rond te
komen. Belangrijk is dat deze normen 'wel-
vaartsvast' zijn: een stijging van het gemid-
deld inkomen leidt onmiddellijk tot een
evenredige stijging van de armoedegrens.

Het aantal·bestaansminimumtrekkers
wordt nog steeds als een belangrijke indi-
kator voor het armoedegehalte in onze
samenleving beschouwd, eerder dan een
telling van het aantal armen. In 1999 is er
voor het eerst een reële daling van het aan-
tal bestaansminimumtrekkers: ongeveer 2,5
procent van de totale bevolking deed een
beroep op de minimumuitkeringen - dat

e
zijn het bestaansminimum en het gewaar-
borgd inkomen voor bejaarden. Volgens de
voorlopige sijfers van het ministerie van
Sociale Zaken betekent dit een daling van
iets meer dan één procent Het is niet zeker
of deze daling zich de komende jaren zal
verderzetten. Want voor het overige zijn de
nieuwe sijfers van het CSB een stuk minder
. rooskleurig. Tijdens de periode 1992-1997
steeg voor jongeren en voor groepen op
beroepsaktieve leeftijd het armoederisiko.
Bovendien steeg dit risiko ook voor huis-
houdens die afhankelijk zijn van een werk-
loosheidsuitkering: in 1997 was 36,8 pro-
cent van dit tipe huishoudens arm. Op het
eerste gezicht kan men dus wel spreken
van een blijde boodschap, maar het venijn
zit in het staartje. Een duidelijk overheids-

Eerstekanners gerust in uitslag proefeksamens

" e e oe
aar de meesten genoten van een
beetje extra vakantie, maakten
de eerstekanstudenten vorige

week voor de eerste keer kennis met
de horror vacui die een versgedrukt
eksamenblad met zich meebrengt.
Anderen leerden hun prof beter ken-
nen tijdens een kort gesprekje. Het is
weer de tijd van de proefeksamens.

Het Erasrnusgebouw, hoofdkwartier van de
fakulteit letteren. Het is woensdag 19'ja-
nuari. Het hele gebouw lijkt verlaten. Het
hele gebouw? Neen. Opde vijfde verdie-
ping zit een groepje studenten dat nog
steeds heftig worstelt met een stapel pa-
pieren. Zenuwachtig bladeren ze in hun
kursussen. iedereen aanschietend die het
eksamenlokaal verlaat: "En, hoe was 't? Wa
vroeg-t-em?" Voor het gros van de studen-
ten is dit de eerste kennismaking met het
universitaire eksamensysteem. Wij trokken

nie., mee"
onze beste leren jas aan, negeerden ons
scheerapparaat en trokken op onderzoek
uit. Eerstekanners in de proefeksamens:
wie zijn ze, wat doen ze - en vooral -
lijdt hun seksleven eronder?

Heleen zit eenzaam op een bank. Ze
heeft straks eksamen Frans. Ze wil ons niet
te woord staan. Ze is te nerveus. Wat ver-
derop hebben we meer sukses. Een groepje
geschiedenisstudenten wacht op het mon-
deling eksamen historiografie, een traditie-
nele klepper. We lopen er zowaar een be-
kend gezicht tegen het lijf. Kristof 0 - We
zien hem wel vaker in het milieu - heeft
namelijk ook eksamen. Hij is er niet gerust in.

Een profiel van de gemiddelde eerste-
kanstudent letteren in tijden van proef-
eksamens: hij of zij is, zo bekennen ze zelf
ruiterlijk, net iets te laat begonnen. Meestal
is dat in of zelfs na de kerstvakantie. De-
genen die dan toch voor kerstmis de klus
aanvatten, hadden het dan weer laten
schieten tijdens de' feestdagen. Monitor

Wim Grevendonk van Germaanse relati-
veert: "De studenten zijn helemaal niet te
laat begonnen, want zij hebben nu juist een
representatief beeld van hun prestaties. Het
loopt op' het einde van het jaar vaker fout
met mensen die zich het hele eerste semes-
ter hebben ingespannen voor de vier proef-
eksamens en zo de andere vakken hebben
verwaa rloosd."

De meeste eerstekanners laten de par-
tieels niet aan hun hart komen. Op Heleen
na ontmoeten we weinig mensen die zich
echt druk maken. "Het telt toch niet mee",
zegt Geert. De anderen geven hem volmon-
dig gelijk. Nachtjes doordoen of pepmidde-
len zijn opvallende afwezigen in hL1l1ver-
haal. "We zien wel wat er komt", is de
algemene teneur.

Berouw
Maar hoe voelen studenten zich nà het

eksamen? Is er diezelfde berusting of komt
het berouw dan toch na de zonde? Ellen
heeft haar historiografie naar behoren af-
gelegd. Ze wist wie de logografen waren en
ook het werk van Livius kon ze zonder
noemenswaardige problemen verduidelij-
ken. Haar derde vraag is ze al weer verge-
ten. Het is de tijd van de gevreesde black-
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. beleid dringt zich op.
De belangrijkste beleidsinspanningen

waren het algemeen verslag over armoede
(AVA) dat de dialoogmetode tussen doel-
groep en beleidsmakers introduceerde, en
de uitbouw van het Sociaallmpulsfonds
(SIF), dat een reeks indikatoren van uit-
sluiting ontwikkelde om zo uitsluiting in
kaart te brengen. Probleem is nog steeds
dat armoede alleen fragmentair onderzoch~
wordt. Armoede wordt nog gemeten aan de
hand van het inkomen, terwijl er een al-
gemene konsensus is over de multi-aspek-
tualiteit van armoede. Door beleidsbekom-
mernissen echter, richt men zich tot één
aspekt van armoede - woningbeleid,

. tewerkstelling - zodat fundamenteel
.onderzoek ontbreekt. Zo'n allesomvattend
onderzoek is nochtäns broodnodig, wil men
armoede op lange termijn bestrijden. Alleen
dan kan men een koherent beleid voeren.
Want inspanningçn zoals de opvolging van
AVA en de uitbouw ~van het Sociaal Impuls-
fonds blijken onvoldoende, niet alleen door
een tekort aan financiële middelen maar. ~
evengoed door een tekort aan koherentie
in het beleid.

Fragmentair
Maar om armoede te bestrijden, is er

meer vereist dan groots opgezette onder-
zoeken en nieuwe metodes of modellen om
alles in kaart te brengen. Veel meer stelt de
vraag zich [.laar een herinvulling van kon-
septen als solidariteit, integratie en recht-
vaardigheid. Een nieuw 'sociaal kontrakt
tussen burger en overheid, maar dan wel
één dat zijn basis vindt in de maatschappij.
Dit om te verhinderen dat de poging van .de
overheid om etische grondslagen te her-
definiëren niet opnieuw tot een intellektu-
ele oefening verwordt.

Marie-Anne Dedeurwaerdere
Bron: Armoede en Sociale Uitsluiting: Jaarboek
1999; Jan vranken, Dirk Geldof en Gerard Van
Menxel; Acco, 1999.

out. Ook Lien, germaniste, denkt dat haar
eksamen niet slecht was. Bij haar tweede
vraag had ze wat rond de pot moeten draai-
en, maar hoopt toch op een voldoende.

Mogen deze studenten terecht gerust
zijn? De monitor denkt van wel. Volgens
Grevendonk schatten de meeste studenten
zichzelf vrij goed in: "Je hebt er natuurlijk·
altijd die zichzelf hopeloos overschatten.
Dat zijn dan meestal de pijnlijkste gevallen
als blijkt dat de resultaten ver onder hun
verwachtingen. liggen."

De praktijken die we kennen van de
echte zittijden -worden ook al tijdens de
proefeksamens gebruikt. Het uitstellen en
afzeggen van eksamens was deze week al
volop in zwang, al zijn uitspraken daarover
nu nog voorbarig: in letteren moet men
zich voor de proefeksamens ekspliciet in-
schrijven. Studenten die afhaken, hoeven
dat echter niet altijd te melden. Greven-
donk: "Achteraf blijkt hoeveel mensen
hoeveel vakken hebben afgelegd. Meestal
geeft dat hetzelfde beeld als in juni." Eigen-
lijk merkt hij geen verschil met de echte
zittijden: "De proefeksarnens zijn zeer re-
presentatief voor hoe het er op het einde
van het jaar aan LOegaat."

Matthieu Van Steenkiste
Nikolas Cloet
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Nieuwe kampusbiblioteek voor eksakte wetenschappen

Boeken van hier lol in -Mechelen
Vanaf 2002 zal Heverlee nooit

meer hetzelfde zijn. Als alles
goed gaat, zijn de ruïpes van het

oude Celestijnenklooster dan omge-
vormd tot de biblioteek van toekomst.
Een groots opgezet projekt waarbij
kosten noch moeite gespaard werden.

De groep eksakte wetenschappen bestaat uit
drie fakulteiten: Wetenschappen, Toegepaste
wetenschappen en Landbouwkunde en
Toegepaste 'Biologische Wetenschappen. Deze
worden nog eens verder onderverdeeld in
verschillend; departementen. Op dit
moment hebben al die departementen nog
hun eigen biblioteek. Daar komt binnenkort
echter verandering in. Men is immers van
plan om al die kleine biblioteekjes te vereni-
gen in één overkoepelende biblioteek.

Jezuïeten
De redenen voor deze samenvoeging

worden door Walter Bogaerds, voorzitter
van de karnpusbiblioteekraad, als volgt
samengevat: NDe huidige deelbiblioteken
zijn over het algemeen kleinere entiteiten
waar meestal maar één bibliotekaris is. In
deze tijd van multimedia vormt dat een
probleem. Die mensen zijn indertijd opge-
leid met traditionele boeken en tijdschriften
als informatiedrager en zijn soms helemaal
geen informarikaspecialisten. Door al die
biblioteken samen te voegen, kan men het
personeel groeperen, wat specialisatie
mogelijk maakt. Een tweede argument is
dat we de dienstverlening ten opzichte van
de studenten en onderzoekers willen
verbeteren. De huidige departementsbiblio-
teken zijn gemiddeld van negen tot vijf
open. Wanneer alles gecentraliseerd wordt,
kunnen we langer en eventueel ook op
zaterdag open blijven."

NEen belangrijke reden voor het
samenvoegen van de biblioteken is plaats-
gebrek. Bij de bouw van dè nieuwe
biblioteek is rekening gehouden met de
aangroei van de kollektie. Bovendien
kunnen we weinig gebruikte werken
afvoeren naar de Jezuïetenbib. die door de
universiteit als depot gehuurd wordt. De
nieuwe bib zal een soort
doorgangsbiblioteek worden: de werken
staan hier een aantal jaren vooraleer ze
naar een kompaktusopstelling of het
magazijn gaan. Het is ook de bedoeling dat
het materiaal uit de Jezuïetenbib ter plekke
ingescand kan worden en elektronisch
doorgestuurd wordt naar de aanvrager. We
zijn daar al een tijdje mee bezig, maar het
moet in de toekomst nog uitgebreid worden."

Kerktoren
Om een lokatie te vinden voor de

nieuwe biblioteek heeft men een aantal
werkgroepen opgericbt die de verschillende
mogelijke lokaties onderzocht hebben.
Uiteindelijk is men terechtgekomen bij het
oude Celestijnenklooster op de hoek van de
De Croylaan en-de Celestijnenlaan. Het
stond al vast dat dat klooster gerestaureerd
zou worden maar men had er nog geen
nieuwe bestemming voor. Nu wordt het dus'
de thuis voor de kampusbiblioteek Arenberg.

De volgende stap was een ontwerp
vinden. Men keek verder dan zijn eigen
kerktoren en er werd een internationale
àrchitektuurwedstrijd ·uitgeschreven. De
winnaar, Rafael Moneo, is een gerenom-
meerd Spaans architekt die al over de hele
wereld opdrachten had en tevens eredoktor
a.m de KU Leuven is. Zijn ontwerp voorziet
het optrekken van twee nieuwe gebouwen
naast de ruïne van het klooster. De oude
kloostergang blijft behouden en gaat dienst
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doen als studieruimte. Ook de oude huisjes
blijven. Hier zal de administratieve vleugel
gehuisvest worden.

Op het gelijkvloers komen de
boekenrekken. Er is een ruime inkom hal
voorzien met eventueel een winkeltje voor
studieboeken en een kafetaria. In de cen-
trale leeszaal zal je een aantal gemeen-
schappelijke werken en verschillende com-
putersystemen vinden om centrale opzoe-
kingen te verrichten. Konkreet betekent dit
honderd tot tweehonderd computers en
extra' aansluitingen waaraan studenten in
de toekomst eventueel bun laptop kunnen
aanloggen. Verder is er een instruktielokaal
voorzien, waar men kan aanleren hoe je met
elektronische databanken moet werken, en
een binnentuin die in de zomer toegankelijk
is. Het uitleensysteem wordt hypermodern:
bij de inkombalie zal een soort robot komen
die binnengeleverde boeken automatisch uit
de uitleenlijst haalt. Bovendien zullen de
boeken automatisch gesorteerd en in het
karretje voor de juiste kluster gedeponeerd
worden, zodat hel personeel ze enkel nog in
de rekken moet zetten.

worden een aantal aansluitende dissiplines
gegroepeerd, zoals fysika, materiaalkunde
en scheikunde, of werktuigkunde, compu-
terwetenschappen en elektrotechniek. Ook
hier zijn faciliteiten voor allerlei soorten
multimedia systemen voorzien. Verder
kornel) er een klein auditorium en aparte
studieruimten waar de studenten in kleine
groepjes rustig kunnen werken.

Tenslotte is er een verdieping dje gedeel-
telijk onder de grond zit. Daar bevinden zich
studieruimten die kunnen afgehuurd wor-
den. Sommige studenten, zoals die van archi-
tektuur en geografie, gebruiken de biblioteek
namelijk gedeeltelijk als practicumlokaal. Zij
kunnen deze ruimten voor langere tijd benut-
ten. Daarnaast is er een magazijnruimte waar
de minder gebruikte werken in kompakrus-
rekken opgeborgen worden.

De kampusbiblioteek Arenberg zal niet
alleen als informatiecentrum dienst doen
maar ook als studiecentrum. De universiteit
begint meer ellmeer begeleide zelfstudie te
stimuleren. Daarvoor moet men echter infra-
struktuur aanbieden waar de studenten
terecht kunnen om een aantal zaken te .
bestuderen en waar de docenten voor bege-
leiding kunnen zorgen door bijvoorbeeld
inleidende zittingen te geven over zelfstudie-
pakketten. Er is getracht om beide funkties in
het konsept van. de biblioteek te integreren.

Volgens Bogaerds zal de nieuwe bib
veruit de grootste wetenschapsbiblioteek in
België worden: "De totale oppervlakte
bestrijkt ongeveer 10350 vierkante meter.

Zelfstudie

Op de eerste verdieping komt wat een
van de paradepaardjes van de biblioteek
moet worden: de didaktische kluster. De
verschillende deelbiblioteken zjn
teruggebracht tot een vijftal klusters. die per
dissipline gegroepeerd zijn. In elke kluster

Het aantal volumes bedraagt om en bij de
940.000. Er is plaats 'Voor bijna zesen-
twintig kilometer boekenlegger, wat onge-
veer overeenkomt met de afstand Leuven-
Mechelen. Elk boekenrek zal zes leggers
hoog zijn, waardoor er vier en een halve
kilomete; boekenrékken zullen staan.»

