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Schandaal in de Valk

Poging tot oplichting tijdens VRG-verkiezingen
(tresesworden \lan een grote

fakulteit is een 'springplank'
naar em 'grootu' karriére. De

VRG·k/mdidaat presessen - Roei Alf-
cÎlINJCm 8,.,,"0 Lambrecht - hebben
er dan ook heel wa' voor over om deze
titel in de wacht te slepen. Mudoen
aan prrsidlumverkiez;ngen is altijd
een beetje oorlog voeren. $om"';9t'
'"""I"IIII"n schrikken er niet voor
terug om hiervoor slinkse mUUhlen
aart te lWnden: poging lot oplichting
en valsheid in ~schrifk bijvoorbeeld.
Het doel he.ligt de middelen? Verslag
van un vuile oorlog.

Er leen heel watIn de takuhenskrtegen.
Zeker in deze drukke verkiezingstijd waarin
de studenten kunnen kiezen voor een nieuw
praesldlum. Voor de kandldaat-presjdta
komt hel erop aan om zich naar de studen-
ten IOC zo voordelig mogelijk te proflIeren:
vla een uhgeklend verkiezingsprogramma
bijvoorbeeld. Maar ook gratis vaten. spet-
terende fuiven, loeiende optredens, Interes-
sante debatten en oensen met kompot kun-
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kaans dus, maar dan in het klein.
Hoewel de kandidaat·VRG praesidia

hard aan het werk zijn om hun programma
en aktlvtteltenkallender Jn elkaar Ie boksen,
is er nog steeds niets bekend over wal zij
voor de Student allemaal in petto hebben.
De kiesprogramma's en akuvnenen blijven
een goed bewaard geheim tot op de dag
van de off!clële opening van de verkiezin-
gen: dit jaar op 24 maan om 24.00 u. Dan
stellen de ploegen zichzelf uitgebreid voor.
Dat zo'n verktezlngskarnpagne een dure

aangelegenheid is. mocht ook vortg jaar
blijken. Ongeveer 300.000 frank werd toen
opgesoepeerd, Gulle sponsors die bereid
zijn om de spetterende aktiviteiten te flnan-
deren, zijn meer dan welkom.

Begin januari stuurt een Brussels reis-
buro Trans Ameneen Travels' een brief
naar het VRG waarin het agentschap meldt
bereid te Zijn de belde kandidaatpresessen
voor volgend akademlejaar, Roei Andaux
en Brunu Lambrechr - de laatste maakt
deel uit van hel huidige presidium, te spon-
soren. Wel wlllen ze graag op de hoogte ge-
bracht worden van het programma van de
beide ploegen en hun akuvtretrenkajender
voor de verkIezingstrijd. De kandidaten
worden dan ook vriendelijk verzocht hun
verkiezingsprogramma en bijhorende aktl-
vuehenkalender op te sturen waarna een
eventuele financiering in overweging ui
genomen worden. Zo'n spontaan sponw-
ringaanbod om de verkjezlngskas van belde
ploegen te spijzen is natuurlijk met te ver-
smaden. Het aanbod wordt dan ook In
overweging genomen. Wat Bruno Lam-
brechr wel een beetje vreemd Vindt, is het
adres van hel betreffende reisagentschap:

ij 00 8na$:Sdsenoordsta·
tion. Niemand koopt graag een kal In een
zak en Bruno Informeert dan ook bij onder
andere de menst voor Toerisme en Belga-
com naar het reisagentschap. 'Trans Ameri-
can 'rravels' bestaat niet. Vreemd nietwaar?
Enkele telefoomjes naar het postkantoor
waar de postbus geopend is. verhelderen
veer. De postbus staat op naam van zijn te-
genspeler. Rad Andaux. Dat tart e.lke ver-
beelding. Dal moel ook Bruno Lambrecht
gedacht hebben: hij dient prompt klacht in
bij het kreskommuee van het VRG. Dit
kjeskommuee beslaat uit een vocrztner, de
huldige preses, en vier andere leden aange-
duid door de VRG,vergadering. De samen-
stelling van hel xcmmnee wordt vocrge-
stefd aan de kandidaten die de leden moe-
ten goedkeuren of wraken. De taak van het
kommttee beslaat er1n toe te zien op het
eer1ijke verloop van de verkiezingen. IndIen
de kandidaten zich niet houden aan het
reglement kan deze jury dan ook dlsslpli-
nalre maatregelen nemen.

Tapper

Omdat het hier om een bijzonder em-
stige klacht gaat en omdat het kommItee
haar neutrale posme wil handhaven, roept
zij de hulp In van professor Herbeis. dekaan
van de rechtsfakulteh, professor van eer-
ven, koördinator studentenvoorzieningen,
en professor Vanachter, lid van het buro
van de fakulteit. De belde preseskandidaten
werden vorige week door hen op het matje
geroepen. RoeI Andaux - tot vorig jaar
voorzitter van de VU-Jongeren in Leuven,
zoon van V1cAndaux, staatsekretaris In het
Brusselse hoofdstedelijke gewest en broer
van Ben, vcornuer van de VU - viel kom-
pleet uit de lucht toen hij gekonfronteerd
werd mei de klacht. Hij was helemaal niet
op de hoogte van hel feit dat er op zijn
naam een postbus geopend is en vroeg beo
denktijd.

vorige week woensdag wenste hij wel
te getuigen. De postbus kon onmogelljk
door hem persoonlijk geopend tijn, stelde
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hIj. Voor hel openen van zo'n postbus moet
men Immers een iderulteirskaan hebben.
En die had hiJ niet op 25 januari. de dag
dal de postbus geopend werd. Zijn porie-
reuure was Immers op 21 januari gestolen
in het Huis der Rechten (HDR). Roei ver-
moedt dan ook dat iemand hem in een
slecht daglicht wil stellen. De geachte pro-
fessoren willen zotets wel geloven, maar
niet zomaar. Heeft Roei aangifte van de
didstal gedaan? Ja zeker, op I maart -
een dikke maand na de feiten - en nadat
hij zijn portefeuille terugvond in Zijn bete-
venbus. Die aangifte gebeurde wel een
beetje laat vonden ook de heren profes-
soren. Niet bruikbaar als bewijs dus. Zijn er
getutgen die de diefstal kunnen bevestigen?
Jawel, een tapper In het HOR verklaart dat
RoeI Andaux hem op 28 Januari vertelde
dat zijn jas, inklusief portefeuille, die avond
gestolen was. De volgende dag herroept
deze tapper zijn getuigenis. Hij had zich
vergi,St In datum. De portefeuille werd
gestolen op 21 januari. Probleem: de
bewuste tapper had op 21 januari helemaal
niet getepr In het 'Huis', zo getuigden
andere tappers. Of hij die avond aanwezig
was In het HDR staat nog niet vast.

Ondertussen waren professor Herbots,
Bruno lambrecht en Roei Andaux, deze
laatste weliswaar onder lichte dwang, naar
Brussel gereden - in de auto van het rek-
toraal - waar hen bcvesngd werd dat de
postbus inderdaad op naam stond van Roei
Andaux. Stond, want op 25 februari was
de bus terug gesloten.

Zover staat her momerueel met het
onderzoek. Volgende week moeten nog
enkele getuigen gehoord worden waarna
de betrokken professoren aan het kjeskom-
muee verslag zullen uitbrengen. Deze jury
kan dan nvergaan tot dissiplinaire
maarregelen. Maar dat is niet noodzakelijk
hel einde van het verhaal. Eén van de
partijen zou immers kunnen beslissen
klacht in te dienen bij de politie ol bij het
parket. Dal zou kunnen leiden tot een
strafredltelijk oneerzoek.

Ondertussen Zit de rechufakuheit en
de universitaire overheid erg verveeld met
de zaak. Professor Herbots zei zich te scha-
men voor het feit dat zetets moet gebeuren
-en dan nog aan een rechtsfakulteh". Vol-
gens hem Is iedereen het beste gebaat bij
het schorsen van één van de kandidaten.

Annemlc Dedu
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• lezersbrieven
Alle Irtcnreaktie," kunnen beeorgd wonlen op het red.tktllht'lw:luiaol In de: 's

Mc:lct$Slnllill 5. 3000 Leuven
De brieven moeten bc!1rekJcl.nghebben op in Velo behandelde onderwerpen ol op

Leuvense (studemen· ,aktualiteit. AnonÎemc: brteven komen !WOl! in aanmc:rlting.: de
schrijver moe:I steeds naam. slud:lc:jaar en adres bekendmaken. SIt:dlts ultannderlljk,
en na ulldrukkeUjk en gemotiveerd ~tuk:k. kunnen ze ~('ggclalc:n woeden In Vet.,.
8rli'Vtn die langer ziJn dan JS regejs van 68 aandagen (sJ'lêtk'$lnbegr~D, W.al

overeen knmt met ~ 1.5 g\'likte bladztjde mei dubbe:le Imerlinh.') worden In rtlodpe
Ingeknn. Oe rcdaklle behoudt zkh het recht voor brieven niet re pI.tatseo.

Dansen

•

Graag een reaktie op hel anikei 'Danstaks
L"C1l storm in een bierglas' van vorige week.
Daarin bespreken jullie het anikei 'Dansen
Is Tobbacks regel niet'. verschenen in het
Nieuwsblad van I meert. De teneur van
vete heelt me nogal verrast. De stedelijke
danskomroles verbazen veto bLijkbaar nau-
welijks. Het gaat tensjoue om een 'oude
maatregel'. Er 15volgens Jullie ook geen
sprake van een mogelijke boete: de vijfdui-
zend frank dle organisatoren riskeren als ze
het stadsreglement ovenreden. is belasting.
De danskontroles hebben verder -re maken
met de brandveiligheid'. Bovendien geven
jullie een heel eenvoudige cplosstng voor
organisatoren: 'een simpel bordje -verbo-
den te dansen- volstaat'. Een storm In een
bierglas dus. Ol toch niel?

Dat het strikt gellen niet om een nieu-
we maatregel gaat, is juist. Wél nieuw zijn
de voortdurende korureles. Eén telefoontje
met het stadhuis volstaat urn bevestigd te
krijgen dat het om een bewust nieuwe poli-
tiek gaal. En zo heeft noc's Bar - de lakbar
van Medica - al twee keer bijna een boete
van Vijfduizend Irank opgelopen, omdat er
werd gedanst. 15dat écbt normaals Nog
vreemder wordt het als je de motivering
van het stadsbestuur bekijkt.

Alle openbare 'vermakelijkheden lij-
dens dewelke gedanse wordt' moeten twee
weken op voorhand ,zemdd worden aan de
burgemeester, D.lI zou nudig zijn voor de
brandveiligheid: de brandweer kan in die
twee weken kontroleren ol hel pand waar-
in zal gedanst worden, brandveilig is, Maar
is het niet een beetje raar dat Doc's Bar
door de brandweer al lang brandveilig is
verklaard. met name bIJ de roennekorurole
van het kafee bij hel betalen van de ope-
ulngstaks. Dus: Doe-s krijgt geen boetes om-
dat hel er gevaarlijk is, maar om hel sim-
pele kit dát er gedanst wordt. En Wat doet
Doc's nu: relkeus er wat meer volk wordt
verwacht vraagl eoc's de toenemrntng rot
dansen van hel stadsbestuur. Groltis, ja
hoor. Maar is de reaktie van dl' Medica-
preses niet een klein beetje begrijpt:lijk:
"Wc vragen nu telkens de toestemming.
maar eigenlijk Is hel toch vreemd. Moeten
we nu echt 'lom elke pas die we zenen de
roestemrnjng van hel stadhuis vragen?"

Wat is blijkbaar de redenering van het
stadsbestuur? Dansen maakt een zaal on-
veilig. En dus wordt er een "belasting" ge-
heven als de tororen zonder tut:Stemming
beginnen Ie dansen. Stoppen Le met dan-
sen, dan is alles weer in orde, En die rede-
nering neemt VelO klakkeloos over. Een
zaal wordt weer perfekt brandveilig als er
niet gedanst wordt. Goeiemorgen.

En jawel hom, VelU had nog een he-
langrijk feit opgevangen. Een 'simpel bordje
met ·VerlMJden te danwn" volstaat om geen
'bcJa~tinK' te moeren betalen, wa nt dal beo
tekent dal de (Jrgolni~al\)rl'n hun ver-ant-
wourdclljkhcid hebben genomen'. wd,
wel. wel. Even de redenering van hlerbo.
ven vcrderzenen. Kontrole. Er wordt ge-
danst. De urganlzatorcn hebben bordjes
opgehangen. Alles dus in orde. Achterlig-
gende reden: brandveiligheid. Dus: orgaut-
zatoren riekeren een belasting. want ze
hebhen niet twee weken op voorhand ge-
meld aan het ~tadhui~ dolt er gedanst zal
worden thoe een lakbar dat altijd kan voor-
zien. is me trouwens hclemààl een raadsel).
Dus: belasrlng, want hel sredsbesruur weet
niet ol het pand brdndveilig is. Maar dIs de
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organisatoren een bordje 'verboden te dan-
sen' hebben opgehangen, is dat plots niet
meer erg.

De vraag Is uueraard waarom het'
stadsbestuur die maatregel nu effeklIef roe-
past. BIJ mijn weten zijn dergelijke kontrc-
les in Leuven zelden ol nooit gebeurd voor
dit akademiejaar. Gaat het hier gewoon om
een domme maatregel. In afwachting van
de Octere dle is beloofd voor het volgende
ëkadcmlcjaar? of Is er meer aan de hand?

Sommige van mijn bronnen geloven de
geruchten over Tobbacks afkeer van de
'studentikoze dekadenne'. Zelfs enkele van
jullie Loko-kollega's vertellen me dat de
burgervader daarover al een paar keer heelt
uitgeweid. Ook een tetetocnue met stadse-
kretaris Hennes leven enkele pareltjes op:
'Weet gij wel wat die studenten allemaal
doen op zo'n fu\l?", om er maar één te
noemen.

Wat er predes aan de hand Is, weel Ik
ook nter, Maar het Is zeker een kurieuze
zaak. En verdient zo'n zaak nlet de kritische
blik van de pers, en a fortIori van een 51u-
dentenblad? Nee, hoor: 'een storm In een
bierglas', Natuurlijk is deze klucht niet het
einde van de wereld. Maar Is her normaal
dat een stadsbestuur absurde maatregelen
toepast?

Jom De ceck
Dat htt hitr wtl dtgellïk om een storm in een
!J1ll$bitr jaot, lKwijst u mtt uw rigen voorbuld.
Etablissemtnltn woar 9tft!Jtld 9t[ui[d wordt, llI'-
als [)oe's Bar, kunntrl '-",mus ern permanentr
dansver9unnin9 aanvragen. Vl"tois hl'1mtl u
U1lS dot dt rorm van dl' \4TInit' [lmtostisch is
rcor een studtnlms/ad. maar l«h kunnm wij er
dt dM/Sltl/ins - htl \whosm van dt brandvri-
li"shrid- van ondtTJChrijwn.

