
Nacht der Bakstenen
Vrije toegang tot het onderwijs is nog
steeds geen evidentie. De studenten-
beweging klaagt dil allang aan. De
Waalse representatieve studentenover-
koepelingen besloten dit nog eens heel
duidelijk te maken. Samen met andere
organisaties organiseerden ze de 'Nacht
van de Bakstenen'. Ze willen studenten
en politici alarmeren over nog steeds
bestaande wantoestanden.

Eén belangrijk pijnpunt dat la Fédé. l'Agl
en la Fédération des Etudiants Francopho-
nes (het Fef voor de vrienden) en de an-
dere organisaties-van het platform willen
aanklagen is de numerus clausus die sinds
dit jaar vanaf de derde kandidatuur genees-
kunde wordt ingevoerd. De selektie gebeurt
op basis van de behaalde punten. Doel is de
uitgaven van de gezondheidszorg IC ver-
l1lill<it;r~n, maar hCl,;plC<,:1Il weJ.ht llldfi-
ciënt en diskriminerend. Tweede heikel
punt vormen de Droits d'inscriptions complé-
mentaires, wat enkel in Waalse hogescholen
van toepassing is. Sommige hogescholen
vragen aan bisstudenten verhoogde in-
schrijvingsgelden, die tot vijftigduizend
frank kunnen oplopen. En dat terwijl deze
praktijk geen enkele wettelijke basis heeft.

Metselaars

Ook studiebeurzen vormen een pro-
bleem: vaak zijn deze zelfs onvoldoende om
alleen nog maar de huur van een kot te
kunnen betalen. Een hervorming van het
systeem staat op de agenda van de Frans-
talige gemeenschap. Belangrijk is dat stu-
denten de besprekingen in de goede rich-
ting sturen. Ze eisen een herwaardering
van de beurzen, een indexering van de de
plafonds en de toekenning dat de toelagen
worden gelinkt aan de werkelijke inkom-
sten.

Dergelijke maatregelen moeien natuur-
lijk gefinancierd worden. Daarom worden
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strukturele veranderingen voorgesteld: de
middelen die gegeven worden aan de ge-
meenschappen om hun ding te kunnen
doen moeten gekoppeld worden aan dl'
ekonomische groei.

Om hun standpunt kracht bij te zeiren.
voert het platform aktie. Op 16 maart be-
gon men met het klassieke sensibiliserings-
werk: overal werden affiches opgehangen
en flyers uitgedeeld, om studenten te infor-
meren en te mobiliseren. Terzelfdertijd gin-

gen andere akties van start. De betrokken
ministeries - Gezondheidzorg, Hoger On-
derwijs en Sociale Zaken - worden over-
stelpt met faxen, telefoontjes, e-rnails en
brieven om zo de betrokken politici met
hun neus op het probleem te drukken. De
kroon op het werk was de nacht van zon-
dag 19 maart. Bedoeling is deze te herinne-
ren als de Nacht van de Bakstenen. In elkc
stad v~n de Franstalige gemeenschap zullen
een of meer belangrijke gebouwen van uni-
versiteit of hogeschool dichtgemetseld wor-
den, of op een andere manier algesloren.
Met deze symbolische daad moeten siuden-

ten en media bereikt worden en beleids-
mensen gesensibiliseerd.

Uit solidariteit met het platform en uit
overtuiging dat hier in Vlaanderen de de-
mokratisering van hel onderwijs zeker nog
niet gerealiseerd is, besloot de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) in
Leuven een gelijkaardige aktie te voeren.
Zondagnacht wcrd dan ook de ingang van
aula Pieter De Somer deels afgesloten met
een muurtje, dat enkele studenten al zwoe-
gend en zwetend hebben opgebouwd.

Marie-Anne Dedeurwaerdere

jaren gebruik van deze regeling en heeft
momenteel een zestal VAO's met verhoogd
inschrijvingsgeld. Men verantwoordde het
verhoogde inschrijvingsgeld door te zeggen
dat men voor deze opleidingen gcspeciali-
seerd personeel moest aantrekken en dat
men extra faciliteiten moest voorzien die
een meerkost met zich meebrengen. Verder
legde de KU Leuven ook steeds de nadruk
op de internationale uitstraling die men
met de opleidingen wenste te bereiken.

Loko heeft zich in de zaak van de
VAO's steeds uitgesproken tegen de ver-
hoogde inschrijvingsgelden omdat dit de
demokratisering van het onderwijs in ge-
vaar brengt. Omdat dl' akadernischc over-
heid echter niet wilde tornen aan de zes
VAO's waarvoor nu al een hoger inschrij-
vingsgeld wordt gevraagd, ging Loko op

Na drie maanden van protest en lob-
biewerk van studentenzijde keurden de
dekanen afgelopcn maandag het studenten-
voorstel principieel goed op de AR. Zowel
de beleidsmensen als de studenten kregen
nog wel wat huiswerk op. Vanuit de akade-
rnische overheid moet ervoor gezorgd wor-
den dat het financiële plaatje klopt. Dit zou
geen probleem mogen zijn, gezien op de
AR van december reeds herverdelingen van
het vaste budget voor de VAO's werden
goedgekeurd. Van de kant van de studenten
verwacht men nog een sluitende juridische
formulering. Door uitsluitend aan Vlaamse
studenten automatisch verminderd inschrij-
vingsgeld toe te kennen, zou men immers
tegen het non-diskriminatiebeginsel van
het Europees recht kunnen ingaan. Eens
alle praktische beslommeringen van de
baan, zal studeren weer een klein beetje
meer een recht dan l'en voorrecht gewor-
den zijn.

AchHienduizend achthonderd Irank, eindelijk
Na maanden van protest en lobbywerk
haalde de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (Loko) vorige maan-
dag haar slag eindelijk thuis. Op de
Akademische Raad (AR), het hoogste
beslissingsorgaan van de KU Leuven,
werd het studentenvoorstel met betrek-
king tot het inschrijvingsgeld van Voort-
gezette Akademische Opleidingen
(VAO's) principieel goedgekeurd. Vlaam-
se studenten die nog nooit gewerkt
hebben, betalen vanaf volgend jaar voor
alle VAO's het normale inschrijvingsgeld
van achttienduizend achthonderd frank.

Sinds het onderwijsdekreet van 1991 kun-
nen Vlaamse universiteiten die dat willen,
verhoogd inschrijvingsgeld vragen voor
VAO's. De KU Leuven maakt reeds enkele

zoek naar een pragmatische oplossing.
Het compromis dat uit de bus kwam,

onderscheidt twee kategorieën van st uden-
ten die in aanmerking komen voor vermin-
dcrd inschrijvingsgeld. Een eerste kategorie
zijn Vlaamse studenten die nog nooit ge-
werkt hebben. Omdat zij nog onderhouden
worden door hun ouders - die belastingen
betalen en dus onderwijs mee helpen
financieren - krijgen zij automatisch recht
op het normale inschrijvingsgeld. Daarnaast
is er een restkategorie van studenten die in
aanmerking komen voor een zogenaamde
tuition waiver, een toestemming om vermin-
derd inschrijvingsgeld te betalen op sociale
gronden. In deze kategorie kunnen studen-
ten vallen dic werkzoekend zijn, die in de
non-profitst-ktoren werken of die in het
buitenland afstudeerden. Loes Geuens



Kruistocht
In de lezersbrief van Nico Aerts, Philippe
Roose en Johnny Roosen worden de Kruis-
tochten afgedaan als "Strooptochten onder
de vlag van het kruis" en "een uiting van
religieuze diskriminatie en onverdraag-
zaambeid of intense minachting voor
miljoenen gelovigen over heel de wereld".
Het woord strooptochten roept als van-
zelfsprekend het beeld van ekonomisch
winstbejag op. Toen Urbanus TI in 1095 op
het Konsilie van Clerrnont-Perrand opriep
tot de Kruistocht dacht hij waarschijnlijk
niet aan de materiële verrijking van Euro-
pa. De vele honderdduizenden die have en
goed achterlieten om zich achter Pieter de
Kluizenaar te scharen, begaven zich naar
Jeruzalem, niet om zich te verrijken, maar
om de 'verlossing'.

Het valt evenwel niet te loochenen dat
.er kruistochten waren die eindigden als
strooptocht (bijvoorbeeld de vierde van
1199-1204) en dat er enkelen waren die
zich uit pure moordlust en goudhonger in
het avontuur stortten. Maar daartegenover
staan de persoonlijkheden van Lodewijk IX
en Frederik 11.Lodewijk hield aan zijn twee
kruistochten (de zevende van 1245 tot
1254 en de achtste van 1270 tot 1272) en
zijn heldhaftige dood de titel 'de Heilige'
over. Frederik is een markant geval: hij
verkreeg in 1229 door pure diplomatie de
kontrole over Jeruzalem, Bethlehem en
Nazareth. Wat tegen hem speelde was het
feit dat hij enkele jaren tevoren geëkskom-
municeerd was, waardoor het interdikt viel
over de heilige plaatsen. Desalniettemin
speelde hij het klaar dat kristenen zich vrij
en zonder gevaar konden verplaatsen tus-
sen de drie steden.

De kruistochten worden tegenwoordig
gemakkelijk gebruikt als een slecht ekskuus
om zich van de algemene malaise in kon-
frontatie met de islamwereld te omdoen.
Als de kruistochten al moeten beschouwd
worden als "een uiting van religieuze dis-
kriminatie en onverdraagzaamheid", wat

dan te denken van het statuut van de
Dhimm's in de islamitische landen? Niet-
moslims betaalden (of betalen nog steeds,
in sommige streken) een z~are belasting
om hun geloof vrij te mogen uitoeferien.

Nog een pikant voorbeeld van ver-
draagzaamheid: toen Imad ad-Din Zengi op
21 oktober 1139 het garnizoen van de stad
Baälbek tot overgave had gedwongen, liet
hij, ondanks een eed op de Koran, de gar-
nizoensoldaten kruisigen, de kommandant
levend villen, de mannen afslachten en de
vrouwen verkopen als slavinnen. Toen de
Turken tegen het eind van de Eerste
Wereldoorlog 1,2 miljoen Armeniërs lieten
uitroeien (door Koerden), was er geen
haan die er naar kraaide.

En zo zijn er in de geschiedenis van de
islamitische wereld verschillende voorbeel-
den van zogenaamde verdraagzaamheid te
vinden.

Pieter Van Ostaeyen, licentiaat in de
Moderne Geschiedenis, student eerste

kan Arabistiek en Islamkunde
Sara Geets, studente tweede kan

Moderne Geschiedenis

Po rtoca rero
Ik was verbaasd om in Herman Portoca-
reros (schrijver en Belgisch ambassadeur
op Cuba) laatste boek volgend sitaat te
lezen van Che Guevara: "Het pad van de
bevrijding moet worden gevolgd, zelfs in-
dien dit miljoenen nucleaire slachtoffers
zou maken. Cuba zal zonder vrees door-
gaan tot de slachting die de finale verlos-
sing betekent". Dit was een uittreksel van
een artikel dat Che schreef voor 'Olijf-
groen', het lijfblad van het leger. Het werd
geschreven in 1962, toen Rusland dreigde
om kernwapens op Cuba te zetten als
reaktie op de Amerikaanse middellange-
afstandsraketten in Turkije.

Okee, ik geef toe dat- Che een knappere
kop dan HitIer had, maar wat er in zat was
op zijn minst even gedementeerd (wat
tevens geldt voor iedereen die op zijn kot

Man uit Lovendegem verdacht van
fakbardiefstallen

Vorige week werd een man uit Lovendegem (Meetjesland) aangehouden op verdenking
van diefstal in de Leuvense fakbars. Die juwelen aan de Leuvense drankkroon kregen het
voorbije jaar aanhoudend 'bezoek'. Telkens waren er grote sommen geld weg en waren
deuren, ramen of brandkasten zwaar beschadigd.

Rektor Oosterlinck, die beloofd had zich persoonlijk met de zaak bezig te houden,
ondernam een dappere poging de boef te vinden. Na lange nachten van schaduwwerk en
infiltratie in de onderwereld, dacht de rektor een spoor te hebben gevonden dat leidde
naar het verre Limburg, meerbepaald naar Diepenbeek. Er kon geen twijfel meer zijn: die
verdomde rektor Harry Martens van het LUC wil de uitbreiding van zijn uniefke
financieren met het geld van onze studenten. Daar wilde onze rektor beslist een stokje
voor steken. Hij belde meteen naar de onderzoeksrechter van Hasselt.

Niet alleen Verklaarde die onderzoeksrechter zich onbevoegd, maar er werd onder-
tussen ook een hartig woordje gebabbeld met Oosterlinck op de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad. Wal hel échte politiewerk betreft: de man uit Lovendegem zit in voorlopige
hechtenis. hel onderzoek loopt nog. De verdachte komt niet uit het studentenmilieu. Van
het geld van de Ijlkbars is nog geen stuiver teruggevonden.

(bds)

Hechtzening
Tijdens de wekelijkse race tegen de klok slopen enkele onnauwkeurigheden in het artikel
Het wel en wee van Rektor André (veto 24). Zo werd gesteld dat rektor Oosterlinck geen
enkel initiatief nam voor onderwijsinnovatie. Dat is niet juist vermits de KU Leuven zelf
besliste een eigen onderwijsinnovatiefonds te kreëren.

Deze gelden zijn wel erg bescheiden tegenover de toename van de onderzoeksfond-
sen gerealiseerd door de vorige regering en meebepleit door rektor Oosterlinck ..Een stij-
ging van de onderzoeksfondsen heeft bovendien zijn reperkussies op de basisfinanciering
en dus op de budgetten voor het onderwijs. Elk binnengehaald onderzoeksprojekt leidt
immers tot een aantal indirekte kosten (gebouwen, computers, extra belasting personeel)
- de zogenaamde 'overhead', die op de basisfinanciering verhaald wordt. Dit is een
illustratie van de stk-Imoederlijk c behandeling die het universitair onderwijs ten nadele
van het universitair onderzoek geniet.

Overigens. de uitspraak "Dillerna ns was een naam, Oostcrlinck is een funktie" was
geen sitaat van Poi Verwilt. en ook de "ruzie" tussen Sociale Raad en Van Gcrven. waarop
ex Sora-voorziu cr Wyns doelde, moest een "meningsverschil" zijn.

Ekskuus, de redaktie
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nog een poster van die gek heeft hangen).
Zelfs Philip De Winter zou zoiets nog niet
over zijn lippen kunnen krijgen.

En dan te bedenken dat het telkens dit
tuig (krakers, punkers, beroepsbetogers ... )
is dat gaat betogen tegen het NSV, Haider
enzovoort. Soort zoekt soort zeker?

Rerni Hauman, speciale licerrtie
Marketing- en Salesmanagement
(EHSAL) en Ucentiaat Arabistiek

(KV Leuven)

Fokke &

Zijn vergelijkingen ("intense minachting
voor miljoenen gelovigen over de hele
wereld") en parallellen ("en toont u aan
van hetzelfde kaliber te zijn als de fascisten
van het Blok") vonden we wel erg kort
door de bocht. Sir Thomas More zou zich
omdraaien in zijn graf! Dergelijke drog-
redenen getuigen maar al te vaak van een
gering gevoel voor humor en te weinig
zelfreflektie. Een gevaarlijke kombinatie.
Relativering en humor zien wij juist als een
belangrijk wapen tegen ekstreme denkbeel-
den en fanatieke groeperingen. De cartoons
van Fokke & Sukke zijn onze manier om
een steentje bij te dragen aan het openbare
debat over de normen en waarden van een
kultuur.

En zie wat het tot gevolg kan hebben:
een algeheel 'tnea culpa' van de paus!

Namens de makers van Fokke &
Sukke, Jean-Marc van Tol

Sukke
De ingezonden brief van de heer Dupont
naar aanleiding van de Fokke & Sukke-
cartoon in Veto 23 vraagt om een reaktie.
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Muziekinstrument 6 Teug - Getijde 7 Etappe - Dringend 8 Besraat - Groente -
Nederlandse omroep 9 Genotmiddel - Wand 10 Modder - Graangewas.
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Door Fikip De Keukeleere



Burgerlijk ingenieurs stoppen semestersysteem voor jaren
in de koelkast

Semestereksamens weggestemd

Debat rektorsverkiezingen KU Leuven

'Prof, dr. Bernard Himpens (Fakulteit Geneeskunde - voorzitter VVPL)
Prof. dr. Emiel Lamberts (Fakulteit Letteren - voorzitter KADOC)

Prof. dr. ir. André Oosterlinck (Fakulteit Toegepaste Wetenschappen - rektorskandidaat)
.Iorn Peeters (Loko - studentenvertegenwoordiger),

Prof, dr. Piet Vanden Abeele (Fakulteit ETEW - dekaan)
Prof. dr. Christoffel Waelkens (Fakulteit Wetenschappen - voorzitter VAP)

1) e kogel is door de kerk. Er komen binnen afzien-
bare tijd geen semestereksamens (semeks) in de
fakulteit Toegepaste Wetenschappen. Een voor-

stel tot invoering van het semestersysteem werd op de
'[akulteitsraad van 28 februari bij stemming van ta-
fel geveegd. De studenten juichen deze beslissing toe.

Drie jaar geleden vroeg het Gemeenschappelijk Buro van de
KU Leuven advies aan de Onderwijsraad over het invoeren
van semeks in de eerste kandidatuur. Aanleiding hiervoor
vormden de problemen bij de overgang van sekundair naar
universitair onderwijs, de lage sJaagsijfers in eerste kan en
het dalend aantal studenten. De Onderwijsraad zette enkele
voor- en nadelen op een rijtje maar nam geen uitgesproken
stelling in. Alle fakulteiten moesten zelf maar in eer en ge-
weten nagaan welke oplossing hen het beste leek.

Sindsdien leefde de hang naar semeks vooral in de
groep eksakte wetenschappen. In de herfst van 1999 wer-
den initiatieven genomen om tot een globale invoering van
semeks te komen. Een interfakultaire werkgroep stelde op
19 oktober een aantal modaliteiten op voor een eventuele
invoering van het semestersysteem.

Over de voor- en nadelen van semeks heeft altijd een
hevige diskussie gewoed. Voorstanders argumenteren dat de
studiebelasting lager zou liggen door de spreiding, wat de
slaagkansen vooral in de kandidaturen zou verhogen. Prof-
fen vinden het dan weer aangenaam om studenten in de les
te hebben die hun leerstof van het eerste semester al be-
heersen, zeker als de vakken van het tweede semester hier-
op voortborduren. Een ander argument pro is de Europese
harmonisatie waarvan professor Langeuche. vicerektor ek-
sakte wetenschappen, een pleitbezorger is. Een semestersys-
teem biedt volgens hem meer mogelijkheden voor Eras-
mus- en andere uitwisselingen, omdat men in het buiten-
land eveneens vaak met dergelijk systeem werkt.

Ook de tegenstanders van semeks hebben genoeg pijlen
op hun boog. De verhoging van de slaagkansen wordt fel
betwist. Niet elke eerstekanner slaagt erin om zich binnen
de drie maanden zowel op sociaal als op studievlak aan te
passen aan een nieuwe omgeving. Bovendien valt door
semeks de mogelijkheid van proefeksamens in het water. Of
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de studiedruk minder wordt wanneer men al in januari
voor het uur van de. waarheid staat, valt sterk te
betwijfelen. De vrees bestaat dat studenten ook anders gaan
blokken, meer gericht op van buiten leren van kleine
hoeveelheden. Bij het jaarsysteem is men verplicht om
syntetiserend en analyserend te werk te gaan en inzicht te
verwerven in de samenhang van grotere brokken leerstof.
Tenslotte zijn er ook enkele niet-onderwijskundige
argumenten tegen semeks. Een student die van in het begin
met eksamens in het hoofd zit, zal veel minder geneigd zijn
om aan sport en kultuur te doen of zich in te schakelen in
het verenigingsleven of de fakulteitskringen.