Het prijskaartje van dit projekt bedraagt
ongevêer vierhonderd miljoen, Een groot
deel hiervan wordt door de KU Leuven
betaald. Voor de restauratie van het gebouw
kan de universitelt echter een beroep doen
op subsidies. Het idee voor de nieuwe bib is
ontstaan in het begin van de jaren negentig
in het gemeenschappelijk buro, het orgaan
dat instaat voor het dagelijks bestuur van
de universiteit en waarin cmder meer de
rektor en de vice-rektoren zetelen. Huidig
vice-rektor Guido Langouche heeft er voor
gezorgd dat bet projekt uiteindelijk van de
grond geraakt is. Van hem komt ook het
idee om het te kombineren met de
restauratie van het Celestijnenklooster.
Hierbij heeft hij steeds de steun gekregen
van alle dekarren en
departementsvoorzitrcrs van de groep
eksakte werenschappen.

"940.000volumes, vier en
een halve kilometer boeken-
rek en zesentwintig
kilometer boekenlegger"

Op dit moment is arcbitekturaal alles
ongeveer rond. Men is nu bezig aan de
aanbestedingsdossiers, alle bestekken wor-
den door de technische dienst opgemaakt.
Het is de bedoeling om de zaak dit jaar nog
aan te besteden en te beginnen met de wer-
ken, zodat de biblieteken in de vakantie van
2002 kunnen verhuisd worden. Die verhuis
zal niet van een leien dakje lopen. Doordat
alles gereorganiseerd moet worden, moeten
er bijvoorbeeld op alle volumes nieuwe
etiketten en veiligheidstrips geplakt worden.
In de opleiding bedrîjfsbeleid heeft men een
aantal simulaties gedaan en is men tot de
konklusie gekomen dat één persoon gedu-
rende zeven en een half jaar met dit werkje
zoet zou zijn.

De vraag dringt zich op of het nodig is
om in deze tijd van elektronische media
zoveel te investeren in een biblioteek. Er
ztjn een aantal goede redenen om dat toch
te doen. Om te beginnen zal papier zowel
voor studieboeken als voor publikaties van
onderzoeksresultaten nog zeer lang de
belangrijkste informatiedrager blijven.
Naast die gedrukte boeken zijn er ook heel
wat multimediasystemen die een plaats
moeten krijgen. Deze zijn zeer duur en
daarom is èentralisatie en specialisatie van
het personeel noodzakelijk. Een derde
argument is dat het ganse aanbod van elek-
tronische informatiedragers ergens centraal
moet beheerd en bestuurd worden, zodat
hel aanbod konsistent blijft.

Wat er met de-oude departèrnentsbi-
blioteken gebeurt, hangt af van de departe-
menten zelf. Verschillende onder hen kam-
pen met een plaatsgebrek en kunnen de
vrijgekomen ruimte goed benutten. Vooral
bij eksakte wetenschappen neemt het aantal
onderzoeksprojekten toe. Die onderzoekers
hebben natuurlijk plaats nodig. De oude
biblioteekruimtes zullen waarschijnlijk
gebruikt worden om buro's te vestigen voor
deze projekten. De universiteit hoeft dus
niet te vrezen voor een plotse leegstand.

Heidi Van Hout
Loes Geuens
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Genderstudie over migrantenhuwelijk

Een'schal van een bruid
./ ristel Luyckx, een pedagoge
I\,. gespecialiseerd in vrouwenstu-

dies, voerde drie jaar geleden
onderzoek naar man-vrouwverhou-
dingen in de Turkse gemeenschap. Ze
interviewde vijftien jonge, gehuwde
vrouwen over hun ideeën omtrent
relaties. Enkele weken geleden ver-
scheen het boek.

naar onderzoek omtrent hoogopgeleide,
Marokkaanse vrouwen in Nederland. Voor
hen heeft de maagdelijkheid nog een sym-
bolische waarde. Gediplomeerde migranten
zouden de poon naar integratie vormen,
maar voor Marokkaanse studentes is de
realiteit vaak bikkelhard. Ze lijden onder de
voorbeeldfunktie die hen toebedeeld wordt.
Er is in zekere zin een dwang om twee
rollen te spelen: de islamitische dochter en
de westerse klasgenoot. Konflikten blijven
niet uit: je mag niet naar de film en je be-
grijpt niet waarom, je wordt verliefd, maar
een relatie .aanknopen en een vriendje naar
huis brengen is uit den boze. Een partner
vinden is voor deze vrouwen dikwijls een
heuse opdracht. De ideale is moslim, die
samen met hen de islamitische kultuur wil
verderzetten. Toch bestaat er een duidelijke
vrees dat deze mannen te konservatief
denken. Deze Marokkaanse vrouwen heb-
ben respekt voor het feit dat hun ouders
hen een geschikte partner voorstellen, maar
ze behouden zelf de keuze. De voorstelling
van gillende, bij de sluier gegrepen, ont-
voerde meiden blijken niet overeen te
stemmen met de realiteit. Zowel in Marok-
ko als in Nederland wordt uithuwelijken als
ouderwets ervaren en de meeste jongeren
keuren het af.

Luyckx ontving voor haar studie de Ant-
werpse prijs 'Migranten in de stad'. Profes-
sor Marie-Claire Foblets van de KU Leuven
stimuleerde haar om het onderzoek, aange-
vuld met reilektles van andere wetenschap-
pers, te publiceren.

"Het huwelijk van de jonge bruid, die
voor haar eerste huwelijksnacht wordt
binnengeleid in de slaapkamer, die versierd
is met de zelfgemaakte bruidschat. staat 'of
valt met het bewijs van de maagdelijkheid
van de bruid." Zuiverheid is één van de
centrale thema's in het boek. Alle vrouwen
in de studie ervaren 'het maagd zijn' als
een evidentie, die ze aan de dochters willen
overleveren. De mannen doen voor het
huwelijk vaak seksuele ervaring op met
niet-respektabele Belgische liefjes of met
Turkse hoertjes. In westerse ogen lijkt dit
het toppunt van diskriminatie. Toch wor-
den veel vooroordelen weerlegd door de
genuanceerde opvattingen van de geïnter-
viewden. Geen van hen twijfelt aan de
deugd van de traditie, maar sommigen
stellen zich de vraag waarom hun mannen
eraan ontsnappen. Tevens verwijzen ze
naar Belgische vrouwen, die bij een eerste
verliefdheid hun maagdelijkheid en zelf-
respekt verliezen.

Er wordt in het boek ook verwezen

Beroeps

Grootschalig onderzoek in Vlaanderen
en Brussel toonde aan dat de Turkse vrou-
wengemeenschap zich traditioneler opstelt
tegenover genderrelaties dan de Marok-
kaanse. Turkse vrouwen huwen vroeger en
er worden duidelijk meer gearrangeerde en
grensoverschrijdende huwelijken georgani-
seerd. Uit het onderzoek van Luyckx blijkt
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Door Filip De Keukeleere

dat huwen door Turkse vrouwen be-
schouwd wordt als een levensdoel. Huwen
is een plicht: mannen en vrouwen moeten
gepaard door het leven gaan, alleen God
kan op zichzelf bestaan. Gedurende hun
jeugd worden de meisjes voorbereid op hun
plichten binnen het huwelijk: ze leren huis-
houdelijke taken, letten op zusjes en broer-
tjes en volgen beroepsonderwijs in het te-
ken van hun latere rol als echtgenote. Een
aantal onder hen trouwt zeer jong, vanaf
vijftien al, om
de reeds
aangevatte
onderhande-
lingen te ont-
vluchten. De
gearrangeerde
huwelijken
vinden plaats
als de vrou-
wen twintig of
iets jonger zijn.
Het initiatief
gaat uit van de
familie van de
man. Moeder
en dochter in-
formeren zich
naar de kwali-
teiten van de
kandidaat: be-
langrijke eigen-
schappen zijn
werklust. er
rustig uitzien."
niet roken,
niet drinken,
niet gokken.
Wanneer de
vader toestem-
ming heeft ge-
geven, gaan de
formele onder-
handelingen
va n sta ft. Het
ligt niet voor
de hand dat de
meisjes 'dan al
echt gesprek-
ken voeren
met de partner
die hen voor-
gesteld is. Weigeren zou nog mogelijk zijn,
maar vele dochters vertrouwen op de keuze
van hun ouders.

Schoonmoeders

Twaalf vrouwen in het onderzoek
huwen met een man uit Turkije. Uit kwan-
titatief onderzoek is gebleken dat begin
jaren '80 niet eens zestig procent van de
Turkse vrouwen voor een partner uit het
land van herkomst kozen. In 1990 is dat
opgelopen tot meer dan tachtig procent. De
beginperiode van het huwelijk is vaak heel
zwaar. De mannen geraken moeilijk aan
werk, vervelen zich en voelen zich totaal
vervreemd. De vrouwen, die hier al jaren-
lang wonen, worden kostwinner en moeten
alle administratieve verantwoordelijkheid
dragen, hoewel ze daar niet op voorbereid
zijn. Velen vinden dit problematisch en
voelen zich niet meer echt vrouw. Meestal
gaat alles beter als de mannen werk gevon-
den hebben ..'

Drie vrouwen vluchtten van de huwe-
lijksonderhandelingen en huwden zeer jong
met een 'Turkse' Belg. De traditie wil dat
het pasgehuwde koppel gaat inwonen bij
de schoonouders. Ook dit loopt niet altijd
van een leien dakje. De jonge vrouwen zijn
vaak opener opgevoed en gaan buitenshuis
werken, maar worden verondersteld zich
over te leveren aan zware huishoudelijke
taken. Eens het koppel onder schoonmoe-
ders vleugels vandaan komt, wordt het
leven aangenamer.

Feministen

Feminisme en emansipatie zijn voor de
Turkse vrouwen geen na te streven feno-
menen. Emansipatie wordt beschouwd als
ten top gedreven Westers individualisme.
"Turkse vrouwen waren in feite al veel
sneller geëmansipeerd dan Belgische vrou-
wen; ze hadden bijvoorbeeld vroeger stem-

recht. Turkse vrouwen hebben zeker mede-
zeggenschap, Ik heb dat bij mij thuis gezien:
als mijn moeder tegen een bepaalde beslis-
sing van mijn vader was, dan kwam die er
gewoon niet." De vrouwen voelen zich niet
gedwongen in de rol die ze bekleden, maar
beklemtonen dat ze hebben gekozen voor
het hun voorgestelde huwelijk. Ze zijn
iemand in de kollektiviteit. verbonden met
familie en de Turkse gemeenschap. Indi-
viduele autonomie wordt niet bewonderd,

(foto archief)

samenhorigheid is het belangrijkste. "Als je
elkaar graag ziet en als je voorbestemd bent
om elkaar graag te zien, dan word je ver-
liefd. Dan zie je elkaar graag. Dan pas je je
aan. Als je heel wat verwachtingen die
Belgische vrouwen hebben, niet hebt, dan
is een relatie zoals bij ons perfekt mogelijk."

Representatief

De studie van Kristel Luyckx is op
verschillende vlakken zeer verhelderend,
De diepgaande interviews laten je toe door
te dringen in de gedachtengang van de
Turkse vrouwen van de tweede generatie.
Dit is iets wat bij kwantitatief onderzoek
niet mogelijk is. De levensverhalen maken
het geheel zeer toegankelijk. Maar deze
wetenschappelijke metode heeft ook haar
minpunt. De onderzoekster geeft toe dat ze
bepaalde kandidaten verwierf dankzij de
sneeuwbalprocedure. De eerste informan-
ten, die aangeworven werden via een
Vlaams integratiecentrum voor migranten,
gaven op hun beurt nieuwe namen door.
Uiteraard is de representativiteit van het
onderzoek dan ook zeer beperkt. De vraag
is of ongelukkig getrouwde vrouwen even
spontaan meewerken aan dergelijk onder-
zoek. Zo haalt Luyckx bijvoorbeeld aan dat
maar één van de vrouwen niet buitenshuis
gaat werken, terwijl uit onderzoek van de
VUB blijkt dat slechts vijfentwintig procent
van de vrouwen van de tweede generatie
een baan heeft. De reflekties van andere
deskundigen achteraan in het boek zijn
daarom zeer gepast.

NathaJie Van Leuven

'Liefst een gewoon huwelijk? Kreatie en konflikt,
in levensverhalen van jonge migrantenvrouwen "
Kristel Luyckx, Acco, 196 pagina 's.



Worige week stuurde het Brusselse Hof van Beroep één van de drie rechters
naar huis in het fameuze Proces-Clabecq. Het was de apoteoze van een
negentiende-eeuws proces waarin het parket van Nijvel tracht af te rekenen

met de vakbondsdelegatie van de staalfabriek Forges de.Clabecq. In de bericht-
geving rond deze affaire kon u reeds de 'wandaden' meemaken van de 'staats-
gevaarlijke kommunist en woesteling' Roberto D'Orazio. In tegenstelling tot dat
beeld is het proces geen mite. Dertien arbeiders die opkwamen voor werkgelegen-
heid in hun fabriek worden voor de rechtbank gesleept als doorsnee kriminelen.

"Over de aanpak van de strijd rond tewerk-
stelling rond de Forges de Clabecq kunnen
uiteenlopende analyses gemaakt worden.
Maar repressie tegen aktoren in een kollek-
tief konflikt betekent een ernstige aantasting
van de arbeidersbeweging en van de demo-
kratische beweging in haar geheel. alsmede
een gevaarlijk precedent op juridisch vlak.
Het is onaanvaardbaar om stakers die voor
de tewerkstelling strijden gelijk te stellen
met delinkwenten van gemeen recht", zo
luidt het standpunt van de socialistische
bediendebond BBTK Brussel-Halle- Vilvoorde
rond het proces van Clabecq. Maar het heeft
lang geduurd eer de vakorganisaties beseften
welke proporties dit proces begon aan te
nemen. Veel is wellicht te wijten aan de
mite die - vooral door de eenzijdige be-
richtgeving in de media - geweven werd
rond de figuren van de Italiaanse vakhonds-
voorman Roberto D'Orazio en zijn werk-
makker Silvio Mara. Zij kregen beiden de
stempel g'tweldenaar en volksdemagoog op het
voorhoofd gedrukt, zelfs door hun eigen
vakbond de FGTB, die hen voor geruime tijd
liet vallen.

De sociale strijd in Tubize was er één
met veel geweld en matrakken. Het sta-
kingsrecht is een absoluut recht, maar kan
nooit reden zijn om strafwetten te overtre-
den. Toch heeft een klap in een aangezicht
of een uitbarsting van geweld meestal een
historische reden. In het geval van Clabecq
was dat de bruuske sluiting van een staal-
bedrijf dat praktisch een hele gemeente
werk gaf.

Bij het verlaten van de N-6 in Tubize
laat de streek niet direkt het drama zien dat
er zich afspeelt. Vanop de hellingen van
Ittre, midden in het Waals-Brabantse groen,
ligt de Porges er zelfs pittoresk bij langs de
oever van het kanaal naar Charleroi. Maar
in de arbeiderswijken, dichter bij de fabriek,
ziet het er helemaal anders uit. De streek
heeft al een en ander meegemaakt. De slui-
ting van Fabelta- Tubeke ligt bij velen nog
vers in het geheugen en de staalfabriek zelf
was de jongste twintig jaar ook niet direkt
een plek van ekonomische rust en arbeid.
De arbeiders hebben al veel loon
moeten inleveren.