NSV (1)
Toen Veto twee weken geleden uw zljn ob-
jektiviteit uitblinkend Nsv-nummer uit-
bracht. had ik hierbij enkele bedenkingen.
Evenwel vond ik hel niet nudig te reageren,
onder het t11()\tO'wat balen kaars en brW.
Het is inderdaad uw vrije demokrauschc
keuze met uw aktie Inherent te opteren
voor vertransrog van Vlaams-Brabant, en Ik
wil er nog bij nemen dat u zo fel reageerde
omdat deze aktie van het NSV uugtng. Toch
denk ik dat u zich vergaloppeerd heeft duur
zo hard van stapel Ie lopen. Het komt mij
immers over alsof vanuil traditioneel anti-
demokransene hoek - In casu MLB, ALS
- hel opzet enkel was nog eens de studen-
ten voor hun kar te spannen door het on-
derw-erp van de betoging gewoon Ie ver.
zwijgen. Of men nu voor of tegen de ver-
fransing is, of helemaal niet gemteresseerd
is in de problematiek, kwam Immers niet
ter sprake, Alleszins vind Ik dat het mijn
recht is op Ie komen legen dit raallmperta-
hsrne, en korm hel mIJ wrang over daarna
gerekend tI:'worden 101 'het bruine leger'.

voorrs zou ik nog even willen reageren
tegen de manier waarop u daarna de lezers-
brieven behandeld hebt aangaande de bctu-
ging_ Welke kommemaar u geeft Is uw
zaak, daar heb ik mij niet mee in te laten.
Toch vind ik het Irappant dal u reageen op
elke brief die ook maar iets van uw startras-
uscbe lijn ten opzichte ven hel NSV afwijkt.
Tegelijk wordt een brief van Mark Depré
gelaren voor wat hij is. Moet ik hieruit beo
sluiten dal voor u de ene amldemokrattsche
houding erger is dan de andere? Of zitten
er teveel amidemokraren van het ene kamp
in uw redaktie? Ik zou hie::rdan nok willen

besluiten met een oproep tot konsekwenrle
aan uw adres. Al maak ik mij geen tnusres.

Günter Mattheussens, student
KamtTaad, als u bthalw de tilLls ook dt britvrn
in kwalie sebn had, don had u stmtrkt dot
de bn'tf 'MLB' tegen die btwtsin9~ridtt is.
Het [tit dot Veto daar sun reaktie aan ~t,
kan 11 don ook motilijk btsnJptn o/s «n Slalini-
$liSCM JlrolLsie. Ovtri9ms wordt het nlldr ntkll
fJtb.-uikt wann«r in de brUwn lL~n «n VelO·
ortilctl Sltlfin9 wordt in!Jl'nomm. Zoals nu dlU.

en Grafé stonden met de rug tegen de
muur. Om de bijzondere onrechtvaardige
maatregelen van de kurningentertng te ver-
mijden, besloten zij dus een een Ingangs-
proef te organiseren .. :. U ziet echter over
het hoofd dat er panijen bestaan. De panij-
en die een kontingentering willen doorvoe-
ren, zijn dezelfde als de partijen die een in-
gangseksamen voor geneeskundestudenten
willen installeren. De politiek heeft het be-
wust zo gespeeld om eerst met een Slok
achter de deur - namelijk komjngenrertng
- voor de dag te komen om zo de publieke
opinie warm tc maken voor de 'minst
slechte oprossreg': een Ingangsproef. Eens
dit ingangscksamen In werking is getreden,
lal men waarschijnlijk toch die stap verder
zetten om een kontingemering daadwerke-
lijk in de praktijk door te voeren.

Hel is jammer dat Leuvense srudcmen-
pers In eh: val trapt die de politieke wereld
heelt gespannen. Men mag nooit over het
hoofd zien dat een jngangsproef - die mis-
schlerf,mlnder onrechtvaardig is dan een
kontlngeTt1erjng - loch steeds een toraal
ondemokransche maatregel blijft. De 'Tech-
nische Kommiss'le."toeiatingsproef artsen en
tandartsen' sreït dat ze nog voor hel begin
van het nieuwe akademiejaar onmogelijk
een betrouwbare proef kan samenstellen.
Maar een Ingangsproet Is sowieso ondemo-
kratisch en onbetrouwbaar. De hoofdkwee-
lie is dan ook niel dal er op basis van een
niet-wetenschappelijk onderbouwde test,
studenten worden uitgesloten van de oplei-
ding geneeskunde, maar dal een Irtgangs-
proef tout coun ondemokratisch is. 0.11 is
ook de reden waarom zowel de kontingen-
tering als het ingangseksamen totaal onaan-
vaardbaar zijn voor de Vereniging van
Vlaamse Studenten. ,

Jan Franssen,
lid Raad van Bestuur VVS

Student Aid
Wij zouden graag eventjes willen reageren
op de lezersbrief van Picrer uaevens over
Student Aid in vero 24. Het feil dat de VS
meer moorden kent dan Colombia is vrij
waarschijnlijk. maar SlUdent Aid richtte
zich dit jaar tot Colombia en niet tol de VS.
In elk geval kan men niet ontkennen dat in
Colombia dikwijls de mensenrechten wor-
den geschonden en er een gewelddadig kli-
maal heerst, hoewel daar op het eerste ge-
zicht niet veel van te merken valt, zeals u
kon horen in ons filmpje.

Vervolgens, het is niet omdat Colombia
een sterke ekonomtsche groet heelt dal
cctombra Derde Wereldland al is. Het grote
kenmerk van een Derde Wereldland is dal,
ondanks een ckonomischc.groei, een groot
deel van de mensen onder de arrnoede-.
grens It'eh en hun behoeften niet bevredigd
ziel. Anders gezegd, een kleine minderheid
slaagt erin zlch meer en meer te verrijken,
terwijl een grote meerderheid in armoede
blijft leven,

ZOdls u gOL-(]hebt. start ons filmpje in
hel Amazonegebied van Colombia en tonen
we beelden van ongeklede mensen, zoals er
Inderdaad niet veel meer leven. ncze Ame-
zonebeelden werden echter vlug gevolgd
door de intrede in de 'beschaafde' wereld.
Dit om aan te IOnen dolt het 'pnmtueve
samenlcvingsldeaal' bijnol niet meer besraar
en plaats heelt gemaakt 'lom een moderne
samenleving. Met een beetje doordenken
zou u dat loch ook duidelijk moeten zijn
geworden.

Bovendien vindt u dat wij door het
niel tonen van industrie en grootsteden
meehelpen aan de manipulatie van de bra-
ve roeschouwer die Colombia dan gaal zien
als een 'ondcruntwlkkcld' land, zoals u
placht te I.eggen. Zouden wij er dan op mn-
geil wijlen dal de toeschouwer. vooraleer
uvcr 'oudcromwtkkehng: van een land Ie
spreken, eerst eens goed moet blijven stil-
STaan bij misschien wcl één van de meest
prangende vragen in de ontwikkeiJngspro-
blemanek: 'Wat is onde rontwlkkehng?' On-
deromwikkeling is een begrip dat met veel
voorzichtigheid moet gehanteerd worden
en niel zomaar gebruikt kan worden, iclS
wat u blijkbaar niet wist, beste Pieter,
Steven De Craen, namens Student Aid

NSV (2)
In de lezersbrteven van vorige week kon ik
konstateren dat een aantal mensen liever
de Iakbar van L&W gebruikt hadden om
met het NSV aan tafel te schutven dan haar
Ie moeten Zien als aktfeterreln tegen het
tesctsme. Wel. ik niet. Ik ken gezelliger dln-
gen dan vier uur nat in de Blijde Inkomst-
straat te slaan schreeuwen.

Mdar het is onze plicht om !SI jaar na
de bevrijding te vechten tegen fascisten dle
onbeschaamd verklaren: 'De enige Iour die
HItIer heeft begaan, Is dat hij de oorlog ver-
loren heeft: Het NSV en, meer nog. het
programma dal door hen wordt verdedigd
heeft bewezen ondemokrausch en geweld-
dadig Ie zijn. Zij wil een stroming Zijn bIn-
nen het nationaal sodattsme. We mogen
niet toelaten dal hen de mogelljkheid wordt
geboden om op een legale, georganiseerde
manier hun leugens en laster te versprei-
den. Veel mensen met goede bedoelingen
hQpen ekstreem-rechts zo door de mand te
doen vallen. Interviews in Humo, forums in
de Zevende Dag en In vrë-peogramma's
hebben deze ülusre doorbroken.

Onde::r WO II voelde men aan den lijve
wat fascisme betekent en heeft men geleerd
dal verzet ertegen de enige mogelijkheid is.
Daarvoer is 'het nodig mensen te doen in-
zien waarom en waartegen zij zlch moeten
verzetten. Blindelings? Neen, met valabele
argumenten tegen het tasdsme en voor so-
udarnen tussen Vlamingen en Walen. Een-
zijdig? Misschien was Hitier wel een schat-
tige dierenvriend.

Clo comenssen. MLD

KVHV
Op 15 februari organiseerde het KVIIV een
kJeinkunstavond. Naast enkele suksesvolte
studentengroepen trad Raymond van het
Groenewoud er op. Bedoeling van deze ak-
uvneä: de kleinkunst promoten en zo stu-
denten en zangers die in het Nederlands
zingen een hart onder de riem steken. Een
nobele bedoeling. me dunkt. Zo denkt de
redaktie van Veto er blijkbaar nIet over. Dal
is uiteraard haar goed recht, maar waurrtrn
wordt deze aktiviteit nier gewoon aangc-
kondigd na herhaalde vraag daartoe? 'Om
technische redenen' is het olfidële antwoord.
Is binnenkort Ravmcnd van hel Groene-
woud zelfs niet meer welkom aan onze
Leuvense universiteit? Als de redaktie niet
sncl- tenminste bij hel aankondigen van
studentikoze akuvneueo - de nodige ob-
jektiviteit wil garanderen, moet ze zich toch
eens dringend afvragen of ze nog langer hel
recht heeft zich op Ie werpen als overkoe-
pelend tijdschrift voor de Leuvense student.

Erlk Stoffelen, student

Studenten-
beperking
Graag zou ik willen reageren op het anikei
over de 'technische kommissie toelattugs-
proef artsen en randansen-. Globaal is de
berichtgeving korrekt. maar er is mijns in-
'{Jens een grote fout In het artikel geslopen.
Hel anfkellaar uitschijnen dal de Vlaamse
onderwijsminister van den Bossche en zijn
Waalse kollega Grafé gedwongen werden
een ingangseksamen bij het begin van het
akademiejaar te installeren. Veto stelt beide
heren voor als slachtoffers van de federale
overheid die een kontingentering wil door-
voeren. Ik sneer uil Veto nummer 24 van
maandag I I maart: 'j...)Vdn den 8nssche
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Vanaf 1 april veertig frank per vuilniszak

Stad Leuven verdient bijna 150 miljoen
aan studenten

0"J 995 kreeg de sttJd Leuven
via het gemuntefonds van de
Vlaamse gemeenschap ruim 13

miljoen, enkel en alleen omdat er ze-
wat vijftigduizend scholieren en stu-
denkn in uuvrn sruduf!n. {).1f is
niet meer dan normaal, QQngmen al
die studenten ook kosten mei lich mee-
brengen zoals meer politie, dienstver-
lening en huisvuilophaling. Toch
vindt de stad dit niet genoeg. zodat
Leuven als enige in Vlaanderen eert
belasting op komers heft. Opbrengst
van de kottaks in 1995: ruim JJ mil-
joen. Maar ook dat is blijkbaar nog
niet voldoende want nu heeft de stad
beslist om veertig frank per vuilniszak
te vragen. Deze maatregel zal onge-
twijfeld goed zijn voor enlrele additio-
nele miljoenen. Alles bij elkaar zal de
stad naar schatting jaarlijks bijna
honderdvijftig miljoen verdienen aan
studenten. De studenten, die in maart
1994 nog een zeer suksesvolle betoging
organiseerden t('gen de stad, worden
dus nogmaals gekonfronteerd met een
Iwstenstijging.

vanaf 2 mei 1996 start de stad Leuven met
het heffen van een hulsvuljbelasung. Hier-
voor worden twee nieuwe npes vuilniszak
In omloop gebracht: de kleine bruine
(tWIntig frank) en de grote bruine (veertjg
frank). Oe oude vuilnisaakken mogen nog
zes maand gebruikt worden Indien ze voor-
zien worden van een utcker van veertig
frank. Ook op elke stuk groot huisvuil dient
een sticker van veentg frank gekleefd te
worden. Stickers en zakken zutJen te ver-
krijgen zijn op hCI Philips-terrein en in een
aantal WInkels. Ten sloue zal voor een af-
valkontalner 48.000 frank per Jaar neerge-
teld moelen worden.

Met deze belasting wil de stad het prtn-
tipt: 'de vervuiler betaah- doorvoeren tot op
het nivo van de konsument. Op die manier
wil de stad haar Inwoners aanzeilen hun
afvalstroom zoveel mogelijk Ie beperken.
Uiteraard spelen ook Ilnanciêle motieven
een rol. Oe verwerking van één uk afval
kost de stad gemiddeld zeventig frank.

Maatregelen om de afvalstroom te De-
perken zijn uiteraard van zeer groot belang.
Ons overbevolkte landje staat immers op
het punt erin te verdrinken. Vanuit studen-
tenZljde roept deze maatregel, en vooral het
leit dat dele op zeer korte te-rmifn van
kracht wordt. toch enige vraagtekens op.

De tendens dat steeds meer kosten di-
rekt aan de verbruiker, dus ook aan de stu-
dent, worden doorgerekend implIceen dal
studenten steeds minder als stedelijke para-
sieten kunnen beschouwd werden, De
vraag naar etrekueve nudententnspraak in
het stadsbeleid wordt op die manier nog-
maals geleghimeerd.

Het grootste probleem situeert zich
echter bij de studentenresidenties. Bewust
omgaan met afval in een groep met de
grootte van een gezin valt nog gemakkelijk
u: organiseren. Maar als die groep uit een
paar honderd studenten bestaat Is dat al
heel Wilt minder vanzelfsprekend. Sinds
enkele jaren zijn de studentendiensten van
de KU Leuven bezig met het stimuleren
van een bewuste omgang met afval bij de
bewonen en hun residenties. De resultaten
hiervan zijn bemoedigend. Toch zal de
nieuwe belasting de noodlijdende sodale
sektor ruim drie mlljoen frank per j.Jar kos-
ten. Als alternatief kan natuurlijk voorge-
steld worden dat Iedere student verant-
woordelijk wordt voor lI.Jnfhaar eigen al-
val. Om de veertten dagen vierhonderd
k1eine bruine vuilnlsnkken ter hoogte van
Brusselsestraal 165? Uiteraard Is de oplos-
sing stukken eenvoudiger. BIJ studenten-
diensten werd ons toegefluisterd dat de KU
Leuven op anderhalve maand tijd de volle-
dige bewustzijnsrevolutie van studenten zal
voltooien.

Kamermarkt

Dit jaar zal de stad Leuven In totaal
zo'n slordige 694 miljoen ontv a ngen van
het in 1991 heropgerichte gemeentefonds.
Dat bedrag wordt berekend op basis van
een aantal criteria zoals bevolkingsaantal en
oppervlakte van het grondgebied. Eén crtte-
num dat meetelt, is het aantalleerllngen In
het sekundalr en hoger onderwijs. Voor
Leuven zijn er maar liefst 50.792 leerlingen
en studenten die elk goed zijn voor een

toelage van het ministerie van binnenland-
se aangelegenheden van 1.440 frank. Sa-
men vormt dit zoals gezegd een dotaue van

Ot- grootste kotbaas van Leuven • ene
KU Leuven - verhuurt ongeveer 2.200 ka-
mers aan studenten. Voor 1.400 daarvan
hoeft de KV Leuven maar 1.300 frank per
student re betalen in plaats van 1.500 frank
omdat ze beungerechtigd zijn. In toraal dikt
de rekenlng roch nog aan tot drie miljoen
frank. Omdat studentenvoorzieningen - zij
beheert de residenties van de KU Leuven-
te weinig geld krijgt voor het onderhoud
van haar gebouwen, is zij genoodzaakt de
kon aks door Ie schuiven na ar de studenten.
Burgemeester Tobback heeft zich wel al
meerdere malen bereid verklaard om de '''-
konaks voor beursgerechugde studenten af
Ie schaffen maar dan wel op voorwaarde
dat lijn Inkomsten gelijk blijven. De konaks
voor niet-beursstudenten zou met andere
woorden stijgen met tien procent. En dal is
voor de studentenvertegenwoördlgers op
Sociale Raad geen gemakkelijke beslissing.