De studenten zijn vanouds niet echt te vinden geweest
voor semeks. Ook bij Toegepaste Wetenschappen is dat het
geval. al werden de laatste tijd wat nuanceringen aange-
bracht. Indien men toch zou overgaan tot een semestersys-
teem, dan diende dat te gebeuren onder strikte voorwaar-
den, namelijk over alle jaren in één keer en in heel de groep
eksakte wetenschappen. Maar het blijft liever niet dan wel.
Dat bleek ook nog eens uit een enquête die de Vlaamse
Technische Kring (VTK) naar alle burgies rondstuurde.

Het voorstel dat uiteindelijk op de fakulteitsraad van 28
februari ter diskussie stond, voorzag in een opdeling van
het akademiejaar in twee semesters van dertien weken
waarna eksamen wordt afgelegd over alle vakken. Deze
regeling zou gelden voor alle studiejaren van de betrokken
fakuJteiten (Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen.
Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschap-
pen) vanaf het akademiejaar 2001-2002. Tot tevredenheid
van de studentenfraktie werd het voorstel weggestemd met
vijftig stemmen tegen veertig bij vijf onthoudingen.

Na de bekendmaking van de uitslag verkJaarde dekaan
Yves Willems dat de stemming een duidelijk resultaat had
opgeleverd en dat hij de beslissing op alle nivo's zou verdedi-
gen. Hij voegde er ook nog aan toe dat hij nu voor de komen-
de vijf jaar geen woord meer wou horen over sernestereksa-
mens. In plaats daarvan stelde hij voor om andere nieuwe
metoden te onderzoeken om het onderwijssysteem te ver-
beteren. Wie Willems een beetje kent, weet dat zijn gedach-
tegang allicht in de richting van permanente evaluatie gaat.
Maar dat is een ander verhaal.

Peter 'Mangelschots

Panelleden:

Herdenking Romero
Op twee februari 1980 kreeg Oscar Arnulfo Rornero,
aartsbisschop van San Salvador. een eredoktoraat van de
KU Leuven. Bij de uitreiking hield hij een toespraak over
NDe politieke dimensie van het geloof vanuit een optie
voor de armen". Zijn ondubbelzinnig engagement voor de
bevrijdingstrijd van de armen in zijn land werd hem
echter niet door iedereen in dank afgenomen. Op 24
maart werd hij brutaal vermoord door een doodseskader,
één dag na zijn dramatische oproep aan het leger om de
repressie te stoppen (Nno mararas").

Twintig jaar na zijn dood wil de universiteit haar
eredoktor gedenken. De Universitaire Parochie stelde in
het kader van het Jubileumjaar een bijzonder herden-
kingsprogramma samen. Iedereen is natuurlijk van harte
welkom. ~
PROGRAMMA
Woensdag 22 maart
·18.15 uur: viering in de Bï;gijnhofkerk, gevolgd door
een broodmaaltijd. .
·20.30 uur: video over Romere. gevolgd door een
gespreksavond, in Begijnhof 16.
Donderdag 23 maart
·20.00 uur: filmvoorstelling 'Romero' met inleiding, in
aula Miehotte. fakulteit psychologie en pedagogie,
Tiensestraa t 102.
Vrijdag 24 maart
.4.00 tot 8.00 uur: ochtendwake met Romere-herden-
king in de Begijnhofkerk. en aansluitend ontbijt in
Begijnhof 16.
.20.00 uur: Romerowake in samenwerking met het
Latijns-Amerika Kommitee. Me-t getuigenissen uit El
Salvador en met medewerking van het solidariteitskoor
Caminhando, in de Begijnhofkerk.
Meer informatie is te bekomen bij Piet Yandevoorde. tel 016/32
9610 of 016/32 02 85.

Het Latljns-Amerikakornmiree organiseert zelf op
zaterdag 25 maart de twintigste Romerodag. Voor deze
landelijke solidariteitsdag moet u wel naar de Beurshalle
in Brugge. Daar kan u tussen negen en vijf kiezen uit
info, debatten, tentoonstellingen, aktie, viering, feest, en
een speciaal gebeuren: 'klanken uit de kloof', een festival
met twintig solidariteitskoren uit heel Vlaanderen. Meer
info: tel. 050/31 17 33 of 050/38 63 51.

VHIOO.10

Auditorium Gaston Eyskens

__0 K,
iuvcnse Overkoepelende Krin~l Orqoniso
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Europees asielbeleid nog in kinderschoenen

Vluchtelingen dreigen slachtoller te
worden van Europese integratie
rn zowat elke lidstaat van de Eu-

ropese Unie laait de diskussie
rond de aanpak van het vluch-

telingenprobleem op. Toch slagen de
lidstaten er niet in tot een gezamen-
lijke aanpak van het probleem te ko-
men. Tot op heden wordt er vooral
gekibbeld over een gelijke verdeling
van de lasten van de opvang, waarbij
vooral de staten die willen toetreden
tot de Unie geviseerd worden. Over de
menselijke kant van de zaak en een
eengemaakte asielprocedure werd
nagenoeg nog niets gezegd.

In België worden regularisaties doorgevoerd.
Het zuiden van Spanje wordt geteisterd
door uitbarstingen van vreemdelingenhaat
tegen de immigrerende Noord-Afrikaanse
gastarbeiders in de groente- en fruitteelt.
Ekstreem-rechts is aan de macht in Oosten-
rijk ... Overal gaat het vluchtelingendebat
gepaard met hevige kontroverse. De tijd
echter dat het vluchtelingenprobleem een
zaak van de afzonderlijke landen in Europa
was Ligt reeds lang achter ons. Om verschil-
lende redenen dringt zich een Europees
asielbeleid op, In het kader van de Europe-
se Unie werden de Schengen-overeenkom-
sten gesloten waardoor de binnengrenzen
tussen het merendeel van de lidstaten weg-
vielen. Zo kan men van het ene naar het
andere land reizen zonder dat er grenskon-
troles plaatsvinden.

Hoewel vluchtelingen niet zomaar hun
land van opvang mogen verlaten, houdt
hen in de praktijk maar weinig meer tegen.
Duidelijkheid over welke lidstaat de asiel-
aanvraag moet behandelen, dringt zich dus
op. Zoniet bestaat het gevaar dat asielzoe-
kers aan het zogenaamde asylum-shoppinq
gaan doen wanneer hun aanvraag in het
land van eerste opvang afgewezen is. Op
die manier kunnen asielzoekers jaren rond-
dolen op zoek naar een land dat hen opvangt.

Menselijk

De noodzaak aan een eengemaakt Eu-
ropees beleid omtrent vluchtelingen steunt
echter ook op inhoudelijke argumenten. Zo
hebben alle lidstaten de Konventie van Ge-
nève ondertekend maar zijn er grote onder-
linge verschillen in de toepassing ervan. De
ene lidstaat is veel restriktiever dan de an-
dere met betrekking tot de de vluchtelin-
gendefinitie die in de Konventie wordt ge-
bruikt en de asielprocedures bieden niet
overal dezelfde waarborgen. Uiteindelijk is
er een situatie gekreëerd waarbij de lidstaat
die over het asielverzoek oordeelt van door-
slaggevend belang is voor de kansen op
erkenning als vluchteling.

Bovendien is het zo dat er nu een ver-
plichting op de Europese Unie rust om een
degelijk vluchtelingenbeleid op poten te
zetten. Sinds het Verdrag van Amsterdam
heeft de Europese Unie op gedetailleerde
wijze de bevoegdheden van de Raad van
Europa inzake immigratie- en asielbeleid
opgesomd. De vooropgestelde maatregelen
moeten tegen het jaar 2004 worden geno-
men. Hoewel de Raad dus de bevoegde in-
stantie is om deze maatregelen te nemen,
speelt de Europese Kommissie een minstens
even belangrijke rol. Zij heeft op de Euro-
pese topkonferentie in het Finse Tampere
(14-15 oktober 1999) de opdracht gekregen
om de nodige maatregelen uit te werken
die het Europese asielbeleid gestalte moeten
geven.

Totnogtoe is er van de geplande rege-
lingen echter niet veel in huis gekomen. In
Tampere werden veel mooie principes en
beloftes voorgesteld zonder dieper in te
gaan op de praktische uitwerking ervan. Zo
beloofden de lidstaten meer te doen aan de
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echte oorzaken van migratie. Naast het be-
strijden van armoede en werkloosheid moet
er meer aandacht komen voor konflikt-
preventie, mensenrechten en de bescher-
ming van minderheden, vrouwen en kinde-
ren. Wat de daadwerkelijke opvang van
vluchtelingen betreft, werd het het Fort
Europa alleen maar versterkt.

Wel besloten de staten tot het nemen
van repressieve maatregelen tegen de kate-
gorieën van onechte vluchtelingen, zoals de
slachtoffers van mensensmokkel, maar tot
een eengemaakte asielprocedure is het -
overigens naar verwachtingen - niet ge-
komen. Volgens de European Counsel on
Refugees and Exiles (ECRE) is het Europa
zelf echter dat verantwoordelijk is voor het
groeiende sukses van die mensensmokkel.
Hun redenering is dat het niet verwonder-
lijk is dat als je alle legale toegangspoorten
tot Europa afsluit, mensen een beroep doen
op illegaal werkende en malafide mensen-
smokkelaars. Trouwens, zo oordeelt de
ECRE, doet het feit dat men op een illegale
manier naar Europa komt, geen afbreuk aan
het recht van asiel. Het is niet omdat je met
een vals paspoort Europa binnenraakt datje
een valse asielzoeker bent. Veel vluchtelingen
kunnen trouwens niet aan de nodige
reisdokumenten en paspoorten geraken.

De hoop ·van de vluchtelingen ligt nu
bij Europees kommissaris Vittorino. Hij is
verantwoordelijk voor het asielbeleid en
heeft ai te kennen gegeven redelijk ver te
willen gaan in de harmonisatie van het
asielbeleid. Ook het Europees parlement
heeft zich in het recente verleden al vaak
geprofileerd als een pleitbezorger van een
geharmoniseerd asielbeleid. Zoals gezegd is
het echter de Raad die beslist en daar zijn
vooral de Duitsers, Fransen en Nederlanders

de grote voortrekkers. Zij vangen dan ook
het meeste vluchtelingen op en zijn dus meer
gebaat bij een zo evenredig mogelijke sprei-
ding van aantallen en lasten. Vooral Duits-
land pleit al jaren voor een eerlijkere burden-
sharinq, via een financiële bijdrage of een
fysieke spreiding over de lidstaten.

Ook België liet zijn stem reeds horen.
Ons land bepleitte in Tampere een vorm
van bijkomende bescherming voor de grote
groep asielzoekers die geen vluchteling zijn
onder de Konventie van Genève. Ook die
mensen hebben nood aan bescherming en
kunnen niet teruggestuurd worden. Daar-
om wou België voor hen een zogenaamd
B-statuut organiseren. Het pleidooi voor'
een bijkomende bescherming op Europees
nivo is uiteraard toe te juichen. Anderzijds
is België weinig konsekwent met zichzelf.
Bijkomende bescherming wordt blijkbaar
niet zo belangrijk geacht dat België zelf al
konkrete initiatieven zou nemen in deze
materie. Hoewel de asielprocedure binnen-
kort lIYordt hervormd - de voorbereidin-
gen zijn al druk bezig - wordt er met geen
woord gerept over een bijkomende bescher-
ming, laat staan over het uitwerken van
een statuut voor deze kategorie van de
facto-vluchtelingen.

De vluchtelingenproblematiek weegt
ook op de toelatingsprocedure voor de
kandidaat-lidstaten. Het asielbeleid zoals
het op dit moment gevoerd wordt, is hen
opgedrongen. In dit opzicht bevinden deze
Centraal- en Oost-Europese staten zich
tussen hamer en aambeeld. Willen zij toe-
treden, dan zullen zij de bestaande regle-
mentering moeten overnemen. Maar als zij
die maatregelen toepassen en zich inscha-
kelen in het Europese asielbeleid zullen zij
in de toekomst de grootste aantallen asiel-

zoekers moeten opvangen en zullen zij
funktioneren als bufferstaten voor de hui-
dige EU-lidstaten. Vooral de toepassing van
de Konventie van Dublin zal daarvoor zor-
gen. Grof geschetst komt de toepassing van
de Konventie erop neer dat de staat waar-
langs de vluchteling de EU binnenkomt,
verantwoordelijk is voor de behandeling
van het asielverzoek. Geografisch gezien zal
dat in de meeste gevallen een Centraal- of
Oost-Europees land zijn.

Lichtpunten

Toch vallen er enkele lichtpunten te
bespeuren in het Europees beleid. Momen-
teel wordt gewerkt aan een Europees
vluchtelingenfonds, dat de financiering van
projekten rond vluchtelingen in Europa
moet stroomlijnen. Het uitgetrokken budget
- zesentwintig miljoen euro dit jaar -
wordt door'IWaarnemers echter aan de lage
kant beschouwd en ook over de manier
waarop het geld zal-worden aangewend be-
staat nog veel onduidel!jkheid. Verder heeft
men eindelijk werk gemaakt van een struk-
turele aanpak van de vluchtoorzaken door
de oprichting van de High Level Working
Group on Immigration and Asyl urn
(HLWGIA), die al een aantal aktieplannen
voor een reeks landen van herkomst van
asielzoekers heeft opgesteld. Volgens de
ECRE dreigt de aanpak van deze HLWG
echter zo restriktie! te worden dat het in de
toekomst alleen nog moeilijker zal worden
om de EU binnen te komen. Men werkt
immers vooral aan LOegangsbeperkende
maatregelen zoals het installeren van im-
migratie-ambtenaren aan de luchthavens
en het regelen van terugname-overeen-
komsten met de landen van herkomst.

Een asielbeleid waarbij Europa zich
van zijn humane kant laat zien is duidelijk
nog niet voor morgen. Men kan zich echter
evenzeer de vraag stellen naar de zin van
een uitgewerkt en humaan Europees
asielbeleid als in de toekomst minder en
minder mensen hun toevlucht tot Europa
kunnen nemen om bescherming te zoeken
tegen vervolging.

Nikolas Cloet
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Briefschrijfaktie in Alma rond gesloten vluchtelingencentra

ijnheer de minister, er worden
onschuldige mensen opgesloten

Is u ging dineren in Sedes of Al-
ma Twee, bent u vast en zeker al
lastig gevallen door de mensen

van Gastvrij Leuven. Zij willen stu-
denten motiveren brieven te schrijven
naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken, waarin onder andere de op-
sluiting van (minderjarige) àsielzoe-
kers wordt aangeklaagd.

Gastvrij Leuven is een bundeling van orga-
nisaties en individuen die samen willen na-
denken over een open en gastvrij asiel- en
migratiebeleid. Zij willen aktiviteiten en ak-
ties organiseren in solidariteit met vluchte-
lingen en mensen zonder papieren, en het

kontakt tussen Belgen en die mensen be-
vorderen. Dat kan je lezen op het foldertje
van de jongste telg onder de Leuvense jon-
gerenverenigingen. In december van vorig
jaar kwamen leden van verschiliende poli-
tieke jongerenverenigingen bijeen om 'over
de partijgrenzen heen' een initiatief te ne-
men rond de vluchtelingenproblematiek.

Geografie
Op de stichtingsvergadering van Gast-

vrij Leuven was nog niet geheel duidelijk
welke richting het initiatief uitging. Anke
Dewilde (studente geografie aan de KU
Leuven en tijdens de vakantie begeleidster
in het open vluchtelingencentrum van

Kapellen): "We waren eerst van plan een
fakkeltocht te houden. Daar krijg je veel
aandacht mee van de media, maar mensen
écht mobiliseren doe je dan niet. Daarom
hebben we besloten om ons aan een brief-
schrijfaktie te wagen."

De schrijfsels, van Gastvrij Leuven ko-
men terecht in de brievenbus van de mini-
ster van Binnenlandse Zaken Antoine Du-
quesne. Vooral de politiek van de gesloten
asielcentra krijgt ervan langs in de brieven:
"Niet zonder enig gevoel voor teleurstelling
stel ik vast dat het beleid van de regering
jegens mensen zonder wettige verblijfstatus
niet van haar inhumaan karakter ontdaan is,
de verstreken regularisatieperiode ten spijt.
Nog steeds worden onschuldige mensen op-

Juristen nemen deel aan pleitwedstrijd in
Washington

Met het pleitvirus besmet
aar jaarlijkse gewoonte nemen rechten studenten deel aan internationale
pleitwedstrijden. Er zijn verschillende van dergelijke toernooien, waar
telkens ploegjes van een vijftal getalenteerde juristen worden heenge-

stuurd. Meestal komen respektievelijk internationaal recht, internationaal hu-
manitair recht en de mensenrechten aan bod. De meest prestigieuze wedstrijd is
misschien wel de Philip C. Jessup International Law Moot Court Cornpe-
tition in Washington.

De Leuvense delegatie, vertegenwoordigd
door Ellen Goetstouwers, Sophie Peper-
streete, Kira Vermang. Koe n raari Theeuwis-
sen en Yves Sacre.as, won op 26 februari de
nationale ronde van de Vrije Universiteit
Brussel (VUB) en trekt in de paasvakantie
naar Washington. Vorige jaren dongen ook
Namen, Gent en Antwerpen mee naar de
eer om België in de Verenigde Staten te
vertegenwoordigen. Dit jaar was de tegen-
stand niet echt groot. De ploeg van de VUB
werd volgens de Leuvense studenten een
beetje aan haar lot overgelaten en was ook
minder goed voorbereid. Toch was de na-
tionale ronde een zenuwachtige bedoening.
Twee Leuvenaars moesten samen met de
Brusselse tegenstanders anderhalf uur in
een kamertje wachten op het ultieme pleit-
moment.

Virus
Lange tijd geleden, in 1987, won de

KU Leuven de internationale ronde. Vorig
jaar eindigde de Leuvense ploeg op de acht-
tiende plaats. In Washington zal er gedu-
rende drie dagen tegen vier verschillende
landen gepleit worden. Na deze voorronde
volgt er een soort bekerfinale: de winnaar
schakelt zijn tegenstander rechtstreeks uit.
De Leuvense ploeg zou goed voorbereid
zijn, maar een portie geluk is steeds nood-
zakelijk. Veel hangt af van de tegenstanders
die je in de voorronde treft. Aziaten zouden
zich een jaar aan een stuk voorbereiden.

Ook de Duitsers zijn gevreesde tegenstan-
ders. De Angelsaksische landen genieten
het taalvoordeel en hebben meer de traditie
van pleiten en aktief optreden.

Deuren
De fiktieve zaak handelt over een virus

dat via de lucht overdraagbaar is en de ge-
zondheid van de bevolking van een ont-
wikkelingsland bedreigt. Een multinational
uit een industrieland heeft in dat ontwikke-
lingsland een dochterbedrijf dat een farma-
ceutisch middel test op de plaatselijke be-
volking. De autoriteiten in het industrie-
land pretenderen dat de manier waarop de,
testen uitgevoerd worden een inbreuk op
de mensenrechten impliceert en waarschu-
wen voor de konsekwenties. Het ontwikke-
lingsland meent dat de mensenrechten niet
geschonden worden en verplicht het filiaal
om de testen uit te voeren, zoniet zal twin-
tig procent van de bevolking sterven. Twee
mensen van de Belgische ploeg kruipen in
de huid van het ontwikkelingsland, terwijl
de drie anderen het industrieland vertegen-
woordigen, dit telkens tegen andere ploe-
gen. Uiteindelijk komt de zaak voor het In-
ternationale Gerechtshof. De partijen moe-
ten hier uitermate beleefd zijn: het Hof
wordt met stijlformules aangesproken alvo-
rens men zijn zegje kan doen. Bovendien
werkt men met tijdslimieten. Rechters,
professoren, voormalige deelnemers, advo-
katen en ambassadeurs zullen de jury vor-
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Algemene Vergadering Acco
Op dinsdag 28 maart 2000 organiseert de Koöperatieve Vennootschap Acco haar
algemene vergadering van aandeelhouders. Iedereen die een lidkaart heeft (dát kaartje
met die oude foto erop) is welkom.