Nochtans is staal geen ouder-
wets produkt uit een tijdperk dat
achter ons ligt, zoals wel eens
wordt beweerd. In 1995 steeg het
verbruik over gans de wereld. In
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de derde wereld heeft men steeds meer staal
nodig. Maar er is harde konkurrentiedruk.
De Forges zit met haar staalplaat op een
markt met veel nieuwe konkurrenten
vanuit het vroegere Oostblok en het Verre
Oosten. Er moet dus geproduceerd worden
tegen zeer lage kosten.

Schoentjes

Op 21 maa rt 1996 zit het staa lbed rij f
weer eens in nauwe schoentjes. De aandeel-
houders beslissen om de Forges voorlopig
verder te laten werken ondanks de opeen-
stapeling van verliezen. Ze vatten het plan
op om het personeelsbestand te doen dalen
van 2000 tot 1600 werknemers. De Waalse
regering reageert door anderhalf miljard vrij ...
te maken voor de redding van de fabriek.
Ook zij koppelt hieraan de voorwaarde dat
zevenhonderd arbeiders moeten afvloeien. '
Dit doet de wenkbrauwen fronsen van SP'er
en Europees kommissaris Karel Van Miert,
bevoegd voor het konkurrentiebeleid. Even
lateeverwerpt de Europese kommissie het
plan van de Waalse regering, die op 19 de-
cember 1996 beslist om de geldkraan voor
de Forges dicht te draaien. De direktie van
het bedrijf legt prompt de boeken neer. In
die kerstperiode hebben de werknemers niet
al te veel reden om te feesten. De verslagen-
heid is groot. Daarbij komt nog dat Waals
minister Flahaut zijn rekonversieplan af-
kondigt om in Tubize een gevangenis te
bouwen.

Vlak na het faillissement barst de woede
voor het eerst los. In Tubize verzamelen de
werknemers en gooien de ruiten van de
banken aan diggelen, zij zijn immers de
grootste schuldeisers en weigeren krediet te
geven aan het bedrijf. Voor de eerste maal
komt er een aanvaring met justitie. Vanuit
het politiekantoor staat een agent Toto's te
nemen. Delegee Roberto D'Orazio neemt de
fntokamera af, die evenwel later aan de
BOB werd teruggeven. Die dag levert hem
drie beschuldigingen op: diefstal met ge-
weldpleging in bende, poging tot brand-
stichting - een arbeider gooide een jerrycan

door een ruit van het politiekantoor - en
nog mondelinge bedreigingen tegen twee
agenten en de politiekommissaris. D'Orazio
zou bedreigingen geuit hebben ten aanzien
van diens vrouwen kinderen.

Ondertussen neemt de solidariteit van-
uit de rest van het land toe. De vakbonden
mobiliseren massaal om op zondag twee
februari 19·97 mee te stappen in een veel-
kleurige mars door de straten van Tubize.
Tijdens de mars doen zich geen insidenten
voor, maar de betogers zijn kwaad. Vak-
bondsmilitanten dragen grote spandoeken
met daarop de afbeelding van Marx en
Lenin.

Wat er op zeven februari 1997 gebeurde
in het Itterse restaurant Le Marquis ~as
minder vreedzaam. De beelden van het
bebloede gezicht van kurator Zenner wer-
den op elke zender getoond. Wat niet op de
beeldbuis te zien was, waren de gezichten
van de werknemers van de fabriek die
's ochtends de deurwaarder op bezoek had-
den gekregen. Na het faillissement werden
de lonen wel uitbetaald, maar een groot
deel van de werknemers had om allerlei
redenen loonbeslag. Kurator Zenner had
verzuimd de ingehouden lonen door te
storten aan de schuldeisers.

In het vakbondslokaal op de Forges
heerst die dag een opgewonden sfeer. De
arbeiders voelen zich bedrogen. Als zij ver-
nemen dat de kuratoren aan het lunchen
zijn met de kaders van het failliete bedrijf,
springen enkelen hun auto in en rijden naar
het restaurant. Roberto D'Orazid en Silvio
Mara zijn te laat om de metallo's tegen te
houden en rijden hen achterna. Maar Zen-
ner heeft zijn klappen al gekregen wanneer
ze arriveren. D'Orazio vaart nog eens flink
uit tegen de kaders en stuurt zijn mannen
dan naar buiten.

Wat er vervolgens op de parking voor
het restaurant plaatsvindt, is een raadsel.
Volgens de verdediging van de beschuldig-
den zou een BOB'er uitleg zijn komen vra-
gen aan de vakbondsdelegatie over wat er
was gebeurd in het restaurant. Ze nodigden
de rijkswachter uit om mee te rijden naar _
het vakbondslokaal. Tijdens de rit zou de
man aangeboden hebben om zijn wapen af
te geven. Later zal D'Orazio ervan beschul-
digd worden de BOB'er te hebben gegijzeld.

Stal

Het restaurantbezoek levert de Italiaan-
se vakbondsman nog- twee aanklachten op.
Hoewel Zenner later in een boek zegt dat
D'Orazio hem zelf die klappen niet heeft
getrakteerd, wordt deze toch slagen en ver-
wondingen in de schoenen geschoven. Net
zoals bij de politiekommissaris wordt D'Ora-
zio er ook van verdacht de kuratoren hun

vrouwen en kinderen te hebben
bedreigd.

Een zwarte bladzijde uit

Hel Proces-Clal
Die klappen aan Zenner waren er teveel

aan voor FGTB-voorzitter Michel Nollet.
Samen met de kristelijke vakbond CSC
neemt die openlijk afstand van D'Orazio. Ze
verwijten hem de werkgelegenheid bij
Clabecq in gevaar te brengen.

Maart 1997 is de rumoerigste maand.
De arbeiders van Renault-Vilvoorde bezetten
in de buurt van het Brusselse Zuidstation de
sporen van de TGV. De metallo's van de

In de Korrekticnele
parket en de vakboQd$dè
liet. ging. ontspon
gepaard ging lllet

De Nijvelse nrnJruhii.
de rechtbank te

Forges besluiten om de autostrade te bezet-
ten. De BOB 'er die was aangesteld om de
kontakten met de vakbondsdelegatie te
onderhouden, garandeerde Silvio Mara dat
het ministerie van Binnenlandse Zaken
aksepteerde dat ze de afrit twee uur sym-
bolisch mochten bezetten.

, Samen met de bulldozers, die de me-
tallo's bij nagenoeg elke grote betoging van
stal halen, stappen tweeduizend mensen
naar de afrit. Het debacle dat toen.op de
afrit plaatsvond, is oftewel het gevolg van
slechte ordehandhaving. oftewel van on-
nodige repressie. De rijkswachtofficier komt
vertellen dat plots de toestemming is inge-
trokken en ze maar in het aanpalende
industrieterrein moeten gaan manifesteren.
Maar de afrit blijkt-niet afgesloten te zijn
met friese ruiters en heel de karavaan maa
aanstalsen de autostrade op te trekken. De
rijkswacht sluit hen in en chargeert met
behulp wat waterpompen.

Als de armen der wet zoiets doen met
studenten of verpleegsters dan kiezen die
gegarandeerd het hazenpad. De staalarbei-
ders van de Forges knokken terug. Geen
enkele vakbondsrnan die de situatie dan
in de hand kan houden. De beschuldigingen
die later door het parket worden geformu-
leerd zijn dan ook navenant: opzettelijke
vernieling van negen vrachtwagens van de
rijkswacht, twee waterkanonnen, veilig-
heidsrails en struiken, weerspannigheid,
kwaadwillig beletten van het verkeer, slagen
en verwondingen toegebracht aan een niet-
geïdentificeerde agent en slagen en verwon-
dingen met werkonbekwaamheid tot gevolg
van zes rijkswachters. Een arbeider die ge-
raakt wordt door het waterkanon kwam
met zijn been terecht onder een bulldozer.
Ook hiervoor wordt D'Orazio paradoxaal
genoeg beschuldigd van slagen en verwon-
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dingen.
Van maart tOt juni van dat jaar zijn de

aanvaringen tussen de vakbondsdelegatie en
het parket van Nijvel te grotesk voor de
twintigste eeuw. Zo wordt de delegatie er-
van beschuldigd een, bestelwagen te hebben
ontvreemd 'van het failliete bedrijf. Het be-
treft hier het voertuig dat de vakbond van
het bedrijf ter beschikking had gekregen en
waarmee 'ze al tien jaar rondreden. Ook een

lpunt

(bds)

Clabecq
GSM-toestel dat door de voormalige werk-
nemers van de Forges was afgepakt van een
bewakingsagent op de bedrijfsite - de
kuratoren hadden de telefoonverbindingen
op het bedrijf laten platleggen - werd een
onderwerp van beschuldiging. Nochtans
werd volgens de verdediging dit toestel
achteraf gewoon teruggegeven door de
vakbondsdelegatie.

Garantie

Om het lijstje te beëindigen: D'Orazio
krijgt nog twee pakken slaag op zijn parket-
rekening. Op vijf juli 1997 houdt hij een
toespraak op een personeelsvergadering.
Met veel vertoon en gevolgd door een
kameraploeg van de RTL valt een immo-
bilieënspekulant de zaal binnen. Met veel
ommezwaai verkondigt hij zijn plannen met
de fabrieksterreinen. Een slechte timing, zo
bleek. De arbeiders van de Forges reageren
kwaad op dit sinisch optreden'en D'Orazio
verzoekt de man om de zaal te verlaten.
Maar de grondspekulant blijft rondhangen,
waarop enkele arbeidersvrouwen hem let-
terlijk kennis laten maken met de grond
buiten het lokaal. Ook de kameraploeg krijgt
een kwade blik van de metallo's toegewor-
pen. De mensen van Clabecq hebben name-
lijk tot op heden een slechte ervaring met
journalisten die hun dorp aandoen voor
sensationele beelden van 'woeste' arbeiders
en die achteraf een foutief en vertekend
beeld ophangen van hun sociale strijd. De
kameraman wordt verzocht zijn kassette af
te geven. Wanneer die weigert, doen enkele
metallo's het voor hem, met alle beschadi-
gingen tot gevolg.

Negentien juli 1997. Op het avondjour-
naal ziet België een gewonde advokaat die
vertelt hoe hij op de Louizalaan in Brussel
werd afgetuigd door Roberto D'Orazio en
zijn trawanten. Hun versie rs dat zij op die-
zelfde moment aan het vergaderen waren

op de fabriek in Tubize. De advokaat van de
vakbondsdelegatiebegrijpt niets van deze
situatie. Achteraf blijkt dat de advokaat
stage had gelopen bij een van de advokaten
van Duferco, de overnemer van Forges de
Clabecq.

Het Proces
Op dertig september 1998 worden dertien
arbeiders rechtstreeks gedagvaard voor de
Korrektionele Rechtbank van Nijvel. In to-
taal worden 41 beschuldigingen onder hen
uitgedeeld. Hun voorman, Roberto D'Ora-
zio. krijgt ze allemaal op zijn boterham.

De rechtstreekse dagvaarding is het
werk van de Nijvelse prokureur des.konings
Deprètre, bekend als een zeer konservatieve
magistraat. Toen diens substituut na de
fameuze rellen op de autostrade, aanstalten
maakte om een onderzoeksrechter aan te
stellen, kwam Oeprètre tussen. Geen ge-
rechtelijk onderzoek nodig volgens de pro-
kureur; zijn hulpofficieren en de rijkswacht
zouden het opsporingsonderzoek wel leiden.
Wanneer een gerechtelijk onderzoek gestart
wordt, doet een prokureur zomaar niet waar
hij zin in heeft. Er gelden dan strikte regels
want een onderzoeksrechter biedt garantie
voor het eerlijke en onpartijdige verloop van
het onderzoek. Bovendien moet een proku-
reur met zijn beschuldigingen eerst de Raad-
kamer passeren vooraleer hij naar de
rechtbank trekt. Deze rechtbank, die
kontroleert of de elementen van de
dagvaarding wel voldoende zwaar wegen
om iemand voor de rechtbank te slepen,
aanvaardt absoluut geen flauwekul.

Misdadiger

Had Oeprètre de Raadkamer moeten
passeren, dan zat hij met een groot pro-
bleem, want zijn dagvaarding bevat dubieu-
ze en vergezochte elementen. Vooreerst
loopt het fameuze artikel 66, paragraaf vier
van het Strafwetboek (SW) als een rode
draad door zijn procesvoering. Dit artikel.
dat de manieren bepaalt waarop je kan deel-
nemen aan een misdrijf, zegt in zijn vierde
deel dat" Als daders van een misdaad of
wanbedrijf worden gestraft ( ... ) zij die, het-
zij door woorden op openbare bijeenkom-
sten of plaatsen gesproken, hetzij door
enigerlei geschrift, drukwerk, prent of
zinnenbeeld aangeplakt, rondgedeeld of
verkocht, te koop aangeboden of openlijk
tentoongesteld, het plegen van het feit
rechtstreeks hebben uitgelokt (... ) zelfs voor
het geval dat die aanzetting zonder gevolg is
gebleven." Deze bepalingen werd in 1886 in
het strafwetboek ingevoegd, en dit naar
aanleiding van de stakingsgolf die doorheen
de steenkoolmijnen en glasblazerijen van de

Borrinage woedde, waarbij verschillende
doden vielen. In de parlementaire handelin-
gen van die tijd kunnen we lezen hoe
Charles Woeste - bekend als de aartskon-
servatleve industrieel en tegenstander van
priester Daens - pleit voor een wet waar-
mee vakbondsleiders doeltreffend kunnen
vervolgd worden. Het principe is simpel: in
een betoging of staking wordt door iemand
een misdrijf gepleegd, de vakbondsvoorman
kan vervolgd worden als zogenaamde zede-
lijke dader.

Prokureur Deprètre schuift op basis van
deze teorie éénenveertig beschuldigingen in
de nek van Roberto D'Orazio. Nochtans kan
de verdediging van de beklaagden nauwe-
lijks toepassingen vinden van het fameuze
artikel. In 1997 heeft het parket van Ant-
werpen eens een delegee van het ABVV als
zedelijke dader trachten te veroordelen.
Maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling
heeft die argumenten weggewuifd. Begin
jaren negentig, tijdens de straatkonflikten
tussen politie en migrantenjongeren in
Brussel, heeft het parket het artikel heront-
dekt: iemand wordt gefouilleerd, zegt iets in '
het Arabisch, jongeren komen er rond staan,
de jongers-wordt beschuldigd van weerspan-
nigheid want hij heeft de anderen ertoe
aangezet.

Het zal wellicht geen verwondering
wekken dat vervolgingen van vakbondslui
op basis van deze wetsbepalingen verschil-
lende juristen en mensen uit sociale bewe-
gingen ongerust maken. Marc Weyns, jurist
bij de kristelijke bediendevakbond LBC
spreekt van een partijdige strafvervolging
omdat het parket van Nijvel naar dit artikel
teruggrijpt terwijl het nauwelijks wordt
toegepast. Weyns: "In sociale konflikten
worden ook fouten begaan door werkge-
vers, die helemaal niet vervolgd of bestraft
worden." De voorzitters van de Liga van de
Mensenrechten, Paul Pataer en Paul-Henri
Beauthier, vinden het onaanvaardbaar dat
men vakbondsmilitanten voor de rechtbank
sleurt als de eerste de beste misdadiger.
Bovendien lijkt de toepassing van dit artikel
ook in aanvaring te komen met het recht op
vrije meningsuiting, een recht gewaarborgd
door het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM).