Wim De Rop
njl Van brabant

ruim 73 miljoen (rank.
De stad Leuven heelt echter niet ge-

noeg aan dit bedrag en heft daarom nog
eens 1500 frank per kamer die men ver-
huun. De kouaks valt dus ten laste van de
kotbaas, benadrukt burgemeester louis
Tobback. -srodenren moeten dus niet ko-
men klagen bij de stad maar moeten zlch
richten tegen de kotbaas en weigeren de
kottaks IC betalen".

Maar zetrs indien studenten de kouaks
weten ar Ie houden, verhogen de kosten
voor de kotbaas. die zijn kosten sowieso in
rekening brengt bij het bepalen van de
buurprijs. volgens Tobback "moet hij de
eerste student nog tegenkomen die niet kan
studeren cmwttte van die 1.500 Irank". Dil
argument staat echter haaks op de meest
eenvoudige ekonOmlsche wetmatigheden
en demokratlserlnssprindpes. Als de over-
heid een belasting-oplegt van )),) miljoen,
verhoogt de dr~pellOl de kilmermarkt
wel degelfjk. .c.

•,

Loewie

INFORMATIEAVOND
VOOR

AFSTUDERENDEN
DAG UNIEF, WAT NU?

JURIDISCHE EN SOCIALE INFORMATIE OMTRENT

• starten met een zelfstandig beroep
• werken in loondienst
• andere werkstatuten
• werkloos als schoolverlater
• ziekteverzekering/kinderbijsJag
• vakantiewerk
• sociaal statuut bij verder studeren
•

Donderdag 21 maart 1996 om 20 uur
Kleine Aula

Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven

Studentenvoorzieningen KV Leuven, Van Dalecollege.

Naamsestraat 80, 3000 Leuuen

in samenwerking met

Coördinatiecommissie Plaatsingshulp

Naamsestraat 22, 3000 Leuven
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Architekt Neutelings vat haalbaarheidstudie aan

Stuc tegen 1
(i)I bijna tien jaar wordt erover

gq1raat, maar nu lijkt het
einthlijk zover. Het kunsten-

centrum Stuc verhuist van de kampus
Humane Wetenschappen aan de Van
Evenstraat naar het meer unITaal
gelegen Armberg;nslituut. Zoals Veto
aan het begin van het akademiejaar
meldde. is er al een tijd een prindeps-
overeenkomst met universiteit, stad en
provincie om het kunstencentrum als
'strukturete partner' te helpen bij de
verhuis. Nieuw is dat er nu een naam
geplakt kan worden op de ambitieuze
plannen van het Stuc: Willem Jan
NeureUngs start eerstdaags UH haal-
baarheidstudie voor de ombouw van
het Arenberginstituut en hij wordt
dus welticht ook de architekt van het
projekt.

De plannen voor de Stucverhuls zijn nrer
nIeuw. In 1987 sprak hel kunneneemrum
al de wens uit om zijn tenten te mogen op-
slaan In het indrukwekkende Arenberg-
pand aan de Naamsestraat. Bleven de plan-
nen toen In de koelkast steken, dan lijken
alle voorwaarden nu vervuld om die ver-
huis mogelijk te maken. stuc uI overigens
niet het gehele gebouw Inpalmen. maar
enkele delen ter beschikking laten voor de
KU Leuven. Wd hoopt men In hel Stuc dat
de universiteit die delen ook een kulturele
bestemming zal geven, bijvoorbeeld als re-
petitieruimte voor de universitaire muzikale
ensembles. Van studenten kant dan weer
wordt al geruime tijd uitgekeken naar een
goede lokatie voor eigen podiumproduktles.
"Het Is alleszins niet de bedoeling dat Wij
onze werking in die zin gaan aanpassen."
zo benadrukt het stuc. -onee programma-
tie bllJlt gerichl op hedendaagse kunst,
komplementair mei het Leuvense kultureel
centrum. SIUCis erkend als kunneneen-
trum, en dat betekent dat wij een specifieke
taak te vervullen hebben."

Hoofdreden voor de verhuts Is de wil
lot centralisatie. swc - en met het kun-
stencentrum ook Klapstuk en kultuurraad
die uneraard mee verhuizen -leed naar
eigen zeggen teveel onder de versnippering
van de lnfrasrrukruur. De spreiding van lo-
katies over het stadcentrum in de Vlamin-
genstraat en In Arenberg (dansSludio) zorg-
de voor de nodige technische en organisa-
torische overlast en was ook voor het pu-
bliek verwarrend. Het Stuc miste een eigen
gezicht. Mede' daarom wil het kunsteneen-
trum nu wegtrekken van de kampus achter
Alma 2 en zich In het volle centrum op de
stadsas Naamsestraat-Parkstraar vestigen.
Dat moet de herkenbaarheld en bekend-
heid ten goede komen, zo hoopt men. Hel
Stuc wil een ankerpunt in het stadsbeeld
worden mei regionale en stedelijke uitstra-
ling.

Arenberg
Dat wil ook bergemeester Tobback.

Ook mei de stad sloot het StuC Immers een
overeenkomst voor sobsranuêle hulp. Tob-
back ziel het eengemaakte kunstencernrum
als een kultureel uithangbord van de Jonge
provinciehoofdplaats. HIJ schuwt daarbij
vergelijkingen met de Gentse 'kulruurtem-
pel' VooruIt niet, maar dat willen ze in hct
Stuc liever niet gehoord hebben: • Wat Tob-
back bedoelt ts wellicht dat het Stuc een
zelfde dinamlek zou moeren uitstralen als
degene die uitgaat van een gebouw als de
Vooruit. In die zin kan de Vooruit Inder-
daad als voorbeeld gelden voor ons.·

Profiel

Met de princ\epsakkoorden van stad.
provincie en unief op zak ging het Stuc dan
op zoek naar een geschikte archItekt voor
de komplexe opdracht. Na konsultatie bij
speetaltsten en werkbezoeken op het terrein
bleven acht kandidaten over voor een be-
sussende gespreksronde. Een wedstrijd uit-
schrijven zagen ze In het sroc niet nnen.
-paarvoor was de opdracht te kemplex. Hel
was noen onze bedoeling voer een kant en
klaar projekt Ie kiezen, maar wel voor de
ideeën van een architekt waarin we ons
konden vinden. Hel konkretc projekt zal
immers in samenwerking met ons gercall-
seerd worden.'

Bij haar zeekrocht naar een gl""Schlkt
architekt had het Stuc een duidelijk proftel
uitgetekend. Carl Meeusen, verantwoorde-
lijke voor de Studnfrastruktuur verdutde-
lîjkt: ·We zijn op zoek gegaan naar een ar-
chitekt die vertrekt vanuit een sterk inhou-
delijk konsept maar tegeUJk In staat is om
deze konseptt:n te omwikkelen tut Iunktlo-
nele en esteusche bouwprojekten. We zijn
bij voorkeur op zoek gegaan naar een jong
en vernieuwend architekt die toch veldoen-
de ervaring heeft met dergelijke grote
bouwprojekten. En voorts vonden wij het
belangrijk dat de architekt oog heelt voor
de bestaande kontekst van hel Arenberg-
instituut en dat er een Intensieve wissel-
werking kan upgezet worden tussen op-
drachtgever en architekt." Aan dal profiel
beantwoordt WilJem Jan Neutelings per-
lekt. -Neutellngs is een konseptueel archl-
rekt die toch niet blijft steken in zijn ideeën
maar met realistische bouwprojekten voor
de' dag komt. Belangrijk is ook dat zijn buro
technisch voldoende georganiseerd Is cm
een dergelijke opdracht aan te kunnen. ZIJn
manier van werken siuh aan biJ de manier
wa.uop er hier mei kunst wordt omgegaan.
In zijn werk worden spanningen opgeroe-
pen, en hij venrekt van een sterk inhoude-
lijk programma.·

Neutelings begint deze week aan een
haalbaarheidstudie van de verbcuwlng.
Daarin zal hij een analyse maken van de
technische kapadrelten van de sue. het
etsenpakker van de opdrachtgever onder-

Wafu zDaltlntlf In Dn!, nature",: nafuultDltllng,
tDltllnglatltlll, natuult,"· ,n hDufb,hantl,llnglmltltl,l,n,

lalj kl,tllng en I#DIf,n {zult,,, kafDIn,wDI,n zijtl,},
lal, fratl, pfDtlukten, k"kllllln, kUIluIIIn, ...
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brengen In een 'globaal konsept' en een
kostenraming maken. De studie moet half
mei klaar zijn, pas daarna volgt een defini-
neve tocwiJzing. ondertussen hoopt men In
het kunstencentrum ook de Vlaamse Ge-
meenschap over de brug Ie krijgen voor
struktureJe steun. -ee verhuis moet vene-
dig gesubsidieerd verlopen. We zullen ook
nog wel enkele partners uil hetlakenleven

warm kunnen maken, maar de grote som
zal loch van de diverse overheden moeten
komen. Zelf hebben we immers geen marge
in ons budget voor zo'n investering. Onze
anistleke werkingsmiddelen kunnen im-
men niet gebruikt worden voor Intrastruk-
ruuraanpasslngen, • luidt het in de Van
Evertstraat.

Over de kostprijs van de onderneming
houdt men in het stuc de lippen stijf op el-
kaar. Te vroeg. Ie onzeker. Ook is nog niet
zeker wanneer de architekt de kJus moet
geklaard hebben. In hel Stuc hoopt men
alvast aan het begin van het seizoen 1999-
1999 In Arenberg te kunnen starten.

Bart Erckhout

(fOrD Jo Schreun)

gens critki gekenmerkt wordt door een
hoge konsistenllè, een gedegen gevoel
voor c:5tetlek en een rustige vanzelfsprd.-
endheld. Zelf zegt Neutdlng5ln het vae-
tijdschrift .Archls dal een ercbuekt ·vooral
konsepien aan de man moet brengen," Jn
bet lovende Stucrappon klinkt dat als
volgt: "'N~uleling.s's gebouwen mogen ge-
zien worden, te verbergen zich niet, ze
trekken de aandacht omwille van hun en-
verwachte vormelijke ingrepen ol omwille
van hun verrassende materiaalkeuzes en
gedurfde kornbinatles van matertalen.
Maar het ziJn nooit extravagante en prot-
serige bouwsels. ze gelulgen van een on-
opvallende cpvallendhetd waarin meat en
...venwicht b(K)8 amgescbreven staan. (•.• )
Die ambuteuze Ideeën passen bl.J het Stuc.
Hi;.1kunstencentrum staat teil al jaren tn
de voorhoede van de hedendaagse kun-
sten en hC!:11.0Uongepast zijn om net nu
een valse bescheidenheid aan de dag IC!:
leggen.- Ab; u ber zdfzcggen. ...

(bel

Willem Jan Neutelings
De Nederlandse architekt WI.Ikm Jan Neu-
telings Is niet. de- eerste de beste. Zijn
naam heeft misschien nog niet de allure:
van een Aldo Rossi of een Rem Koolhaas,
maar de appreciatie In archltektuunnld-
dens is r:r nler minder om. Het was nou-
wens in het wereldvermaarde bUIO van
Rem Kuolhaas-, het Office for MetropolJtan
Architetlure (OMA) in Rotterdam dat
Neutellngs als medewerker '6Jn eerste
stappen In de archite.ktuu~reld zette. Zo
was hij ondermeer pnijektarchltekt onder
xoothees van hel Nederlands Dansteeter.
Deze ervaring ro~de wereld van de podi-
umkunsten bleek een referentie van
doorslaggevende aard voor het Stuc. Na
een periode van v!Jf Jaar in bel OMA. ves-
tJgde de nu zevenendenigîa.rige NeutelJngs
zich. in 1986 als zelIst.rndig .:rn:hitekl. ZIJn
buro heelt een vestîgJng in Rotterdam en
Antwerpen. Eén ...aD zijn meest bekende
kreeües In Belgiê is het eppartementsge-
bouw op de: Antwerpse Kaai.

In het afgelopen decennturn werloe
Neulelings aan een eigen oeuvre, dal vol-
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Onderzoek naar keukeninfrastruktuur op kot

Voedselvergiftiging, griep en buikloop
f)f!Sentochti9 procent van de

koten is uitguust met een
gemeenschappelijke keuken.

Zestig procent van de studenten ken-
nen de luxe van een mikrogolfoven,
één derde onder hen brengt 1I00r min-
stens één dag een wanne maaltijd mee
van thuis. 2J procent eet nooit in
Almo. Ruim één derde zou de aanbie-
ding van maaltijden op kot tien als
een verbetering van de A/ma-service.
Dat 'ZlÏnde belangrijkste konklusies
von een uitgebrride enquête die AI-
ma-restaurants VZW liet uitvoeren
onder de studentenpopuknie. De re-
sultaten ervan hebben direkteur Toon
Martens hoopvol gestemd omtrent het
welslagen van de pJannen om wanne
maaltijden aan kot te leveren. Het
projekt zou in ieder geval vanaf vol-
gend akademie jaar proefáraaien in
de Studentenwijk Arenberg (Citt).

Eind januari deed dil blad reeds melding
van de plannen om v,maf volgend jaar Ie
starten met de ket-aan-kor-levering van
wanne maaitijden. Hoe die konkreet inge-
vuld zouden worden. srond toen nog verre
van vast. Met de enquête die de voorbije
maanden werd uitgevoerd onder een repre-
sentatieaantal van 547 studenten. lijkl men
intussen toch een Sial' dichter bij de reel-
tsaue van hel projekt te zijn gekomen.
Nochtans was de bedoeling van de studie
volgens Toon Manen.s breder dan hel louter
verlamden van gegevens die prediklief
zouden kunnen zijn voor het welslagen van
de Alma-maaltijden op kol.
«Het eigenlijke uitgangspunt was een dis-
kussie op de Raad voor studemenvoorae-
ningen over de aankoop van mikrogolf-
ovens voor de restdennes van de KU Leu-
ven. Men wilde Inzlcht krijgen in de eetge-
woonten van de studenten, zodat rnen de
bestaande kooklnfrastrukluur zou kunnen
aanpassen of uitbreiden."

In het eerste deel van de enquête
wordt dan ook de akkomodane van alle
woonvormen voor Leuvense studenten
onder de loepe genurnen. Z~ntachtlg
procent van de ondervraagde studenten
bied te beschikken over een gemeenschap.
pelijke keuken. wat nog een verhoging is
met bljna vijftien procentlegenover zes ja ar
geleden. Zestig procent van de studenten
die deze infrastruktuur niet hebben, voelen
dll aan als een gemis, zodat men In het
verslag van uit gaat dat de trend naar kook-
gelegenheid op kot zich waarschijnlijk nog
zal uitbreiden.

Ook bliJkl dat srudemenkoren in zestig
procent van de gevallen zijn uitgerust met
een mtkrogolfoven. dit is meer dan de aan-
wezigheid van herejuchtevens. De beschik-
baarheid over een koelkast Is zeventig pro-
cent en ook kookplat('n op gas of elektrid-
ren zijn zeer ruim verspreid.