De vergadering heeft eerst een formeel gedeelte: de [aarrekentng en het budget
dienen te worden goedgekeurd. Sommige bestuurders worden benoemd, anderen
ontslagen. Daarna moet kwijting worden gegeven, Om de vergadering af te ronden, is er
gelegenheid vragen te stellen ovêr het beleid van Acco. Wie vragen of opmerkingen heeft
voor Acco is van harte welkom.

(ndm)

men. De ploegen mogen geen teken geven
van welk land ze afkomstig zijn.

De pleitwedstrijd is zeer duur. Voor het
hotel en de reis wordt de prijs op tweehon-
derdduizend frank geschat. Sponsors zijn de
alumni van het Vlaams Rechtsgenootschap
(VRG), de fakulteit Rechten en enkele ad-
vokatenkantoren. Interesse voor het inter-
nationaal recht en mond-aan-mondreklame
door vroegere deelnemers maakten de ju-
risten warm voor de wedstrijd. De pleit-
wedstrijd heeft ook de reputatie deuren te
openen. Het is natuurlijk wel zo dat de stu-
denten die kunnen participeren, geselek-
teerd werden en dus tot de betere studen-
ten behoren. De deelnemers van vorig jaar
studeren in Chicago of werken bij een zeer
groot advokatenkantoor. Dit wordt niet be-
schouwd als de reden om te participeren,
maar wel als een prettige nevenwerking.

gesloten in gesloten asielcentra. Nog steeds
leven mensen zonder papieren in totale onze-
kerheid. En nog steeds lijken de beleidsmakers
niet geneigd om de eigenlijke bron van het
vluchtelingenprobleem aan te pakken:

De schrijvers willen minister Duquesne
ook wijzen op het Internationaal Verdrag
over de Rechten van het Kind dat België in
1991 ondertekende. Nu, acht jaar later,
treedt ons land dit verdrag nog steeds met
de voeten door .de opsluiting van tientallen
kinderen in gesloten vluchtelingencentra .

Gastvrij Leuven poot haar schrijftafel-
tjes neer in Alma Twee en Sedes. Ondertus-
sen wordt op video de schrijnende getuige-
nis getoond van een vrouw die in een ge-
sloten centrum heeft gezeten. Ook een po-
litrcus werd geïnterviewd. Hij ontkent het
verhaal van de_:Vrouw.

Er zijn tot nu toe driehonderdtwintig
brieven geschreven. De aktievoerders zijn
ook van plan om in de Leuvense scholen
uitleg te gaan~geven over het asielbeleid en
de konsekwent(es ervan.

Bart De Schrijver
Kontaktadres. Mechelsestraat 116, ofwel Anke
Dewilde, GSM 0478/37 0358.

Internationaal sukses in Washington
kost de deelnemende studenten zweet en
tranen. Kira lucht graag haar hart en wenst
de situatie te schetsen: sinds vorige week
begon ze haar belangrijkste kursus te
onderlijnen. Ellen vertelt hoe zwaar de
kerstvakantie wel was: men stopte ten
vroegste om één uur 's nachts met het
opstellen van de konklusies. Koenraad
kombineert de pleitwedstrijd met een
funktie bij het VRG, maar algemeen wordt
de vrije tijd van de groep beheerst door dit
ene evenement. Unaniem wordt er beaamd
dat een pleitwedstrijd niet bevorderlijk is
voor je sociale kontakten en je liefdesleven.
Ondanks de vele opofferingen vinden de
vijf studenten de pleitwedstrijd echter een
bijzonder toffe ervaring.

Nathalle Van Leuven

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

KRINGLOOPCENTRUM
Algemene Vergadering Acco op dinsdag 28 maart 2000 om 19 uur in de studio Pedagogie,
Yesaliusstraat 2 in Leuven. Vergeetje Acea-lidkaart niet.
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minister van Justitie Marc Verwilghen. heeft voor jeugddelin-
kwenten, op pagina zeven. De alternatieven die-geboden worden
voor het streng straffen van jongeren komen ruimschoots aan bod
in het interview op de middelste bladzijden. Om te eindigen
nemen we een kijkje langs de andere kant van de tralies, voor vele
mensen nog een onbekende schemerzone, namelijk die van het
het justitieel welzijnswerk. Je raadt het ongetwijfeld: pagina tien.

Katern gevangenissen
Er zijn in dit land én in deze stad hoge muren, tralies en sellen.
Als je iets fout doet, word je gestraft. Zware fouten brengen zware.
straffen met zich mee. Dat lijkt logisch. Toch zijn er grove kantjes
aan de problematiek. Eens gevangen sta je volkomen machteloos.
Eenvoudige zaken als je kledij, je sportbeoefening, je persoonlijk-
heidsontplooiing en je familiekontakten zijn evidenties die ver-
vagen.

In het eerste luik van deze katern wordt het beleid rond het
gevangeniswezen belicht. Daarover leer je alles op deze pagina.
Vervolgens gaan we in op de plannen die de Witte Ridder, alias

van Justitie staat. Deze heeft bevoegdheid
over zes grote afdelingen, waaronder het
Direktoraat-Generaal Strafinrichtingen
(DGSI) en het Direktoraat-Generaal Rech-
terlijke Organisatie.

Op dit ogenblik heeft de minister van
Justitie inspraak in het beleid van het Direk-
toraat-Generaal Strafinrichtingen, waardoor
dat te weinig autonoom kan werken. Als de
federale regering besluit een ander beleid te

sterk op de voorgrond. Dat houdt in dat je
kriminaliteit beschouwt als een inbreuk op
mensen en relaties. De betrokken partijen
- slachtoffer, dader en maatschappij -
moeten de gelegenheid krijgen die ver-
stoorde relaties te herstellen. Zo wil men
evolueren van een vergeldend strafrecht,
waar de schuld en de strafmaat centraal
staan, naar een herstelrecht met als kern-
begrippen de verwachtingen en behoeften
van de betrokken partij. Het is wel niet de
bedoeling dat het strafrecht zich al te sterk
op de slachtoffers richt. Daders moeten ook
gerespekteerd worden, als mens en als
burger. Om dit te verwezenlijken, stelt de
. minister een aantal projekten voorop.

Vooreerst zal de penitentiaire beginse-

Welk beleid wil Verwilghen?

De gevangenis op drift
en invalshoek die vaak achter-
wege gelaten wordt wanneer
over gedetineerden en gevange-

nissen gesproken wordt, is die van het
beleid. Een en ander loopt verkeerd:
overbevolking, verouderde gevange-
nissen, de macht van de gevangenis-
direkteurs. In een poging hieraan te
verhelpen, heeft minister van Justitie
Marc Verwilghen een detentieplan
toegevoegd aan zijn veiligheidsplan,
dat een paar maanden geleden is
bekendgemaakt.

Hét grootste probleem: de uitvoering van
de vrijheidstraf is sinds het ontstaan van
België niet wettelijk geregeld. Vorige eeuw
werd wel poging daartoe gedaan, maar

, ruim honderdvijftig jaar later is er nog
steeds geen parlementaire regeling. Op dit
moment worden gevangenissen grotendeels
gerund op basis van omzendbrieven van
het ministerie van Justitie. In 1996 gaf
toenmalig minister van Justitie Stefaan De
Clerck opdracht aan strafrechtspecialist
Lieven Duponr van de KV Leuven een
voorontwerp van Beginselenwet gevangeniswezen
en tenuitvoerlegging van de vrijheidstraffen te
schrijven. Na een jaar onderzoek voltooide
de prof zijn taak. Op dit ogenblik vergadert
de kommissie Dupont over het wetsont-
werp. Naar alle waarschijnlijkheid wordt
het binnenkort ter stemming aan het parle-
ment voorgelegd.

Overbevolking

Het beleid rond gevangenissen heeft
het hoofd te bieden aan heel wat ernstige
problemen. Overbevolking, verouderde
gevangenissen, gevangenisdirekteurs die te
veel autonomie kennen - het is maar een
kleine greep uit het gamma.

Gevangenissen kunnen in principe
worden opgedeeld in twee groepen, name-
lijk strafhuizen en arresthuizen. In een
arresthuis verblijven gedetineerden die nog
niet berecht zijn maar in voorlopige hechte-
nis zitten. Een strafhuis herbergt personen
die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf.
Dit onderscheid is echter verwaterd ten
gevolge van overbevolking.

België heeft momenteel tweeëndertig
gevangenissen. In Vlaanderen zijn er zes-
tien, in Brussel twee en in wallonië veer-
tien. Er is ook één 'inrichting tot bescher-
ming van de maatschappij, die zich in
Franstalig België bevindt. Te weinig en ver-
ouderd, en dus krijgen sommige gevange-
nissen in de nabije toekomst meer sellen of
een modernere infrastruktuur. Ook zullen
er nieuwe stralinrichtingen komen.

Een gevangenisdirekteur heeft vrij veel
autonomie. Hij kan bijvoorbeeld beslissen
of een gevangene een filmvoorstelling mag
bijwonen of niet. zonder dat hij deze beslis-
sing moet motiveren. Het spreekt vanzelf
dat dit aanleiding kan geven tot willekeur.
Het beleid in de gevangenissen onderling is
ook nog eens verschillend en hangt af van
onder andere de ingesteldheid van direk-
teurs. middelen, grootte en architektuur.

Het gevangeniswezen in ons land
wordt beheerd door een sekretaris-gene-
raal, die onder het gezag van de minister
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(foto Steven Val! den Eede)

voeren, moet het personeel van de instel-
ling zich aanpassen. De opdrachtsvcrklaring
van het DGSl. die het enkele jaren geleden
opstelde, benadrukt veiligheid en reïntegra-
tie. De nieuwe minister van Justitie Marc
Verwilghen vilJdt echter vooral de lierstel-
gedachte belangrijk. Dus moet de opdrachts-
verklaring worden herschreven en het
beleid aangepast.

lenwet aangepast worden. Hierdoor wil
men de rechten en plichten van gedetineer-
den binnen een strafinstelling regelen. Een
tweede projekt behandelt de ekstcrne
rechtspositie van gevangenen. Alle beslis-
singen daarover zullen genomen worden
door strafuitvoeringsrechtbanken. Dat gaat
dan over het toekennen van penitentiair
verlof. elektronisch toezicht enzovoort. Om
dit projekt mee te helpen realiseren wordt
er een Kommissie Straf'uitvocringsrcchtban-
ken opgericht.

Voor bepaalde ernstige delikten zal de
regering werk maken van de onsamendruk-
baarhcid van de straf. Samendrukbaarheid
wil zeggen dat iemand die meerdere mis-

Antwoord

De minister heeft namelijk een detentie-
plan iocgevoegd aan zijn veiligheidsplan, in
een poging op de problemen een antwoord
te bieden. Daarin komt de herstelgedachte

(nvl/avdm)

drijven pleegt, de straf krijgt van het mis-
drijf dat de hoogste strafmaat kent. Op dit
punt loopt~et detentieplan mank. Het in-
perken van deze samendrukbaarheid zal er-
voor zorgen dat de gevangenissen meer en
meer be~lkt worden met langgestraften.
• Overbevolking wil men dan weer aan-
pakken via verschillende deelprojekten.
Evaluatie van de v()orlopige hechtenis is
een eerste initiatief. Men denkt er bijvoor-
beeld aan het elektronisch huisarrest in te
voeren. Een tweede deelprojekt draait rond
straf toemeting. Sommigen pleiten ervoor
gevangenisstraf slechts als allerlaatste op-
lossing te beschouwen, en alternatieve
straffen uit te werken.

Overigens wordt overbevolking mede-
veroorzaakt doordat er ook psychiatrische
patiënten in strafinrichtingen zitten. Zij
horen in principe natuurlijk thuis in een
gespecialiseerde medische instelling. Het
detentieplan deelt geïnterneerden op in drie
groepen: hiqh-riskpatiënten, medium-risk-
patiënten en low-riskpatiënten. Het rappon
van de kommissie Internering wordt nu
grondig bestudeerd op het kabinet van Jus-
titie. Daarna zal met de sektor zelf overleg
gepleegd worden omtrent mogelijke akties.

Konsulent
In de gevangenissen zelf worden

herstelkonsulenten aangesteld. Die hebben
onder andere de opdracht gedetineerden te
informeren over de verantwoordelijkheid
die ze dragen ten opzichte van hun slacht-
offer, en het slachtoffer informeren over
het detentietrajekt. Vormingsdiensten van
de administratie en de universiteiten gaan
het profiel van zo'n konsulent verder uit-
werken. Op dit ogenblik lopen er al herstel-
projekten in zes gevangenissen.

Op het detentieplan zijn er verschil-
lende kritieken te formuleren. Het begrip
herstelrecht in het plan van minister
Verwilghen verwijst naar wat men in de
kriminologie restorative justice noemt. Dat
wil zeggen dat de dader gekonfronteerd
wordt met zijn daad en dat het slachtoffer
kan zeggen wat hem of haar is aangedaan.
Hierbij geeft men als het ware het konflikt
terug in handen van de rechtstreeks betrok-
ken partijen.

Op dit ogenblik is er een wettelijke
regeling voor strafbemiddeling. maar deze
vorm van straf toemeting wordt in de mees-
te arrondissementen slechts marginaal toe-
gepast. Over de manier waarop de herstel-
gedachte in voege moet worden gebracht.
blijft de minister zeer vaag. Zoals het er nu
uitziet, lijkt het alsof men het herstelrecht
voor de kar van de traditionele strafrechts-
pieging wil spannen.

Wanneer Verwilghen het over herstel
heeft. betrekt hij daarbij ook de gevangenis-
sen. Eén initiatief in deze richting is het
aanwerven van herstelkonsulenten. In het
detentieplan somt de minister wel een
aantal opdrachten op voor deze nieuwe
beroepskategorie. maar ook hier blijft het
heel vaag. De bewoordingen laten een
dermate grote interpretatieruimte over, dat
er over de operationele invulling van dit
beroep nog veel dient gezegd te worden.

De problemen die hier gesitueerd wer-
den, zijn zeker geen ekshaustieve opsom-
ming. Ze tonen aan dat er nog enorm veel
werk aan de winkel is in de uitvoering van
de gevangenisstraf.

Luc Robert
An Van De Moortel
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Justitieel welzijnswerk in het vroegste stadium

ens in de penarie van het ge-
vangeniswezen geraakt, staan er
buiten de gevangenismuren nog

honderdduizend obstakels in de weg
voor.een menselijk bestaan.
Huisbazen bijvoorbeeld dreigen vaak
de inboedel van de gevangene op
straat te zetten. Vele vragen en
problemen hopen zich op in een
eenzame sel. Lang geleden startten
vrijwilligers met het bezoeken van de.
gedetineerden. Momenteel bestaat er
ook het justitieel welzijnswerk,
georganiseerd in VZW's, dat subsidies
krijgt van de Vlaamse regering.

Vanaf het moment dat iemand een misdrijf
gepleegd heeft. zelfs indien hij nog niet in
aanraking is gekomen met de politie. kan
hij beroep doen op het justitieel welzijns-
werk. Vroeghulp. een afdeling van het justi-
tieel welzijnswerk. koncentreert zich op het
eerste stadium van kontakt tussen de kliënt
en de strafrechtsbedeling. Zij begeleiden
voornamelijk mensen in voorlopige hechte-
nis.

Anderhalf
'I

Veto: Is er sprake van een opwaardering van
het justitieel welzijnswerk?
Katlijn Vander Meeren: «Onlangs zijn er
voor het justitieel welzijnswerk subsidies
vrijgekomen. Mieke Vogels. bevoegd voor
de Vlaamse welzijnsektor. geeft extra mid-
delen. Wij krijgen dit jaar anderhalve man-
kracht bij en volgend jaar zal er nog uit-
breiding komen. Justitieel welzijnswerk en
slachtofferhulp zijn stokpaardjes van de mi-
nister. Ik denk dat dit vooral gekomen is
sinds de affaire-Dutroux. Voordien waren
we een sektor die weinig aandacht kreeg.»
Veto: Wat houdt vroeghulp precies in?
Vander Meeren: «Allereerst geven we ju-
ridische informatie aan de kliënt. Mensen
die in voorlopige hechtenis zitten. moeten
regelmatig voor de raadkamer verschijnen.
Ze vragen zich af wat dat is. hoc het daar
aan LOegaat. Ze vragen zich af of ze een
advokaat of een pro-deo-advokaat moeten
kontakteren. Ook helpen we met prakti-
sche problemen: mensen moeten soms heel
plots naar de gevangenis. Zo zijn er af en
toe nog dieren in huis en vraagt men ons
om een dierenasiel te zoeken. Heel veel
mensen zijn alleen en zouden absoluut niet
weten aan wie ze dat kunnen vragen. De
werkgever moet vaak verwittigd worden.
De emotionele hulp is bovendien erg be-
langrijk. De aanhouding is heel ingrijpend.
zeker als dat de eerste keer gebeurt. Een
aantal mensen zitten met een schuldgevoel
dat ze kwijt willen. hebben problemen
omwille van de scheiding. enzovoort. Als
het nodig is. verwijzen we mensen door
naar andere diensten. Dit gebeurt bijvoor-
beeld bij alkohol-en drugproblemen of
psychiatrische problemen. Verder werken
we voorstellen uit voor een vrijheid onder
voorwaarden (VOV).»

«Het is zo dat. wanneer het onderzoek
loopt. de onderzoeksrechter een opdracht
kan geven dat de dader vrij mag worden
gelaten onder voorwaarden. Voor de men-
sen. voor wie de onderzoeksrechter geen
VOV heeft aangeboden. zoeken wij naar
een mogelijkheid indien de kliënt dat wil.
Enkel in Leuven houdt het justitieel wel-
zijnswerk zich bezig met het voorstellen
van de VOV.»