Kafka
Naar goede Kafkaiaanse traditie is het

na anderhalf jaar proces nog steeds niet
duidelijk wie van de dertien arbeiders ver-
volgd wordt op welke grond van deelne-
ming. De dagvaarding is dermate vaag gefor-
muleerd dat de advokaten van de metallo's
problemen hebben om hun verdediging
konsekwent op te bouwen. Ook hier geldt

een andere bepaling van het EVRM die zegt
dat je niemand kan beschuldigen zonder dit
op een deftige manier te funderen.

Maar de rechtbank van Nijvel neemt
geregeld een loopje met de beginselen van
een eerlijke procesvoering. In het Proces-
Clabecq is de rijkswacht niet alleen diegene
die het opsporingsonderzoek verzorgt, ze is
tevens burgerlijke partij.

Prokureur Deprètre zal wel nooit ge-
dacht hebben dJlt de beklaagden 23 zittingen
zouden standhouden. Na de uitsluiting van
D'Orazio uit het FGTB dacht de magistraat
aan de dertie~ een makke prooi te hebben.
Hij vergiste ziëh. De zaak van de arbeiders
wordt degelijk én gratis behartigd door on-
der andere Meester Jan Ferrnon, advokaat
van De Sleutel, een juristëngroepspraktijk
van de kommunistische Partij van de Ar-
beid. Bovendien komt er elke zitting een
hele stoet arbeiders uit Tubize mee om hun
makkers te ondersteunen. Voor het ge-
rechtsgebouw in Nijvel wordt telkens luid
gemanifesteerd en ook de rechtzaal stroomt
vol met vurige toehoorders.

Buiten
De solidariteit is groot, joms te groot,

zodat de rechtzaal er af en toe begon uit te
zien als een vakbondslokaal. Om de sereni-
teit van de debatten te garanderen nam de.
rechtbank maatregelen. Die waren dan weer
buiten alle proporties. Op 10 december 1998
velde de Nijvelse rechtbank een tussenvon-
nis dat op de debatten alleen nog toegang
gaf aan advokaten en journalisten. Het
vonnis verwijst in zijn motivatie naar een
oproep van het BBTK in de krant Le Soir.
Dat de openbaarheid van een rechtzaak op
dergelijke vergaande manier werd ingeperkt,
kan een unicum genoemd worden in onze
gerechtelijke geschiedenis.

Wrakingsverzoek
De advokaten van de arbeiders hadden vast-
gesteld dat een van de rechters, mevrouw
Vandeput, de echtgenote is van Hachez. de
eerste substituut van prokureur Deprètre.
Een reden dus om het Hof van Beroep te
verzoeken deze rechter te wraken en te
laten vervangen. Het verzoek werd vorige
week aangenomen. De vraag is wat er nu
met het proces zal gebeuren.

De voorzitter van de Franstalige Liga
van de Mensenrechten hoopt dat een einde
wordt gesteld aan dit proces. Enerzijds om-
wille van humanitaire redenen: dit proces
weegt zwaar op de families van de beklaag-
den. Anderzijds omwille van het respekt
voor de demokratie.

Bart De Schrijver
Sam Algoet

KarIgedingen, korte menen met stakingsrecht
In een perskommunlkee geeft de voorzitter van de Franstalige Liga
voor de Mensenrechten Paul Henri-Beeuthier een korte reaktie op
het verloop van her proces Clabecq. Hij wijst op een toename van de
kriminalisering van sociale konflikten. Justitie gaat steeds vaker het
stakingsrecht beknibbelen, vaak op vraag vanwerkgevers. De vak-
beweging is al enkele jaren in het defensief door fleksibilisering en
globalisering van de ekonomie. Werkgevers kunnen zich meer per-
mitteren en proberen hun gelijk te halen voor de rechtbank. Men
wipt- over het sociaal overleg.

Toch is herzeker geen trend om werknemers voor de rechter te
slepen op grond van anti-vakbondsartikelen Uil denegentlende
eeuw, zoals in Nijvel gebeurde. Men is kreatief met de huidige
moderne wetgeving: kortgedingprocedures op eenzijdig verzoek-
schrift, zijn' daar een mooi voorbeeld van.

Een werkgever die op een blauwe maandag een stakingspikket
voor de fábriekspoon aantreft en dar zo snel mogelijk verwijderd wil
zien, kan heden ten dage proberen het Gerechtelijk Wetboek te mis-
bruiken, namelijk door de kortgedingprocedure aan te wendcq voor
zaken waar ze niet voor bedoeld is. Normaal vat men een kortge-
dingprocedure aan door een dagvaarding'binnen een zeer korte
termijn. Desnoods mag men de' voorzitter van 'de rechtbank in het
holst van de nacht uit zijn bed bellen. Een dagvaarding impliceert dat
beide partijen gehoord worden voor de rechter. Slechts wanneer het
verwittigen van de tegenpartij een nefast effekt zou hebben (bijvoor-
beeld vluchtgevaar). mag men een' eenzijdige procedure voeren.

Deze procedure werd ingevoerd als uitzondering op de normale
kortgedingprocedure. die zelf al een uitzondering vormt op het
normale geding. Het spreekt' vanzelf dat men hier zo omzichtig
mogelijk mee moet omspringen, Bovendien kunnen er in dergelijke
gevallen dwangsommen opgelegd worden en deze zijn meestal niet
van de poes: vijftigduizend frank per uur is niet abnormaal.

Professor Othmar Vanachter (arbeidsrecht, KV Leuven) twijfelt
of er bij stakingen voldoende noodzaak is om over te gaan tot een
eenzijdig verzoekschrift. Vanachter: "Recenr nog grepen werkgevers
naar de eenzijdige verzoekschriften. bij de parkings in Zaventem. de
NMBS, Avia-partners enzovoort. Er rust hier een grote verantwoor-
delijkheid op de rechters. Zij zouden zich veel terughoudender moe-
ten opstellen. Ze moeten tussenkomen in juridische konflikten. niet
in belangenkonflikten. waar het in een staking toch om gaat.
Stakingsposten zijn een verlengstuk van een staking en dit is zo
aanvaard in het internationaal recht. Stakingsrecht zonder recht op
pikket kan niet. De werkgever heeft immers voldoende dwangmid-
delen om te lorgen dal er gewerkt zal worden als er geen stakings-
post is."

"Ik heb nooit echt stakingen verdedigd. Soms kan men zelfs
zonder staking betere voorwaarden krijgen. Wat ik wel verdedig is
bet stakingsrecht, een fundamenteel recht waar niet aan mag ge-
tornd worden. N

(sa/mf/bds/nc)
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Wetenschap en maatschappij deel drie: de ekonomist Eric Schokkaert

"Als de overheid God was', was de
samenleving maakbaar"
ekonomie is volgens professor Schokkaert niet alleen een kwestie van harde
~ winstsijfers, maar heeft ook te maken met het afwegen van etische

waarden. Daarom zal er voor de politiek altijd een belangrijke rol
weggelegd zijn in een vrijemarktekonomie. Schokkaert is de derde gast in onze
reeks 'Wetenschap en maatschappij'. Als onderzoeker bestudeert hij de relatie'
tussen de overheid en de ekonomie en is hij direkteur van het Leuvense centrum
oor ekonomie en etiek.

Erik Schokkaert: «Ik ben ekonomie gaan
studeren omdat ik de maatschappij wilde
verbeteren. Ik d~d ook wel graag wiskun-
de en ekonomie was zowat de enige sociale
wetenschap waarin ook wiskunde aan bod
kwam. Achteraf heb ik ook nog psychologie
gestudeerd, maar ik ben met bekwame
spoed naar ekonomie teruggekeerd. Ik was
namelijk vooral geïnteresseerd in maat-
schappelijke problemen. Bovendien werkte
ekonomie meer vanuit een algemeen denk-
kader en dat trok mij aan.»

«Ook in mijn tijd was er reeds een on-
·jerscheid tussen toegepaste en algemene
ekonomie. En in de algemene ekonomie
zaten toen ook al d~ meer maatschappelijk
geïnteresseerden. Ik meen te mogen stellen
dat mijn generatie sterk begaan was met
maatschappelijke thema's. Mijn generatie
kwam juist na de achtenzestigers: wij wa-
ren nog steeds zeer sterk op maatschappe-
lijke thema's gericht, maar waren toch ook

al iets harder dan de generaties uit de jar
zestig. Daarna is die maatschappelijke in-
teresse bij ekonomiestudenten sterk ge-
daald. Zij opteren nu massaal voor de
bedrijfsekonomie. »

Konflikt

Veto: Wordt u nog steeds door dezelfde motivatie
gedreven in uw onderzoek?
Schokkaert: «Hoewel ik die motivatie nu
meer relativeer dan vroeger, kan ik toch
zeggen dat ik dat ideaal ben trouw geble-
ven. Mijn onderzoeksdomein heeft nog
altijd betrekking op de armoedeproblema-
tiek, welvaartsverdeling. gezondheidzorg. ...
Mijn onderzoeksdomein ligt nog steeds in
de lijn van mijn oorspronkelijke interesses.»

....Veto: U relativeert de idee van de verbetering
van de maatschappij. Zijn er ook veranderingen
opgetreden in uw onderzoeksthema 's?

Jq

Schokkaert: «Wat ik in de loop van mijn
carrière ontdekt heb, is de beperkte
maakbaarheid van de samenleving. Dat
besef je echter niet als je achuien jaar oud
bent. Nu ben ik er mij meer van bewust dat
een aantal maatschappelijke mechanismen ,
die maakbaarheid in de weg staan. Het is
belangrijk om dat als ekonomist in te zien..

«Er bestaat daarnaast ook een belang-
rijk verschil russen de ekonomie als maat-
schappelijke bedrijvigheid en de ekonomie
als wetenschap. Het één leidt niet noodza-
kelijk tot het ander. Maar in het Nederlands
bestaat voor dat onderscheid spijtig genoeg,
maar één woord.»
Veto: U bestudeert de relatie tussen de overheid
en de ekonomie. Wat kan het politieke nog bete-
kenen in een maatschappij die volledig door de
wetten van de ekonomie wordt gedomineerd?
Schokkaert: «Ik ben het er niet mee eens
dat de maatschappij volledig door de eko-
nomie geregeerd wordt. We weten nu al

enkele tientallen jaren dat de markt effi-
ciëntievoordelen heeft, maar nooit zal-zor-
gen voor een goede verdeling. In de mate
dat verdeling belangrijk is, is er ook altijd
een taak voor de overheid weggelegd. De
markt schiet nu eenmaal op een aantal .
punten tekort: private verzekeringsmaat-
schappijen iullen nooit spontaan sociale
zekerheid aanbieden. De rol van de
overheid ligt nu echter moeilijker dan
vroeger omdat de betekenis van de natie-
staten een andere invulling heeft gekregen.
In een kontekst van internationale
konkurrentie zouden ook de funkties van
de overheden op een hoger nivo moeten
gebracht worden. Dat is echter niet evident.
Maar de basisboodschap is niet veranderd:
er is nog steeds een belangrijke taak voor
de overheid weggelegd in een
marktekonomie. Maar misschien zijn de
omstandigheden niet altijd even

gemakkelijk voor een adekwate
overheidsinmenging. Eén van de
belangrijkste maatschappelijke fenomenen
die de overheden parten spelen, is duidelijk
de internationalisering.»

«Men mag trouwens niet zomaar de
overheid tegenover de bedrijven plaatsen.
Wat er in konfliktsituaties - zoals nu bij
DHL - optreedt, is hoofdzakelijk een etisch
probleem, namelijk een afweging van
waarden. Hoe belangrijk vinden we mate-
riële welvaart en tewerkstelling en hoe
belangrijk vinden we milieu, in dit geval
dan de nachtrust van de mensen? Dat over-
stijgt de diskussie tussen het belang van
bedrijven en het belang van de overheid.
Diezelfde diskussie moet op het nivo van de
gemeenschap gevoerd worden. Daar moet
de vraag gesteld worden hoe die waarden
tegenover elkaar worden afgewogen.»

Asociaal
Veto: Ee/1"'tiberalemarktekonomie onderschrijft
als één van haar primaire beginselen het ver-
minderen van het aantal staatsinterventies.
Hoeveel staat heeft onze maatschappij volgens u
eigenlijk nodig?
Schokkaert: «Als je kijkt naar dë over-
heidsinmenging sinds 1800, dan zie je dat
die in alle ontwikkelde marktekonomieën is

(foto Katelijne Beerten)

toegenomen. Dat was deels te wijten aan
de negatieve neveneffekten van de markt.
deels ook aan een bewuste machtspolitiek
van de overheden. Het feit dat er de laatste
tien jaar minder inmenging is gekomen,
betekent niet dat die langetermijntrend zou
gekeerd zijn. Ondertussen zijn er ook nieu-
we funkties voor de overheid ontstaan en
bestaat er een konsensus over die domei-
nen waar de overheid zich beter niet zou
mee bemoeien. Overheden moeten zich
niet inlaten met de produktie of moeten
geen banken nationaliseren. Het is wel
duidelijk dat er nu een ideologisch klimaat
tegen de overheid is, maar ik denk dat dat
op de lange duur zal veranderen. Men is
momenteel op zoek naar een evenwicht.»

«Als je herverdeling en milieu belang-
rijker vindt, zal je pleiten voor een grotere
macht van de overheid. Als je materiële
welvaart belangrijker vindt, dan zal je een

mindere rol toekennen aan de overheid.
Dat is een etische keuze. Wat ekonomen als
belangrijk gegeven kunnen aanbieden, is
het volgende: als je meer herverdeling wil,
dan heeft dat een kostprijs en het is naïef
0!TI die kostprijs te verwaarlozen. Vele niet-
ekonomen durven die kostprijs wel eens te
verwaarlozen. Naar de fout die ekonomen
dan soms weer maken is de gedachte dat na
de berekening van die kostprijs de zaak
afgelopen is. Dat is 'ook een verkeerde re-
denering. Ekonomen moeten ook durven
zeggen dat herverdeling belangrijk is on-
danks een mogelijke hoge kostprijs. Het is
echter moeilijk om te bepalen waar de

"In een ekonomische
situatie waarin de dingen
zeer snel vêranderen, mag
onderwijs niet enkel
marktgericht zijn"__..;.-----
bovengrens van de overheid ligt.»