Buikloop

Deze sijlers vormen volgens Toon
Manens maar een gedeeltelijke legitimatie
om met het projekt van uan te gaan.
Menens: «Ik heb eens de som gemaakt van
alle Irekwenues van warme maahfjden we
In Leuven op een week worden gekon-
sumeerd en dan blijkt dal Alma één derde
van de markt van de warme maaltijden
beheerst. Ongeveer vlJflien procent wordt
in de horeka gekonsumeerd. Dal betekent
dat nog ongeveer de helft van de warme
maaltijden op kot wordt gebruikt. Van die
helft wordt veertig procent van thuis mee-
gebracht en ongeveer de helft zelf bereid.
Dit betekent dat bijna een vierde van alle
wanne maaitijden door de studenten van
thuis wordt meegebracht.s
Veto: Een ~/n'rrde A/ma·maa/tijd k.t3ntoch
m«ilijk op ttgm het simptk flit dat van thuis
musebrac;htt mall/tlj'dm dt studtnt nitts kosten_

Is htt tinn nin fout om dat grlltt aandttl van
maa/n)dm te zien a/s tt7t tt,.,em dat nog door
A/ma kim wrmun ontgonnen7
Martens: • Het Iljkt miJ een beetje een
drogreden om het zo te zien. UlteindellJk
kost die meegebrachte maaltijd heel wat
meer dan de pure grondstoffen die de stu-
dent meebrengt 'Van thuis. Zo is er ook L'Cn
hele jnlrasrruktuur die dient om dat voed-
sel dat van thuis wordt meegebrecht te
bewaren. Verder ook de slechte hygiënische
omstandigheden die vaak aanleiding geven
IUt voedselvergiftiging, hetgeen zich dan uit
in griep en buildoop enzovoort. Het verlet
dal ze daardoor hebben, maar ook de
geneeskundige kost aan de maaischappij
dient toch ook meegerekend.e
Veto: Men kan er lOch van uil gaan dat dal
voor dt studtnt aflonaa/ van '",rin;g btlang IS.

Voor htm J1'«I, \/Qakmletl htt geldmotief

Martens: «In een studie van 1991 is ge-
bleken dat de studenten die maaltijden van
thuis meebrengen, voonkomen uit gezin-
nen met één verdiener. Wanneer men
merkt dat de hele maatschappelijke evolu-
tie gaal in de richting van twee werkenden
per gezin. Als men dan nog tijd moet gaan
steken in het bereiden van een extra-portie
voor de kinderen, dan is dat veel minder
vanzelfsprekend dan dat veel studenten dal
nu vinden. Er blijft natuurlijk prijsverschil,
maar hoe goed Is dat voor het sociaal leven,
hoe hygiënisch Is dat, hoe goed is dat voor
de hcreka en voor de algemene ekono-
mie.»
Veto: Mtt dat argumtl1t ZIjn de studml of dt
oudtrf nin teltt gediend.
Martens: "Nee, maar het beleid wel.-

TV-distributie

Heel wat vragen In de enquête onder-
zoeken hel sociale karakter van het leven
op kot. Hier blijkt ondermeer dat het me-
rendeel van de studenten samen eten,
zowel 's morgens, 's middags als '5 avonds.
Toch is eten voor studenten vooral een
individuele aangelegenheid als het aankomt
op de bereiding van de maaitijd - het gros
van de studenten maakt meestal enkel 'Voor
zichzelf een maaltijd - en de aankoop van
produkten - samenaankoop skoon eeroer
laag. Wat betreft de organisatie van vaat en
het poetsen van de keuken zijn de meeste
studenten tevreden. In zeventig procent
van de koten Is er een gezamenlijke rege-
ling voor een krant. Opvallend Is ook dat
vteremwtnng procent onder hen kan ge-
nieten van TV-wnrlbutie waarvoor wordt
samengelegd.

Ook deze gegevens vormen voor
Manens een gedegen argument om te
stellen dat A1ma hier een aanzienlijke
meerwaarde kan bieden met de levering
van Alma-maahijden op kor te starten.

Veto: Zou htt niet kunntn dat htt helt opzet
een stimu/am gaal zijn van de trtnd WIl! ind,-
vidualistrin!J en r:owonin!Jdit zich ook in
studtntenmilitus steeds sterker /ljla door tt
rtrrm7 Ondtr!Jraaft men zo niel dt funktie van
A/ma als todale Dl!/mlN!tingsplaQts7
Manens: «Als men puur redeneert vanuit
een Alma-visie zou men dal misschien
kunnen zeggen. Maar in onze kontakten
met de kollega's van de hulsvesungsdlensr
blijkt dat er wel degelijk een trend is naar
meer koken op kol. Ook In de sij!ers van de
enquête zien we dat: de kooklnirastruktuur
op kamers bij parttkulleren stijgt nog sreees.

Drieëntwintig procent van
de studenten eten nooit in
A1ma
De residenties en de hutsvestlngsdlenst van
de KU Leuven kunnen hierbij niet achter-
blijven. Men kan zich dan de vraag stellen:
welke rol heeft Alma binnen die ontwikke-
ling Ie spelen ten aanzien van gezonde voe-
ding en kookhygiëne bij studeruen.e

«wanneer we dan kijken naar de
staturen van Alma, dan staat daar nergens
dat Alma een eksklusieve bevoegdheid
heelt op het terrein van de restaurarus.
Wanneer men bepaalde schaaleflekten
bekijkt _ Alma moet een minimum aan
maaltijden kunnen verkopen om financieel
gezond te blijven - en men merkt dat er
een evolutie is naar verminderde verkoop
van het aantal maaltijden in onze resrau-
raras. dan gaal het niet om een keuze rus-
sen restaurant ol korleveringen. dan zijn
we verplicht beide distributÎC'systemen te
gebrulken .•

Veto; HOtgaan de priizm van dt op kot gelt-
vtrdt mall/lIjdtn dan liSStll7
Martens: .Puur op basis van kostprljsbe-
rekening zouden de prijzen lager kunnen
liggen dan de maaltijden die in de restau-
rants worden geserveerd. Heel wat van de
werkingskosten, zoals energie- en perso-
neelskon. vallen immers weg. De vraag
wordt ecmer of we aan de Alma-maaltijden
die dan op kot zouden gebruikt worden
evenveel subsidiering gaan toekennen dan
wel of we wensen de studenten te stlmule-
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ren om uit hun kot te komen om ze 101
ruimere kontakten aan te zetten. Door de
prjjszetttng kunnen we dat dan beïnvloe-
den .•
Veto: Wat zou uw voorlcLurdaarin ;ain?
Martens: .Ik vind een goed evenwicht
tussen belde belangrijk. Het gemeenschaps-
leven op kOl Is belangrijk, maar tegelijk zou
er veel van de rijkdom van het op kot
zitten In Leuven verloren gaan, als men de
kontaktkansen die het levert, niet zou
ben uiten. Ik bCII er dus absoluut tegen dat
de restaurants in een nadeliger prtjsposltfe
zouden komen ie: liggen tegenover de
maaitijden geleverd op kot. Daarom pleit Ik
er ook voor 'CImmeer subsidies naar de
restaurarus te ]tIen vloeien. zodat de uit-
eindelijke prijs van'~lde soorten maaltij-
den gelijk zou bUjven.--:-

,

~t
\

Koteters
Hygitnt Thuis m Daarbuittn

Uit de sijfers in het laatste deel van de
enquête lijkt echter de zwaarste kritiek op
de tevertng van Alma-maaltijden otJ kot op
de proppen te komen. Achtenveertig pro-
cent van de ondervraagde studenten ziet de
kwaliteit als de voornaamste reden waarom
hl] of zij op kot eet In plaats van in Alma.
Vanuit dl! gegeven kan men zich afvragen
hoe men dan de koteters gaat kunnen
overtuigen om voor de op kol geleverde
maaitijd te kiezen, die uiteindelijk van
'dezelfde kwaliteit' zal zijn.

Wat betrelt de verdere uitwerking van
het hele projekt. stelt Martem dat vanaf
volgend akademlejaar een proefprujektlill
worden opgezet in een aantal gangen 'Van
Studentenwijk Arenberg die reeds een goed
gemeenschapsteven hebben uitgebouwd.
HO(' dat precies zal gebeuren. is een vraag
die nog moet besproken werden. Zo was er
sprake van om een aanlal tewerkgestelden
van Velo te betrekken bij de levering van
de maaltijden. Ook Kotnet dat gelijktijdig
operatlcneel zal worden, zou 101nut ge-
maakt kunnen worden.
Martens: .Wat dal betren zijn we bezig
van een systeem uit te dokteren om
meteen bij de bestelling ook te betalen via
internet. Dit um studenten die bij wijze
grap tien maaitijden laten afleveren bij een
medestudent, te snel af te zijn.~

TOm Michielsen
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Dilbeekse Don Quichotte neemt het op tegen universitaire mallemolen

Zwartboek over inkompetentie van Egyptologie
Oranz Van den Bosch is

apoteker in Dilbeek. Hij
behaalde zijn diploma aan de

Universite Libre de Bruxelles. Later
studeerde hij een tweede maal af als
egyptoloog aan onze eigenste Alma
Mater. Met onderscheiding wel te
verstaan, en als tniOI! student in zijn
jaar. Dit alles op de gezegende leeftijd
van 61 jaar en mer voldoende overee-
bleven funktionerende grijze
hersensellen. Van den Bosch is niet
tevreden over de werking van de
universiteitsorganen en heeft daarom
een zwartboek opgesteld. Daarin
krijgt vooral Egyptologie de volte ta-
ding.

Van den Bosch rtchne een stervloed van
brieven aan diverse universitaire Instau-
ties. Gaande van de prof op wie hij de
meeste kritiek had, over de dekaan lot de
rektor zelve. Zijn studiejaren noemt hij al-
les behalve bevredigend: -Gdukzalig was
het helemaal niet, en de Leuvense Vrouwe
sctenua bleek bij nadere kennismaking
eerder een vulgaire feeks dan een dame
van stand,"

Van den Bosch eist, omwille van de
zware materiële en immateriële tnspanntn-
gen, dat de universiteit daartegenover
kwalitdtsondcrwijs zou brengen, hetgeen
volgens hem absoluut niet het geval Is. De
universiteit "telt teveel rogeu die niet het
minste verantwoordelijkheidsgevoel
hebben, geen pedagogische inspanning
kunnen ol willen doen, en die van hun
eksamens een onverantwoord kat-en-
muisspeljetje maken, een soort loterij, eer-
der dan een open en eerlijke overhoring
van dl' I/aak zware stol."

De apoteker vindt dat elke kritiek op
dat vlak In de klem gesmoord wordt met
een "hooghartige, imbeciele dooddoener:
'Het is hier een untversnen-.- De stucen-
ren noemt hij vogelvrij, aangezien zij geen
enkel verha a l hebben tegen "inkornpeten-
te, onverantwoordelijke, onbeschofte pro-
Iessoren". vermits zij voorts geen vat
hebben op programma's die met haken en
ogen aaneenhangen en vermits zij op de
eksamens gekworeerd worden -cp l'en
achterbakse en vaak oneerlijke manier."
De hoge mislukkingspercentages wijt Van
den Bosch niet zozeer aan de studenten
die geen hulp zouden Ontvangen _ want
die best aa 1 volgens hem wel degelijk-
maar veeleer aan de kwaliteit van het on-
derwijs, Een "charter voor de professo-
ren", wa crin de normen bepaald worden
om prof te kunnen worden, is volgens
hem noodzakelijk.

Egyptologie

De studies Egyptologie - in België
nog enkel in Leuven te volgen - Zijn
volgens Van den Bosch een lachertje, Ge-
zien hel beperkt aantal studenten, sluiten
de kursussen aan bij andere studtee. Daar
wringt het schoentje. De schaarse studen-
ten Oosterse Studies komen terecht bij
vakken die de Grieks-Romeinse Oudheld
behandelen en waar ze zowat als vijlde
wiel aan de wagen worden getolereerd "uf
zelfs genegeerd". Zo is het vak Antieke
Geografie en Topografie louter tot de
crteks.gomemse wereld beperkt. Het vak
Anilek Recht gaat helemaal voorbij aan
het Egyptisch recht.

De grootste blunder volgens Van den
Bosch is wel dat studenten êgvptologle
slechts denig uren geschiedenis van het
oude nabije oosten krijgen. De prof - "die
zijn best deed" - geraakte amper lOt in de
zevende eeuw voor Krtstus, zodat hij in de
kursus zelfs nooit aan het onderwerp
Cleopatra geraakt is, in tegenstelling lot
Asrertx die deze seksbom met de uilzon .
derlljke neus wel degelijk van naderbij
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kon bestuderen. Daartegenover staat een
uitgebreide studie van de geschiedenis van
de islam (120 uren) en van de kunst en
kultuur van de islam, die geen nuit te ma-
ken hebben met egyptologie. -AJs egypto-
loog weet je dus niet dat de Perzen ooit
Egypte onder de voet hebben gelopen, je
hebt nooit over Nectanebo gehoord (... )
maar je weet wel wie de bey van Tunis
was in 1744 en je kent de schoenmaal van
Ataturk en de haremdames van Saladdin
biJ naam en troetelnaam".

Waarom egyptologen modern
Arabisch moeten studeren is nog minder
duidelijk voor Van den Bosch. Llngur-
stlsch. kultureel en htsrcnsch heen deze
taal helemaal niets met het oude Egypte te
maken, afgezien van het feit dat de Ara-
bische veroveraars vanaf zowat de zevende
eeuw na Krisrus de Egyptische kultuur
verdrongen. Bovendien werd bij de studie
van hel Arabisch geen gebruik gemaakt
van de bestaande taaltabo's.

Spekschieten

Van den Bosch konkreuseen zijn be-
schuldigingen van Inkompetentie bij het
onderwijzend personeel. Hij kan zich abso-
luut niet akkoord verklaren met sommige
prollen die volgens hem nter alleen slordi-
ge nota's Ier beschikking stellen (bedoeld
als kursus), maar ook pertinent weigeren
om een kursus tout court (bedoeld wordt:

schriftelijke n~erslag) te bezorgen. Een
assistent zou gereageerd hebben met de
stelling: "Ge moogt nog kontent zijn, we
kunnen zelfs eisen dat ge alles maar zelf
uitzoekt." Sommige proffen schijnen Van
den Bosch toevertrouwd te hebben dal zij
fin de carrière waren en "up enkele jaren
van het pensioen opgezadeld werden mei
een vak waarbij zij zich niet meer wensten
moe te maken-

Zo bijvoorbeeld zou de kursus 'Ge-
schiedenis van Israël' niets méér geweest
zijn dan "wat vrij verwarde htsrortografl-
sche gegevens over de bijbel, met a 15
orgelpunt de openbaring van een wereld-
schokkend geheim dat de prof zelf ondekr
heeft en zijn belangrijkste
wetenschappelijke prestatie zou zijn, met
name de ligging van het gral van koning
David- (een tot op heden omstreden en
volgens velen onopgelost mysterie voor de
werensen ap -nvdr}. Andere proffen zijn
dan weer "geesteljjk en kar akierteel gesto-
ord en volledig onbekwaam."

Colleges

Van den Bosch vertelt dat een prof het
waagde om als inleiding op de kursus een
bibliografie voor Ie lezen van meer dan
Zevenhonderd titels. Anderen vcrplaatsten

kursusdata of lasten gastcolleges in, zonder
enige vorm van verwittiging.