«Voor de wet op de VOV bestond, werd
er een sociaal rapport afgegeven aan de on-
derzoeksrechter. Toen de wet er gekomen
is, hebben we besloten dat we ons met deze
problematiek zouden blijven bezighouden.
Dit gebeurt in samenspraak met de advo-
kaat. Jonge advokaten zijn steeds blij dat ze
kunnen samenwerken met onze dienst,
omdat ze vaak nog geen zicht hebben op
welke alternatieven er bestaan naast de ge-

Veto: Vroeghulp koncentreert zich op het eerste
stadium van kontakt tussen de kliënt en de straf-
rechtsbedelinqï Op welke manier vinden demen-
sim de weg naar uw dienst?
Vander Meeren: «De grootste groep die
beroep doet op onze dienst, zijn mensen die
in voorlopige hechtenis zitten in de hulpge-
vangenis van Leuven. Iedereen die in de
hulpgevangenis terechtkomt, wordt auto-
matisch gezien door de sociale dienst. We
hebben een voorstellingstekst van vroeg-
hulp, die daar gegeven wordt aan de kliënt.
Op basis van die tekst kunnen ze kiezen of
ze kontakt willen met iemand van vroeg-
hulp of niet. Verder worden mensen, die
niet in de gevangenis zitten, doorverwezen

via rijkswacht en politie. Dit gebeurt bijvoor-
beeld wanneer de politie weet dat iemand
alkoholproblemen of familiale problemen
heeft. Toch worden er nog niet zo veel
mensen doorverwezen door rijkswacht en
politie. We proberen daaraan te werken. »
Veto: Is hel niet moeilijk om deze mensen,
wiens job bestaat uil repressief optreden, aan te
moedigen om de dader door te verwijzen voor
opvang in de welzijnsektor?
Vander Meeren: «Mijn kollega beeft vor-
ming gegeven aan ordediensten. Ze zei dat
het voor een aantal rijkswachters en politie-
agenten nog moel ijk is om de dader door te
verwijzen naar de hulpverlening. We mer-
ken dat de dienst slachtofferhulp veel meer
doorverwijzingen krijgt. Het belangrijkste is
eigenlijk dat zij al weten dat wij bèstaan. »

Werkgever

Veto: Tijdens een voorlopige hechtenis wacht de
dader op een uitspraak van de rechter. Er is grote
gerechtelijke achterstand met bijzonder lange
wachttijden tot gevolg. Hoe belastend is dit voor
de gedetineerden?
Vander Meeren: «Het verschrikkelijke aan
de voorlopige hechtenis is dat je niet weet
hoe lang je in de gevangenis zit. Het is heel
moeilijk in te schatten wanneer iemand
gaat vrijkomen. Het vervelende is ook dat
hoe langer iemand in de gevangenis zit,
hoe verschrikkelijker de gevolgen worden
voor de persoon in kwestie. Na één maand
voorlopige hechtenis mag een werknemer
van zijn werkgever misschien nog terug-,
komen, maar na twee maanden is dat vaak
niet meer het geval. Ook 'de huisbaas kan
één of twee maanden worden betaald,

vangenis. maar indien de voorlopige hechtenis maan-

den duurt, verliest men vaak zijn woonst.
We trachten dan te bemiddelen met de
huisbaas. Als dat niet lukt, zoeken we aller-
eerst familie of vrienden, die de meubels en
persoonlijke zaken Uil het gehuurde goed'
kunnen halen. We hebben zelf al een keer
verhuisd, omdat er werkelijk niemand was
die de inboedel van onze kliënt kon verhui-
zen. Dit soort situaties proberen we zoveel
mogelijk te beperken.» _
Veto: Vroeghulp richt zich ook op de [amiliele-
den van de daders.
Van der Meeren: «Ja, we merken dat de
familie vaak in de kou blijft staan. Ze wor-
den vaak gekonfronteerd met totaal nieuwe
problemen: vaak valt de kostwinner weg.

Het is voor hen heel moeilijk om naar bui-
ten te komen met hun problemen.»
Veto: Is er een mogelijkheid voor minderjarigen
om beroep te doen op justitieel welzijnswerk?
Vander Meeren: «Soms zitten er minder-
jarigen in de Hulpgevangenis van Leuven.
Zij kunnen uiteraard op ons een beroep
doen. Wat betreft minderjarigen is er een
afspraak met het Jongeren Adviescentrum
(JAC): ze kunnen minderjarigen die met
het gerecht in aanraking komen, voor de
juridische kant van de zaak naar ons
doorverwijzen. We richten ons niet aktief
naar de geïnterneerden. Zij hebben in de
hulpgevangenis een eigen sociaal assistent.
Als ze buiten komen, zorgen justitie-
assistenten voor hun opvang..

Kinderen
Veto: Schrijfster Linda Van Mieghem schreef
een jeugdboek over een kind van een gevangene,
in opdracht van justitieel welzijnswerk. Zijn er
nog andere initiatieven om de kinderen Ie berei-
ken?
Vander Meeren: «Er is zondagnamiddag
in de hulpgevangenis een speciale bezoek-
namiddag, die kindvriendelijker tracht te
zijn. Dit is zo sinds twee jaar. Er is begelei-
ding voorzien door vrijwilligers van Créfi,
een afdeling van de Bond van Jonge en
Grote Gezinnen. Dat is een sukses: zowel
de gevangenen, als de kinderen, als de
moeders, als het personeel van de gevan-
genissen ervaren dat als heel tof. In de ge-
vangenis van Tongeren staat men al een
stap verder. Daar is er een kinderatelier. Het
boek is geschreven, zowel voor de kinderen
van gedetineerden - zoals de jongen in het
bock - die echt in de situatie zitten als
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voor de andere kinderen. We hebben alle
scholen, de Centra voor Lerarenbegeleiding
(CLB's) en diensten uit het Leuvense ver-
teld dat dit boek is uitgegeven en dat ze het
boek kunnen aanschaffen en gebruiken als
ze in aanraking komen met kinderen van
gedetineerden. Ook is er een subteam in
het justitieel welzijnswerk dat werkt rond
kinderen van gedetineerden.»

Gevanqeniskrantje..
, I

Veto: Wat doet het justitieel welzijnswerk aan
de situatie in de gevangenissen?
Vander Me6én: «Er is een samenwer-
kingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeen-

~.

(foto Rolf Op de Beeck)

schap en het ministerie van Justitie, waarbij
er welzijnsteams zijn opgericht in elke ge-
vangenis. Deze welzijnsteams bestaan uit de
medewerkers van justitieel welzijnswerk -
iedereen die in de gevangenis komt, zit
daarin -, de psycho-sociale dienst van de

. gevangenis en de direkteur. Zo zijn er ver-
anderingen gekomen, zoals de speciale be-
zoekuren voor kinderen. Er wordt veel
georganiseerd in de gevangenis door de
sociaal-kulturele werker en de bemiddelaar
maatschappelijke dienstverlening. Zo is er
bijvoorbeeld in de hulpgevangenis tekenles,
gitaarles en wordt aan sport gedaan. Weke-
lijks komen een aantal gedetineerden sa-
men om aan een gevangeniskrantje te
schrijven. Reeds twee jaar werd Marktrock
georganiseerd binnen de muren. Elk jaar is
er ook een groterprojekt. Dit jaar werkt de
Bajesbeat naar een eindspektakel. waarin
elektronische muziek en dans zullen opge-
voerd worden voor de gevangenen en
personeelsleden. »
Veto: Is er al vooruitgang geboekt in de integra-
tie in de maatschappij van ex-qedetineerden?
Loopt dat vlotter dan vroeger?
Vander Meeren: «Nee, ik blijf het gevoel
hebben dat mensen, die in de gevangenis
hebben gezeten, een stempel dragen. We
zien dat bij kliënten die weer werk willen
zoeken. We merken dat mensen, die
gereïntegreerd raken in het maatschappelijk
leven, voornamelijk mensen zijn die nog
familie en bindingen hadden buiten de
geva ngen is.»

Nathalie Van Leuven
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Kriminolooq Lode Walgrave bekijkt jeugddelinkwentie vanuit het herstelrecht

Brokies mensen liimen
inister van Justitie Marc Verwil-
ghen (VLD), de dapperste ridder
der Belgen, had een plan. Een

plan om ook het jongste gespuis te
temmen. Wat preventie en herstelrecht.
overgoten met een sausje van repressie,
zouden de oplossing zijn voor de jeugd.
Helaas blijkt het plan te alomvattend en
is elke samenhang zoek. Jeugdkrimi-
noloog Lode Walgrave (KV Leuven) .
lichtte de huidige strategieën door en
getuigde.

Veto: Het veiliqheidsplan van Verwilghen bena-
dert de preventieve maatregelen voornamelijk
binnen de 'schoolbiotoop'. Kan dit een oplossing
zijn in probleemscholen zonder leerkrachten te
overvragen?
Walgrave: "Ik vind het benaderen van de
problemen in het schoolkader geen slechte
oplossing. Dit is bijna gemeengoed gewor-
den. Je kan er niet onderuit, de school is ge-
woon verschrikkelijk belangrijk. Er is een
Engelse onderzoeker Refferson, die een boek
heeft geschreven, 15.000 hours, waarin hij
vermeldt dat de Engelse leerling 15.000 uren
doorbrengt op zijn of haar school. Er zijn
programma's tegen de drugs, er zijn pro-
gramma's om het verkeer te regelen, er is
algemene preventie. De vraag is bovendien

of leerkrachten, naast het feit dat ze over-
vraagd zouden kunnen zijn, wel voldoende
gevormd zijn om de preventie van krimina-
liteit aan te kunnen. We kunnen ons heel
wat vragen stellen bij de vorming van leer-
krachten om om te gaan met de problemen
zoals ze zich voordoen. Ze mogen niet te
veel als lesmachines worden bekeken. Je
moet in de school niet alleen leren lezen en
schrijven. Je moet ook leren leven. Dat zit
er voorlopig te weinig in.»
Veto: Kunnen de zogenaamdegroene leerkrach-
ten, de edukatieve kontaktpersonen. de krimina-

liteitsproblemen wel opvangen? Kunnen zij
zowel als vertrouwenspersoon en gezagsdrager
funktioneren? Is er geen sprake van een proble-
matische vermenging van rollen?
Walgrave: "Iedereen kan verschillende rol-
len aan. Ik zou dat niet te hard spelen. Ik
stel vast dat er binnen het onderwijs gewel-
dig veel kreatiefs gebeurt. Nicole Vettenburg.
één van mijn collega's, is volop bezig om
naast een aantal problemen ook positieve
modellen te zoeken. In plaats van steeds de
nadruk te leggen op probleemscholen.
depressieve leerkrachten, zou men ook
moeten kijken naar scholen waar mensen
keihard werken, vol entoesiasme. Er zijn
eksperimenten aan de gang in het kader
van de Koning Boudewijnstichting en de

Paolastichting. Die initiatieven werken als
het ware als hefbomen. Het Vláams mini-
sterie van Onderwijs volgt dat op de voet.
Ik wil ook de positieve noot laten klinken.»

«Het blijft de vraag of je voor krirnina-
liteitspreventie naar de school moet gaan.
Moet de school goed zijn omdat je anders
kriminaliteit hebt? Of moet de school goed'
zijn omdat leerlingen recht hebben op kwa-
liteitsonderwijs en integratiekansen? Dat is
een evolutie, die ik niet graag zie, dat men
het recht van mensen op onderwijs en wel-
zijn begint te vertalen in funktie van veilig-

heid. Men zou beter
meer geld geven, meer
kwaliteitszorg. Je moet
de leerlingen motiveren
om naar school te gaan.
Om het met een slogan
te zeggen: eigenlijk zou
de leerplicht moeten
afgeschaft worden. Je
moet de leerlingen zo-
danig boeien dat ze
graag naar school
gaan."
Veto: Hoe loopt de pre-
ventie op straat?
Walgrave: «Straat-
hoekwerkers lopen op
straat omdat ze een
aantal welzijnsproble-
men aanpakken, die de
klassieke voorzienin-
gen niet kunnen
bereiken. Dat is een
groot voordeèl. Als
straathoekwerk wordt
gezien als krirninali-
teitspreventie, krijgt
dat een heel ander
effekt. Je ziet dat
straathoekwerk gedele-
geerd wordt door de
stad, dikwijls in nauw
overleg met politie.
Een welzijnswerker
moet ervoor zorgen
dat mensen zelf hun
leven in eigen handen
krijgen en zelf kunnen
kiezen wat ze met die
mogelijkheden gaan
doen. Kriminaliteits-
preventie is in de
eerste plaats kontrole,
de mensen goed in 'r
oog houden of
beschermen tegen
andere mensen. Dat
teoretische verschil in
aksent kan zich in de
praktijk echt wel
wreken. Heel onze
maatschappij is zo-
danig geobsedeerd
door die veiligheids-
gedachte dat al de rest
als het ware onderge-
schikt wordt gemaakt.»
Veto: Verwilghen blijkt
'in zijn veiligheidsplan
ook voorstander te zijn

(foto Katelijne Beerten) van snelrecht voor
minderjarigen. Hij pleit ervoor dat er moet
opgetreden worden door de jeugdrechter tussen
de tien dagen en de twee maanden. De wet op de
jeugdbescherming stelt dat de jeugdrechter
maximum na zes maanden voorbereiding een
dossier.samenstelt.
Walgrave: «Ik ben voorstander van sneller
recht. Ik geloof echt dat je in een heleboel
dossiers direkt weet wat er moet gebeuren,
vooral bij jongeren. Er zijn een aantal for-
mules te bedenken waar dat ook juridisch
korrekt kan verlopen. Advokaten klagen,
maar een aantal van de klachten zijn ge-
makskIachten. Ik denk dat korporatisme
daar zeker speelt. Het is waar dat een aantal
onzorgvuldigheden kunnen gebeuren bij
sneller recht. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen

het recht om als onschuldige beschouwd te
worden. Het is ontoelaatbaar dat men in
Brussel al jaren werkt met snelrecht zonder
enige vorm van onafhankelijk, wetenschap-
pelijk onderzoek. Snelle aktie heeft meer
impakt op de opvoeding van de jongere
volgens de leerpsychologen. Ook vanuit de
rechtzekerheid kan men pleiten voor snel-
ler recht. Het slachtoffer moet weten dat er
snel iets moet gebeuren.»
Veto: Is hltjJeen tekortkoming van het veilig-
heidsplan dat preventie enkel bestraffend gezien
wordt?
Walgra~: «Dat is een terechte kritiek op
het plan. 11<denk dat de minister van Jus-
titie met dit plan-reeds aan bevoegdheids- .
overschrijding doet. De minister van Jus-
titie mag naar de scholen enkel signalen
uitzenden. Het plan, voorgesteld als hét
preventieplan. is duidelijk te repressief..

Herstelrecht

Veto: Het plan spreekt van herstelrecht. Als dit
niet lukt, zal men repressieve maatregelen
nemen. Is dit noodzakelijk?
Walgrave: «Ik steun me op onderzoek in
binnen-en buitenland en beweer dat het
perfekt mogelijk is herstelrecht in te voeren
en strafrecht af te schaffen. Het is normaal
dat mensen die al jaren in het systeem
meedraaien niet zo happig zijn om zo ver te
gaan. Daarom kan ik wel begrijpen dat die
mensen het strafrecht in de tweede orde
willen behouden. Het is al goed dat er een
minister is die over herstelrecht spreekt. Vijf
jaar geleden was dat ondenkbaar geweese
Toen had men het enkel over alternatieve
straffen. Maar ik rust niet eer ook de vol-
gende stap gezet is. Je ziet bijvoorbeeld in
Nieuw-Zeeland dat men verschrikkelijk ver
kan gaan in het werken met herstel recht.
Een jeugdrechter kan daar geen enkele
maatregel of sanktie nemen zonder eerst
aan family group counseling te doen. Dit is
een vorm van groepsoverleg in herstelrech-
telijke zin.. In negentig percent van de
gevallen lukt her..

•

«Om het met een slogan te
zeggen: eigenlijk zou de leer-
plicht moeten afgeschaft
worden. Je moet de leerlin-
gen zodanig boeien dat ze
graag naar school gaan»

Veto: Hoe kan men nog de echtheid van de mo-
tivatie van de jonge dader veronderstellen als er
voor hem steeds de dreiging is van een straf?
Walgrave:' «Dat weet je nooit. Je kan de
ziel van de jongere nooit veranderen. Het
gaat me om de rol van het gerecht: de nor-
men handhaven' op een konstruktieve wijze
en niet mensen gelukkig maken. Ik heb in·
Nieuw-Zeeland zelf een overlegsessie mee-
gemaakt waar het overduidelijk was dat die
jongen met alles akkoord ging om ervan af
te zijn. Ik had er geen goed oog in en na-
dien bleek ook dat die jongen weer tegen
de lamp gelopen was. Maar het alternatief
is behandeling. Behandeling houdt juridi-
sche problemen in. Mag je ten eerste
iemand van zijn vrijheid beroven? Je moet
iemand veroordelen om wat hij gedaan
heeft. De idee van jeugdbescherming zoals
die nu is, houdt in dat je iemand veroor-
deelt om wie hij is, en ik ben daar gran-
dioos tegen. Als je begint met een apart
recht, gericht op de behandeling van jon-
geren, dan moet je de lijn doortrekken en
ook een apart recht inroepen voor mannen
en vrouwen, voor migranten, enzovoort..
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«In Maastricht heeft de
overheid zich aan het kapitaal
overgeleverd en nu moet ze er het

de minderjarige en
zijn familie. Men beste van proberen te makenH

Veto: Kan gemeenschapsdienst als herstellende
maatregel in de praktijk geïnterpreteerd worden
als dwangarbeid?
WaJgrave: «Eerst probeert men het hele
gamma van de vrijwillige maatregelen toe
te passen, maar als de jongere niet wil. dan
is er de dwang.
Gemeenschaps-
dienst wordt
opgelegd indien de
jongere de feiten
bekent. Er wordt
kontakt opgenomen
met het slachtoffer,

zoekt dan naar een
milieu waar de
jongere een taak
kan vervullen. Of
de minderjarige de gemeenschapsdienst
graag doet of niet blijft sekundair. Het moet
zinvol zijn voor de maatschappij en in relatie
staan tot de aard van de schade die is toege-
bracht. Bijvoorbeeld iemand die een oude
dame van haar handtas heeft beroofd, moet
in een bejaardenhuis het eten gaan opdienen
of iemand die een misdrijf heeft gesteld met
veel fysiek geweld moet brancardier spelen
bij de nooddiensten. Het aantal uren wordt
niet zoals bij strafrecht afgemeten aan de
ernst van het misdrijf, maar aan de ernst
van de schade:»

Gevangenis

«Je krijgt onder herstelrecht een aantal
nuances waardoor gemeenschapsdienst een
heel andere invulling krijgt. In de jaren
zeventig nam de toenmalige jeugdrechter
van Mechelen als eerste het initiatief. Die

man voelde intuïtief aan, zonder van her-
stelrecht gehoord te hebben, dat deze maat-
regel zijn nut kon hebben. Zo heb ik het
ook leren kennen. Het vormde toen vaak
een probleem om een milieu te vinden dat
dergelijke probleemjongeren zou laten komen

werken.
Teoretisch kan
herstelrecht dus
niet leiden tot
dwangarbeid,
maar in de
praktijk gebeurt
het wel. In New
York zoekt men
precies naar die
klussen die zo
onaangenaam
mogelijk zijn om
uit te voeren en

die de minderjarigen niet graag doen. Het
moet zo vernederend mogelijk zijn opdat het
zou afschrikken. Daders in een uniform
vegen er de straten schoon en dergelijke. Men
kan dergelijk misbruik voorkomen door als
het ware de geest van het herstelrecht te res-
pekteren.»
Veto: De Vlaamse gemeenschap moet zorgen voor
de instelling en uitvoering van het herstelrecht. De
jeugdrechter staat onder bevoegdheid van het
federale ministerie van Justitie en bepaalt de te ne-
men maatregel. Zorgt dit niet voor problemen?
WaJgrave: «Dit is sedert 1988 al een pro-
bleem doordat de jeugdbescherming geher-
formuleerd werd en instellingen naar de
Vlaamse gemeenschap overgeheveld wer-
den. In het begin stonden de Vlaamse ge-
meenschap, Justitie en de jeugdrechters pal
tegenover elkaar. Toch ondervind ik dat er
nu een serieuze toenadering is. Rond de
hervorming van de jeugdbescherming wil-

len Justitie en de Vlaamse gemeenschap
graag overleg met elkaar. Er is een werk-
groep gevormd die de zaken bekijkt op
regelmatige basis.»
Veto: Herstelrecht hecht veel waarde aan het
overleg tussen dader, slachtoffer en samenleving.
Maar wat doe je als de betrokken partijen er een
totaal ander begrip van rechtvaardigheid op na
houden?
WaJgrave: «Men heeft verschillende recht-
vaardigheidsnoties en ook de wijze waarop
een dergelijke notie wordt ingevuld kan
sterk verschillen. Herstelrecht staat of valt
niet met het overleg. Velen van mijn kol-
lega's vinden het wel van primair belang. Ik
vind dat als er geen overleg mogelijk is,
men zijn heil moet zoeken bij de dwang.
Maar zelfs dan mag je de herstelidee niet
opgeven, de opgelegde maatregel moet in
herstellende richting gaan. Het is
ontzettend belangrijk dat je als bemiddelaar
luistert naar wat aanvaardbaar is voor de
betrokkenen. Ik kan het niet verklaren, ik
stel het alleen maar vast dat overeenkomst
mogelijk is als het overleg op een korrekte
manier uitgevoerd wordt. Sommige mensen
willen trouwens niet eens praten. De
bereidheid om te praten alleen al is een
proces.»