«Waar je volgens mij moet naar stre-
ven, is een zo hoogmogelijke levenstan-
daard van de individuen- die bovendien zo
gelijk mogelijk verdeeld is. Levenstandaard
zou je dan moeten definiëren in termen
van objektieve kenmerken van de levens-
omstandigheden van de mensen, zoals
gezondheidzorg. sociale integratie, ... Dat is
mijn ideaal. De mate waarin de markt of de
overheid daartoe bijdraagt, verschilt van
probleem tot probleem. De markt heeft
bewezen dat ze goed is op het vlak van de
produktie van materiële goederen. Een
goed uitgebouwde gezondheidsektor vergt
een grote mate van overheidsinmenging.»
Veto: De Amerikaanse filosoof Fukuyama
schreef een aantal jaren geleden dar na de val
van de Berlijnse Muur her einde van de geschie-·
denis bereikt was: de vrije marktekonomie had
samen met de liberale demokratie het pleit
gewonnen. Wat is uw visie daarop?
Schokkaert: «Ik denk dat het duidelijk is
dat de kommunistische systemen ingestort
zijn omdat ze ekonomisch niet leefbaar wa-
ren. Diegenen die niet blind waren, wisten
al dertig jaar dat dat ooit ging gebeuren.
Maar als je het Amerikaanse en het Euro-
pese model vergelijkt, dan zie je toch zeer
verschillende samenlevingen. En ik zie echt
niet in waarom het Amerikaanse model het
Europese zou gaan domineren. Dat een
marktekonomie positieve effekten kan heb-
ben, wordt nu meer aanvaard dan vroeger.
Dat is ook terecht. maar dat betekent niet
dat je kan zeggen dat dit nu de definitieve
overwinning van liberale ideeën is. De
kracht van Europa ligt nog steeds op het
gebied van de sociale zekerheid, het onder-
wijs en de gezondheidzorg.»
Veto: En wat met de gebieden buiten het Wes-
ren? Hoe kan de vrije markt eigenlijk blijven
funktioneren in de derde wereld als de armoede-
problematiek in die landen niet opgelost raakt?
Schokkaert: «De centrale vraag daar is
niet: zijn we voor of tegen de vrije markt?
Het is belangrijk dat er st rategieën worden
gevolgd om te voldoen aan de basisbehoef-
ten. Zo'n strategie wordt niet spontaan door
de markt gegenereerd. Maar dat betekent
niet dat er naast die initiatieven voor basis,
behoeften geen ruimte kan zijn voor priva-
te ondernemingen om materiële goederen
te produceren. Die dingen hoeven niet
tegengesteld te zijn. Wat betekent eigenlijk
vrije markt? Dat betekent dat je mensen
vrij laat beslissen, en dat kan via allerlei
verschillende strukturen.' In alle samenle-
vingen is er steeds een vermenging geweest
van 'markt' en politieke regulering van die
markt. We zijn nu naar een evenwicht
gegaan met een beetje meer markt, maar
de balans mag niet helemaal overslaan,
want zonder sociale normen heb je geen
markt. Een vrije markt kan enkel bestaan
als er een wettelijk kader, bijvoorbeeld via
eigendomsrechten, gegarandeerd wordt. Als
dat niet gegarandeerd wordt, kan je alleen
maar vechten, dan wordt er niet meer
geruild..
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Veto: Bedrijven ZIjn echter enkel in de derde
wereld geiilteresseerd als een mogelijke investe-
ring ter plekke winst oplevert.
Schokkaert: «Inderdaad, maar er is nog
een groter probleem. In het westen worden
bedrijven die omwille van de rendabiliteit
naar de derde wereld verhuizen, 'asociaal'
genoemd. Ik denk dat bedrijven die daar
investeren ook bijdragen tot de ontwikke-
ling van de plaatselijke ekonomie, wat
uiteraard niet wil zeggen dat ik een voor-
stander ben van kinderarbeid en lage
lonen. Dat moet natuurlijk .gercguleerd
worden. Maar op termijn is de verhuis van
private ondernemingen positief voor de
derde wereld.»
Veto: Draagt de internationale gemeenschap de
verantwoordelijkheid voor de kreatie van een
geregulariseerde sociale omgeving in de derde
wereld?
Schokkaert: «Men moet natuurlijk oppas-
sen met de funktie van de internationale
gemeenschap. Die komt namelijk zeer snel
als neo-kolonialistisch over. In ieder geval
zijn er nu betere internationale strukturen
dan er ooit geweest zijn, wat echter niet wil
zeggen dat die altijd even behoorlijk funk-
tioneren. Het is duidelijk dat het vinden
van de juiste rol voor de internationale
gemeenschap een moeilijk proces is.»
Veto: In hoeverre wordt de verantwoordelijk-
heid voor 'etisch ondernemen' afgeschoven op de
konsument?
Schokkaert: «De konsument heeft in een
marktekonomie buitengewoon veel macht.
Dat is juist een voordeel van de markt.
Maar als konsumenten invloed willen
uitoefenen op bijvoorbeeld het kopen van
groene produkten. dan moet er al een grote
groep konsumenten zijn die dat doet. Want
anders treden er klassieke vrijbuiterspro-
blemen op. Hier is overheidsinterventie
belangrijk, want het is niet zo dat mensen
die bijvoorbeeld geen Max Havelaar-koffie
kopen omdat die duurder is, niet geïnteres-
seerd zouden zijn in die problematiek.»

Buik

In de reeks Wetenschap en maatschappij wordt op zoek gegaan naar de mogelijkheden en
grenzen van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het einde van dit millennium.
Zowel de humane als de eksakte wetenschappen komen aan bod. Bij verschillende profes-
soren zal gepolst worden naar de relevantie van het onderzoek in hun vakgebied, nieuwe
evoluties, de werkelijke macht van wetenschap, het einde van de wetenschap, enzovoort.
Ook de persoonlijke motivaties van de geïnterviewden worden op de proef gesteld. In
totaal zullen een zestal professoren de revue passeren. De reeks wordt afgerond met een
debat tussen de verschillende proffen.

(dv/yd)

gegeven. Daar hebben liberale ekonomen
gezegd dat hij dat niet had moeten doen:
als een bedrijf niet rendabel is, is het eige-
lijk beter om dat bedrijf te sluiten. Ander-
zijds was iedereen het erover eens dat de
overheid niet verantwoordelijk was voor
dat faillissement. Er was zonder enige
twijfel wanbeheer in het spel. Maar na_-
tuurlijk kon Schröder een mogelijke her-
verkiezing wel op zijn buik schrijven als hij
een bedrijf met zeventigduizend banen in
de kou had laten staan. Maar hier komen
we bij ~en ander teer punt: de overheid is
duidelijk overvraagd. Mensen hebben de
neiging om te denken dat de overheid alles
moet oplossen 'wat fout loopt. Maar dat kan
niet omdat de overheid ook niet perfekt
funktioneert. De terreinen van de overheid
moeten dus goed afgebakend worden. Hier
treedt de beperkte maakbaarheid van de
samenleving weer op: als de overheid God
zou zijn, zou het gemakkelijk zijn.»

sociale zekerheid te komen. De ekono-
mische integratie heefteen sociale tegen-
hanger nodig, want in de huidige interna-
tionale kontekst is het bijvoorbeeld heel
moeilijk om kapitaal te belasten.»
Veto: Door de mondialisering vall de ekonomie
is ook de verhouding werkgever-werknemer ver-
anderd. Wat betekenen stakingen nog in zo 'n
mondiale ekonomie?
Schokkaert: «De vakbonden zullen zich
ook internationaal moeten organiseren.
Anderzijds zitten er in de nieuwe sektoren
heel veel kleine bedrijven. De fusiebewe-
gingen vinden vooral plaats in de gevestig-
dessektoren.

Agent

Veto: Leidt de overgang van een industriële
samenleving naar een informatiemaatschappij
tot nieuwe arbeidsverhoudingen?
Schokkaert: «Sinds 1800 heeft de intro-
duktie van nieuwe technologische model-
len tot grote sociale reorganisaties geleid,
denk bijvoorbeeld maar aan de toenemende
participatie van vrouwen. Ook nu vindt
weer zo'n grote reorganisatie plaats. Vol-
gens mij voldoet het oude patroon niet
meer in het nieuwe rnodel.»

«In de media hoor je bovendien kon-
stant dat bedrijven hun deuren moeten
sluiten, maar in Vlaanderen worden er
meer jobs gekreëerd dan er verloren gaan
en daar hoor je niets van. Het publiek heeft
daar een verkeerde voorstelling van door-
dat er te weinig aandacht is voor wat er
gebeurt in de nieuwe sekioren.»
Veto: Vakatures blijven openstaan. Loopt er
dan iets mank met ons onderwijs?
Schokkaert: «Onderwijs is essentieel. De
laatste vijftien jaar heeft het aanbod van
hooggeschoolden de vraag naar hoogge-
schoolden niet kunnen volgen. Maar je kan
natuurlijk niet van iedereen een hoogge-

schoolde maken. Daarnaast blijven we
nood hebben aan een jobbeleid voor laag-
geschoolden. Dat kan kornpleràentatr zijn
met jobkreaties voor hooggeschoolden.
Scholing is belangrijk, maar dat betekent
niet dat ons onderwijs daarom meer
marktgericht moet zijn. Want in een
situatie waarin de dingen snel veranderen
is het essentieel om een goede algemene
kennis te hebben.
Veto: Buitenstaanders hebben vaak de indruk
dat er in uw fakulteit enkel vanuit één denkrich-
ting wordt gewerkt, namelijk vanuit het libera-
lisme. Wordt er eigenlijk nog nagedacht over
alternatieven?
Schokkaert: «De ekonomie is de laatste
decennia ongelooflijk geëvolueerd en is ook
veel interessanter geworden dan in mijn
studententijd. Vroeger hield ekonomie zich

• t
inderdaad enkel bezig met de werking van
een perlekte markt. De laatste jaren domi-
neren ecttter andere teorieën. namelijk tco-
rieën rondom informatieproblemen. niet-
perfekte markten- spel teorie, ... Dat is de
tendens in het onderzoek. Je hebt nog altijd
de idee van rationele ekonomische agenten.
maar zelfs die worden in vraag gesteld.
Ekonomie biedt nu een analysekader aan
waarin de reële wereldfenomenen kunnen
worden bekeken. Bovendien denk ik dat
iemand die zich interesseert voor inko-
mensverdeling of voor milieu, ekonomie
moet gaan studeren. Dat zijn onderzóeks-
domeinen van-de ekonomische weten-
schap. Mensen met die interesses worden
niet ontgoocheld als ze ekonomie kiezen.»
Veto: Maar trekt deze fakulteit niet vooral men-
sen aan die enkel studeren omwille van een
diploma dat goed ligt op de arbeidsmarkt?
Schokkaert: «Mensen die in het bedrijfs-
leven willen stappen, studeren inderdaad
vooral TEW of handelsingenieur. Mensen
die maatschappelijk geïnteresseerd zijn,
denken dan weer niet in de eerste plaats
aan EW, maar gaan eerder politieke weten-
schappen studeren. De zuivere ekonomi-
sche wetenschap valt eigenlijk tussen die
twee stoelen. Daarom heeft EW nu nog
maar zo weinig studenten. Onze fakulteit
heeft daadwerkelijk het imago enkel men-
sen aan te trekken die later naar bedrijven .. _
willen gaan. ln eksperimenten gedragen
ekonomiestudenten zich anders dan bij-
voorbeeld psychologiestudenten. Enerzijds
wordt dat veroorzaakt door het tipe student
dat onze fakulteit aantrekt, anderzijds
maakt dat ook deel uit van de opleiding. In
spelteoretische eksperirnenten waarin ge-
vraagd wordt te investeren in publieke
goederen, hebben ekonomiestudenren vaak
beter door welk rationeel gedrag aan de
basis van die modellen ligt.»
Veto: Zijn er dingen waaraan u zich ergert bij
de presentatie van ekonomische ideeën in de me-
dia of in andere geledingen van de samenleving?
Schokkaert: «Ja, de al te simpele tegen-
stelling tussen markt en niet-markt. Daar-
naast ook het cliché dat alle ekenomen
vinden dat alles via de markt moet gebeu-
ren. Daardoor wordt er door de buiten-
wereld ook niet gekeken naar de ekono-
mische literatuur over inkomensverdeling,
belastingcnr-milieu. ... Men denkt dan: dat
komt van de ekenomen. dus dat is alleen
maar markt. Veel mensen kennen het ge-
deelte van de ekonomie niet dat zich met
zulke problemen bezighoudt.»
Veto: U bent ook direkteur van het Centrum
voor Ekonomie en Etiek. In hoeverre speelt een
kristelijke visie nog een belangrijke rol in het
wetenschappelijk onderzoek van deze universi-
teit?
Schokkaert: Voor sommigen duidelijk
meer dan voor anderen. Ik kan onderschrij-
ven wat er ooit door Dillemans in het mis-
sion statement is geformuleerd: katoliek zijn
houdt aandacht voor de zwakkeren in. En
als direkteur van het Centrum voo,r Ekono-
mie en Etiek probeer ik gewoon -een gro-
tere openheid in deze fakulteit te kreëren
en bredere waarden te laten meespelen in
het ekonomisch onderzoek. Veel ekonomen
gebruiken namelijk een zeer primitief waar-
denscherna.»
Veto: Wat wilt u uw studenten meegegeven heb-
ben als ze hier afstuderen?
Schokkaert: Dat geld niet alles is.

Dtederlk Vanderidriessche
Yves Dejaeghere

Veto: In het westen lijkt men een nieuw politiek
model gevonden te hebben, namelijk dat vàn de
derde weg. Hoe beoordeelt u die evolutie?
Schokkaert: «Ik zie weinig nieuwe ideeën
in de derde weg. Die ontwikkeling wordt al
vijfentwintig jaar door ekonomen verde-
digd. Er hoeft niet noodzakelijk een tegen-
stelling te zijn tussen ekonomie en andere
maatschappelijke doelstellingen. De over-
heid moet zich op de eerste plaats bezig-
houden met herverdeling, veel andere din-
gen hoeft zij niet te doen. Samenlevingen
met een goede. sociale zekerheid zijn pro-
duktiever dan samenlevingen zonder goede
sociale zekerheid. Die ideeën worden nu
ook in het politieke systeem geharueerd.»
Veto: Het lijkt alsof de staat zich enkel nog mag
richten op de sociale thema 's.
Schokkaert: «Neen, het is breder dan dat:
de staat moet zich richten op herverdeltng,
onderwijs, gezondheidzorg en milieu. De
staat kan op die manier de marktfalingen
opvangen. Het bestaan van een marktsitua-
tie betekent dat men mensen zelf beslissin- L -,
gen laat nemen. Als je als p 11 """"
overheid in die beslissingen
ingrijpt. moet je beseffen dat je
niet altijd perfekt geïnformeerd
bent en dat de mensen gaan
reageren op die tussenkomst.
De overheid moet er dus steeds
op letten dat zij met haar
russenkomsten de mensen niet
in de richting van slechte
beslissingen stuurt. Het
reguleren van de markt is een
subtiele aangelegenheid.»
Veto: Bij marktfalingen wordt
vreemd genoeg vaak met de vinger
naar de overheid gewezen, bijvoor-
beeld in Duitsland bij het [ailllsse-
ment van het chemische bedrijf
Holzmann.
Schokkaert: «Volgens de wet-
ten van de liberale ekonomie
had men Holzmann moeten
sluiten. Bondskanselier
Schröder is echter tussenbeide
gekomen en heeft het bedrijf
een nieuwe financiële injektie

Jobbeleid

«Hier spreek je weer over waarden.
Welk gewicht ken je (oe aan de sociale pro-
blemen door de. sluiting van die bedrijven
- wat een kortetermijneffekt is - en welk
gewicht ken je toe aan wat vermoedelijk op
lange termijn goed zou zijn? Hier leggen
sommige mensen natuurlijk verschillende
klemtonen. De meeste ekonomen vinden
hier dat niet-rendabele bedrijven moeten
gesloten worden, maar dat er wel mecha-
nismen moeten gevonden worden om de
overgang zo zacht mogelijk te rnaken.»
Veto: De Europese Unie is na de tweede wereld-
oorlog voor een groot gedeelte ontstaan vanuit
een aantal politieke ideeën, zoals bijvoorbeeld het
handhaven van de vrede in Europa. Nu lijkt het
politieke volledig te moeten wijken voor een
louter ekonomische eenheid.
Schokkaert: «Het is uiterst belangrijk dat
er op ekologisch en fiskaal vlak meer koör-
dinatie ontstaat in Europa. Maar dat is
vooral een kwestie van politieke struktu-
ren: zijn de huidige Europese strukturen
voldoende om door de Europese burgers als
demokratisch ervaren te worden? Een posi-
tief antwoord op die vraag is noodzakelijk
om tot een grotere harmonisering van de

~v910
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I
I. ...'The Canterbury Tales' op muziek gezet . 'Y'.~ -\

nJh/:\
,'f <:. ,

ruimte, mp elk een ~~rbgeIUid~PÓ2r zodat
'je naargelang de plaats~ar je s~t een
~taàl ander geluid krijgt. ti bep.t; du
gewaarschuwd: verwacht geen simycle
lezing-met muziek, maar e$U chaotische
installat(e van licht en geluid. Het is\zeker

\ een beleve9is, maar er ~ordt enige inspan-
ning y§n Jet publiek verwacht. ~en i\stal-
atie óm m rond te lopen, als het ware.