Op vele punten heeft Van den Bosch
misschien gelijk, maar toch lijkt hij uit het
oog te vernezen dat de universiteit zich
niet onttrekt aan de wettelijke verplichting
de programma's regelmatig te onderwer-
pen a a n een evaluatie, In principe wordt
elk programma om de vijf jaar doorgelicht
in een interne onderwijsevalu ..tie. Dat ge-
beurt door een evaluanekommlssfe waarin
de studenten een grote inbreng hebben.
Om de tien jaar krijgt elk programma be-
zoek van een eksterne vtsuauekommtsste.
vaak in samenwerking met de Nederlandse
universiteiten, om de richting van buitenaf
door te lichten. Op die manier daimt de
KV Leuven haar intentieverklaring
"interdlsslpllnair wetenschappelijk onder-
wijs van hoge kwaliteit te bieden- ook
elke dag waar te maken.

Deze evaluatiekommissies zijn geen
dode letter gebleven. Een uitvoerige 'zelfs-
tudie' kwam er reeds ondermeer voor de
opleiding Burgerlijk Ingenieur üuni 1995),
voor de opleiding lJchamelijke Opvoeding
(maart 1995) en voor Latijn en Grieks. De
formuleringen van deze evaluauekommts-
nes latertrraan duideUjkheid niets te wen-
sen over. Schijnbaar durft men wel dege-
lijk stelling in te nemen,

Teorie

Het verslag van de evaluatiekommissie
voor Uchamelijke Opvoeding stelt bijvoor-
beeld onomwonden: "Hel aanzetten van
de studenten tot aktief meedenken en -
werken laat voor de teorievakken te wen-
sen over. Voor de vakken uit de studie-
oriënteringen dienen de studenten worden
aangezet tot een grotere werkzaamheid en
inzet door de betrokken docemen.( ... ) Het
sludlematerlaal voldoet In de licenties niet
en wordt niet als een goede basis ervaren
voor het verwerken van de leerstol. In de
eerste licentie wordt bij het eksamineren
onvoldoende de klemtoon gdegd op hel
begrijpen van de leerstof. De geschatte stu-
dletjjd wordt, door de meerderheld van de
studenten, voor de meeste vakken als
overdreven hoog bevonden. Het monito-
raat brengt de studenten nrer tot het wijzi-
gen van hun studtemetode."

Voor Oosterse Studies is er in het
huidige a kademieja a r een algemene ond-
erwijsevaluatie voorzien. wat blijkt uit een
not a van de Werkgroep Kwaliteitszorg en
uit het verslag van de Akademische Raad
van 13 maart 1995. Deze interne onder-
wijsevaluatie is meteen de voorbereiding

op de eksterne visitatie die in 1997 zal
doorgaan.

Procedure

V.anden Bosch laat ook niet na In ziJn
brieven te beweren dat door sommige
proffen punten van hem werden "geste-
len". Op dat punt is het echter duidelijk
dat er hiervoor een specfûeke klachtenpro-
cedure vooraren werd In het eksemenre-
glement. Van d~ Bosch heeft deze proce-
dure veronechtfaarnd, zodat het rektoraat
reageert dat op dát punt de klacht van Van
den äosch onontvankelijk Is. Deze laat het
daar niet biJ e'\t Is vast van plan formeel
beroep aan te teYenen bij de Raad van
State tegen zijn achtereenvolgende deltb-
eranes. of ook daar zifii Setoep ontvanke-
lijk, laat staan gegrond zal ziJn Is zeer de
vraag.

De akademtsche overheid was tegen-
over Veto nter bereid verder in te gaan op
de "inslnuatles" van Van den Bosch. In de
laatste brief van rektor Oos-terllnck aan
Van den Bosch stelt deze duidelijk dat de
kwotering van de laatste ;dttijd die Van
den Bosch meemaakte nier voor wijziging
vatbaar is gezien de juridische onmogelijk-
heid daarroe. De rektor stelt verder: -war
uw klacht tegen een prcfessor'betrett, rea-
liseer ik mij wel dat voor hel onderwijs in
de universiteit wellicht op meerdere pl;lJà\_
sen niet altijd optimaal verliep, Wij doen
nu sedert twee jaar evaluaties voor het
doceren van elke professor: de resulteren
daarvan worden meegedeeld en besproken
met die professoren. Als er tekortkomin-
gen zijn wordt dat ook geremedieerd en
zijn er uiteindelijk sankties mogelijk. Ik \.
wens evenwet ruet tegen een afzonderlijke '"
kollega op te treden op grond van klach-
ten uit het verleden, zeker niet als het een-
kollega betreft die nu net aan het emeri-
taat is. Ik kan mij na lezing van hel gehele
dossier overigens niet van de indruk ont·
doen dat u in zekere zin deze universiteit
achtervolgt. omdat u teleurgesteld was
over uw globaal eksamen resultaat, waarbij
aanvankelijk meerdere professoren en, nu
nog één enkele, het moeten ontgelden. Ik
wens de korrespondentie hierover thans te
beëindigen. -

Peter Maenens

Een interview hierover II1tl Franz op radio
5corpio op ~lIsdag 20 maart in hel
programma 'Dt Kringspier' van 18.00 u lot
ts.oo «

U HADT DESALNIETEMIN TOCH NOG EEN UITSTEKENDE

VERHANDELING !SCRIPTIE GEHAD WILLEN HEBBEN?

U HEEFT UW ONDERWERP GRONDIG BESTUDEERD
U HEEFT DE JUISTE CONCLUSIES GETROKKEN
U WEET PRECIES WELKE STELLING U GAAT VERDEDIGEN

ALLEEN,.

uwVERHANDELING I SCRIPTIE I SEMINARIEWERK
MOET OOK NOG OP PAPIER GEZET WORDEN

EN LIEFST OOK NOG VlOT WEGLEZEN ...

TABULA KAN EEN GROOT DEEL VAN HET SCHRIJF- EN REDACTIEWERK VOOR U DOEN:
WIJ HELPEN U HELDERE TAAL OP PAPtER TE ZETTEN, DUtDELlJKESTRUCTURENAANTE
BRENGEN, PROFESSIONELE lAYOUT TE HANTEREN.
ALS U DAT WENST NEMEN VVlJ OOK HET DACTYLOGRAFISCHE WERK VOOR ONZE REKENING_

KORTOM: U LEVERT DE INHOUD - WIJ DE VORM.

EN OVER DE NIEUWE SPELLING HOEFT U ZICH DANOOK GEEN ZORGEN MEER TE MAKEN.

TEL. (016) 2340 54 OF (016) 29 53 90
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Triptych in Leuven

"Er wordt gewoon steeds meer gehyped"
Oijd~ns het laatstleden Marktroc:k-wt"ekmd gaf Triptyeh een heel Jent! op-

truien weg in de tuin van het Veto-gebouw. Ruhtaan. luid, snel, enorme
instrumentbeheersing. TUssen iezz f!n hardcore: niet gewoon hardcon

met nu en dan een saxofoonriedeltje. wel'uitk mUZ;f!k die ter plaatu lijkt te
worden uitgevonden: dal was de indruk die Triptych gaf Je stond er met open
mond naar te kijken en het leek zó over. Triptych is een trio uit Leuven, in
1990 opgericht door de broertjes Jo, Pi en Erwin Reynders. Ondertussen is een
eerste cd uit. 'Sleepless'. uuwn hangt vol aankondigingen van het optreden
dat ze dinsdag zullen geven in de Leuvense Rumba. Yeto had een gesprek met
Pi Reynders, zange""gitarist-komponist.

Veto: Vind ~ dal ttn aanvtJtJ,dbarr drJinitie
VODrTriprych: 'hardClm ja?2?
pé: «Ja. dat Is wel een goede naam,
'melodieus pcwenrto' Is een andere goede
naam.»
Veto: Wa/ vrumd iI: /«" ikju/lk zag op/rtdm
in aU!JIi.SI1lS,had ik art gans andut jrtdruk dan

na hel btluistnrn van dt al, Brï hel op/rtdtn
kon jt jt afvr/Jjt1l ofjullit wtf ttn vasu s/ruk,
luur in hel hoofd haddm, her luk ofjullit 9t-
l4'(lonillSPte/dtn op tlkll/JrI impulst1l, All ~ dan
naar dt al tuinen, merk je dat htlzowaar om
scn!ls!laai mtt een begin m een einde en zo, Dit
scn!ls kcnun ook vetl tM!lanlulijktr over, 'Fa,

ding water' kan jt fr wtl in de Afrekmin!l in-
INt/dm, lmprovistrm jullit dan live ,,"dtr op
dit nummers of ligl mijn indruk dat ha grim-
prrwisttrd is aan de aard van de numnun u/f?
Pi: -BIJ de optredens hebben we wel dege-
lijk een struktuur in 005 hoofd. Voor mij
komt de melodie op de eerste plaats, dus
het melodieuze blijft er zeker In. We bren-
gen de nummers live zoals ze ook zijn
opgenomen, even lang ook,»
veto: 'Voor mij komt de melodie 0" dt «rstt
plaalJ' Zt9 jt: jt btdtJl'ft in dt muzitk in htl algt-
m~?
Pé: ~Ja."
Veto: Horen ietz m hardt:eTt ook bij dt muvtk
waar juttie naar luÎSlerrn?
p~:_Ja, ik luister ook wel vaak naar jazz.
NIL'1 zoveel naar hardcore eigenlijk. Ook

(fOM Triptych)

Het leed van een video in 't Stuc

Wojnawat?
OP aanraden van Raimund

Hoghe programmeert " Stuc
'La pudeur ou l'impudeur' van

nervë Guibert. Normaal gezien zou de
video voorafgegaan worden door 'nI
he your mirror' van Nan Goldin, maar
door problemen rond de auteursrecht-
en wordt hij wrvangen door een
werkstuk van David Woj"arowicz,
een Amerikaans kunstenaar, die
vanuit zijn fotografisch werk ook an-
dere kunstvormen eksptoreerde. Beide
video's kaarten het tema van dood en
herinnering aan dat ook bij Hoghe
centraat staat.

'la pudeur ou l'lmpudeur' Is een tetevtsre-
produktie die door Gulben In 1990 ge'
maakt werd voor TF I. Hel Is een sobere
regfstraüe van de laatste maanden van
curberts leven, die aan de gevolgen van
aids overleed, In de titel zinspeelt Gulben
op ujn schaamte over de ziekte, die hij toch
zonder enige schroom durfde vastleggen.
Zo werd de video niet enkel een portret
van aids maar tegelijkenijd een zelfportret
van Gulben, die de ziekte tnkorporeen. De
kamera volgt hem op vakantie, thuis en in
het zfekenhuls, maar waar Guiben ook
gaat, zijn ziekte volgt IIIs een schaduw. Als
hij In de splegel kijkt ziet hiJ dUidelijk de
sporen die aids naliet op zijn lichaam.

Guibert voelt echter ook zijn dood naderen,
die hij niet op zijn lichaam kan zien, en
vraagt aan de spiegel: -zsr-ce que ça se volt
dans les yeux?".

Gulbert, die schrijver en fotograaf was,
leg! aan het slot van de 'La pudeur ou rtm-
pudeur' uit waarom hij dit medium prder-
ende om zijn ziekte te ponreneren. Hij be-
loogt dat videobeelden momenten uh het
verleden kunnen akruaüseren, en zijn ge-
tuigenis nooit haar waarde ui verliezen. De
video is dan ook zeer direkt, kommentaar Is
schaars en de nadruk ligt vooral op de ma-
tertéle dingen die Gulben omringen. Ster-
ven Is afscheid moeten nemen van de ma-
teriële wereld, van die dingen waar we
nauwelijks bij stilstaan. Deze gedachten.
gang komt sterk naar voren in de beelden
van Guibcns laatste vakantie In een zuiders
dorpje. De kamera dwaalt er over de pracht-
ige omgeving alsof hiJ alles nog eenmaal
vast wil leggen voor het allemaal definitief
verdwijnt.

Oudjes

Net zoals in 'Blue' van Derek Jarman
blijkt duidelijk dat het leven van wie ziek Is
zich grotendeels alspeelt in ziekenhuizen,
tussen dokters en verpleegsters, tussen Pro-
zac en Digitaline. HIJ neemt een nieuw ge,
neesmiddel. waaraan zowel mensen stier-
ven ol van genazen. maar hel Is "Ilnale-

men! quand-même un espoir". De rol van
het ziekenhuis is dubbelzinnig. Het kan een
patiënt terug hoop geven, maar Ook alle
hoop de grond in boren. Wie geen hoop
meer heelt denkt aan zelfmoord, Aan twee
bejaarde vriendinnen vraagt hij of zij den-
ken dat iemand die doodziek is het recht
heeft ziln leven te nemen. Ze vinden van
niet, daartoe heelt een mens niet het recht.
Guiben moet doorleven, niet meer voor
zjchzell, maar voor diegenen die achter
hem dezelfde weg zullen moeten gaan. Aan
een vrouw van vijfennegentig vraagt hij of
oud zijn zwaar is. Zij antwoordt onmiddel-
lijk: -ja ". Als hij vraaglof ze zou willen
sterven antwoordt ze van niet.

'La pudeur ou l'impudeur' schetst In
beelden, net zoals 'Blue' van Jarman dat
met woorden doel, een adekwaat portret
van een ziekte, en heelt de kracht om in
een uurtje meer te zeggen dan honderd
vraaggesprekken met aidspatiënten. Maar
'la pudeur ou Hmpudeur- overstijgt ook
het aldstema in de parallel mei andere ziek-
tes, bijvoorbeeld kankerpatlênten zoals
cutterts vriendin Susanne, die 101 woede
van haar familie haar gehele vermogen
naliet aan de Franse kankersnchnng. Zij
zouden zich moeten schamen.

David Wojnarowicz was in wezen een
fotograaf. Regelmatig gebruikte hij zijn fo-
w's echter als voedingsbodem voor schil-
derijen, reksten en video's. wojnarowtce's
avontuurlijke jeugd en zijn plaats In de
Amerlkaanst maatschappij - hij was mill-
tant homo-aktivist - waren doorslagge-
vend voor zijn benadering van kunst. Yann
Beauvals sprak naar aanleiding van een
foroteruocnstelhng in Parijs ever -ëe ge-
welddadige affirmatie van leven en dood
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naar folk. zelfs pop. Erwin luistert dan weer
naar etnische muziek, Jo luisten hel meest
van ons naar ekspenmernele hardcore.s
Veto: Op dt al staal nkt tin "!.Immtr dat wat
zachter ÎS. Ook htt op/Tedm i" augllStJa W4S nin
«ht IIOOr pumts. Kun jt je inbttldtn dal Trip-
tych UIU bluts, een slow. Iptell?
p~:«waarom niel? Die luide dlngen ko-
men er gewoon zo ult. Misschien voor de
volgende cd.s

Respons

Veto: H~ loopt de (t:Imtrt van Trip~h?
Pi: «De ed verkoopt hier goed, ook in Ne-
derland. We worden veel gevraagd voor
optredens, In april gaan we twee weken
semen met Snuff een Engels groepje, op
toernee door EurQpa. ik ben wel tevreden
met de respons. We kunnen er zeker nog
niet van leven, maar misschien ooit. In het
najaar begJnne~ we ook aan een tweede cd
te werken ...