«Je moet goed beseffen dat een misdrijf
meer is dan een konflikt tussen dader en
slachtoffer. De samenleving eist ook haar
deel. Wij zouden niet tevreden zijn geweest
als de ouders van de vermoorde meisjes en
Dutrouxseen overeenkomst hadden geslo-
ten, dat ze bijvoorbeeld een geldelijke. som
ter betaling van de schade hadden afgespro-
ken. Het kan dus zijn dat dader-slachtoffer-
bemiddeling lukt, maar dat het parket be-
sluit om op te treden uit naam van de der-
de betrokken partij: de gemeenschap. De •

Jeugddelinkwentie en het veiligheidsplan van Verwilghen

wine ridder vi.e
at vang je aan met kinderen,
die niet deugen? Deze vraag
moet de minister van Justitie

zich, met de handen in het haar, wel
vele keren gesteld hebben. Momenteel
zijn er tal van mogelijkheden gaande
van bemiddeling, gemeenschapsd}enst,
opvang in open of gesloten
instellingen, tot zelfs het opsluiten
van minderjarigen in de gevangenis.
Hetgeen Verwilghen hieraan wil
toevoegen bestaat uit een bikkelhar-
de preventie en de nadruk op de
herstelgerichte aanpak als er toch
iets fout loopt. De enige rode draad
in het jeugdplan is die van de
repressie.

De minister verwacht ontzettend veel van
preventie. Helaas hangt die preventie in
zijn plan met haken en ogen aan elkaar.
Zo wil de minister ijveren voor een beter
schoolklimaat. Hij wil dit onder andere be-
werkstelligen door het coachen en adop-
teren van een school door een jeugdrech-
ter of de rijkswacht. De jeugdrechter en de
politie kunnen over anonieme gevallen
komen spreken en zo klasgesprekken op
gang brengen. Verwilghen gelooft erin dat
in dit klimaat alles bespreekbaar wordt.
Als de preventie daalt, loert het snelrecht
achter de hoek om effektief op te treden.

Positief punt in het plan is het feit dat
de nadruk wordt gelegd op de herstelrech-
telijke dimensie naar het slachtoffer toe. In
het verleden ging men ervan uit dat men
jongeren die op het foute spoor waren ge-
raakt, best kon heropvoeden in open en
gesloten instellingen. Wat de opvang in de
gesloten instellingen betreft, kunnen er
vele vragen worden gesteld bij de legitimi-
teit van de vrijheidsberoving. Zo zitten er
veel jongeren die geen misdrijf hebben ge-
pleegd in de gesloten instellingen van Mol
en Beemem. Ze zijn bijvoorbeeld weggelo-
pen van een open instelling en men weet
niet wat men anders met hen moet doen.

Er bestaat bovendien wetenschappelijk
onderzoek dat de efficiëntie van de herop-
voeding betwist.

Over de hele wereld bestaat er een
groeiende belangstelling voor de oplossing
die het herstelrecht de jongere daders
'biedt. In het kader van de vorige regering
werkte een groep deskundigen, waaronder
de Leuvense prof Lode Walgrave, aan een
systeen; van jeugdrecht dat zou opgebouwd
zijn rond de principes van het herstelrecht.
Herstelrecht wordt reeds ruimschoots toe-
gepast door de jeugdrechters.

Herstelrecht kan opgedeeld worden in
twee luiken. Enerzijds is er de bemidde-
ling, anderzijds de gemeenschapsdienst.
Bemiddeling gebeurt in de faze van voor-
bereiding van de rechtspraak. Een eksterne
bemiddelaar gaat na of dader en slachtoffer
bereid zijn met elkaar in kontakt te komen.
De volgende faze bestaat erin dat de dader
zich verontschuldigt en dat slachtoffer en
dader zich met elkaar verzoenen. Bemid-
deling is bijgevolg nooit verplicht.

Gemeenschapsdienst kan wel opge-
legd worden. Jongeren krijgen een klus
toebedeeld om de schade die ze aan de
gemeenschap hebben aangericht, te her-
stellen. Gemeenschapsdienst wordt in Wal-
lonië veel meer toegepast dan in Vlaan-
deren. Toch is er een evolutie merkbaar.

Herstellen

Het spijtige aan het plan is dat het
konstruktief sanktioneren in herstelrech-
telijke dimensies geheel omsingeld wordt
door een repressieve aanpak. Men moet
de jongere eerlijk zeggen dat vrijheidsbe-
perkende sankties kunnen worden opge-
legd, aldus het plan. Op deze manier wor-
den twee filosofieën vermengd. Enerzijds
vertelt het herstel recht de minderjarige dat
hij zijn aangerichte schade kan herstellen,
anderzijds is er de dreigende vinger van de
straf en mogelijke opsluiting. Het repres-
sieve geurtje, dat in het hele Veiligheidsplan
aanwezig is, kan de oprechtheid van de

filosofie van het herstelrecht tenietdoen.
Bovendien vertelt het Veiligheidsplan

dat men de residentiële aanpak wil
afbouwen. Over het probleem dat een
absolute minderheid van de minderjarigen
in de gevangenis kan geraken, wordt met
geen woord gerept. Eigenlijk is dit zeer
dubieus, aangezien jongeren meestal in
gevangenissen geplaatst worden, omdat de
gesloten insteUingen eivol zitten. In het
verleden is er vaak misbruik gemaakt van
deze voorlopige oplossingen België werd.
in 1988 veroordeeld voor het Europees
Hof van de Rechten van de Mens in het
arrest Bouarnar, omdat een minderjarige
in èèn jaar tijd tot negen keer toe in en uit
de gevangenis werd gezet. De parlements-
leden wilden dit soort van voorlopige
maatregelen afschaffen.

Verleden

In 1994 werd een wet gestemd die de
minister de toelating geeft om de proce-
dure tot het verleden te laten behoren. De
procedure bestaat vandaag echter nog. De
ministers van Justitie weigerden gebruik te
maken van de wet omdat er niet voldoen-
de opvangplaatsen zijn in de gesloten
instellingen. De kringredenering blijft
gehandhaafd.

Een andere wijze waarop minderja-
rigen in de gevangenis raken, is de uithan-
degeving: vanaf zestien jaar kunnen jon-
geren na een verplicht maatschappelijk en
medisch-sociaal onderzoek doorverwezen
worden naar de strafrechter, die hen een
werkelijke gevangenisstraf kan opleggen.
Het onderzoek, waardoor een minderjarige
als vroegrijp en klaar voor de gevangenis
wordt beschouwd, zet aan tot nadenken.

Nathalie Van Leuven

jeugdrechter zal misschien wel in rekening
nemen dat de minderjarige openstond voor
bemiddeling en dus van goede wil is, maar
in feite staat het overleg er los van.»
Veto: Bij weigering van medewerking kan de
jongere door de jeugdrechter uit handen gegeven
worden en als volwassene berecht worden door
de gewone strafrechtbank. Een jongere kan dus
in de gevangenis eindigen?
Walgrave: «Bij een pertinente weigering
op alle vlakken moet dwanguitoefening
mogelijk zijn. De eerste optie is de minder-
jarige plaatsen in een - met voorkeur -
open instelling, waar men werkt aan zijn
bereidheid om mee te werken aan bijvoor-
beeld de gemeenschaps~ienst. Eens de jon-
gere zijn gemeenschapsdienst korrekt heeft
vervuld, is hij weer vrij om te gaan. De
tweede optie is J~gesloten insteUing en dat
kan volgens mij alleen maar in geval van
onmiddellijk ernstig gevaar voor de samen-
leving. Met ernstig gevaar bedoel ik levens-
bedreigende krirriinaliteit, Het gerecht zegt:
"Omdat je dat gedaan hebt. moet je voor
een bepaalde tijd in een jeugdgevangenis".
Ik zeg: "Omdat wij bang van je zijn, moet je
naar een gesloten instelling."»

Hinken

Veto: Kreëert het veiligheidsplan van Verwilghen
via zijn repressieve aanpak niet een gevoel van
toenemende onveiligheid en kan die druk niet
leiden tot meer kriminaliteit?
Walgrave: «Nee. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat de band tussen een
gevoel van onveiligheid en reëele
kriminaliteit klein is. De sijfers tonen geen
stijging van bewezen misdrijven noch van
gewelddaden, noch van verjonging van de
daders. Het feit dat het onveiligheidsgevoel
nu sterker is, heeft te maken met een
teveel aan onzekerheden en die zorgen
voor een eksistentiële angst, Door het
toeschrijven van de oorzaak van de angst
aan anderen buiten zichzelf kan de mens
die angst kontroleren. In de jaren dertig
waren de joden de boosdoeners, nu de
migranten, jongeren en werklozen. De
politieke partijen springen op deze trend.
De media willen hoge oplages en brengen
enkel de sensationele verhalen. De vele
voorwaardelijk vrijgelatenen die het goed
doen, worden niet vermeld, enkel die ene
die in de fout gaat. De andere politieke
partijen hinken het Vlaams Blok achterna
endit geeft een eskalatie. Het is een
Europees fenomeen. Het kapitaal beslist
wat er moet gebeuren en de regering loopt
erachteraan. Doet ze dit niet, dan in-
vesteren bedrijven in een ander land. De
overheid dient drie belangen: dat van het
kapitaal dat weinig loonlast wenst, dat van
de behoeftigen met welzijnswerk en ten-
slotte dat van de burger die met rust wil

. gelaten worden om zijn eigen welvaart uit
te bouwen. Er is geen solidariteit meer. De
overheid moet schipperen tussen deze drie
belangen. In Maastricht heeft de overheid
zich aan het kapitaal overgel!verd en nu
moet ze er het beste van proberen te maken.»
Veto: Kan transparantie van procedure en
maatregelen niet zorgen voor een versterking van
het onveiliqheidsqevoel?
WaJgrave: .i<InHamburg deed men een
interessant onderzoek hieromtrent. Uit een
opiniepeiling bleek dat de meerderheid van
de ondervraagde burgers voorstander. was
van gevangenisstraf. Men liet diezelfde
burgers documentaires zien over het leven
in de gevangenis. Ze bleken nadien be-
duidend minder heil te zien in gevangenis-
straf. Openheid is belangrijk. Kontakt jus-
sen bevolking en gevangenen kan, maar
houdt een veiligheidsrisiko in. Kontakt met
de dorpsbewoners en de instelling is een
goed initiatief. maar volstaat niet. Als eko-
nomisch de dingen beter v.erdeeld worden,
neemt dit het gevoel van onwelzijn weg.
Een transparant overheidsbeleid is nodig.
Italiaans onderzoek wees uit dat bij een
hoog sociaal kapitaal het onveiligheids-
gevoel daalt. Sodaal kapitaal wordt
gedefinieerd als de mate waarin individuen
investeren in hun gemeenschap.»

Nathalie Van Leuven
Kathleen Raskin
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Justitieel welzijnswerk: daders aan een menswaardig bestaan helpen

Geen gevangene voor believen
Stel je voor: je zit in de gevange-

nis, maar vooraleer je buiten-
komt wil je je wapenen zodat

zoiets je niet meer overkomt. Waar
kan je terecht? Hoe pak je je proble-
men aan? Justiüeel welzijnswerk
begeleidt de dader, zijn naasten en het
slachtoffer op allerhande manieren.

Binnen een gevangenis zijn er steeds twee
hulpverleningsirkwies. De psycho-sociale
dienst van het direktoraat generaal Strafin-
richtingen kreegals taak gedetineerden te
begeleiden wat betreft de strafuitvoering. Ze
moet erop toezien dat de vrijheidsbeperking'
of -beroving op een manier gebeurt die het
recht op een menswaardig bestaan ook
voor de gevangenen garandeert.

Anderzijds is er justitieel welzijnswerk dat
instaat voor het verstrekken van maatschap-
pelijke hulp- en dienstverlening in ruime zin.
Ze heeft als werkterrein wel het gerechtelijke

domein, maar ontvangt geen richtlijnen
vanuit het ministerie van Justitie. Haar ori-
entatie is naar de samenleving toe. De kon-
krete taakinvulling overlapt deels tussen de
psycho-sociale dienst van de gevangenis en
het justitieel welzijnswerk. Een voorbeeld:
de psycho-sociale dienst bereidt samen met
de gevangene zijn ontslag uit de gevangenis
voor. Justitieel welzijnswerk biedt hem dan
weer hulp bij het inrichten van zijn leven
buiten de gevangenis.

Welzijnsteam

Deze twee diensten werken dus samen
om gedetineerden voor, tijdens en na hun
straf te begeleiden zodat ze zich maksimaal
kunnen inpassen in het maatschappelijk
leven. Beide diensten vormen samen het
welzijnsteam. Dit team kwam tot stand in
het kader van het samenwerkingsakkoord
dat het ministerie van Justitie op 28 april
1994 met de Vlaamse Gemeenschap sloot.

Requiem voor een lietser
Het nieuwe projekt van Leporello gaat Vrijdag in première. Het vertrekt vanuit de
verhalen-, gedichten- en gezangenwereld van Vlaamse schrijvers. Ditmaal werd
gekozen voor drie schrijvers die elk stuk voor stuk erg belangrijk zijn geweest binnen
de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur: Guido Gezelle, Ernest Claes en Gerard
Walschap. In een nieuwe tekst, Bergtocht worden de weelderige klank- en
beeldboeketten in een strak zevenvoetlg keurslijf gegoten. De tekst wordt be danst en
gezongen in een kollektieve vertelling van live uitgevoerde muziek op cello en
klavesimbel.

De klanken worden op een bepaalde manier geboetseerd, omdat het stuk in
galmende ruimtes moet opgevoerd worden. Door de zogenaamde natte akoestiek
ontstaat er een bepaalde sfeer. Het verhaal vertelt de laatste dag in het leven van een
oude man, die op een bepaald moment beslist te gaan fietsen tussen Brussel en
Antwerpen. Zelf blijft de fietser eerder vaag maar de uren van de lange lentedag en de
landschappen worden uitvoerig in klank en beeld omgezet.

(kb)
'Bergtocht' op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart, om 20 uur in de kapel van de Romaanse Poort.
Kaarten kosten 450 frank. Info en reservaties bij CC Leuven, op 016/222/ 13.
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Sinds de Staatshervorming van 1980 drong
de noodzaak van' een struktureel overlegor-
gaan zich op . Alle persoonsgebonden topics
werden toen gemeenschapsbevoegdheid in
plaats van federalebevoegdheid. Zo zou een
koherent sociaal beleid mogelijk worden
met alle private 'en overheidsinitiatieven
inzake penitentiaire en post-penitentiaire
hulpverlening. De Vlaamse Eksekutieve
besliste vijf jaar later de
rek1asseringsdiensten in dat kader om te do-
pen tot justitieel welzijnswerk en ze een
begeleidingopdracht te geven die breder
was dan de begeleiding van gevangenen
alleen. Ze diende ook aandacht te besteden
aan vroeghulp en opvang van slachtoffers.

Het eigene van justitieel welzijnswerk
ligt in het bevorderen van het individueel
welzijn met als specifieke doelgroep men-
sen die een strafbaar feit gepleegd hebben.
Het leven houdt niet op eens je binnen een
gevangenismuur komt. Een menswaardig
bestaan opbouwen voor gedetineerden is
één taak. Een gedetineerde hoort bij het
verlaten van de gevangenis weer deel te
worden van de samenleving. Vaak kunnen
ze echter best ondersteuning gebruiken bij
~t aannemen van een nieuwe levenstijl die
hen dan uit de gevangenis moet houden.

Voor iemand die buiten gevangenismu-
ren leeft, is er het algemeen welzijnswerk
dat hulp biedt in de zi!l van advies, vorming
en psychische ondersteuning. Veel mensen
weten echter niet hoe die hulp te bekomen.
Justitieel welzijnswerk brengt hen in kon-
takt met de juiste diensten en zorgt ervoor
dat ook deze groep haar hulpvraag door de
samenleving beantwoord ziet.

landelijke afdelingen. Gemeenschappelijk in
hun visie is het benadrukken van de vrij-
willige basis van werken. Dit is steeds een
teer punt. De verbondenheid met Justitie
maakt dat men zich ervoor moet hoeden
om geen tweede psycho-sociale dienst te
worden. Samen wordt gezocht voor welke
plannen de dader zich wil engageren. Er
wordt ook doorverwezen naar andere orga-
nisaties die niet specifiek zijn gericht op
gedetineerden. Dit is het luik van de indi-
viduele h1.Jlpverlening. Daarnaast wordt het
strukturelé luik steeds belangrijker. Door
haar positie tussen gerechtswezen enerzijds
en de ~atschappij anderzijds is justitieel
welzijnswerk de aangewezen partner om
een kritische evaluatie van het gevoerde
beleid te geven.

Straf

De aard van de hulpverlening valt op
te delen in vier domeinen: vroeghulp.
detentiebegeleiding. rek1asseringshulp en
rechtshulp. Vroeghulp houdt de ondersteu-
ning van de beklaagde' en zijn naaste omge-
ving in vanaf de eerste kontakten met justi-
tie tot voor het definitieve vonnis. Detentie-
begeleiding stelt zich als taak het verblijf in
de geva~genis voor de gedetineerde en zijn
familie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Sociaal-kultureel werk organiseert aktivi-
reiten op korte en lange termijn. Zo zijn er
allerhande vormen van onderwijs, maar
ook ontspanning is heel belangrijk. Reklas-
seringshulp helpt onder ander met het
zoeken van werk en woonst na de straf-en.
Rechtshulp verleent juridische antwoord.op
de vragen van gedetineerden zowel voor,
tijdens en na hun opsluiting.

Kathleen Raskin

a

Visie
De hulpverlening die justitieel welzijns-

werk op zich neemt wordt sterk bepaald
door de noden van de specifieke doelgroep
en verschilt dus tussen de verschillende
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Kultuurraad organiseert reeds vierde teaterfestival

'Voix Gras', voilà!
V 'oix Gras' is de naam van het

teaterfestival dat van 27 tot en
met 29 maart plaatsvindt in

Leuven. In deze vierde editie staat -
zoals de titel reeds laat vermoeden -
de stem centraal. Het driedaags festi-
val biedt naast zes voorstellingen een
uitgebreide randprogrammatie met
dans, multimedia en muziek waar (de
stem van) de gewone man/student het
hoogste woord voert. Jong teatertalent
roept luidkeels naar het publiek, dat
op zijn beurt mag terugroepen.

Kultuurraad (Kura), de geleding van de
Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko) die kultuur voor en door studenten
brengt, staat niet stil. De stationsomgeving
is nog maar net bekomen van de beeldende
kunst-tentoonstelling Ithaka of Leuven
wordt overstemd met jong teater. Noch de
Vlamingenstraat. noch het amfiteater van
Letteren blijken veilig. Het is echter niet de
bedoeling van Kura een 'gewoon' teater-
spektakel aan te bieden gedurende deze
drie dagen. Wel werd er naar gestreefd een
gat op te vullen in het Leuvense teaterland-
schap door mensen die anders tussen de

mazen van het net vallen, een stem te ge-
ven. Het gaat hierbij om teater dat zich op
de onduidelijke scheidingslijn tussen het
niet meer amateur-zijn en het nog net niét
professioneel-zijn bevindt. Een groep teater-
makers die daarom ook heel moeilijk grijp-
baar is. Kura schreef bijgevolg niet alleen
teaterscholen aan, maar ook oud-studenten
en plaatste her en der annonces. Een hoop
prospektiewerk en selektiecriteria leidden
uiteindelijk tot de zes stukken die op de
affiche staan. Kura probeert de kloof tussen
student en teater te dichten, niet alleen
door de prijzen laag te houden maar ook
door de Leuvense student andere studenten
te tonen en zo uit verschillende stemmen
één gesprek te kreëren.