. Geblaat van schapen e orgaslisc
De avant-garde komponist John
Cage schreef in 1979 de parti-
tuur '... , A ... sirkus on ... 'die

een aantal aanwijzingen bevat om
boeken tot muziek om te vormen. Tom
Hannes bewerkte volgens deze parti-
tuur het bekende boek van Geoffrey
Chaucer tot 'Chauncedeer; een mid-
deleeuws sirkus op The Canturbury
Tales'. Hij is deze week met het resul-
taat te gast in Leuven.

blokfluit en twee schone sopranen. De lezer
en muzikanten hebben allemaal een
chronometer voor zich die aandachtig in de
gaten gehouden wordt. Het geheel is
bepaald door het toeval en lijkt een chaos
van geluiden, maar de performance gebeurt
volgens een zeer strak schema.

Tom Hannes: "De muzikanten hebben
elk acht muziekstukken ingestudeerd. De
middag voor de voorstelling wordt via een
toevalsprogramma bepaald welke stukken
ze moeten spelen en op welk moment,
uitgedrukt in minuten en sekonden. ze aan
een stuk moeten beginnen." De vijf muzi-
kanten spelen dan ook totaal onafhankelijk
van elkaar.

Het geheel klinkt uiteindelijk vrij chao-
tisch. Verwacht niet dat je ook maar iets
van de voorgelezen tekst zal begrijpen,
want Hannes leest de oorspronkelijke oud-
Engelse tekst en je moet dus al een flinke
Germanist zijn om dat te begrijpen. Daarbij
komt nog de georchestreerde chaos van
muziek en geluid, zodat er niet veel meer
van het oorspronkelijke verhaal over blijft.
Wat er eigenlijk gebeurt, is dat een tekst
wordt gebruikt om tot een avant-gardisti-
sche geluidscollage te komen met behulp
van het toeval. Het geheel duurt eksakt één
uur en het is de bedoeling dat het "ubliek
tussen de muzikanten door wandelt. Er
staan zestien luidsprekers verspreid over de

Maarten 'Vän:''Meer

Cages partituur bestaat uit een korte tekst
met een aantal instrukties om een boek te
vermuzikaliseren. In een eerste stap moet
de tekst opgedeeld worden in korte stukjes
tekst die acrostichon-gewijs gerangschikt
worden, zodat de auteursnaam van boven
naar onder verschijnt. Vervolgens wordt er
een lijst gemaakt met alle geluiden en
plaatsen die in de tekst vernoemd worden.
Deze geluiden moeten opgenomen worden
en op de vernoemde plaatsen moet een
opname gemaakt worden van de omge-
vingsgeluiden. De geluidsband wordt dan
gelinkt aan de tekst zodat het juiste geluid
op het juiste moment te horen is. In een
laatste stap moet er relevante muziek aan
toegevoegd worden die, 'op door het toeval
bepaalde momenten, tijdens het voorlezen
ten gehore gebracht wordt.

Tom Hannes is maanden bezig geweest
met de opname van de 1838 geluiden die
in Chaunçecleer te horen zijn. Deze gelui-
den gaan van een wenende baby, over een
schlagerzanger tot het geblaat van schapen.
Let vooral op het orgastische gekreun dat
evenmin uitblijft. Voor de muziek kon hij
rekenen op het ensemble Zefiro Torna die
middeleeuwse muziek ten gehore brengt
met een luit. eenviola da gamba, een

udlversiteitshallen van dinsdag tot en met.,
donderdag. ~lk!ns om 20.30 uur. Zie ook agenda.

Fakleeslweek leHeren
De Verenigde Staten der Letteren beslisten het juk van de
KV Leuvendiktatuur van zich af te werpen en vieren hun
onafhankelijkheid op het grondgebied van de fak. Een
overzicht van de bloederige wapenfeiten uit de spannend-
ste en beslissendste week van de [ak, waar een hele week
lang ontbijt wordt geserveerd vanaf 7.00u en een stevige
maaltijd tijdens de dag.

vatenvoetbal om 14.00u
bergrit Tour de France óm 22.00u
TOP 100 vanaf 20.30u (met trekking van gratis bonnetjes vat)

woensdag '26 januari
spacenamiddag met aangepaste films en lasergames (speciale
verkleedwedstrijd met prijs voor de beste alien)
omgekeerde avond om 20.30u (Stella: 55 Ir, Duvel en
Wesrrrfalle: 35 fr)
ploegentijdrit Tour de France om 22.00u

donderdag 27 januari
proffentap tussen 10.00u en 21.00u
waternamiddag vanaf I3.00u
optreden Les Trutres om 21.00u
karaoke (na optreden)

vrijdag 28 januari
ochtendfuif met gratis vat vanaf 7.00u
bekendmaking.uitslag pop-poll en openbare verkoop
heilige mis om 18.00u
piamaparty met slaapmutsjes vanaf 21.00u

zondag 23 januari
receptie: 22.00u
DJ: Gerrit Kerremans
proloog Tour de France: 22.30u

maandag 24 januari
spelletjesnamiddag vanaf 13.00u (compuierspelen en
gezelschapspelen)
beursavond vanaf 22.30u (met prijs voor de best geklede
yuppie)
vlakke rit Tour de France

dinsdag 25 januari
tearoom met aangepaste films vanaf 13.00u (nvl)

Procter&Gamble chaLlenges top students across
Europe and the MiddLeEast to enter the reaLworLd

of Business Finance by participating in the

Euro Financial Seminar
in Madpid

I1

Two sessions :
March 26-31 and April 9..14...
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'InBilico': Pezzella's kombinatie der kunsten

Het geheugen van de nomade
Plet verhaal van Oidipous is al

duizenden keren verteld. De
man die onwetend zijn vader

vermoordde, met zijn moeder huwde
en koning werd, is sinds Sophocles
niet meer uit het kollektleve kulturele
geheugen weg te denken. Toch vinden
kunstenaars steeds weer andere in-
valshoeken of verhaalmodi. Op het
recentste Klapstukfestival zette Jan
Decorte nog een eigenzinnige Oidi-
pous neer. Nu doet Bnzo Pezzella
hetzelfde; hij kombineert daarvoor
muziek, woord, dans en beeldende
kunst.

Pezzella is van meerdere markten thuis. Na
zijn studies filosofie en teater legde hij zich
in Napels toe op de dans. Ervaring doet hij
op bij enkele gezelschappen waarvoor hij
ook zijn eerste choreografieën schrijft. Het
zwerven zit hem dan al in liet bloed. Hij
trekt naar New York. om aan de Martha
Graham School te studeren, en vervolgens
naar Parijs waar hij ondermeer danst bij
Karin Vyncke.

Nulgraad
Vanaf 1993 doet Pezzella zijn voor-

stellingen in België. Acht stuks beeft hij er
voorlopig opzitten. Daarnaast speelde hij in
defilm De Retour van Cioni en danste hij
voor Nicole Moussoux en Patriek Bonté. In
zijn eigen werk voert de idee van het
zwerven de boventoon. De artiest is een
nomade. In zijn geheugen slaat hij
fragmenten op van een menselijke reis, een
parkoer dat verloopt via indrukken en
dromen. Met de reis en het geheugen als
werktuigen boetseert de artiest een wereld
waar verleden en heden, droom en
werkelijkheid vaak door niet meer dan een
dunne lijn gescheiden zijn. Ook de
grondstoffen zijn gevarieerd: Pezzella's klei
is beweging en woorden, beelden en
gel uidsfragmenten.

In Bilico, de Oidipous van Pezzella, be-
gint waar die van Sophocles eindigt. Als de
waarheid over zijn gruwelijke daad aan het
licht komt, verlaat Oidipous de stad Thebe
en begint hij aan een imaginaire reis die
hem uiteindelijk naar de tuin van Kolonos
zal voeren. De tocht is een zuivering. De
koning moet langs het bedelaarschap gaan
om gewoon burger te kunnen worden.

De armoedige reis van Oidipous is een
gedroomde setting voor Pezzella. Oidipous

reist door het menselijke kontinent. Hij
heeft zich de ogen uitgestoken met als
gevolg dat zijn herinneringen hem nog
nabijer zijn. Ook van die muizenissen moet
hij gezuiverd worden. Door armoede en
miserie komt hij weer tot de "menselijke
maat". Hij wordt, naar het voorbeeld van
Odysseus, een nobele bedelaar, een mense-
lijke koning. Zijn reis en zijn geheugen
voeren hem terug naar wat Pezzella "een
nulgraad van het menselijke zijn" noemt.
Geslingerd tussen donker en licht. de- en
regeneratie, ontstaat In Bilico,

Stem

De metamorfoze van Oidipous houdt
de toeschouwer een spiegel voor. Het
Socratische "ken-uzelf" wordt een "kijk-
naar-uzelf". In Bilico nodigt ons uit om
tegen de keer te zijn, onze stem te laten
horen. Tegelijk stelt het de vraag naar de
plaats van het teater in een wereld zonder
stem en de plaats van de artiest in een

'ZOEKT

voor afficheroute, zaalwacht, mailing, kassa, ... Voor elke taak krijg je een
vrijkaan voor een voorstelling naar keuze.
. ~

Kom eens langs op de 2° verdieping van STUC (vraag naar Steven) of kom
op maandag langs, om 18u worden de taken verdeeld.

wereld van nachtmerries. Thebe is de stad
die tenonder ging aan de malaise. Mutatis
mutandis gaat het over de nachtmerries
van onze moderne maatschappij: de ekono-
mie, de kunstmarkt. de media, de algemene
ontmenselijking. Oidipous's tocht is tegelijk
een moment van stilstand en reflektie. Hij
toont ons de mogelijkheid öm te vergeten

en opnieuw te beginnen. Om de mens weer
in het centrum van de maatschappij te
plaatsen.

Peter Mangelschots
Cie Onnagata Rea IJnEnzo Pezzella spe/en 'In
Bilico' op woensdag 26, donderdag 27, vrijdag
28 januari, telkens om 20u30 in-de Brandweer-
kazerne, Vaartkom 12-14.

(~INntl
(Ultr\1M11

le"vtl1 .

AvondcUI-sussen
kunst en cultuUl-

Kunstgeschiedenis van de oudheid: Etruskische en Romeinse kunst, vanaf 27 januari.

Een geschiedenis van de kunst van de twintigste eeuw, 16 februari.

Initiatie tot de Islam. (Guy Stevens, Amarant), vanaf 31 januari.

Cultuurhistorische benaderingen van de middeleeuwen, Hildegard van Bingen,
vanaf 25 april.

De schepping van de wereld: mythische voorstellingen, vanaf 7 april.

Vier Belgische kunstenaars, De Brakeleer, Magritte, Vercruysse en De Cordier, vanaf 13 maart.

De kunstopvatting van Schopenhauer en Nietzsche, vanaf 14 maart

Poëzie lezen en genieten, vanaf 15 maart.

Afrikaanse literatuur / Initiation aux litteratures Africaines, vanaf 16 maart.

Moderne en hedendaagse architectuur, vanaf 4 mei.

Relaxatie en dans, vanaf 26 april.

Acteersujlen, vanaf 3 februari. .

A Capella, vanaf 26 april.

aast deze cursusreeksen organiseert Cultureel Centrum Leuven ook eenmalige
vormingsactiviteiten, die nauw aansluiten bij de programrnatie. Zo zijn er voordrachten over
Anton Tsjechov (21 februari), Bertolt Brecht (25 april), Portugese Fado-muziek (3 maart) en
'open repetities' met David Bové (13 januari), Bram Vermeulen (8 februari) en Stijn Meuris (l
maart).

Alle cursussen vinden plaats in Cultureel Centrum Leuven, Romaanse Poort, Brusselsestraat
63. Voor meer informatie en inschrijvingen: tel. (016) 23-8427.
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Na Seattle
Na de chaotische mislukking van de konferentie
van de Wereld handelsorganisatie (WHO) in
Seattle eind vorig jaar, lijkt deze organisatie in een
diepe krisis te verkeren. Maar tegelijk met de
WHO wordt ook het systeem van vrijhandel. en
meer algemeen de globalisering, in vraag gesteld.
En dat zou een spijtige zaak zijn voor de vijf
miljard mensen die de globalisering het hardst
nodig hebben: de armen uit de hele wereld.

De grootste vorderingen in de strijd tegen
armoede zijn gemaakt in die landen die hun eko-
nomieën en hun handelsbeleid het meest gelibe-
raliseerd hebben. Een analyse van het "Economie
Freedom of the World" -rapport kan heel leerrijk
zijn: het bruto binnenlands produkt (BBP) per
hoofd van de bevolking is in het kwint iel van de
ekonomisch meest vrije landen negen maal hoger
dan in het minst vrije kwintiel. en de levensver-
wachting is twintig jaar langer (1997). Een
vergelijking met de Human Development Index
van het United Nations Development Program
(UNDP), die is samengesteld uil indikatoren als
levensverwachting, alfabetisme, toegang tot on-
derwijs en dergelijke, toont aan dat de meest vrije
landen ook veel beter skoren voor deze 'sociale" .
indikatoren. Uit de vergelijking met de Human
Poverty Index (UNDP) blijkt dat de armoede in de
minst vrije landen gemiddeld veertig procent be-
draagt, meer dan het dubbele van het percentage
in de vrije landen.

Men kan M effekten van een open en inter-:
nationaal gericht beleid zien in de opmerkelijke
verschillen tussen Oost·Azië en de Sub-Sahara-
regio. In Oost-Azië, waar de landen openstonden
voor buitenlands kapitaal, zijn door de deelname
aan de globalisering in de jaren negentig meer
dan 200 miljoen mensen boven de armoedegrens
getrokken. Of kijk naar China, waar sinds het
opendeurbeleid begon in 1978, 160 miljoen men-
sen uit de absolute armoede werden gehaald. In
de Sub-Sahara daarentegen. nog altijd ekono-
misch de meest gesloten regio ter wereld, is de

,....., armoede toegenomen. En dit terwijl ze in de jaren
zestig van een vergelijkbaar nivo van produktie
vertrokken.