<
veto: Htslaat er zoitts tNS 'dt Uuvnl~ SlDIt' of
komt die uitdrukkin9 jou IkIlJChtfjjk over?
P~:_Nee, de muzlkantentrler hebben wel
veel kontakt met elkaar, Er ziJn ook veel
muzikanten, maar wat ontbreekt in Leuven
zijn de zalen, zowel grote zalen als kafees.
waar Je kunt optreden.»
Veto: De laatste tijd is er om ar v.uk ttn ai !.Iit
van un Vlaams 9rMPjt, dt kriritkrn nJn vaak
Jovrnd, er is aandadll van het buitenland. Dat
was tit" jaar !/tltden wel ten btttfr /Jndm:. Wat
is jouw verklar"'g daarvoor?
p~:_Er wordt gewoon steeds meer gehy-
pedo De drang om hypes te kreëren is zo
groot, dat er iedere keer weer een nieuw
groepje nodig is, vee! is begonnen met
dEUS. De Vlaamse kritiek houdt ook nier .:-,
enkel meer rekening met wat in hel buiten-
land sukses kent om iets goed Ie noemen.»
Veto: Kun jt wal aI'sopnotmtn dit jij htrl
9~d vindt?
p~:-jcen Je binnenkwam, was ik naar Jeff
BuckJey aan het luisteren. Vind ik heel
goed. De laatste van King Crimson Is heel
goed, ons idee om instrumentale nummers
te maken korru trouwens van King
Crimson. Chris Whitley, de eerste 10 cd's
van Jonl Mitchcll..

..
\

Carl aourceu

Triptych trudl op in dt Rumba. dinsdag 190.
0'" 10,00 u.

die zijn hele werk karaktertseerr." Het New
Yorkse DIVA-TV (wat staat voor Damned
Tnterfcring Video Anist.s), een jeanaal dal
objektleve informatie over aids wil versprei-
den - ror grote ergernis van de televisie-
kommissies aldaar - opereert nog steeds
onder een sitaal van wcjnarowlcz: "We can
never depend on the mainstream media to
represem es. our needs. our states of
mtnds".

Verderf
Wojnarowicz schrijft over zijn {uto's dat

ze een registratie zijn van zijn lichaam in de
maaISchappij, waarin hij zich altijd al een
vreemdeling voelde. In dal opzlcju is hel
löglsch dat hij In een programma met Her-
vë Guiben wordt geplaatst. Ook Wojnaro-
wicz is nog steeds belangrijk omdat hij in
zijn werk als spreekbuis fungeert voor
mensen die geen slem hebben. Het ver-
wonden dan ook niet dal mensen als
William S. Burroughs, Kathy Acker en
Adam Clayton (van U2) wijzen op zijn
belangrijke kommunjkaneve Iunkne. Wat
evenmin verwonden, Is dat kongresleden
als Oana Rohrabacher hem openbaar aan-
vielen, omdat zijn kunst een "orgie van
gedegenereerd verderf zou zijn". Een van
zijn bekendste foto's heet -suence thru Beo-
ncrnlcs', waarop het hoofd van een man te
zien is wiens lippen dichtgenaaid zijn. De
symboliek ligt voor de hand.

In Leuven moeten we het voorlopig
zonder 1010'5 stellen, maar een (kone)
video is toch al Iers.

Dimitri De MaesS4:hakk
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Dag van de
Verdraagzaamheid
Op 21 maan vindt op initiatief van de
Verenigde Naties de internationale dag
van de verdraagzaamheid plaats. ueze dag
ging voor het eerst door in 1967 naar
aanleiding van de dramatische gebeurte-
nissen in 1%1 in sberpvtne. Zuid~A1rika_
Dil jaar uJ de Dag van de verdraagzaam-
héld ook aan M KU Leuven niet cnopge-
merkt voorbijgaan. Met een ~tJe goede

• I wil en op aandringen Y..IOhun studenten
rullen vele proffen op 21 maan hun col-
leges in het leken Ie zetten van de Vt':1-

draagzaarahejd. Het is niet de bedoeling
van de lnïuaueînemers van de Leuvense
srudernenkeepel om Ie verwijzen naar
konkrete politieke agendapunten. maar
wel om zoveel mogelijk studenten te De-
nekken bij hun positieve aktie. Ook veie
wil een steentje bijdragen In dit Lokc-Iru-
ueuer. Op de volgende drie pagina's Vindt
u acht visies op verdraagzaamheid. Acht
interpretaties door evenveel gastschrljvers,
die wij bedanken voor hun bereidwillige
en belangenloze medewerking. Aan hen
en aan u allen, die van goede wille rijt.
wensen wij vrede. Sjaioom. chaverim. PijfWKdsrrijd voor 9(l"g~ltrs

Verdraagzaamheid als praktische toepassing
Qrtndpes zijn vaak een ekskuus om

geen rekening Ie moeten houden
met de reële omstandigheden

waarin een bepaald probleem zich
aandient. Het is nu eenmaal gemakkelijker
om Ie zeggen dat men 'principieel' niet
over een of andere kwestie wenst te diskus-
sferen. Prtncfpjéle ultspraken Illustreren
echter vaak alleen de verstarde geestelijke
houding van de spreker, en dragen niet
wezenlijk bij tOt een gezonde en effektleve
aanpak van een probleem, of werken deze
zelfs tegen,

Dat ~ ook zo met de zeer beladen en
valsens sommigen probjemarische term
'verdraagzaamheid'. Een verdraagzame
houding wordt nogal eens aangevallen met
de bewering dal een maatschappij des te
vreedzamer is. naarmate ze uniformer Is, en
dat men zich dus niét verdraagzaam mag
opstellen regenever wat van die unuormi-
teit afwijkt: andere rassen, samenlevings-
vormen, ideeën. Dit alles is 'prtnopteel'
verdacht omdat het 'anders' is dan het be-
kende. Dat is echter een gevaarlijke drogre-
denering. In de eerste plaats miskent ze een

groei naar sociale, reugteuze en andere ver-
men van plu rifurmltelr die al eeuwenlang
aan de gang Is, die onomkeerbaar Is en die
onze samenleving gemaakt heeft tot Wat ze
Is: de meest ontwikkelde. veelzijdige, rijkste
uit de ganse geschtedents. Voor elk van de-
ze kwallflkaties zijn tegenvoorbeelden te
geven, maar een groot waarheidsgehalte
kan hen niet ontzegd worden. In de tweede
plaats miskent bovenstaande argumentatie
hel feit dat publieke verdraagzaamheid. die
van overheidswege opgelegd wordt in de
vorm van diverse bij wet geldende vrijhe-
den. jUISllngevoerd werd omdat hel tegen-
deel. het opleggen van deze of'gene unlfor-
me en dus onverdraagzame maatschappe-
lijke of religieuze visie, steeds weer bleek te
letden tot onrust en verzet. De publieke
verdraagzaamheid die we vandaag kennen,
Is dus nIet tot stand gekomen op grond van
een of ander hooggestemd Ideaal, een of
ander -pnndpe'. maar om heel praktische
redenen. Dat er grenzen zijn aan deze prak-
tische verdraagzaamheid, spreekt vanzelf.
Het vreemde kan immers ook onaanvaard-
bare vormen aannemen. Vandaar dat het

Sommigen zien verdraagzaamheid enkel als
de mogelijkheid om de opvattingen van
anderen te aanvaarden. Maar volgens miJ
heeft verdraagzaamheld een bredere
betekenis: het Impliceert wederzjjdse erken-
ning en respekt voor de aanwezigheid van
de andere.

Ik aanwezigheid van een onbekende is
tegelijk een verschijning en een ontmoeting
met het niet-vertrouwde. En zo'n kon-
frontatie kan zowel sympathie als wantrou-
wen opwekken: een uitdaging dus, Maar
het is pas in betrokkenheid met de anderen
en hun waarden dat wij de diepere oeteke-
nis van onze eigen kultuur en die van de
ander ontdekken. En zoteis kan leiden tot
een verrijking en grotere verdraagzaam-
heid. Een oppervlakkige kennismaking
houdt immers het gevaar in van wederzijds
wantrouwen en vooroordelen.

En volgens mij bestaat er in dit land
zoters als verdraagzaamheid, ondanks het
vertoon van cksrreem-rechtse en linkse
aktles. zoals laatst in Leuven bijvoorbeeld.
De geschiedenis van dit land, ekonomisch,
sociaal en politiek zijn gekenmerkt door
een dlepgewonetde kultuur van verdraag-
zaamheid hoewel waarnemers wel eens het
tegendeel beweren. Ik verduldeljjk mijzelf.

Ondanks een toenemende verstrenging
van dl' asielwetgeving in België en andere

werken binnen een wenelljk kader. waarin
bepaalde grenzen zijn aangegeven (bfjvoor-
beeld op etisch of ekonomisch gebied), een
wezenlijk onderdeel is van de verdraag+
zaamhejd.

Diezelfde praktijk leert ons ook dat
openheid noodzakelijk is voor kreativiteit:
immers, het Is een erkenning van het be-
staansrecht van 'het andere', van datgene
wat verschilt van onszelf, van wat tot nu
toe bekend is. Pas door dit andere niet te
verdringen, ontstaat de mogelijkheid tot
vooruitgang. om de zeer eenvoudige reden
dat niémand voldoende neen aan zlchulr.
Wat geldt op Individueel vlak, geldt des te
meer op een ruimer, maatschappelijk vlak.
Een principiêie diskussie aartgaan met dege-
nen die Zich verzeilen tegen verdraag-
zaamheid, heeft geen enkele zin, omdat een
praktische verdraagzame houding (of visie,
gedrag enzovoort) net het tegengestelde is
van zijn prindpiële tegenvoeters, Verdraag-
zaamheid kan alleen overtuigend werken
in zijn praktische toepassing. niét in een
reoreüsche diskussie. vandaar ook dat ver-
draagzaamheid niet begrepen mag worden

als een louter passieve houding, als iets in
de Zin van 'Iaat mij met rust, dan laat ik
Jou met rust". Dat soort verdraagzaamheid
is alleen gericht op zelfbehoud en is geert
goede basis voor werkelijke maatschappe-
lijke vooruitgang. Zelfbehoud was een es-
sentiele waarde in een primitieve maat-
schappij, die alleen binnen de eigen kring.
het eigen stamgebied, kon overleven.
vreemoe bezoekers werden gedood, omdat ,
een vreemde per definitie niet 'past' in de
vertrouwde kring en dus bedreigend werk-
te. Dat is uiteraard een achterhaalde hou-
ding. Het veenbestaan van de huidige sa-
menleving is niet denkbaar zonder open-
heid naar hel of de vreemde toe. sodale.
Intellektuele en ekonomische vooruitgang
Zijn niet mogelijk in een kokon: de veilig-
heid daarvan is louter denkbeeldig en is op
termijn 'gedoemd' om te vergaan ... in een
vlinder, kwetsbaarder misschien, maar wel
mooier, akuever, levendiger. Beier.

And~ OosterUnck
RC!ktor KU Leuven

landen van west-uuropa - Fort Europa in
opbouw - kunnen we stellen dat België
een gastland is voor buitenlanders. Velen
van hen die de ondraaglijke en onmense-
lijke situaties in hun moederland trachten
te ontvluchten - Afrikaanse, oosteuro-
pese, Latfjnsamerikaanse vluchtelingen-
vinden hier nog steeds een onderkomen.

Fundamenteel verschillende godsdien-
sten kunnen aan de basis liggen van reli-
gieuze onverdraagzaamheid. Dat wordt
eens te meer duidelijk gemaakt in het
Nccrdierse konflikt tussen protestanten en
karelleken. In België _ een overwegend
katoliek land - krijgen ook anders-gelovi-
gen een forum: synagogen, moskeeën,
enzovoort.

Persvrijheid werd in 1830 reeds
opgenomen in de Belgische Grondwet. Dat
is een zeer belangrijk element in de
omwikkeling van een kultuur van
demokratie en verdraagzaamheid en per
definitie respekt voor de mening van
anderen. Vele landen kunnen hier een
puntje aan zuigen: in de meeste Afrikaanse
landen heerst een kultuur van stilte. Vrije
meningsuiting heeft er weinig speelruimte.
Alleen de propagandamachine draalt op
volle toeren, dankZij de diktatorale regtmes.

Volgens mij is het een belangrijke
kulturele verworvenheid dal een land me!

een bijzonder ongemakkelijke Linguïsitsche
diversiteit er in slaagt een evenwicht uit Ie
bouwen en te handhaven tussen de frans-
sprekende en nederlandssprekende
gemeenschap. In vele landen Is Hngursus-
ene en ook etnische dtverstten al te veel
oorzaak van burgeroorlog en destablllsertng
van het land. Roeanda en Joegoslavië zijn
voorbeelden die deze stelling ten
overvloede bevesugen.

Ook op ekonomisch vlak mag je stellen
dat verdraagzaamheid een belangrijke rol
speelt In België. Een ingenieus sodaa!
zekerheid systeem werd op poten gezet om
ervoor te zorgen dat werklozen, gehandr-
kapten, zieken en ouderen een bestaans-
minimum verzekerd Is. Normaal gezien
sterft er in dit land niemand van honger en
heeft iedereen een dak boven zijn hoofd.
Dit systeem van ekonomlsche solidariteit is
in grote delen van de wereld onbesraande.
Ekonomisch zwakken worden aan hun 101
overgelaten en moeten overleven in
eksrreem moellijke omstandigheden.

Maar ook op internatlonaal vlak wordt
in dit land die solidariteit en verdraagzeem-
held uitgedragen. Verschillende organisaties
zoals 11.1 1.1 1., Broederlijk Delen, Vierkant
voor Afrika trachten via kampegnes de
mensen bewust te maken van de proble-
men in de derde wereld en sporen hen
tevens aan bij te dragen in de ontwikkeling
van die landen.

Misschien denkt u nu dat ik blind ben
voor L'en aantal uitingen van onverdraag-

zaamheid, brandstichting in migranten.
huizen. aanslagen tegen de [ccdse gemeen-
schap, het asielzoekersprobleem en derge-
liJke. Maar volgens mij zijn deze gebeurte-
nissen nog steeds geen aantasting van de
fundamenten van verdraagzaamheid
waarop de samenleving hier gebouwd is.

Ik wil deze tnstdemen niet ontkennen
of minimaliseren. We kennen allemaal het
gevaar van de fenomenen waanoe onver-
draagzaamheid kan lelden: xenofobie,
racisme en haat en speelde een centrale rol
in bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog.
Ook In Joegaslavie en Roeanda leidde dit
tOt een volledige ontwrichting van de
samenleving. Dit toont duidelijk aan dat
een oplossing voor de problemen van
onverdraagzaamheid evenmin ligt in het
sluiten van grenzen en het weren van asiel-
zoekers.

Maar fundamenteel gaat verdraagza-
amheid, volgens mij, niet over hoeveel
mensen we toelaten In dit land. De essentie
llgt In hoe we omgaan met die mensen en
mei diegenen die in de maatschappij leven.

Geen enkel land kan tegenwoordig nog
ontsnappen aan de gevolgen van een toen-
emende globalisering van de ekonomie en
de problemen die dit genereert: immigratie,
milieuproblemen. In de toekomst komt het
er dus op aan een pluralistische samenle-
ving te bestendigen. Alleen op die manier
kunnen Wc weerstaan aan eksrreme oplos-
sing.

Onverdraagzaamheid en onzekerheid
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Respekt voor diversiteit
Oich verplicht voelen om steeds weer

opnieuw te moelen pleiten voor
verdraagzaamheld roept een gevoel

van moedeloosheid op. Verdraagzaamheid
(of tolerantie) Is weliswaar één v,an de
bastsstenen van een demokratie maar
desondanks is hel toch nog nodig om op
gezeue lijden hiervoor in het geweer Ie
komen. MisschIen wordt dl! veroorzaakt
door de konkretc invulling die gegeven
wordt aan het begrip. verdraagzaamheid
wordt in praktijk gedefmleerd als respekt
voor diversiteit. Dit betekent dat hel be-
naan van andere levenswijzen, gewoonten,
en achtergronden erkend en getolereerd
wordt naast de eigen levenswijzen. ge-
woonten. In die z.ln vah het zelfs voor hel
Vlaams Blok nler moeilijk om zichzelf ver-
draagzaam IC:noemen.