Lichting

Het publiek wordt niet enkel met het
heden en de toekomst van jong toneel ge-
konfronteerd. Het festival bespeelt ook het
verleden met een Pré- Voix. Reeds een week
op voorhand kan de toeschouwer proeven
van een stukje teater. De ruimte waar deze
voorstelling plaatsvindt, versterkt het gege-
ven van vroegere tijden: een (weliswaar
nieuwgebouwd) arnfiteater in de Brasmus-

tuin van de fakulteit Letteren doet dienst als
speelruimte. Eerst wordt teater naar de stu-
dent gebracht om daarna de student de weg
naar het teater te wijzen. Eens de weg naar
het Stuc gevonden, opent het festival met
een aflevering van Oorgetuigen: Een pré-voix
van Peter van den Eede, beter bekend als
meester Moens uit Terug naar Oosterdonk of
als akteur in My Dinner With André. In deze
opener zal hij honderduit vertellen over zijn
favoriete muziek. Na deze professional is het
hoog tijd voor jong talent. De voorstellingen
zelf bestaan voornamelijk uit een collage van
bestaande teksten, nieuw materiaal en eigen
tekstuele inbreng.

De rode draad doorheen het festival is
de Voix gras de vette, luide stem van een
groep die mogelijk als nieuwe lichting kan
bestempeld worden. In tegenstelling tot de
hoge graad van scoutisme waaraan het jonge
teater schuldig zou zijn, wil Kura tonen dat
deze jonge kreatievelingen misschien de
nieuwe stem in het teaterlandschap zijn.
Het persoonlijke dat elk van deze groepen
benadrukt, het feit dat zij opnieuw echt iets
willen vertellen, op een misschien ietwat
speelse, romantische (naïeve?) manier
toont de gemeenschappelijkheid tussen de
verschille'tlde studenten over de teaterscho-

len heen. Misschien is het een feit waar we .
niet omheen kunnen evengoed kan het ook
een voorlopig gesprek zijn dat gevoerd
wordt op zoek naar een echte teateridenti-
teit. Voor de makers staat het in ieder geval
als een paal boven water dat ze de toeschou-
wer een boodschap te brengen hebben. Al is
het dan met een kleine, pretentieloze 'b',
het publiek zal er niet aan ontsnappen.

Stemming
. ~
Niet alleen de-kreet van het jonge

teatergeweld staat centraal op dit festival.
Ook de stem v~ het publiek wordt gehoord.
Na elke voorstelling krijgen de toeschouwers
de kans hun bevindingen neer te schrijven,
een stem-ming. De orgánis'!tie laat het aan
het publiek over om te oordelen. De toe-
schouwer maakt voor zichzelf uit hoe het
met de nieuwe teaterllchting gesteld is en
de stemformulieren bepalen tenslotte wie
met de publieksprijs aan de haal gaat. De
stemming zal er op dit festival dus in elk
geval wel inzitten!

Kim Neuskens

Studenten Rits geven Oidipous drastische verjongingskuur

"Ik slop daarmee, jong. Ik kan dal niel"
1) at jonge teatermakers soms een

frisse kijk hebben op de klassie-
ken bewijzen de studenten van

het tweede meesterjaar Rits met hun
afstudeerprojekt 'Raadseltjes'. Onder
leiding van Piet Arfeuille maakten zij
hun versie van het aloude Oidipous-
verhaal.

Samen niet regisseur Piet Arfeuille en ak-
teur Jef Ravelingien lazen vier laatstejaars-
tudenten het origineel verhaal van Sophok-
Ies en de bewerking van Seneca. Oidipous,
dé tragische figuur bij uitstek, doodde zon-
der er zich van bewust te zijn zijn vader en
huwde zijn moeder. Ze beluisterden Oedipus
Rex van Stravinsky en begonnen te impro-
viseren. Scène per scène werd het essen-
tiële eruit gehaald.

De Oidipous van Arfeuille is niet degene

die we gewoon zijn. In een sterke proloog
spreekt Oidipous zijn volk nog krachtig toe
maar éénmaal achter de schermen blijft van
zijn zelfverzekerdheid geen spaander heel.
"Ik stop daarmee, jong. Ik kan dat niet. Ik
kan dat echt niet," zucht hij vertwijfeld te-
gen zijn oom en raadsman Kreoon. Oidi-
pous. erg dinamisch gespeeld door Tristan
Versteven. is een loser, een zwak figuur die
zijn noodlot probeert te ontlopen. Hij slaagt
er echter niet in daar een daad tegenover te
stellen, zoals zijn moeder wel deed toen zij
besloot hem te doden. Of zoals de voedster
van Oidipous, Euphora. deed toen zij dat
bevel niet opvolgde. Oidipous's geklaag vindt
bij regisseur Arfeuille geen gehoor. "'Ik heb
kinderen gemaakt bij mijn moeder'. En dan?
Zijn ze gezond?" laat hij Euphora opmerken.

Niemand steekt vandaag de dag nog zijn
ogen uit, zo stelden de akteurs. dus werkte
Piet Arfeuille de tweede helft van het stuk

op een kompleet andere wijze uit. In één
langgerekte hektische scène neemt Kreoon
de touwtjes in handen terwijl Oidipous zich
verliest in de drank en enkel nog stel:ln vindt
bij Jokaste, zijn moeder-echtgenote.

Vrienden.

De band tussen Oidipous en zijn oom
Kreoon is een van de elementen die de stu-
denten naar voor haalden als een soort dra-
ma in het drama. Tristan Versteven: "In de
klassieke tragedie zijn het geen vrienden;
hoewel niets het tegendeel bewijst". Bijge-
volg is er in het begin van het stuk een
hechte band tussen de twee. Oidipous zal
die in zijn blindheid echter volledig kapot-
maken ..De ultieme breuk zorgt voor een
ijzingwekkend teatermoment. Na Oidipous's
tergend uitdagen valt een loden stilte die
sekondelang blijft zinderen.
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Van het dinamische spel ervoor naar de
geladen en erg sterke slotmonoloog is een
grote st~p. Het is jammer dat Arfeuille een
kompie te stijlbreuk nodig heeft om tot zijn
visie op het drama te komen. Gelukkig is de
monoloog sterk genoeg om de toeschouwer
over zijn verrassing heen te helpen. In deze
laatste scène wordt gans het drama vanuit
de moeder belicht. Euphora vertelt hoe zij het
bevel van Jokaste en koning Laios negeerde
en de kleine Oidipous niet vermoordde maar
aan een bode van de stad Korinthe gaf. Daar-
mee zorgde ze ongewild voor de uitvoering
van het noodlot dat Oidipous beschoren was,
maar "ge kunt een baby'tje niet zomaar in
het gras leggen."

Gezwam
De senografie van Arfeuille kan gerust

spitsvondig genoemd worden. Net als in
Bloedbruiloft, zijn vori$e regie, haalt hij uit
een minimum aan middelen een maximum
aan zeggingskracht. Zo zet hij de ontmoe-
ting tussen Teiresias, de ziener, en Oidipous
letterlijk en figuurlijk als een topkonfron-
tatie in beeld. Elk gezeten op een hoge
scheidsrechterstoel praten ze met elkaar
over het lege podium heen. Oidipous ver-
liest zich in hoogdravend gezwam omdat
hij niet tot de kern van de zaak durft te ko-
men. Konform zijn rol als ziener spreekt
Teiresias grotendeels in kryptisch Frans.
Wanneer Oidipous weigert zijn verantwoor-
. delijkheid te aanvaarden en de oude man
begint uit te schelden, antwoordt deze
rustig: "Cet animal est très méchant, quant
on l'attaque. il se défend."

Met de studenten kwam Arfeuille tot
een bewerking die erg hedendaags aandoet.
De Aardooise teatermaker wou nadrukke-
lijk geen gestileerd ideeënstuk maken met
"orakelende akteurs in soepjurken". Hij
wou een spannend verhaal vertellen met
menselijke personages. De vlotte tekstbe-
werking draagt veel tot het welslagen van
de uitvoering bij. Vooral in de scènes tussen
Oidipous en Jokaste zorgt de erg gewone
taal voor een grote intimiteit. In tegenstel-
ling tot de recente Oidipiousbewerking van
Jan Decorte laat dit stuk dan ook een erg
grote betrokkenheid van de toeschouwer
toe.

Matthieu Van Steenkiste
Raadseltjes door de studenten van het tweede
meesterjaar Rits in een regie van Piet Arfe,!ilIe.
Maandag 27 maart om 20.30 uur in de
Brandweerkazerne. Info en tickets: Stuc
0/6/20.81.33
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Teater: De Roovers spelen 'Maria Stuart' van Friedrich Schiller.

Maagdelijkheid en sensualiteit in biHere strijd
e Roovers, ooit nog gestart in 't
Stuc in Leuven en dit jaar voor
de eerste maal erkend met struk-

turele subsidies, brengen volgende
week een scherpzinnige, duidelijke
versie van 'Maria Stuart' in het Stuc.

De Duitse schrijver-filosoof Friedrich Schil-
ler schreef Maria Stuart in Weirnar in 1800.
Uitgangspunt was het historisch konflikt
tussen twee prominente vrouwen uit de
West-Europese geschiedenis: de Engelse
'Virgin Queen' Elizabeth I (1533-1603) en
haar zuster, de Schotse, rooms-katoliek ge-
doopte vorstin van Schotland, bloem van
Frankrijk (ze werd opgevoed in Frankrijk)
en mannen verleidster Maria Stuart (1542-
1587). Een stuk over hartstocht, macht, het
dunne koord tussen recht spreken en verant-
woordelijkheid nemen, en de onderliggende
jaloezie tussen beide vrouwen.

Hartstocht

Maria liet haar man doden, huwde zijn
moordenaar en vroeg vervolgens om politiek
asiel bij Elizabeth in Engeland. Die gaf Maria
inderdaad onderdak: in een kerker. Maria gaf
namelijk openlijk te kennen dat zij de konin-
gin van Engeland had moeten zijn en niet de
bastaard Elizabeth. Het Engelse volk eiste haar

12

hoofd, maar onder het doodsvonnis was de
handtekening van Elizabeth nodig.

De strak gekomponeerde verzen-trage-
die van Schiller begint met de kwestie van
Marla's doodvonnis. In een paar dialogen
beschrijft men de voorgeschiedenis en het
negentienjarig gevangenschap van de
Schotse. Haar lot ligt nu in de handen van
Elisabeth die enerzijds geteisterd wordt
door angst voor de reaktie van haar volk,
de druk van andere machthebbenden en de
samenzweringen onder hen. Anderzijds
vreten (morele) twijfels aan haar geweten.
Hier ontwikkelt zich een kluwen van harts-
tocht, macht en jaloezie tussen beide vrou-
wen, de plaats van de mannen daarin, hun
twijfels.tverlangens en onmacht. De machts-
geile personages kunnen hun verantwoor-.
delijkheid niet aan. Er ontstaat ook een
konflikt tussen het juridisch systeem en alle
andere faktoren die een rol spelen in de
beslissing. Schiller probeert hier de
idealistische opvattingen van de Sturm und
Drang te verzoenen met de inzichten van
de Verlichting en het Franse klassicisme.

Passionele

De Roovers spelen dit verhaal in een
vertaling van Barber Van de Pol. De zijlij-
nen van het verhaal werden weggelaten,
waardoor de spanning tussen de 'Virgin
Queen' (Sara De Bosschere) en de sensuele
Stuart (Sofie Sente) ten top gedreven
wordt. De mannen sirkelen rond de vrou-
wen die alspijlers op de scène neergezet
zijn. Het stuk begint met mannen die Maria
ketenen door stenen op haar lange kleed te
leggen. Zo zit ze gevangen in haar kleed-
kerker. .

Hoewel het
akteerspel stroef op
gang komt, neemt de
dinamiek toe tijdens
het stuk. Het akteer-
spel wordt relative-
rend en subtiel. de
dialogen snel en
spitsvondig. Het komt
tot een klimax wan-
neer beide vrouwen
elkaar ontmoeten (dat
is in werkelijkheid
nooit gebeurd). De
passionele Maria, die
zich steeds rechthoudt
onder de vernede-
ringen, geniet nog
éénmaal van machts-
vertoon en van de
mogelijkheid tot
manipulatie. Het is
een moment van
vrijheid en over-
winning. De trotse,
rigide Elizabeth wordt
'hier heel even klein
ten aanzien van
Má'l'ia, waar ze
eigenlijk diep jaloers
op is omwille van
haar sensualiteit en
haar vermogen tot
behagen.

Ondanks de zware thematiek en de
versèheurdheid van beide vrouwen walsen
De Roovers met lichtheid door het stuk,
zonder er afbreuk aan te doen. De mannen
zijn als ballerina's. Er zijn meerdere licht iro-
nische, humoristische momenten met een

Volgende week donderdag vindt de uitreiking plaats van de jaarlijkse literaire wedstrijd
die Germania al sinds mensenheugenis organiseert. Ook dit keer zullen de jonge win-
naars in de bloemetjes worden gezet door' een keur van erkende dichters. Onder andere
Koen Peeters. Paul Bogaert, Miguel Declercq en Peter Verhelst hebben al toegezegd.

De laureaten zullen naar goede gewoonte hun hartenkreten en andere pennen-
vruchten zelf voorlezen. Het geheel zal van een muzikale omlijsting worden voorzien
door Danny Mommens van dEUS en zijn llef Els Pynoo. Zij zullen onder de noemer vive
la fête iets doen in het Frans. Ze beloofden een akoestische "attaque surprise" te brengen
waar u geen" Je ne veux pas" tegen kan zeggen.

(mvs)
De uitreiking van de Interuniversitaire Literaire Prijs DW8-De Post-Germania vindt plaats op don-
derdag 23 maart in de grote aula van het Maria Theresiacolleqe (MTe) om 20 uur. De ingang be-
draagt tweehonderd Belgische vriendjes.

dubbele laag. naast de zwaardere, aan-
grijpende scènes. Elizabeth probeert duidelijk
te ontsnappen aan de verantwoordelijkheid
voor dit bloedvergieten en wordt tegen de
achtergrond van een groot doek verlaten in
een gordijn van hangende bilzen.

Duidelijk

De gebruikte beelden zijn sprekend,
maar raken soms de grens van het uitleg-
gerige. De kledij, verzorgd door 'Belgat' is
treffend. De kledij van toen, die posities
liet kennen, wordt vermengd met kledij
van nu, met een knipoogje naar het perso-
nage. Het stuk is mooi en duidelijk maar
braaf geënseneerd. Toch laat het een intense
teaterervaring achter .:

Anne Dekerk

De Roovers spelen 'Maria Stuart' op dinsdag 21,
woensdag 22 en donderdag 23 maart om 20 uur
30, Vlamingenstraat 83. Info & Tickets: 016/20 .
8/33.
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Derde- en vierdejaarstudenten Lemmens spelen viermaal Beckett in Stuc

"Overspeligen, beken nooit!
Ik jaar brengen de derde- en
vierdejaarstudenten van het
Lemmensinstituut een voorstel-

ling om hun kunnen eens tentoon te
spreiden. Samen met gastregisseur
Geert De Smedt zetten ze dit jaar een
selektie uit het werk van Beckett op de
planken. Voor het eerst neemt ook het
Stuc deel door de produktie technisch
te begeleiden en in hun programmatie
op te nemen.

Sedert het begin van het akademiejaar zijn
de studenten tijdens zogenaamde projekt-
weken bezig met het opbouwen van de
voorstelling. Vijf weken kregen ze om de
vier stukken of fragmenten van Beckett op
de planken te zetten. Daarbij werd van hen
niet alleen knetterend spel verwacht, maar
ook dat zij zelf kostuums naaiden of rekwi-
sieten maakten zoals de drie gigantische
urnen voor Spel. Ook de techniek moesten
ze zelf doen, zij het onder de deskundige
leiding van een technicus van het Stuc.

Keurslijf

Het was gastregisseur De Smedt die
met Beckett op de proppen kwam. De lek-
tuur van een onlangs verschenen biografie
bracht hem op het idee om de studenten
Dramatische Kunst van het Lemmens met
het oeuvre van de Nobelprijswinnaar te
konfronteren. Voor de studenten was het
een toffe uitdaging. Greet Samyn: "Kwa
thematiek vind ik Beckett zeer hedendaags.
Spel gaat bijvoorbeeld over overspel. iets dat
toch nog altijd bestaat." Voor Natalie Sterckx
maakt Beckett deel uit van de teatergeschie-
denis. Het feit dat zijn werk al tientallen ke-
ren is gespeeld, maakt het volgens haar
moeilijker omdat aUes wel al eens gedaan is.

In hun eerste en tweede jaar brachten
de studenten stukken die meer gebaseerd
waren op improvisaties. Deze keer werden
de regie-aanwijzingen van Beckett trouw
gevolgd waardoor de akteurs in een soort
keurslijf terechtkwamen. Samyn vindt dat
niet slecht. Het zorgt voor een andere ma-
nier van akteren. De Srnedt, die zich bijge-
volg meer als spel begeleider dan als regis-
seur ziet, deelt haar visie. Volgens hem is
het een goede leerschool wanj dat keurslijf
vraagt toch nog om heel veel persoonlijke
invulling. Hij wou er dan absoluut ook
geen eksperiment van maken maar een
levende voorstelling, want hoewel Beckett's
teksten nogal abstrakt lijken, zijn ze toch
ook heel poëtisch.

In totaal worden vier stukken van
Beckett gebracht: Spel zonder woorden,
Komen en gaan, Spel en een fragment uit
Wachten op Godot. Vooral Spel is een indruk-
wekkend stukje absurd teater. Op een rij
staan drie urnen waar hoofden uitsteken:
een man geflankeerd door twee vrouwen.
De ene was zijn vrouw, de andere zijn min-
nares. Samen brengen ze - soms tegelijk,
meestal om beurt - hun versie van het ,
overspel. Waar in het begin nog verwarring
heerst, legt Beckett langzamerhand de
schrijnende werkelijkheid bloot. Wat over-

blijft, zijn drie gebroken mensen die elk de
andere twee wantrouwen. De hoofden zijn
verworden tot vaten vol twijfels, aan zich-
zelf en aan de anderen. Zijn wat bittere
moraal heeft Beckett dan allang weggege-
ven, maar ze echoot toch nog door: "Over-
speligen, beken nooit!"

Een leuk tussendoortje vormt Komen en
gaan. Drie meisjes in baljurk zitten naast
elkaar op een bank. Ze hebben elkaar al
lang niet meer gezien. Ze praten wat over
vroeger. Af en toe gaat iemand van de drie
weg, waarop de andere twee beginnen te
roddelen over haar. Het spel herhaalt zich
driemaal met een andere aktrice. Bizar,
absurd, maar zeer onderhoudend. Uit
Wachten op Godot spelen vier studenten de
scène waarbij Vladimir en Estragen het
gezelschap krijgen van Lucky en Pozzo.

Snoeischaar

De voorstelling begint echter met het
vreemdste wat een toneelauteur ooit heeft
kunnen schrijven: een Spel zonder woorden.
Dat is het ook: één akteur, Filip Vandemeu-
lebroecke, komt het podium opgestommeld
en begint een absurd ballet met allerlei

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m

DISCOBAR
met of zonder D.J.

KARAOKE (5000 BEF)

ifOI6/201.301

Horror in mullicolor
Weerwolven zijn volop bezig hun haren te kammen en vampleren slijpen hun gebit nog
wat bij. Op J 7 maart is in Brussel immers het jaarlijkse Festival van de Fantastische Film
van start gegaan. Sciencefiction, horror en trillers passeren de revue, vergezeld van een

I 'aantal evenementen, met als extravagante afsluiter het Vampierenbal in de Hallen van
Schaarbeek.