De groei van Oost-Azië, en de positieve ge-
volgen voor haar bevolking, zou niet mogelijk
geweest zijn als de Westerse landen hun markten
niet hadden geopend voor de Aziatische import

en hun kapitaalverschaffers niet hadden 'toegelaten
om er te investeren. Deze landen hebben dat trou-
wens zelf zeer goed begrepen. Na de recessie die
Azië vorig jaar trof. verklaarde de Chinese premier
Zhu Rongji - die men van veel kan beschuldigen,
maar niet dat hij een liberaal is - dat de enige
uitweg het nog verder liberaliseren en transparan-
ter maken van hun ekonomieën was.

Vrijhandel is er niet alleen voor 'de grote beo
drijven". Globalisering is er niet alleen voor "het
grootkapitaal". Onze bedrijven willen niet liever
dan afgeschermd worden van de buitenlandse
konkurrentie. De ontwikkelingslanden hebben
toegang tot onze markten en de buitenlandse in-
vesteringen broodnodig.

De Europese en Amerikaanse overheden ne-
men een zware verantwoordelijkheid op zich als
ze de toegang blijven beperken voor bijvoorbeeld
landbouwprodukten en tekstiel. alleen maar om
de gevestigde belangen te beschermen van bedrij-
ven en boerenorganisaties. Nog erger is dat ze ge-
woon de uitspraken van de WHO in geschillen
negeren. Daarmee geven ze aan de derde wereld
het sinische signaal dat de regels alleen gelden
voor de arme landen.

Een veelgehoorde kritiek op de WHO is dat
het een "ondemokratische club van neoliberalen"
zou zijn. Dat is nogal vreemd, gezien het feit dat
de WHO gewoon een konferentie van 134
(meestal) demokratisch verkozen regeringen is,
die vrijwillig onderling overeengekomen
akkoorden sluiten, en dat het sukses van de
neoliberalen nu ook weer niet zo wijdverspreid is.

En wat dan met de kritiek dat de WHO alleen
maar aandacht zou hebben voor de vrijhandel en
zich niets aantrekt van bijvoorbeeld milieu -aspek -
ten? Dit is simpelweg fout: artikel XX van het
WTO-sjarter staat specifiek toe dat handelsbeper-
kingen worden gebruikt om het milieu en de ge-
zöndheid van mens en dier te beschermen. Er
wordt alleen geëist dat deze beperkingen gebaseerd
zijn op een minilïïäle wetenschappelijke standaard.

Met hun oproep om een einde te maken aan
de wereldhandel en de kapitaalstromen. zouden
de tegenstanders van de WHO de deur sluiten
voor de landen die nog een minimum van
welvaart en welzijn moeten bereiken.

Erik Roeckens,
politiek sekretaris LVSV-Leuven

Veto
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Je kan dit briefje opsturen naar of binnenbrengen ~j het Sportraadsekretariaat. te vinden
op de Tervuursevest 101, te 3001 Heverlee. Telefoneren of faxen kan ook: tel. 32.91.33 of
32.91.~, Fax: 016/32.91.99.

Lisst zoekt slaapplaatsen

I

Sportraad organiseert van 21 tot 25 februari het Leuvens internationaal studenten sport
tornooi, Lisst. Om de 350 deelnemende buitenlandse studenten een slaapgelegenheid te
bieden, hebben we nog veel bereidwillige studenten nodig. Voel je je geroepen om meete
werken aan dit tornooi op Europees nivo? Wil je je talen oefenen gedurende een week of
een gratis vakantie in het buitenland versieren? Het kan allemaal in ruil voor enkele
vierkante meters van je kot. Iedereen die ons helpt krijgt een Lisst-Tvshirt en een kaart
voor de Lisst-Tl) op 24/2.

Iemand te slapen leggen houdt in dat je die persoon bij zijn aankomst op het sekreta-
riaat afhaalt en hem de weg naar je kot of je huis toont. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat
ze steeds binnen kunnen. Veel komfort is zeker geen vereiste. Je moet enkel plaats hebben,
een bed is dus niet vereist. De buitenlandse studenten brengen gewoonlijk zelf een slaap-
zak en een luchtmatras mee. Als het even kan, mag je daar natuurlijk zelf ook voor zorgen.

Meer informatie is te vinden op hllp:/Iwww.spora.studel1l.kuleuven.ac.be.Mailen kan
naar sportraad@f1ok.kuleuven.ac.be .

Inschrijvingstrookje
Ik kan personen te slapen leggen.

~ --Opmerkingen (aangaande nationaliteit bv): ~ .

.........................•............................ :...........•...... ! .

.- -Naam: , , , ,.~ ,., .

Adres Leuven: , , ~ i . , ..

Telefoon thuis: , " ".,., , , :,., , .

Telefoon Leuven: ; .

E-mail-adres: _ : , .

RechtzeHing
Bij de vorige Veto is er een kontradiktie
voorgevallen. Bij het artikel "Advokaten
zijn huurlingen" is iemand vergeten die
Alben Marrens eveneens geïnterviewd
heeft. De kloeke jongeman in kwestie
luistert naar de naam Diederik
Vandendriessche.

De mensen van het uitwisselingsprogram-
ma Socrates organiseren een projekt waar-
bij een onderzoek wordt gevoerd naar de
huidige staat van Socrates en mobiliteit in
Europa. In maart vindt een vijfdaagse op-
leiding plaats in. Brussel met onder andere
eksperten van de Europese Commissie.
Bovendien worden er drie regionale semi-
naries gehouden met betrekking LOt mobili-
teit en een finale konferentie in Wenen.

Studenten die lid zijn van the national
unions of students in Europe (Esib), de Associa-
tion des Etats Généraux des Etudiants de l'Euro-
pe (AEGEE) of het Erasmus Student Netwerk
(ESN), de Engelse taal goed beheersen en

ervaring hebben met het Socratesprograrn-
ma en nerwerksrrukturen komen in aan-
merking.

Geïnteresseerden wenden zich best tot
het Esib. AEGEE of ESN-sekretariaat. Je in-
gevuld sollicitatieformulier met motivatiebrief
en eventuele referenties moet ten laatste op
JO februari daar aangekomen zijn. Meer
informatie vind je op www.sls.selesib.
www.aegee.org of www.esn.org.

Madonna?
Pulp Fiction?
Kunst op Kot!

Kunst op Kot is een initiatief van Kunst In Huis en biedt je de
mogelijkheid een origineel kunstwerk te huren.
Kunstuitleen: tijd om je posters in te ruilen. Kunst op Kot is
meer dan een zondagsschilder boven het bed. Het gaat om
eigentijdse kunst, kunst van nu dus. Fotografie, grafiek en
schilderkunst, maar ook sculpturen en kleine installaties.

Wat kost dit dan wel? Peanuts. Mits het voorleggen van je
studentenkaart en een waarborg van duizend frank, hangt je
favoriete kunstwerk op je kot voor tweehonderd frank per maand,
all risk verzekerd. Omruilen kan zo vaak je maar wil, proberen is
de boodschap. Je hoeft er dus per maand maar één rondje op
café voor te laten, en het resultaat is zeker even inspirerend.

Kunst op Kot
Eindelijk iets anders

Voor meer info bel Adel: 016/22 45 60
Kunst In Huis Leuven, Mechelsevest 108

Woe & Vrij 13u-20u, Za 9u-14u
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,J De eksamens zijn eindelijk voorbij in
Louvain-Ia-Neuve, dus nu kom ik mijn
verdriet verdrinken in Leuven (home sweet
home)!
,J Was ik maar een duif, dan vloog ik naar je
toe
,J Het Tijdelijk Samenwerkingsverband
Regularisatie Brussel zoekt vrijwilligers. Zij
zijn te vinden in de kantoren van de Foyer in
de Werkhuizenstraat 34 in Sint-Jans-
Molenbeek of kontakt opnemen met Koen
Dewulf of Gilbert Nyatanyi lel. 02/411.62.44.
" Bibberend, en met klamme handjes in bed
naar het plafond liggen staren, die prachtige
deerne met lang kastanjebruin haar en

AANDAG
20.00 u DEBAT Blauwe Maandag: di;ku"ie over

konkurrentiebeleid. in Brasserie Notre Dame,
iocg. gratis, org. LVSV.

20.00 u FILM New Harvest. 'Dance of DUSI'.
Pocrische film over hel alonucgenwoordige
bijgeloof in Iran, in Stuczaal. iocg.
100/1 25/1 501l75, org. SIUC.

20.00 U LEZING Oorgetuigen: Stijn Meuris stelt
zijn favoriete muziek voor, in vergaderzaal 3
(eerste verdieping), SlUC, org. Kultuurraad.

20.30 u LEZING Hel schrijverspodium. Hel
Gevolg leest nieuwe Nederlandstalige

teatertekst. in vlamingenstraat 83, ioeg.
175/150/125/1 DO, org. SIUC.

22.30 u FILM Filmfun: 'Annie Hall' van Woody
Allen. Geestige kijk op hel seksueel gedrag
van New Yorkers in de jaren zcveruig. in
Stuczaal. tocg. 100/125/150/175, org. SlUC.

DINSDAG
,20.00 u FILM 'Le Huitièrne Jour' van Van

Dorrnael. achteraf info over werking
temahuis Oikonde, in PSI 91.93 (tegenover

alrna I, Tiensest raat). iocg. gratis. org,

Temahuis Oikonde.
20.00 u FlLM New Harvest Special: 'Shigatsu

Monogatart van Shunji Iwai. Een Japans
verhaal over onbezorgde verliefdheid, in
Stuczaal. iocg. 175/150/125/100, org. SIUC.

20.00 u TEATER Hel Zuidelijk Toneel brengt

'Fooi for love', waar geliefden drenkelingen
zijn dic elkaar nodig.hebben om IC overleven-
in hel zuiden van de VS, in Schouwburg,
"T'T""I

slaapkamerogen naast Jou negerend ... "Wat
zal er morgen weer over mij in Veto staan? Lag
mijn haar wel goed toen KaSt kwam filmen?l"
Je had het allemaal al kunnen weten;
KringLoop, elke zondagavond van 23u lot Ol u
op FM 106.7
" Heidi dankt haar Vetocollega's voor de
beterschapswensen.
,J Kris Roselle likt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof Ier Bekelaan 12, 3020
Winksele-Herent. Tel: 016/20.70.77.
,J Hai ho, hai ho, een lachkramp dat gaat zo,
Quizt't wel, da's zo'n tof spel. hai ho, hai ho.
,J Donderdag 27.01.00 vrouwenavond. 21u
chez Bibi.

roeg. 600/450/250/150, org. CC Leuven.
20.30 u TEATER Tom Hannes regisseert

'Chaunceclcer". in Dansstudio. teeg.
350/300/250/200, org. SIUC.

22.30 u FILM New Harvest. 'Dance of dust ' van
Abolfazi Jalili, over hel alomtegenwoordige
Iraanse bijgeloof, in Stuczaal. teeg.
175/1 ~0/125/1 00, org. Stuc.

WOENSDAG
20.00 u FILM 'Land and j-reedom: van Ken

Loach. in API, roeg. gratis, org. ALS.
20.00 u FILM 'De ooggetuige van Emile Degelin

uil 1995, in Vander Kelenstraat 30, ioeg.
50/25, org. Vlaams Pilrnmuseurn.

20.00 u KONSERT Hel nieuwe bigbandprojekt
'Plat Eanh Society' onder l,eiding van Peter
verrneersch. Een mengeling van rock, funk
en jan, in Schouwburg, toeg. 450, org. CC
Leuven.

20.30 u DANS Enzo Pezzella en Cie Onnagata
Rea brengen 'In Bilico. in Brandweer-
kazerne, -ioeg. 350/300/250/200, org. Stuc,

20.30 u KONSERT Peruachrorne: jazz, in
Stuczaal. roeg. 350/300/250/200, org. SlUC.

20.30 u TEATER Tom Hannes regisseert
'Chaunceclecr'. in Dansstudio. ioeg.
350'/300/250/200, org. SllIC.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Kamerkomen olv Wim De

Moor, in Herestraat 53, roeg. 250/200, org.
Lemmcnsinstu uut.

20.30 u DANS Enzo Pezzella en Cie Onnagata

Rca brengen 'In Biiico. in Brandweer-
kazerne, toeg, 350/300/250/200, org. SIUC.

20.30 u KONSERT Tied + Tickled Trio en
Pinback brengen jazz-elektronika en
weerhaken pop, in Stuczaal. tocg.
.350/300/250/200, org. SIUC.

20.30 u TEATER Tom Hannes regisseert
'Chaunccclccr', in Dansstudio. .rocg.
350/300/250/200, org. SIUC.

VRIJDAG
FUIF holcbi-Iuil, in Lido, org. &oL
20.30 u DANS Enzo Pezzella en Cie Onnagaia

Rea brengen 'In Bilico. in Brandweer-
kazerne, ioeg. 350/300/250/200, org. SIUC.

" Beter dan de gazet!
" Koncentrische sirkels zeggen ze hier.
,J Nathalie dankt Saar
hartelijk met
sneeuwballen en deelt
mee dal de
toestemming werd
gegeven om ie IS te
schrijven in B.
,J Blad?
" Bobbejaanland?
" Burkina Faso?
" Bujumbura?
" Wat heeft de P.
met maand-
verbanden, mas-
sages en snelle
schrijfsters?

" Meisjes van 2de
en 3de lic. gewaar-
schuwd voqr dreigend vetogevaar dat uw
nota's nog meer liefheeft dan uw
vrouwelijkheid.
" Loes. een spetterende sponweek toegewenst.

,J Vrouwenavonden is een tipisch vrouwelijke
uitvinding om te klagen over tipisch man-
nelijke problemen.
" Liever twee sirkels in de hand, dan één in
het hoofd.
" Politie van Groznv krijgt plotselingen golf
van geweld niet onder kontrole.
" Ietwar gevulde ex-preses van Klio: mijn
wraak zal zoet zijn en ze is nabij.

De lijst van de vrije verenigingen, die een
erkenningseanvraag ingediend hebben bij
Kringraad, ~ond vorige' week in Veto. D~
lijst is aangevuld met twee andere ver-
enigingen, namelijk het Katholiek Hoog-
studentenverbond (KVHV) en Jong Agalev
Leuven. U heeft nog één week de tijd om
eventuele klachten in te dienen .

.-
Zoekertjes zonder. kommersieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn

gratis. Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangere-
kend. De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan. of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kan ook op veto@veto,sludent.kuleuven.ac.be.
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ZONDAG
15.00 u TEATER DitoDito speelt

'Voetstuk/Piédcsral'. een schelmen verhaal
over een vreemde jongen vol vrolijke chaos,
in Wagehuys, org. CC Leuven.

20.00 u FILM Filmfun: 'Ukigomo' (drijvende
wolken) van Mikio Naruse, in Stuczaal. tocg.
175/150/125/100, org. SIUC.

MAANDAG'
19.00 u KONSERT Soloproduktie laatstejaars

dramarische kunst, in Heresiraar 53, ioeg.

gratis. org. Lemmcnsinstttuut.
20.00 u DEBAT Liberale studenten diskussieren

mei Jas Geysels van Agalev over de eerste
keer in een regering, in Brasserie Norrc

Dame, roeg. gratis, org. LVSV.
20.00 u FILM New Harvest. 'Flowers of Shangai'

van Hou Hsou Hsicn, een intieme film over
Chinese bordelen, in Stuczaal. toeg.
175/150/125/1 00, org. SIUC.

22.30 u FILM Filrnfun: 'Ukigomo (drijvende
wolken) van Mikio Naruse, in Stuczaal. toeg.
175/150/125/100, org. Stuc.