Als er echter sprake Is '0',1[1 uitwisseling
of interaktie tussen deze leefwerelden
wordt één en ander moeilijker. Een voor-
beeld: slechts een minderheid onder de
autochtonen telereen niet dat er migranten
in Vlaanderen aanwezig zijn. Deze minder-
heid groen snel aan als diezelfde migranten
geperslpleerd worden als zijnde In kompen-
tie voor schaarse jobs, dito benoemtrigen en
overheidsmlddden. Migramen worden dus
getolereerd zolang ze in hun leefwereld
blijven. Misschien Is het vanuit dit gegeven
dat sommigen oproepen om toch maar niet
te veel kategortale programma's voor mi-
grarnen beletdsmaug te ondersteunen. Deze
programma's zijn Immers net gericbt op het
overbruggen van de afstand tussen deze
twee ledwerelden en kunnen dan inder-
daad bijdragen tot de kompetitie of interak-
tie.

Eënzëllde upe redenering gaat op voor
de zogenaamde asteïzoeeersproblemanek.
Als een Rwandees In een kamp in Bukavu
opgevangen wordt, Is hiJ teen vluchteling.
Vraagt diezelfde Rwandees op de Nationale
Luchthaven asiel aan dan is hIJ een pro-
bleem en wordt 'gedetineerd' In een tran-
siteentrum. Voor de vluchtelIngen in Zaïre
willen we desnoods i~nmaarpu jaa'r nog
wel even grootmoedIg "Z.Ijn.De asielzoekers
hier worden echter beschouwd als een ben-
de profheurs die een regelrechte aanslag
plegen op onze welvaartstaat.

njd den om even stil te staan bij de
vraag of de isolatie tussen eurcchrconral-
lochtoon en deze tussen 'Noord en Zuid'
afwendbaar Is.

Nu toch zowat iedereen met een mini-
maal begripsvermogen ervan overtuigd Is
dat het - In leders belang - onmogelijk Is
geworden de gevestigde migranten 'terug te
sturen', wordt het ook belangrijk om hen Ie
beschouwen als burgers van ëénzeude
samenleving. Dat deze groepen aanspraak
maken op dezelfde rechten als deze waar
vroeger bijvoorbeeld de arbeidsbeweging
voor gestreden heeft, ligt dm ook voor de

hand. Dat bepaalde leden van deze groepen
evengoed verder doordringen In bet we-el-
sel van deze samenleving is dan ook niet
meer dan normaal. De andere optie besraar
in het kuntveren van een kaste van 'Out-
casts', de kreatie van individuele tweede-
ra ngsburgers en het stimuleren van een
Balkanlsertng van Vlaanderen.

Ook op hel vlak van internationale
migratles stelt zich de vraag van de onver-
mijdelljkhl':id. In het 'world Develcpmem
Report' van de Wereldbank wordt gewezen
op hel voonschrijden van de schaalvergro-
ting en de Internationalisering. Lange al-
standsvluchten worden steeds goedkoper,
medtauetwerken overspannen de wereld,
ekonomtsche systemen raken meer en
meer op mekaar afgestemd. 1).111 één en
ander, tot veler verwondering nog in een
redelijk beperkte mate, gepaard gaat mei
migratie en dat de gevolgen van onderont-
wikkeling en gewapende kontukten verder
over de wereld uildeinen dan vroeger het
geval was, ligt dan ook voor de hand. De
vraag is echter of het proces van internatio-
nalisering mogelijk is zonder migratie. Het
antwoord is negatief want elk verlei hierte-
,gen komt neer op het Zich loswrikken uit
deze internationale Ontwikkeling.

Het hele debat over migratie gaat dan
ook over een keuze. De keuze om geïso-
leerd en afwachtend bang te hopen dat
mundlale omwikkelingen aan Vlaanderen
voorbij zouden trekken ol de keuze VOOT de
- misschien moeilijke - aanpassing aan
deze omwikkeling.

In het eerste geval zullen we rustig In
een groot openluchtmuseum op zijn 'Bok-
riJks' blijven verderploeteren. In het andere
geval zal er een ongetwijfeld sprake zijn
van een dfepgaande evolutie waarin (en
daar komt hel politieke toverwoord weer)
Inspanningen zullen moeten worden gele-
verd.

Het hele publieke debat over rmgraue
dra ...it nochtans rond deze keuze. Wie aan
de bevolking wijsmaakt dat dit 'enomeC31
restriktief beheerst kan werden, soltieneert
nu al voor de funktie van suppoost in het
open1uchtmuseum. Wie poogt het migratje-
debat te kaderen In Internationale ontwik-
kelingen (met Inbegrip v...n buitenlands
ekcncmfsch beleid en ontwikkdlngsbele;d)
zal misschien bijtijds de krachten kunnen
wekken opdat dit stukje Europa zich kan
aanpassen aan deze ontwikkeling en mis-
schien zelfs een klein beetje mee kan stu-
ren. We weten al dal 'verandering niet al-
tijd vooruitgang' betekent maar we weten
evengoed dat stagnatie al snel verwordt tot
achteruitgang.

Of de 'verdraagzamen' zover willen
meelepen Is natuurlijk een andere vraag.

Joan Ramaken
medewerker aan het HOler Instituut

voor de Arbeid

Gesloten grenzen, Depor-
taties en interneringen
.,

egln april liggen in de Belgische
kamer nieuwe wetsvoorstellen
Inzake het migratie- en asielbeleid

ter stemming. Volgens de memorie van
toelichting beoogt men een betere kontrole
van de immigratie in België. Hiermee stemt
België 7.:ijnwetgeving verder al op de
Europese akkoorden van Schengen en
Dublin. Deze willen de toegang 101 de
landen van de Europese Unie (EU) zoveel
mogelijk beperken. Wij staan hier even sllI
bij de gevolgen ....an deze beleidsdoelstelling.

Nu reeds vallen er regelrnatig doden
aan de bultengrenzen van Europa. MenSen
verdrinken wanneer zt: opgejaagd worde-n
bij het oversteken van de öeer ol Netsse.
aan de zuidgrens in Spanje zinken gammele
boorjes die aan hel alziend oog van de
grenspolitie trachten te ontsnappen, verste-
kelingen arriveren dood In westerse ha-
vens. Wie toch door de mazen van het net
glipt. wil men zo effektlef mogelijk cpspo-
Ten en zo snel mogelijk deponeren - het
woord Is geladen maar het is de ulliciêle
term die de Europese administraties aan
deze aktiviteit verlenen.

verschillende regeringen van EU-lan-
den (waaronder België) dienden te erken-
nen dat bIldeze gedwongen uitwijzingen
ongelukken zijn gebeurd, soms met de
dood tot gevolg. Toch wil België op tijn
elan doorgaan en de huIdige drtedulaend
gedwongen uitwijzingen opvoeren tot vijf-
tienduizend.

Door rijkswaCht en vreemdelingenpoli-
tie worden regelmatig razzia's gehouden
waarbij mensen op basis van hun huids-
kleur gekomroleerd worden. In de hoop
zoveel mogelijk mensen zonder papieren te
vanen, zoals In Leuven enkele jaren terug.
Opdrijven van de uitwiJ"Z.Ingen betekent
ongetwijfeld dat deze praklijk nog meer zal
voorkomen. Er werden en worden overal
In Europa nieuwe gevangenissen neergezet
o{(;ude g~lIngenlssin hertngencht. In deze
centra worden mensen zonder papieren op-
gesloten. Men noemt ze 'illegalen', hoewel
het hier gaat om mensen die nlets misdaan
hebben. Deze loteme-ringspraklljk nam In
Bdgl.e een aanvang in 1991. Toen mocht
men hen maltsimaal derng dagen opsluiten,
In 1993 werd dit twee maanden ten volgens
de nieuwe voorstellen zal dil onbeperkt
zijn, tot de nodige dokurnemen voor ver-
wijdering In orde zijn. Het huIdige debat
spitst Zich roe over de lengte van deze op-
sluitingstermijn. Onlangs verklaarde minis-
ter Vande tencue dat hiJ tOt eind 1997 wou
eksperlmenteren met een onbeperkte op-
slultlngstermijn om re bewijzen dat hij geen

misbruik zal rnaken van de lengte, De prak-
tijk van het opsluiten zelf van mensen dil.'
niets misdaan hebben blijfl evenwel onbe-
sproken. Wij willen daarom eindigen met
een paar vragen die hieraan voorafgaan.

V[~~KAAGZAAMHEiD
Waarom hebben wIJ, Europeanen, het

recht om In Spanje of Nederland te gaan
wonen, terwijl een Roemeen ol Sikh zich
hier niet mag komen vt'Sllgen? Zelfs los van
de vraag of het westen op eigen kracht rijk
en welvarend geworden Is, waarom eisen
we deze welvaan alleen voor onszelf op?
Waarom vinden we het normaal dar een
land als zatre honderdulzenden gwandese
en êoeroendese vluchtelingen opvangt, ter-e,
wijl wij In het rijke westen nauwelijks vijf à
tien procent van alle vluchtelingen opvan-
gen? Geldt het principe dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten moeten dra-
gen hjer niet?

WiJlen we leven In een maatschappij
die angstvallig zijn grenzen sluit en mensen
achtervolgt en opjaagt. omdat ze toevaütg
aan de verkeerde kam van de mUUT rond
Europa zijn geboren? Laat 21 maan - In-
ternationale dllg tegen redsme en diskrim-
rnreue naar aanleiding van de bloedige ge-
beunentssen in sherpevute 1960 - een
waarschuwing zijn voor het SOOrt toestart-
den waar zo een maatsehapplj toe leidt.
Laat hel ook eens een ...anlekling zijn om
daadwerkelijk hel roer om te gooien in
plaats van - na dl': obligate he.rdenltingsdas
- nog maar eens een vemrenglng van het
migratie- en asielbeleid goed te keuren in
april.

Bart Capéau en PhUJp Ve:rwlmp
onderzoekers verbonden'aan hel

centreen voor EkonomlM'he Studjln
van de KU Leuven

•
\ .'.

vindt 111te veel zijn oorsprong in foutieve
en valse infonnatie. intensieve vorming en
degeljjke infonnatie zijn de belangrijkste
elementen in de responsabilisering en
gedeelde verantwoordeliJkheid. Dit bete-
kent dat alle mensen sodale ekonomjsche
uitdagingen. hoop en angst delen en
dragen, en hierin gestimuleerd worden. Op
die manier wordt men partners.

Misschien vindt u dit alles erg optimis-
tisch. Vormen van intolerantie en racisme
kunnen beschouwd worden als een uitdag-
ing voor de demokratie. Een voldoende
verdraagzame samenlevtng wordt hierdoor
Immers niet ondermijnd. Te ver door-
gedreven onverdraagzaamheid zou immers
hetzelfde systeem waardoor het gedragen
wordt. opblazen. Dat is de paradoks waar-
van we ons bewust moeten Zijn.

Frands Adu-Poku
Onderzoeker aan het departement
sociale en politieke wetenschappen

aan de KU Leuven

Grenzen aan verdraagzaamheid
Gerdraagzaamheld, daar moet je toch onvoorwaardelijk voor pleiten In een open demokratie? Al vlug kom je tot het besef dat die

vanzelfsprekende stelling voor betwisting vatbaar Is. Je moet in Leuven niet ver teruggaan in de tiJd om te ontdekken dat aan
sommigen het recht ontzegd wordt om In het openbaar hun mening Ie uiten. in naam van de demokratie en van de open multikul-

rurele verdraagzame sarnenlevtng. Zou het dan loch zo zijn dat de verdraagzaamheid grenzen heeft? Zo ja, wil': moel die dan bepalen. en
wanneer? Als we over verdraagzaamheid spreken dan zouden we best vooraf vastleggen of we hel over een eigenschap van Individuele
personen hebben, over een kenmerk gebonden aan een bepaalde positie die men bekleedt, over een kenmerk van een maatsehappij waarin
verdraagzaamheid In regels voor maatschappelijk verkeer Is vastgelegd. Hoever gaat verdraagzaamheid in die drie gebieden? Je kan met
jezelf afspreken om heel veel van anderen te verdragen, zeker zolang het om opvauingen gaat of om gedrag dat je eigen mogelijkheden niet
belemmert. Is hier een grens? Wellicht, Indien je verdraagzaamheid objektief te kon zou doen aan degene van wie je alles aanvaardt. of
moeten we dan een ander woord gebruiken, laksheid misschien? Respekt is lets anders. Het is goed dat we af en toe In wederzijdse omgang
te horen krijgen: "dat kan nfet". De neiging tot verdraagzaamheid komt in een ander licht te staan van zodra dit gebonden Is aan funkties
die je bekleedt. In zo'n geval kan je eigen verdraagzaamheid tegenover de enen lot een last worden voor anderen. 'Verdraagzaamheid' komt
hier in strijd mei 'rechtvaardigheid' of 'bescherming'. Hiermee zijn we beland bij het derde gebied. Een samenleving moet in haar strukturen
en regels de voorwaarden scheppen voor een grote mate van verdraagzaamheid. Dit kan door ervoor te zorgen dat groepen mensen niet te
hlnderlljk voor elkaar (hoeven tel zijn. Het wegnemen van maatschappelijke bronnen van 'zich bedreigd voelen door anderen' is wdllchl de
beste waarborg voor verdraagzaamheid. Na zo'n korte beschouwing, even tussendoor, wordt alvast duidelijk dal verdraagzaamheid niet
absoluut Is, ook geen slogan er Ideologie, het is een waarde naast andere.

Jaak BîIllet, professor sociologie, KU Leuven
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Verdraagzaamheid is een
onzuiver konsept
Gerdraagzaamhejd is een goede zaak.

zoveel is dutdeljjk. Miln daar
houdt hel dan ook zowat mee op.

Wam wal is verdraagzaamheld eigenlijk?
Van Oale: Verdraagzaamheid: "tolerantie".
Tolerantie: "verdraagzaamhetd jegens
andersdenkenden". verdraagzaamheid?
Tolerantle [egens mlOCT dan alleen maar
andersdenkenden. Verdraagzaamheid is l'en
goed woord omdat hel ons omgaan met
anderen vrij zichtbaar benoemt als meer
dan alleen maar l'en zaak van mcningsver-
scbfuenbeheer. Verdragen is (Jok, en miss-
chien ccrst en vooral. een materiële.
lichamelijke aangelegenheid, een oelenlng
In weerstand tegen en absorptie van
vreemde elementen • vreemde kleuren,
vreemde geuren. vreemde substanties. tets
kunnen verdragen Is ergens in kontakt mee
kunnen komen zonder er loi.stvan lt'" heb-
ben. Van Dele: ·hiJ kan veel wijn verdra-

gen, veel wijn drinken zonder dronken te
worden." Zalig de verdraagzamen, want zij
kunnen goed drinken.

Maar ook Iml/md kunnen verdragen _
al is dat dan een ultdrukklng dle Van Dolle
niet langer verdraagt - heeft met weer-
stand Ie maken. Iemand kunnen verdragen
is mei Iemand kunnen omgaan zonder er
last van re hebben. verdraagzaamheid Is
een goed woord omdat het dus ook toe-
geeft dal anderen lastposten (kunnen) zijn
die we te verdragen hebben. Gelukkig
moelen we ze wel nlet allemaall!dhebben.
verdraagzaamheid lijkt daarom minder
netet aktief geëngageerd dan bijvoorbeeld
naastenliefde. Verdraagzaamheid vergt geen
begeestering en relatief weinig offers. ver-
draagzaamheid slaat daarom ook minder
snel om in bekeringsijver of fundernema-
!iID1e. maar ndgt wel makkelijker lOt een
komfortabele onverschilligheId. Verdoemd
- of veeleer vervelend - Zijn de verdraag.
zamen, wam zij worden zelden of nooit
dronken.