Blikvanger wordt ongetwijfeld de Sincma Nova waar men de grenzen van de
fantasie aftast, onder meer rneteksperimentele videoklips. Het Festival heeft met de
Nacht van de Fantastische Film ook een telg in Leuven. Op 30 maart zal de volle maan
hoog aan de hemel staan boven de Supercity.

Info 02/201.14.95, http://www.bifff.org
(pm)

Vetofleeft VEERTIG VRIJKAARTEN weg, twintig voor 22 maart (Jf1! 18.30 uur in de Nova in
Brussel en nog eens twintig voor 30 máart in Leuven. '

"

metalen kubussen, een fles water, een
snoeischaar en een boom. Het doet wat
denken aan de hedendaagse dans zoals
Vandekeybus die tegenwoordig brengt. Het
onderstreept in elk geval wat de studenten
beweren: Beckett heeft nog niets van zijn
relevantie verloren.

Matthieu Van Steen kiste

Vier maal Beckett door de studenten van het
derde en vierde jaar Dramatische Kunst aan het
Lemmensinstituut. Woensdag 22, donderdag 23
en vrijdag 24 maart om 20 uur in de Brand-
weerkazerne. Info en tickets bij Stuc: 016/20 81
33.

van vrijdag 1 7 maart
tot zate_rdl!g 1 april 2000

Auditorium Passage 44 • Cinema Nova
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sociale Raad verkiest
Sociale Raad, één van de zes geledingen
van de Leuvense Overkoepelende Kringor-
ganisatie, verkiest jaarlijks haar voorzitter,
vrijgestelden en vertegenwoordigers. Met
deze vakature wordt de verkiezingstrijd ge-
opend en beroep gedaan op uw engagement.

Op de Algemene Vergadering (AV) van
vrijdag 24 maart wordt de voorzitter (één
persoon) verkozen. De verkiezing van de
vrijgestelden (twee personen) gebeurt op de
AV van vrijdag 7 april. Indien u zich kandi-
daat wil stellen voor één van deze funkties.
dan dient u een schriftelijke motivatie en
een curriculum vitae te bezorgen op het
.kantoor van Sociale Raad, 's Meiersstraat 5
te 3000 Leuven. Deze dienen uiterlijk om
17 uur op de dag van de vergadering zelf
binnengebracht te worden.

Daarnaast dienen ook de vertegenwoor-
digers verkozen te worden. Op de AV van
vrijdag 24 maart worden de vertegenwoor-
digers op de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen (vier personen) verkozen. Op de AV van
vrijdag 7 april volgt de verkiezing van de

leden van de Raad van Bestuur van Acco
(vijf personen). Daarnaast worden op de AV
van vrijdag 5 mei voor Leuca VZW (Alma en
Faculty Club samen) verkozen: de vertegen-
woordigers voor de Raad van Beheer en de
Algemene Vergadering (twee personen) en
de vertegenwoordigers op de Stuurgroep
Alma (drie personen). Eveneens op vrijdag 5
mei worden voor Velo VZW voor de Raad
van Beheer twee personen en voor de Alge-
mene Vergadering twee personen verkozen.

Indien u meer informatie wenst over
één van deze funkties. aarzel dan niet om
kontakt op te nemen. Dat kan telefonisch
(016/22.95.41), per e-m~il (sora@sora.stu-
dent.kuleuven.ac.be) of even langslopen
('S Meiersstraat 5).

kringraad verkiest

A

Kringraad. de geleding van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie die zich
voornamelijk bezighoudt met onderwijs,
begint binnenkort weer aan haar jaarlijkse
vernieuwing van de beleidsfunkties.

De voorzitter (één persoon) en vrijge-
stelden (twee personen) worden verkozen
op de Algemene Vergadering (AV) van 31
maart 2000. Op de AV van 28 april 2000
worden een nieuwe informatikavertegen-
woordiger (één persoon), een nieuwe alfa-
setbeheerder (één persoon), de internatio-
nale vertegenwoordigers (twee personen)
en vier mensen voor de Akademische Raad
(twee uit Humane Wetenschappen, één uit
Biomedische en één uit Eksakte Weten-
schappen) verkozen om de stem van de
studenten te vertegenwoordigen. Op de AV
van 5 mei 2000 worden de laatste funkties
verkozen. Er wordt dan gestemd over vier
personen voor Onderwijsraad (twee uit
Humane, één uit Biomedische en één uit
Eksakte Wetenschappen), twee personen
voor de vertegenwoordiging op de Vereni-
ging van Vlaamse Studenten, drie mensen
voor de lerarenopleiding (één uit elk van
de drie groepen). Tot slot is er de taak van
kringkoördinator (één persoon).

Indien je je kandidaat wenst te stellen
voor één of meerdere funkties. dien je een
schriftelijke motivatie alsook een curricu-
lum vitae in te dienen, uiterlijk de woens-

s
T

De l<:eerzijdevan de globalisering

Onlangs kwam de VLDmet het 0 zo rechtvaardige
voorstel op de proppen om een algemene perso-
nenbelastingsverlaging van tien procent in te voe-
ren, iedereen gelijk voor de wet dus (?). Gelukkig
reageerde Agalev hierop met te stellen dat een
eventuele belastingsverlaging vooral ten goede
moet komen aan de lagere inkomens. SP'er Johan
Vande Lanotte stelde daarop voor om inkomens uit
kapitaal meer te belasten, in plaats van inkomens
uit arbeid. .

Er is met andere woorden eindelijk een debat
op gang gekome.n over een meer rechtvaardige
herverdeling van de rijkdom. Dit debat is hoog-
nodig aangezien de kloof tussen arm en rijk steeds
groter wordt, zowel hier als tussen Noord en Zuid.
Naar aanleiding van deze polemiek wensen wij te
reageren met het voorstel van Allac (Assodation
pour une Taxation des Transactions financières
pour l'Aide aux Citoyens). Deze beweging werd
eerst in Frankrijk, maar later ook internationaal
(zie Seattle), opgericht op initiatief van het pro-
gressief maandblad 'Le Monde Diplomatique'.

De Attac-beweging heeft als voornaamste
doel kapitaal onder demokratische kontrole te
brengen. Het vorig jaar tot stand gekomen Attac- _
Vlaanderen (met ondertussen kernen in Antwer-
pen, Gent, Mechelen, Oostende, Brugge en recen-
telijk ook Leuven) streeft naar de herovering van
de publieke ruimte via een demokratisch gekon-
troleerde ekonomie die zowel sodaal rechtvaardig
als ekologisch duurzaam is. Auac- Vlaanderen wil
in de eerste plaats een sociale beweging zijn en
omschrijft zichzelf als een 'sociale volksbeweging
tegen het financiële spekulatiekapitalisme" .

Spekulatie en flitskapitaal streven naar maxi-
male winsten en verstoren zo de regionale ekono-

mieën (zoals in Zuid-Oost-Azië). Overheden pro-
beren dan die verstoringen te neutraliseren met
gemeenschapsgeld. Niettemin kan men zelden
verrunderen dat er plotseling miljoenen werklozen
bijkomen en miljoenen mensen onder de armoe-
degrens belanden. Kapitaal kan zich wereldwijd
bewegen zonder veel beperkingen of belastingen.
Wil een Verlichte Overheid eindelijk overgaan tot
regelgeving, dan wacht altijd wel ergens een be-
lastingparadijs met open armen om de nationale
wetgeving te ontlopen. Wetgeving, kontrole en
belastingen zijn voor burgers; multinationale on-
dernemingen, pensioenfondsen, beleggingsfond-
sen, verzekeringsmaatschappijen, internationale
banken en spekulanten weigeren zoveel mogelijk
elke wetgeving of kontrole.

Er is een wereldwijde oorlog aan de gang
waarbij elke nationale ekonomie langzaam maar
zeker onderworpen wordt aan de diktatuur van de
financiële markten onder leiding van de trans-
nationale ondernemingen. De tegenstellingen
tussen rijken en armen, werkenden en werklozen,
winnaars en verliezers worden steeds schrijnender.
Onder druk van een stijgende schuldenlast worden
veel Derde Wereld landen verplicht hun markten te
openen voor de multinationals uit het Noorden, ter-
wijl ze niet meer over de middelen beschikken om
aan de sociale noden van hun bevolkingen te kun-
nen voldoen. Daardoor ontstaan allerlei konflikten
zoals etnische oorlogen en zetten (arbeids) migra-
tiestromen zich in beweging. De winsthonger van
de grote spekulanten drijjt ook bij ons sociale ver-
worvenheden in een neerwaartse spiraal: over-
heidsbemoeienis in de ekonomie wordt zoveel
mogelijk uitgeschakeld, arbeid zo goedkoop en
f1eksibel mogelijk gemaakt, werklozen worden

dag om 18 uur voor de betreffende AV.
Kringraad vind je op de eerste verdieping van de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. Daar kan je ook
terecht voor meer informatie. Telefoon:

• 016/22.31.09 (elke werkdag tussen 14 en 18
uur). Internet:
http://www.krira.student.kuleuven.ac.be

vibeg zoekt
Het Vormingsinstituut voor Begeleiding van

Gehandicapten organiseert zinvolle vrije-
tijdsaktiviteiten en vormingsvakanties voor
volwassen personen met een lichte mentale
handicap, en zoekt nog een aantal
vrijwilligers voor het begeleiden van
vormingsvakanties in juli en augustus. Alle
onkosten worden vergoed. Info-avond op
donderdag 23 maart van half acht tot hall
tien 's avonds, in de Vibeg-lokalen, Maria
Theresiastraat 114. Meer info bij An
Bongaerts. tel. 016/23 51 21.

•c
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meer bestreden dan werkloosheid, belangrijke
funkties van de publieke gemeenschap worden
verkwanseld aan de privee, de werkdruk wordt
verhoogd, zorg afgebouwd enzovoort.

Een steeds groter onzekerheidsgevoel is een
belangrijk gevolg, om nog maar over de ekologi-
sche chaos te zwijgen. De wereld, de grote steden,
snelle onbeheersbare vernieuwingen, de toekomst,
worden allemaal als onveilig ervaren. Sommigen
voelen zich in een hoek gedreven, nutteloos of
weggeworpen. Weer anderen voelen zich onrecht-
vaardig behandeld, in de steek gelaten door de
politieke demokratie en worden verbitterd. Dit
leidt tot afkeer van 'de politiek' en tot de opgang
van ~kstreem-rechts. Attac- Vlaanderen wil daarom
debatteren, informatie verspreiden, aktie voeren
en grote bevolkingsgroepen mobiliseren rond een
aantal thema's als: het dwarsbomen van de inter-
nationale spekulatie, het belasten van inkomens
uit spekulatief kapitaal, het ommantelen van
belastingparadijzen met ondermeer in België het
opheffen van de financiële koördinatiecentra van
multinationals, het voorkomen van de veralgeme-
ning van de pensioenfondsen, het tegengaan van
de privatisering van de sociale zekerheid en de
instellingen van openbaar nut, het ijveren voor
een. vermogensbelasting, het opheffen van het
bankgeheim en het invoeren van een vermogens-
kadaster, het ondersteunen van de eis voor een
veralgemeende opheffing van de Derde Wereld-
schuld en tenslotte het steunen van de strijd tegen
de patentering van de natuurlijke en biologische
rijkdommen van de wereld door private onder-
nemingen.

De speerpunt van Attac is muntspekulatie
tegen te gaan door middel van de internationaal in
te voeren Tobintaks. Het gaat Om de heffing van
een kleine belasting telkens een buitenlandse
munt omgewisseld wordt. De helling zou in alle

• landen gelijk moeten zijn en proportioneel met de
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omvang van de transaktie. Dar zou vooral de grote
spekulanten moeten crumoedigen. In de jaren
zeventig en tachtig werd op dat voorstel nauwe-
lijks gereageerd, maar door de instabiliteit van de
internationale valutamarkten en de recente finan-
ciële crisissen is de belangstelling ervoor toegeno-
men. Attac heeft de Tobintaks op de internationale
politieke agenda geplaatst en er ook een vernieuw-
de sociale dimensie aan gegeven. De financiële
wereld blijft zich met hand en tand tegen de in-
voering van zelfs maar een pietluttige belasting op
wisseltransakties verzetten.

Nobelprijswinnaar James Tobin wilde met
zijn voorstel vooral de onrustige financiële mark-
ten stabiliseren, maar Attac heeft drie belangrijke
dimensies toegevoegd aan de invoering van een
Tobintaks: (I) het verleent aan de politieke over-
heid de mogelijkheid om terug kontrole uit te
oefenen over financiële transakties waardoor een
begin gemaakt wordt om het financiële systeem in
dienst te stellen van de maatschappij en niet om-
gekeerd zoals nu; (2) het geeft een belangrijk
'politiek-ekonomisch signaal; (3) het verhoogt de
belasting op kapitaal die nu veel minder hoog is
dan de belasting op arbeid. De opbrengsten van
deze kleine belasting zijn enorm: een heffing van
0, I procent op elke spekulatieve handeling zou
jaarlijks 5810 miljard frank opleveren! De inkom-
sten zouden kunnen verzameld worden in een
sociale pot die verdeeld wordt om de belangrijke
noden in de wereld te lenigen. Attac- Vlaanderen is
zich bewust dat het die doelstellingen nooit alleen
kan verwezenlijken en zal zoveel mogelijk samen-
werken met andere sociale bewegingen, NGO's en
vakbonden. Omdat we geloven in een leven voor
de dood!

Raf Reyskens, Wim Benda,
Jan Wostyn en Pieter Tratsaert,

leden van Artac-Leuven
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..J Kusjesweek: thema Loes. De hele week, 24
uur op 24. Eender waar. Organisatie Steven.
..J Kris Roselle tikt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof ter Bekelaan 12, 3020
Winksele-Herent, tel: 016/20 70 77
..J Anja, je bent bedankt voor de lekkere
vegetarische lasagna en de pannenkoeken.

MAANDAG
20.00 u FILM New Harvest: 'Leaf on a Pillow'

van Garin Nugroho. Indonesisch, Nederlands
ondertiteld. Drie dakloze kinderen worden
gevolgd in een miljoenenstad, in Stuczaal.
tocg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.30 u TEATER 'De tongsnijders van Wouter
Hendrickx en Geert Van Rampelberg. Deze
beruchte roversbende maakte in het begin
van de 19de eeuw het Pajottenland onveilig,
in Vlamingenstraat 83, weg.
350/300/250/200, org. Stuc.

22.30 u FILM Filmfun: 'U Vangelo Secondo
Matteo' van Pier Pasolini. Nederlands/Frans
ondertiteld. Op basis van het evangelie van
Matheus wordt Christus als een man van het
volk afgebeeld, in Stuczaal. toeg,
175/150/125/ J 00, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u DEBAT 'Recht op terugkeer voor Pales-

tijnse vluchtelingen'. Debat over de politieke
situatie in Palestina na de vredesakkoorden
van Oslo, in Kleine Aula (MTC 00.15), org.
Portulaca ea.

20.00 u FILM New Harvest Special: 'Keid cnsa'
(de spitsvondigheid van vrouwen), Arabisch,
Ned ond. Een eeuwenoud sprookje over lief-
de en over de strijd ru,.ssen..Jl1.anen_UQuw.,.4l
Stuczaal. toeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.00 u TEATER Kommil Foo brengt 'IJdele
Hoop'. Verhalen van liefde, seks, wiskie en
rock 'n roll. Piano, gitaar, viool en rauw
geschuurde stembanden worden meesterlijk
gegeseld. in Schouwburg, toeg.
550/400/250/150, org. CC Leuven.

20.15 u KONSERT Universitair harmonie-or-
kest, met Vlaamse kornponisten, in Pieter De
Somer-aula, toeg. 350/250/200, org. UHO.

20.30 u TEATER De Roovers spelen 'Maria
Stuart: van Friedrich Schiller. Een strijd op
leven en dood tussen de maagdelijke Eliza-
beth I van Engeland en de sensuele Maria

..J Ina, veel beterschap

..J Eindredaktie wenst Heidi een hartstikke
leuk verblijf.
..J Als verzamelaar zoek ik LP's en singles van
de jaren '50 tot en met de jaren '80 om mijn
verzameling aan te vullen. Telefoon tijdens de
week: 016/29 2429 (vragen naar Michiel):

Stuart van Schotland, in, Vlamingenstraat 83,
toeg. 350/300/250/200, org. Stuc.

22.30 u FILM New Harvest: 'Leaf on a Pillow'
van Garin Nugroho, zie maandag, in
Stuczaal. toeg, 175/150/125/100, org. Stuc.

WOENSDAG
I ~OO u KONSERT UUR KUltUUR: Frank

Theuns en Ewald Demeyere brengen - zo
autentiek mogelijk - barok en klassicisme,
in Wagehuys, Brusselsestraat 63, toeg. gratis,
org. Kultuurkommissie KU Leuven.

14.00 u FILM 'Germinal' (Engels ond). naar de
rqman van Emile Zola. Uitgebuite mijnwer-
kers beginnen te staken, in Vlaams filmmuse-
urn, Vanderkelenstraat 30, toeg. 50/25/gratis,
org. Vlaams filmmuseum en -archief.

18.15 u ROMERO-HERDENKING Viering,
gevolgd door broodmaaltijd, in Begijnhof-
kerk, org. UP.

20.00 u DEBAT 'D~ keerzijde van de globalise-
ring': de globalisering, de Tobintaks en de
opbouw van de ATTAC-beweging worden
besproken, in de kleine aula van MTC, org.
ATTAC-Leuven.

20.00 u FILM 'Germinal' (Engels ond). naar de
roman van Emile Zola, in Vlaams Iilmmuse-
urn, Vanderkelenstraat 30, toeg. 50/25/gratis,
org. Vlaams filmmuseum en -archiel.

20.00 u KONSERT Noordkaap. Gevoelig en
hard, eerlijk en oprecht, in Schouwburg,
toeg. 500, org. CC Leuven.

20.00 u TEATER Studenten dramatische kunst
gaan aan de slag met 4 teksten van Samuel
Beckett, in brandweerkazerne, vaartstraat 12-
14, toeg, 175/150/125/100, org. Stuc.

20.15 u KONSERT Universitair harmonie-er-
kest. met Vlaamse komponisten, in Pieter De
Somer-aula, toeg. 350/250/200, org. UHO.

20.30 u ROMERO-HERDENKING Video over
Romero, met daarna gespreksavond, in
Begijnhofkerk. org. UP.

20.30 u TEATER De Roovers spelen 'Maria

Alfa • 21/03 om 21.00 u: 100-dagenfuif van 2de
licentie, in Blauwe Kater.

Kalechelika

• 23/03 om 20.00 u: Film: Gattaca, in MS!. •
27/03 om 20.00 u: Tapavond. in Fak
Letteren.

Eoos
• 20/03 tot 23/03: Salarnisbcker: Eoos versus
Klio .• 23/03 om 20.00 u: Thema-avond
(Oosterse, Slavische en Afrikaanse muziek).
in fak Letteren .• 23/03 om 20.00 u: Thema-
avond: Oosterse, Slavische en Afrikaanse
muziek, in rak Letteren .• 23/03 om 22.00 u:
Cocktailavond. in praatkamer fak .• 27/03
om 19.00 u: Eoos-verkiezingsdebat, in MSI
03.18.

Germania
• 22/03 om 20.00 u: Film, in MSI 03.18.
• 23/03 om 20.00 u: Literaire nokturne met
oa Peter Verhelst. Miguel Declercq. Koen
Peeters. den bassist van dEUS en nog veel
meer, in MTC.

Hisloria
• 21103 Tapavond met DJ's Tricke & Mike, in
Fak letteren .• 21/03 om 20.00 u: Gratis
film, in MSI 03.18.