..
Bios Merkalor
·24/01 diskoTD, in Rumba .• 25/01' om
20.00 u: wetenschepskentus. in Waaiberg.
• 26/01 streekbier en bingoavond, in Tir.
• 27/01 eighties movienight. in MSI 03.18.

Chémika
·24/010111 22.00 u: Optreden Sheeva Wins
ten voordele van Poster Parerits Plan, in
Blokhut .• 25/01 om 20,00 u: Wetenschaps-
kanrus. in Waaiberg .• 26/01 om 21.00 u:
Film ten voordele van Foster Parerits. in
Pavo. toeg. 50 .• 27/01 om 22.00 u: Foster
TD, in Blauwe Kaler, Joeg. 80/60 .•

Ekonomika
·24/01 Half-time-TD met DJ Trish en Kash,
in Lido. ·24/01 Halftime TD, in Lido.
• 25/01 KULAK-kantus, in KULAIC
• 26/0 I Halfurnekamus. in Patapouff.

Geologische Kring
• 25/01 om 20.00 u: wetenschapskarnus. in
Waaiberg.

LBK
·25/01 om J9.30 u: Revue (met woublè). in
PDS .• 27/01 om 22.00 u: Halftime TD, in
Waaiberg.

Medika
·27/01 om 22.00 u: The American nighi. in
Doc's.

·25/01 om 20.00 u: wetenschapskantus, in
Waaiberg .• 27/Dl om 22.00 u: TD, in Lido.
• 30/0 I vrijgezellenavond, in Plectrum.

NFK
·24/01 om 20.30 u: Kanrus. in Ambiorix.
·.25/01 om 22.00 u: Fuif: Rumble in de
Rumba, in Rumba.

Polilika
·25/01 Achtenveertig uur van het Kaffee

mei: Top 100, vietnamavond. Karaoke-
avond, in Politika Kaffee .• 25/0 I om 20.00
u: film 'Natura! bom killers', in AP!. • 25/01
om 21.00 u: karaoke gevolgd door 48 uren
van hel kaffee. in Kaffee .• 26/01 om 21.00
u: politika's top J 00, in Kaffee .• 27/0 I om
21.00 u: vietnamavond. in Kaffee.

Psychologische kring
• 26/0 I TD, in Albatros .• 27/01 Halftime
TD, in Blauwe schuil.

VTK
·25/01 kl@h, in Blauwe kater. • 27/01
Leuven nleets Delft, in 't Elixir.

Wetenschappen
• 25/01 om 20.00 u: weienschapskantus, in
Waaiberg.

-_
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Muzikale duizendpoot Peter Vermeersch brengt zijn big band naar Leuven

"
et einde van X-Legged
Sally in januari 1997
betekende het begin van
twee nieuwe bands, na-
melijk A Group en Flat
Eartl« Society. Flat Earth

Society is een 17-koppige big band
met een bijzonder breed repertorium,
gaande van covers van Duke Elling-
ton tot bewerkingen van nummers uit
de eigen X-Legged Sally-nalatenschap.
Het is met die big band dat Peter Ver-
meersch, woensdag te gast is in het
Leuvense Cultureel Centrum.

"Ik ben eigenlijk zoals een klein kind dat
denkt een ander spel te gaan spelen. Het is
inderdaad met dezelfde mensen, ja. Verge-
lijk bet met legoblokken die je afbreekt en
waarmee je dan achteraf iets anders gaat
maken. Ik heb het nooit kunnen uitleggen.
Het was een gevoelsmatige beslissing, want
het was goed geweest zo. Bovendien had ik
de indruk dat her. voor mij althans, radi-
kaal anders moest worden. Dan is het beter
om ook direkt van naam te veranderen, om

,__I dan toch het idee te hebben dat jt~ van nul,
of ergens dicht bij nul, opnieuw kan
beginnen.»
Veto: Wat is dan het verschil tussen X-Legged
Satly enerzijds en A Group en Flat Earth Society
anderzijds?
Peter Vermeerseh: "Laat OIJS zeggen dat
X-Leggcd Sally een pop- of een rockband
was met blazers, wat de bezetting betreft
dan toch, nier dar we echte rocknummers
rnaakten. Langs de andere kant "on je het
vergelijken met een improviserend orkest.
Niet dat we rockjazz of jazzrock.rnaakten.
Eigenlijk zijn die twee dingen volledig uit
elkaar getrokken. In die zin dat- A Group
meer' de rockpaden bewandelt en dat aan
de andere kanr Flat Earth Society veeleer in

~ I de orkestrale en improviserende sfeer te
situeren valt. Het is dus eigenlijk een uit-
breiding van wat er in essentie in x-Legged
Sally zat.»

Junkie

Veto: U hebt vorig jaar de titel ,'Kulwreel
ambassadeur van Vlaanderen' gekregen. 11tat
betekend« dat konkreet voor u? .
vermeersch: "Weinig. Dat is eigenlijk een
heel, raa r ding. Ik ben eigenlijk voorstander
van het voornemen van Anciaux' OIJ) dat al
te, schallen, omdat het in feite een vergif-
tigd geschenk is, Als je erover nadenkt. dan
denk je het ie moeten weigeren, maar aan
de andere kant was dat-voor het eerst in
ongeveer twintig jaar dat men met ietsover
de brug kwam. De voorzitter van de jury
zei dat men. eigenlijk voorstander was om
de titel af te.schaffen en de hele 'subsidie-
problematlek eens te herbekijken. Tja, en
als de jury dat al voorstelt, dan blijkt duide-

•.r.....-lllijkdat het echt een politiekezaak is. Het.is
echteensoort pubtic relartons. puur proto-
kolair. want ik heb dit' mensen bijvoorbeeld
ook-nooit op optredens gezieu.»
Veto: Klif' een muzikant in België leven van
zijil ni uziek?
verrneersch: "Dat is zeer moeilijk. Op een
bepaald moment moet je een beslissing ma-
ken. Je zit ergens met een soort droom of
dingen die je wilt doen. Je tracht
tegelijkertijd ook nog overeind te blijven en
als je dan goed wil zijn, dan is het echt alles
of, niets. !-et je alles op alles, dan moet je de
gevolgen er maar van dragen. Dat is soms
llWèilijk, inderdaad.»

~-Je. krijgt zoveel terug van het maken
v<pl9ie ~:jjngen. De dingen die wij doen zijn
in.Ieite ook niet evident. Het is een andere
aanpak, het is onmogelijk Om hetgeen wat
wij doen kommersteel te gaan uitbuiten.
Onze ambities liggen elders, en daar moet
je dan iets voor over hebben. ledereen

..... 1 heeft. het er voor over, en als-het niet lukt,
moeten we.maar iets anders gaan doen.»
Veto: W,;ar liggeli die ambities?

indelijk maar muzikanten"
Vermeerseh: «Gewoon muziek maken,
punt aan de lijn. Muziek maken is eigenlijk
iets heel kinderachtigs. Het is iets dubbel-
zinnigs. Als iemand muzikant wil worden,
zeggen de ouders altijd: "Maar kind toch,
zou je niet eerst een diploma halen." Tege-
lijkertijd is het wel zo - en nu veel meer
dan vroeger - dat muziek overal zit. Er
zijn niet alleen konserten. maar er zijn ook
begrafenissen. Er is muziek om te joggen,
om te eten, te drinken, te slapen. De mu-
ziek beslaat een gigantisch terrein. Wat we
in de cd-winkel vinden of op de radio ho-
ren, is uiteindelijk ook maar het topje van
de ijsberg. Eens dat je eraan begint en dat
je iets gemaakt hebt, zit je in een versla-
ving. Iets vit niets maken."

ook niet te horen dat het daarover gaat.
Maar dat geval weekt bij mij dan een aantal
zinnen en woorden los die het gevoel illu-
streren en uiteindelijk een soort grafschrift
zijn voor alle mensen die zoiets meemaken.
Maar we zijn uiteindelijk maar muzikanten.
Als je hel wil uitleggen, moet je in de poli-
tiek gaan, of moetje Tom Lanoye worden.»

Lijkkist

Veto: Als 11 niet op zoek bent naar het ultieme
muziekstuk. wat is dan het mooiste wat u
totnogtoe in demuziek bereikt hebt?
Vermeerseh: «Dat is een zeer moeilijke
vraag. Er zijn altijd kleine dingen waarover
je kan tevreden zijn. Je kan iets in je hoofd
hebben wat je graag wil maken, of waar je
wil uitkomen. Maar je vindt het niet. je
hebt de techniek niet om het eruit te
krijgen. Wat je dan uiteindelijk gemaakt
hebt, isin zekere zin een mislukking. Maar
het is iets anders geworden en dan denk je
dar het ook de moeite is. Dat is eigenlijk het
plezierigste, ergens uitkomen waar je zelf
niet aan gedacht had. Die nummers vinden
altijd hun weg, en dan denk je "riens, ik
wist niet dat ik dat kon."»

wat geprul op mijn klarinet.»
"Wat altijd goed werkt is op een in-

strument spelen dat je totaalniet beheerst,
voor mij kan dat bijvoorbeeld door wat te
spelen op een basgitaar. Dan komen er din-
gen los die zeker nooit uit mijn klarinet
zouden komen. Maar voor mij is een saai,
haast strak schema van repeteren veel in-
spirerender dan eender welke bevlieging. Ik
werk een aantal uur, eet iets en doe dan
weer verder, en dat werkt. Het is zoals een
kunstwerk datjontstaat uit een doek en wat
verf of uit een "blok marmer. je begint er-
aan, maar het kan even goed iets totaal
anders worden. Het materiaal moet be-
werkt word:n."
Veto: In het oeuvre van X-Leg.qed Sally kwa-
men bijna Heen covers ~fooren nu wel. Vanwaar
die ommezwaai? j'" ~

Vermeerseh: «Telkens als ik iets wil bijle-
ren in de muziek, maak ik daar iets rond.
Dat klinkt banaal, maar het is een veel be-
proefde manier. We zetten bepaalde dingen
samen en we zien wel wat we er mee kun-
nen doen. Zo leg je ook je eigen
beperkingen op. Elk nummer is uiteindelijk
een eigen wereldje. Eigenlijk ben ik langs
de omgekeerde weg muziek beginnen
maken. Ik leerde het door het te maken, in
de plaats van het te bestuderen. Ik kon op
een bepaald morneut dus alleen maar
spelen wat ik zelf maakte. Het is pas I1a een
tijd dal ik er aan dacht te gaan kijken hoe
andere dingen in elkaar zitten, het is
daarom dat ik covers ben gaan speren. Het
is gewoon leuk om te zien waarom een
nummer klinkt zoals het klinkt. "Yat kan er
allemaal uit weggelaten worden, wat is de
essentie van een nummer'? Dat klinkt mis-
schien intellektueel. maar het gebeurt altijd
al spelend. Die nummersworden ook al-

._.-~."",-,-'_"'-"'~

leen maar gekozen omdat zeorisIcts zeg-
gen .»

Ding
Veto: Wat zeg,qell bijvoorbeetd -Duke Ellinqton
en Frank Zappa u?
Vermeerseh: «Ellington is een van mijn
leraars. Het klinkt allicht raar, een leráar
waar niets van op papier bestaat. Het kan
niet genoeg benadrukt worden wat voor
een fantastische muzikant hij was. Dan heb
ik het nog niet over het feit dat hij erin
geslaagd is om zijn orkest lot pakweg zijn
zeventigste samen Ie houden. Voor mij is
hij werkelijk weergaloos. Bovendien is zijn
l;tllziek _l11etongelooflijk veel liefde en vak-
manschep gemaakt. Hij is geen idool voor
Jnij;-;},áar ik kan er naar blijven luisteren .»'.- .,.

o-«Zappa is een ander paar mouwen. Ik
heb af en toe wel eens wat-last mei lijn
ffiUllek;!ii1ldie zin dat hij niet a!rijd even
dirèkj lQ thc point komt bijvoorbeeld. Ze is
eerlfer'èën geweldige stroom
gebeûrtcnissen. en dat is ook wel
tnrcressam. Eigenlijk kan je geboeid::rá~<;n
door-een bepaaldesoort muziek, zo;'d'è~'dat
je je.ofvraagt of je het eigenlijk wel goed
vindr.èfnlet. Bij Zappa ben ik eerder
geïnteresseerd in hoe hij zijn ding
georganiseerd heeft. Hijis een voorbeeld
van'iernand die heel zijn leven voortdurend
heeft moeten blijven vechten. Zijn fanclub
is ondertussen uitgebreider geworden. maar
uiteindelijk is zijn- renornmé veel te klein
voor wat hij allemaal gedaan heeft. Hij
heeft heel erg moeten opboksen tegen.
allerlei dingen. Soms wou ik wat meer
zelfvertrouwen hebben. net zoals Zappa
bad. Gewoon je ding doen en je werkelijk
van niets iets aantrekken."

Katelijne Beerten
Flat Earth Society konserteert op woensdag 26
januari om 20 uur in de Schouwburg, Bond-
,qe/lotmlaa1l2I. lnfo en reservatie bij CC Leuven:
016/22.21.13.
CC Leuven heeft Tezamen met de cd-winkel Cam-
pus een promotie-aktie: als je de cd CI1 een ticket
koopt, bewal je 699 [rank in plaats van 949
frank: De kaarten en de cd zijn zowel
verkrijgbaar bij Campus dis bij het
reservatiekantoor van CC Leuven.

Grafschrift

Veto: Er zijn mensen die absoluut via 111/11 tekst
een boodschap in hun muziek willen leggen. Wilt
u dat ook?
Vermeerseh: «Niet echt: Er zit geen filoso-
fie of een maatschappijbeeld achter. Ik ben
zeker geen predikant. Men kan komplete
nonsens-teksten maken, ol sinische of sar-
kasrische teksten. Tekst na reksr moet dat

bekeken worden. Ik ben niet aan het bou-
wen aan een bepaald oeuvre, in die zin heb
ik ook geen idee van wat ik te venellen
heb, ik maak me er ook geen zorgen over.
Ik kan ook gewoon doen wat ik wil. Als je
moet beginnen nadenken over'de inhoud,
dan denk' ik dat hel helemaal fout zit. Ik
ben nooit op zoek naar een ultieme tekst
met de ultieme muziek eronder. Neem bij-
voorbeeld mijn tekst over Sernira Adarnu,
ik beschrijf het hele gevat maar zonder dat
het pamfleualr wordt. Het is zelfs watab-
surd geworden, naé!r analogie met de situa-
tie die ook absurd was, De naam Semira
valt' niet, dus als je het -niêt wiel, hoef je

Veto: Komt de inspiratie vooral van de klarinet
en het klavier of zijn er ook extra muzikale [akto-
ren die meespelen?
Vermeersch: «Het is moeilijk te zeggen. In
een boeiade durf ik wel eens zèggen dat ik
zonder inspiratie werk. Ik denk dat het een
soort intuïtief bezig zijn is. Intuïtie is ook
weer zo een romantisch begrip. Het is wel
iets dat voortdurend gevoed wordt door
zowel muzikale als niet-m-uzikale zaken. Ik
woon tegenover een begrafenisondernemer
en zie ook wanneer er nieuwe lijkkisten ge-
leverd worden. Dè gevoelens bij het' zien
van. dergelijke dingen inspireren mij. M~ar
een nummer kan even goedontstaan door

-------- ------ --- - -------
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