Klio
• 20/03 tot 23/03: Salamisbeker (tegen
Eoos) .• 20/03 om 20.00 u: Optreden in de
fak: voorprogramma + 'Decamerone'. met
demorelease. in Fak Letteren .• 21/03 om
20.00 u: Lezing P. Van Nuffelen: 'Julianus de
Afvallige, keizer en god', in MS! 00.28.
• 23/03 om 22.00 u: Uitreiking Salamisbeker
+ cocktailavond. in perma .• 27/03 om
13.00 u: Namiddagtap: spelletjesnamiddag. in
Fak letteren.

LIK
• 21/03 om 20.00 u: Doomnighr. in Bar.
• 23/03 om 22.00 u: Duvelnight. in Gnorgl.

Medica
• 22/03 om 22.00 ti: Hollandse avond met
optreden van Contrast, in Doc's Bar.

VTK
• 20/03 om 2 I .00 u: Provîncieweek: Oost-
Vlaanderen, in ElixIr .• 2l/03 om 21.00 u:
Brabant: Jan Van Biesen. in ELixIr. • 22/03
om 21.00 u: Limburg, in Elixir .• 23/03 om
21.00 u: Provincieweek: West-Vlaanderen, in
ElixIr.

~V9tO

weekend 014/58 6364.
-,J Dieter. de Lat ligt hoog nu, je zal je best
moeten doen.
..J Massale emigratie uit Groningen verwacht,
midden volgende week.
..J En Annemie, goed geblokt zondag?
..J WoLher wol her wol wol her. Alle duvelsche herl
..J Geacht publiek: begin nu maar al te oefenen.
..J Eva, Eva, salich wif, du to mi gal
..J (één-twee-drie:) Quis est iste rex gloriae?
..J Is dat nutte, dat wy besen. wat dar nyes
schole schen?
..J Katje om in het donker te knijpen. Zesde

Stuart' van Schiller, zie dinsdag. in Vlamingen-
straat 83, toeg, 350/300/250/200, org. Stuc.

DONDERDAG
19.30 u INFO-AVOND voor vrijwilligers die

licht mentaal gehandicapten willen begelei-
den op vormingsvakanties in juli en augus-
tus. Info 016/235121, in Vibeg-Iokalen,
Maria Theresiastraat 114, org. Vibeg vzw.

20.00 u BOEKBESPREKING Anne Morelli
(ULB) komt haar boek 'Belgische emigranten
- Oorlogsvluchtelingen, economische
migranten en politieke vluchtelingen uit
onze streken van de 16de eeuw tot vandaag'
toelic~en, in CC Oratoriënhof, Mechelse-
straat 111, org. Masereelfonds.

20.00 u KONSERT Kris De Bruyne, Wigbert Van
Lierde en Patriek Riguelle: 'Zakformaat XL':
uiterst mooie arrangementen, met een bij-
zonder instrumentarium, in Wagehuys, Brus-
seisestraat 63, weg. 450, org. CC Leuven.

20.00 u LITERATUUR 'Geletterde Mensen':
Anne Provoost & Marcel Möring, in Audi-
toriurn Minnepoort. Dirk Boutslaan 62, org.
CC Leuven.

20.00 u POëZIE-AVOND Antwerpse dichters
mej Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift,
Dichterscollectief Mengmettaal en Blue
Lounge: Soft pop/jazz, in Café Lyrique, Grote-
Markt 12, toeg, tOO, org. Dichterscollectief
Mengmettaal.

20.00 u PRIJSUITREIKING Literaire Prijs. Met
bekende schrijvers en een muzikale act. info:
016/220473, in de grote aula van MTC, org.
Germania isrn Dietsche Warande en Belfort.

20.00 u ROMERO-HERDENKING Film
'Romero', met inleiding door UP, in Aula
Miehotte. Tiensestraat 108, org. UP.

20.00 u TEATER Studenten dramatische kunst
brengen werk van Samuel Beckeu, zie
woensdag, in brandweerkazerne, vaartstraat
12-14, weg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.15 u TEATER Amusernents Theater Leuven
presenteert de komedie 'Er hangt familie in
de lucht'. Reservatie 016/23 1598, in Amu-
sements Theater Leuven, Vaartkom 25, toeg.
400/350, org. Amusements Theater Leuven.

20.30 u KONSERT Beethoven Academie, met
werk voor viool en altviool van Britten en
Mozart, in Aula Pieter De Somer, toeg.
650/500/350 (studenten krijgen 50%
korting), org. Beethoven Academie.

20.30 u TEATER De Roovers spelen 'Maria
Stuart' van Schiller, zie dinsdag, in Vlamingen-
straat 83, weg. 350/300/250/200, org. Stuc.

22.00 u KONSERT Novastar + Venus In Flames,
in Stuczaal. toeg. 350/300/250/200, org.
Kultuurraad.

VRIJDAG
17.00 u HERDENKINGSAKTIE van de start

van de bombardementen op Kosovo: 'Sleu-
tels voor een ander beleid', aan ministerie
van Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat
15, Brussel.

20.00 u ROMERO-HERDENKING Wake in
aanwezigheid van de zus van Romero en van
de hulpbisschop van San Salvador. Met ge-
tuigenissen en samenzang met begeleiding,
in Aula Michotte; Tiensestraat 108, org. UP.

20.00 u TEATER Première: Ensemble Leporello
brengt 'Leporello boetseert', gemaakt met
teksten van Gezelle, Claes en walschap. en
met muzikale arrangementen naar Vlaamse
Polyfonisten. in Kapel Romaanse Poort, Brus-
seisestraat 63, toeg. 450, org. CC Leuven.

20.00 u TEATER Studenten dramatische kunst
brengen werk van Samuel Bcckeu, zie
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zintuig gewenst. Bel naar: krolse kater.
..J Een beetje diskreter deze keer: groetjes aan
t.d. van Lr.
..J mai dierest a.: raajt bek et je beejb! ik word
nog steeds verblind door uw fonkelend licht,
als ware je juist gekuist met mister proper
handige klieningdoekjes. tip: gebruik die ook
eens in je kot, dan gaat uw vriendje misschien
niet meer zo zagen dat er te vvel stof ligt.
joors Ierever. a.
-,J Eerste kan O.G zoekt Kristof Claeskens:
Kristof. we missen u, wanneer komt ge nog 's
naar de les?

woensdag, in,brandweerkazerne, vaartstraat...
12-14, toeg. 17Vl50/l25/100, org. Stuc.

20.15 u TEATER 'Er hangt familie in de lucht'
(komedie). Reservatie Ó 16(.23 15 98, in Amu-
sements Theater Leuven, Vaartkom 25, ioeg.
400/350, org. Amusements Theater Leuven.

20.15 u TEATER 'Shirley Valentin'. Reservatie
016/23 1598, in Amusements Theater
Leuven, Vaartkom 25, toeg. 400/350, org.
Arnusernerus Theater Leuven.

ZATERDAG
09.00 u ROMERODAG Landelijke solidariteits-

?ag met info, debatten, tentoonstellingen,
aktie, feest en festival met solidariteitskoren.
Info 050/38 63 51. Tot 17 uur, in Beurshalle. ,
Brugge, org. Latijns-Amerikakomitee ea.

13.00 u JONGEREN MARS tegen de nieuwe.
militarisering en wapenwedloop. Info 09/233
46 88 , in het Station van Schaa;beek, org.
Vrede vzw ea.

20.00 u KONSERT Bart Herman brengt
'Haciënda', in Schouwburg, weg.
580/480/380/250, org. Vriendenkring 2000.

20.00 u TEATER Ensemble Leporello brengt
'Leporello boetseert', zie vrijdag, in Kapel
Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, toeg.
450, org. CC Leuven.

20.15 u TEATER 'Er hangt familie in de lucht'
(komedie). Reservatie 016/23 J 598, in Amu-
sements Theater Leuven, Vaartkom 25, toeg.
400/350, org. Amusements Theater Leuven.

20.15 u TEATER 'Shirley valenun'. Reservatie
016/23 15 98, in Amusernents Theater
Leuven, Vaartkom 25, toeg, 400/350, org.
Amusements Theater Leuven.

ZONDAG
10.00 u KONFERENTIE 'Veiligheid, een kwestie

van militairen?' Debatten en workshops met
om 17 uur: politici worden geïnterpelleerd
rond het Belgisch veiligheidsbeleid. Info
02/648 75 83, in Pletinckxstraat 19, Brussel.
org. Forum voor Vredesactie ea.

15.00 u KONSERT Pianotrio Liebeth Nijs-
Annemie Lecornptc - Jan Lust, in Kart-
huizerij. Bankstraat 71, org. J&M Leuven.

20.00 u FILM Filmfun: 'The Invisible Man' van
James Whale (VS, 1933, zw, Ned/Frans ond).
Leuke adaptatie van H.G. Wells's verhaal, in
Stuczaal. toeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

22.00 u MUZIEK Jazz op Zondag, in Stucbar.
weg. gratis, org. Stuc.

MAANDAG
19.00 u MUZIEK Voix Gras: Oorgetuigen met

Peter van den Ecde, in Vlamingenstraat 83,
weg. 1751150/125/1 00, dagticket in vvk
200/150, org. Stuc.

20.00 u FILM New Harvest: 'Buffalo '66' van
Vincent Gallo (VS, E'ngels, niet ond). 'Loser'
Billy komt vrij uit de gevangenis en stoot op
Layla. Zijn kiftende ouders zijn dadelijk weg
van Layla, en Billy zit opnieuw 'vast', in
Stuczaal. ioeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.30 u TEATER Voix Gras: 'Raadseltjes' - 2de
Meesterjaar RITS (ism HET PALEIS), in
Vlamingenstraat 83, toeg. 175/150/125/100,
dagticket in vvk 200/150, org. Stuc.

21.45 u MUZIEK Voix Gras: Tom Kestens van
Das Pop speelt solo, in Vlamingenstraat 83,
toeg. 175/150/125/1 00, org. Stuc.

~ 22.30 u TEATER Voix Gras: Wijwater' -
Mirakel. in Vlamingenstraat 83, teeg.
175/1501125/100, org. Stuc.

22.30 u FILM Filmfun: 'The Invisible Man' van
James Whale (VS, 1933, Ned/Frans ond), in
Stuczaal. toeg. 175/ J 50/125/1 00, org. Stuc.
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·aar~'la wd"
Vier Leuvense studenten trokken er op uit met een legertruck, van Wilrijk tot Karthaem (Sudan)

en glimpje van een lange
en boeiende reis door het
Midden-Oosten en Afri1f.a.
Of hoe een KU LeuJen
student omgaat met dOea-
niers en brute motorpech.

e buurt om hulp vragen.i
Michaël: "We hebben vijf dagen in die ga-
rjtF g~kafu~etd. \;y.e'kon~en d~ar te~in-
ste eens douchen en e-mailen naar huis..
NeiI~: o4fDo'ö'rdit panne zaten' we achter op
schema. Op éénnacht ziJn we door Bulga-
rije gereden, om op de Dardanellen over te
steken met de ferry. Halfweg eindtgde de
autoweg g~oon..noor de talrijke 'wegpira-
ten' is het gi~ds gevaarlijk om 's nachts te
blijven staan ..~ukkig merkte een Turkse
tr~~hau~..!l'~ op en gidste ons door
d

twee läatstejaar
vorig akaderniej
hët,~r (
deJ.o~ het vol

ic-ingenieur, zaten begin
"ar bijeen op kot. Ze waren
at ze nog geen zin had-
nd -----

d
dFgrOt'è studentijtfantasmen meestal de
volgende ochtend eindigen in ontnuchte-
rin~lhardde~ij in hun plan en hingen
affiches in hun fakulteit om medereizigers

n. ProffeJ waarschuwden hen dat..
ergelijk:~>nderneming nooit zou-

den overleven. 11 wat mondelinge reklame
sloten echter n09itwee studenten bij de
groep aan. Nele TIels, vijfde jaar genees-
kunde, wou het ~g~'WJl!U"

.".....1. I doen in Kenia. H~eek haar interessant

Guinee. Moïra He;yn,
ingenieur, had ahliJd •

erre [eis te maken, liefst in

al de grootste paniekaanvallen

I

1

I·
1

I,.
I
1

Sinds een kleine maand zijn de vier -
ongedeerd - terug in ons land. In de
euken van gang 5.2 op Cité kwamen zij
rige week nog eens séijp.en om foto's te~ .....
kijken. De Redaktie 'gujJ~nland van Veto

r~eg hoogte van deze bi~enkorbSt'i"aar-
zelct~een sekonde en plaatste een band-
opnemer op de keukentafel.
Karl: «1tet vertrek werd steeds weer met
een wee~uitgesteld. Altijd was er iets niet
in ordeç Op 21 augustus startte onze ekspe-
ditie uiréjndelljk. Het vertrek op de parking.... '"van onze spón~or in Wilrijk verliep bijzon-
der miserabel. De truck was overladen en .
ging bij de minst bo~t scheefhangen. We
moes~ over een v2.etJ?'l,2~Üden en het"
~ àlSot onZe, tfuck'ult elkàar rammelde."'. -jeyen ep vrienden vreesden.al )let
ergste. Sommigen weenden bWhet schouw-
spel..
Nele: «Het gerief za~og niet op zijn
~~~~had~en'nog'-Vanàlle$
meegegeveg.szelfs vóetball~n-v6èr-d

înä~~']dn Jes'ïn Afrika.»
Michaël: «In Willebroek reden we al ver-
keerd. Ons vervoer kon maar tegen een
gq~d,t:...zes.tig_J?eULUrbollen, dus ..mochten

~hA~lIa{JLti\t oJ.Ûitèinii~jk zijn" _. ~ -
daar toch op gereden.iDwars.door.Leu-
ty,jä" de Naamsestraat. ging het richtjng

èu~~, In Gembloux hadden we voor
erstë-keer een-kleine panne, er was een

boutje los van het koppelingspedaal..
Moïra: «Duitsland, Oostenrijk, Hongarije,
alles ging goed. Tot Roemenië. Middçn op
een kruispunt van Boekarest vielen we stil,
het elektrisch systeem viel uit. We duwden
de auto aan de kant en hebben daar dan
overnacht. Gelukkig hadden we een fiets
mee en konden we de Mèreedesgarage in

Ichaël: «l"9"á Syrië e~4e tempels in de
r9ts.ensta.d'.R~tra~jn Jordanië. stonden we
voor één van drie z~aal bewaakte grens-
overgangen naar Israel.}~iet alleen werd
onze auto onderzocht op bommen en wa-
pens,~~r. wetd-éfn van ons werd onder-
,werpen aan een waar- psychologlsch ver-
hoqr,»

óïra: ;,ikael is een inge&,raven gods-
dienststaat. ~emaal paradoia. Alle jong

-0;,.- _ ~--
ren moeten daar een- aantal jaren in het
leger. De mfnsen'zijn ër..riiet vrjen-deijk: In
de Arabische landen .k~en ze lla~r je to
gelopen om de weg te wijzen, de Israeli's
willen je niet eens verder helpen als je ver-
awaalt bent. Jeruzalem is eigenlijk een heel
Arabische stad. Om naar de joodse wijken
te gaan, passeer je steeds een detektor,
Me!!_sen le~en daar nlet met elkaar, maar
naast elkgar..
Kar]: "De periode waarin we trachtten
Egyptebinnen te.geraken. was de somber-
ste van onzesreis. De Egyptische doeane
had problefuen-met de papieren voor een

Godsdienststaat

andere nLUJUl1erplaat. \ye,.hebben eep hel
dagonderhandeld, maar het had geen zin.
We zijn aan naar Al Aquabah gereden, de
Jordaanse havenstad aan de Rode Zee -
spijtig dat we Moses niet bijhadden. Daar is
onze groep moeten splitsen. Moïra en
Michaêl-gingen naar Cairo om iets proberen
te regelen, ze kbnden er logeren bij een
riend. Nele en ik·bJeven daar om even-

tu~el onze Unimog 7e' k~rt~en verschepen..
Ne\~: «Drie weken verbleven we in een gat
in de woestijn. We konden' wel e-rnailen
naar elkaar. We maakten soms ruzie omdat
de ene grQep niet goed wist wat de andere

oeaniers kieper-den onze kasten
doorsnuffelden alles en beten

z~s van mijn sjokoladè. En dat terwijl.ik
oog maar één latje"b.ad.»

arl: 1I0ns gedJld werd beloond. onze
weg naar Cairo grrrg'Qwars door de prach-

onze burcht. We lagen naar
kijken. Ik wist op den duur
welke ster zich baar zou wor

Het geluk van de avonturiers ~aS.~~çderomkQl"t.
De legertruck begaf het in Çaïro. Het duurde maar
• j •
lietst één maand vooraleer dé'aefekte stukken
konden vervangen worden. Ondertussen moesten
zij d'qgelijks de garagisten 0/ d~ vingers kijken,
of :lurde niets - een Bgyptische gewoonte
naar h .schijnt. Gelukkig konden ze op 15 no-
m. er, oiiië dag van de dyn~astie,nog eens een

stella drinken op hè! [eestje van deBelgische
ambassade. [)aarna ging hetrJ.chti'19 Sudan.
Maar zonder 'konvooi' mochten'iijäe enigé'weg
langs de "Rode"Zeeniet gebruiken'. De--Egyptische~
overheid is sinds de Golfcrisis niet alleen bezorgd
voor aanslagen Op'-' tOJ.ri~en,mafr ook om de
enorme Assuán-da.f!j. Dus waren ze verplicht om
een 'ponton te nemen. dat hen over de Nijl en het
Meer van Nasser naar Wadi Halfa bracht.

Michaël: «In Wadi Halfa konden we loge-
ren bij een Numibiër.Tiie troonde ons over-
al mee. In Sudan hebben we het m$ste
opgepikt van dé'mensen. Ze hebben daar
een vijf minuten dprend ritueel om elkaar
te begroeten. Vrouwen zijn er ook'veel

vrijer. Tek'enend is dat er ook met hun
grapjes werd g~iachen.»
Nele: "On~ pad UfP door de woestijn, som
langs de groene ~alleîèn.~ de Nijl. De
enige weg bestond.. UIt wat S'P'ören. In d
woestijn vonden we '5" Qathts een "y~ud
van versteende, geknstalllseerde b~men,
die tweehonderd miljoen jaar g_,t;ledirt
overspoeld werden door de lava van e
vulkaan..
Moïra: «De nomaden met h
kuddes Jaren altijd blij als z
tegenkwamel"!:.1!\l_n_kregen z

op sc
raakten" Er onstonden op die manier span-
. ".

nIngen.» ....... .. - - ~
Karl: ~Lk von"d':)let heel leerzaam. Ik had

thuis?
Karl: «Ik kwam aan\o~ondag en ino~
woensdag al beginnen werken op het"laQQ.
Je stapt plots van een wereld.swaar elke
dag alles kan gebeuren, naar een gcië
leven. In België, in het kleine leven hier,
heeft niemand niemand nodig. Ik zag in
Leuven eens een bus, vol mensen met lan-
ge ge.kichten. 111 Sudan zitten busreizigers
met elkaar te'iate~en en zelfs te dansen.
Meer dan vroeger ben ik gericht op de
kwaliteit van het leven. Het heeft niet
allemaal meer een 'doel' nodig..
Nele: "Opeens was ik .t,.huist!,l m{est.ik
vlug mijn stageplaats-gaan regelen. De
wereld was hier blijven doordraaien ....Het
was net~a-lsof het allemaal niet plaa~ vad
gevonden. Die reis was zo intens, maar vele
mens~n vonden dat niet zo superfantastisch
en begrepen mij ook niet. Het heeft lang
geduurd eer ik 'aangepast' was ....'Zo'~·rf~
maakt je wel veel zelfzekerder. Stomme
dingen die je vroeger tegenhielden om iets
te doen, doorbreek je _ge'IYo9n,Als je iets
wil geregeld zien, pak da; de telefoon, en je
belt naar meneer X of Y. net zoals het gaat
in Afrika..

Bart De Schrijver
Margo Foubert

Voor verdere.info en foto's:
http://www.angeljire.com/utltsunami