Sterker dan gewoon saai-onverschillig
kan verdraagzaamheld ook bewust of onbe-
wust verdrukkend zijn. verdreegzaamhejd
als repressieve tolerantie kanaliseert en
kontroleert het verschil in de naam van het
dominante bestel, In plaats van wat vreemd
is in de ander te verdragen. wordt het
vreemde vertaald tot meerdere glorie van
het eigene. verdraagzaamheid is daar een
goed woord voor omdat verdragen hetzell-
de woord is als vertaling en dus ook als me-
tafoor joftoch ongeveer: ver:: meta z tra ns
+ dragen:: phereln :: letus, et voiJa). Metii-
foren kunnen gebruikt worden om wat we
ons denken eigen hebben gemaakt, op-
nieuw ongewoon te maken. maar vaker
dienen ze om wat vreemd Is begrijpelljk Ie
maken door alle verschillen te ontvreem-
den. 'Glelchset7ung des Nichl·Gleichen'.

",
~
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enige ware geest van verdraagzaamheid
besraar In het gewetensvolle verdragen van
de onverdraagzaamheid van anderen."
Hetgeen overigens niet wegneemt dal de
Ideologen van het Vlaams Blok verwerpe-
lijke runderen ziJn.

Maar er zijn venijniger uitdagingen
voor de verdraagzaamheid: de zelfingeno-
men profeten van de verlossende onver-
draagzaamheid die gemeenschappen in de
volledige autonomie willen storten. Voor
we het weten aanvaarden we dat soort
separatistisch gemekker door het Ie vena-
len als een pollriek van hel gezond ve.;,-
stand. En dat Is hel niet: een gezond vir·
stand liJdl niet aan smetvrees. een gezond
verstand kan veel verdragen zonder bloed-
dronken te worden. Maar 'trop' is te veel,
zelfs voor de verdraagzamen, en als het
onverdraagzame gemekker nog lang aan-
houdt dreigen we het Ie verdragen. En da~
15 dus een slechte zaak.

zoals Nletzsche zei - en zo'n geüjkschake.
!ing heeft altijd te maken mei vrees en mei
een verlangen naar beheersing. Dat is de
repressieve tolerantie van de metafoor ZOO Is
die overigens in elk woord Is Ingebakken.
Bijvoorbeeld in hel woord mens. Verdraag.
eaamhetd: we zijn uiteindelijk toch allemaal
mensen. Het naakte feit dat we zoiets moe-
ten zeggen, suggereert al dal hel eigenlijk
nooje aonder meer waar is.

verdraagzaamheld Is een goed woord
omdat het vrij snel zegt hoe moeilijk het
zelf te vertalen Is: als tysreke weerstand, als
erkenning. als onverschilligheid, als reku-
peratie. als repressie. Die moeilijkheId geef
al aan dat verdraagzaamheid een bijzonder
onzuiver konsept Is. En dat blijkt wellicht
het duidelijkst uit de vraag naar de grenzen
van de verdraagzaamheld. Hoe verdragen
we de onverdraagzaamheid? Gedeeltelijk
misschien enkel door er elegante maar uit-
einddijk futiele bon-mors van te draalen.
zoals deze definitie van de Britst: Romanti-
sche dichter en filosoof S.T. Colertdge: "De

~ER~WGZAAM~EID OrtWIn de Graef

De nadruk moet gelegd worden op die
karakteristieken en omstandigheden, die
wc mei de ander gemeen hebben. uchame-
lijk en geestelijk. De honger. de pijn. de
liefde. de angst. verzadiging. intelligentie,
de dood, kunst. verlangen, hoop, kame-
raadschap. haal. altruîsme, xenofobie. broe-
derschap.

Deze 'nadruk op hetzelfde" gaat niet op
voor het hele individu. maar voor bepaalde
kenmerken. Maar deze beperking geldt
eveneens voor mensen uit dezelfde ge-
meeme met dezelfde voorgeschledents en
zelfs voor broer en zus.

Anderzijds Is dit principe ook toepas-
baar op Specifieke kenmerken. Zo zijn er In
de taal heel wat aspekren best te vergelij-
ken. Ook in de godsdienst. in de kunst, In
de Iamilie en hel gezin. in de keuken.

Vergelijk deze twee zienswijzen ('niI-
druk op Wilt verschut' en 'nadruk op het-
zelfde') met het glas dal halfleeg is en het
andere glas dat halfvol is. De ene weg leidt
naar vrede. de andere naar ruzie, strijd.
dood en verderf. Nooil een gemakkelijker
keuze gehad t

lollen beïnvloeden. je blijven beheersen. je
niet laten ophitsen. Het veronderstelt geen
grootse aknes. geen manifeste houding.
geen reetrele gebaren. geen ekspueete uit-
latingen, integendeel. Nlel ageren tegen.
niet bestrijden, niet reprimeren, dat Is ver-
draagzaamheld.

De diepere reden en het hoger nut lig-
gen voor de hand. Het gaat om niet meer
en niet minder dan het bewaren van de
vrede. De grens aan deze verdraagzaamheld
zal altijd verschillen van mens 101 mens,
maar ze is een maatstaf voor hel bescha-
vingspeil. De opvoeding op school. thuis en
op het werk. is hierbij van primordIaal beo
lang.

Er zijn intellektuele hulpmiddelen om
verdraagzaamheid haalbaar te maken. Zo
kan Je voor jezelf de schijnwerpers ver-
plaatsen van wat verschillend is naar wat
hetzelfde Is. Leg dan niet de nadruk op de
tint van de huid, de dikke lippen en de
platte neus, de godsdienst ol de taal. Verzet
je aktief tegen de vermelding van fiklieve
kenmerken. zoals luiheid. stank. misdadig-
heid. Deze beledigingen Zijn Ingegeven
door haal. maar ze stoelen nergens op. Ver-
werp en bestrijd in elk geval veralgemenin-
gen.

De nadruk op hetzelfde
meer aan banden. We eten en drinken wal •
waar en wanneer we willen. Kortom, de
homogeniteit is weg uit onze maatschappij.

Ol we dal nu goed vinden of niet, de
heterogenlrett groeit. Er zijn twee aspekten
aan verbonden. die wc: uit elkaar moeten
houden: goedkeuring mei zijn nuances
enerzijds. en verdraagzaamheid mei ziJn
grenzen anden:ijds.

Je kan van iemand nlel eisen dat hij
'hel andere' goedkeurt. Je kan geen emo-
ties opleggen, geen respekt opvorderen,
geen liefde opeisen. Of het nu gaat om
kontroversteer gedrag. nrn rare religies ol
om druggebruik. Je moet er niet voor ap-
plaudisseren. je moet ze niet gaan bewon-
deren. Maar je moet ook geen voorkeursbe-
handeling gaan verwachten voor Jouw opi-
nie. voor jouw levenshouding.. voor jouw
godsdienst, voor jouw taal, voor jouw hobo
by, voor jouw lteveltogsgeredu.

Verdraagzaamheid Is een paSSief ge-
drag, en toch Is het een moeilijke opgave.
Het vereist datje de tanden op elkaar klemt
en je mond onder kontrole houdt. Je nlet

.,
nee verre voorvaderen hadden heel
wat te verdragen. Zij sleurden
jachtbult naar hun verblijf. Zij

sjouwden nebbe en goed van hot naar her.
Later kregen deze mensen alle respekt voor
het begrip verdraagzaamheld. In hun
gekerstende wereld ging hel vooral om het
verdragen van ziekte. pijn en verdriet, het
dragen van het kruis dat voor iedereen
weggelegd was, het ondergaan, met de
tanden op elkaar. Die verdraagzaamheid is
vandaag niet meer In. Je pakt niet uit met
je lnkassermgsvermogen. met Je
lijdzaamheid, je gelatenheid.

De verdraagzaamheid waar hel nu om
te doen is gaat tussen mensen onderling:
het verdragen van elkaar. We leven opeen-
gepakt. Mensen migreren van e· naar jm-.
Wc hokken samen. We luisteren elk naar
andere muziek, wc stemmen voor andere
poliuci, we belijden een andere gedsdlenst.
we lezen verschillende boeken en kijken
naar uiteenlopende films. We volgen onze
persoonlijke smaak wal kleding en kapsel
betreft. Onze seksuele voorkeur ligt niet

Carmen Moral~ Ort.lz
Agalev.gemeenteraadslld in Leuven

held, en voor hem zal ik de grootste der
entrouwen zijn. ik zal verdraagzaam zijn -
niet dat Ik mIjn bewustzijn open. of mijn
hart. nier dat ik mijn geest verruim. Nu ris-
keert die geest volledig verloren Ie gaan. Ik
neem het risiko op miJ van een bedreiging
die niet kan worden weggenomen: de
vreemde van mezelf te worden. Zonder dit
rtstko, zonder zich te laten bedreigen door
dit ekstreme rtsiko. door dit rtslko van het
ekstreme. zal de verdraagzaamheid onmo-
gelijk blijven. voor altijd.
Serge Margel, onderzoeker verbonden

aan Leuvens Husserl·archief
I,",aling: OIrl Houroul.

gzaamheidOver de ondraaglijke
veard nu te lijden, ander hel gewtclu van
diegene aan wie ik niets verschuldigd ben.
maar die mij alles heeft gegeven door me
vrij Ie laten hem niets te geven. De vreem-
deling is iemand die in ballingschap gaal. in
mijn land. in mijn huis, in mijn lichaam.
Het is iemand die in mij achterlaat. in het
intiemste wat ik heb. wat hij van Zijn per-
soonlijkste wezen zal verloren zijn. Hij
wordt in mijn vlees een kwetsbaar wezen,
die zover kan gaan in mij Ie sterven. soms
zelfs voor mij. Hij is de absolute kwetsbaar-

iemand kan bednegen door hem trouw te
beloven. De grootste der verdraagzamen is
de grootste der omrouwen. De absoluut
ontrouwe, absoluut verdraagzaam. is
iemand die z:ichzelf bedriegt, maar tegen
zijn eigen wil in. Hij is tegelijkertijd slacht-
offer en beul. Door ontrouw te worden aan
mezelf, kan ik op mij nemen. bij mij, heel
dicht bij mij. wat het meest ondraaglijk is in
de vreemdeling: zijn enthutsende blootstel-
ling. zijn oneindige breekbaarheid, zijn
kwetsbaarheid. die ook absoluut is. Lkaan-

Oet is n!et uil goedheid dat ik
verdraagzaam ben. Het is door
geweld tegen mezelf Ie verdragen

dat ik goed word. Iets ol iemand verdragen
komt neer op het vrijmaken. binnen je
eigen aktieveld, je eigen aanvaardlngsveld,
van een ruimte voor het onaanveardbace.
Op hel ogenblik dat ik aanvaard Iers In de
sfeer van mijn eigendom te doen
binnenkomen. iets vreemds. ielS dat anders
Is dan al Wilt mij eigen is, ben ik mezelf
ontrouw, bedrieg Ik mezelf zoals men

)
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vast van overtuigd don een anarchistische
beweging de enige echte revolutionaire
kr.acht is. Het is niet omdat je in een anti-
eurornatre beweging zit dat er geen struk-
turen kunnen rijn. Ook de SNCC was in
het begin een duidelijk ami-autoritaire be-
weging. Ik geloof In ieder geval niet dat er
enige vorm van 'leiderschap' moet zijn .•

donale brigade. Zo'n burgeroorlog was er
waarschijnlijk gekomen In Zuid-Afrika in-
dien de radstlsche boeren en de kapitalisten
niet aangestuurd hadden op vrede .•
Veto: Mmsm Qanm«digm om ridt It kwa~-
nrn is lDCh njtllO evident. Htbben dt anarchis-
Tm tk gnwldlou wm-baarhdd tU r"IlgliXykNrd?
Ervln: «Ik geloof niet In Individueel terro-
risme, maar ook niet In dogmatische ge-
weldloosheid, het zijn !;leide ekstremen.
Bovendien Is er niet ecl\t zoiets als een pa-
dfistlsche traditie bij de anarchisten, eües
hangt af van de maatschappij waarin je
leeft en van de aard $an het konflikt. Zo
waren er bijvoorbeeld anarchJsten aktief in
de Russische revolutie en In de gpaanse
burgeroorlog. Als ik het over un-interna-
tlonale revolutie heb, dan bedoel ik daar-
mee niet dat deze in elk land op dezelfde
manier zal gevoerd worden. De VS Is nu
reeds een van de meest gewelddadige naües
van de wereld. Men kan bijna stellen dat er
In de VS reeds een perrnaneme burgeroor-
log Is. Eigenlijk heb Ik het gewoon over een
uitbreiding van de revolutie, die er nu al op
verschUlende plaatsen is en die we ook al
eind jaren zenig kenden. Deze revolutie zal
het kapuallstlsche systeem omverwerpen
en een anarchistische, niet autoritaire sa-
menleving mogelijk maken .•

Lorenzo Kom'boa Ervin over anarchisme en de zwarte revolutie

"We leven in een politiestaat, alleen hebben de
blanken het nog niet door - nog niet!"
Gorige week dinsdag kwam

Lonnzo Kom'boa Ervin, op
vraag van het anarchistisch

tijdschrift De Nar - in samenwer-
kinD met AK Pino en Los Buenos-,
naar Leuven afgezakt om zijn boek
'Anarch;sm and the Bloeit. R~'ut;on'
voor te sullen. Onderneem echter
t,looralsnog gun rush naar de boek-
handel want daar zal men u enkel
kunnen ontgoochelen. Hel boek is nog
steeds niet verkrijgbaar in België.

Ervln werd geboren in het zuiden van Ten-
nessee (Verenigde Slaten) en groeide op in
een milieu van staatsgewejd. pcllueterrecr
en dagelijks terrorisme van de Ku Kux Klan
(KKJCj tegen de zwarte bevolking. De KKK
kon immers vaak rekenen op de akueve
steun van de plaatselijke overheden. Dit
klimaat van konstante onderdrukking ver-
oorzaakte eind jaren zestig een hele reeks
spontane en padflstlsche awarre revoltes.
zwarte studenten die In de plaatscliJke han-
delszaken een geJljke bediening als hun
blanke kollega's eisten begonnen steeds
meer tot het dageUJkse straatbeeld te beho-
ren.

Genocide

Steeds meer gingen deze zwarte stu-
denren zich organiseren en zo ontstond de
paoûsusche beweging 'Student Nonvlolent
Coord!natlng ccmmntee' (SNCC), waar
Ervln op Jonge leeftijd lid van werd. Enkele
Jaren later komt hij ter«ht bij de meer be-
kende 'Black Panther Party'. Na een aantal
bedreigingen van de FBI besliste hij via een
vliegTuigkaping 11: vluchten naar het kom-
muninische Cub.1. Na een ellenlange vluchT
door Oost-Europa werd hij tenslotte opge-
pakt en terug nur de VS getransponeerd,
Daar werd hij door een uitsluitend blanke
jury tol rweernaal jevenslang veroordeeld.
Na een opstand In de gevangenis werd hij
tOl nog eens vljftlen jaar gevangenlsstraf
veroordeeld. Als politiek gevangene was hij
akuet In verscnruenee bewegingen die op-
kwamen voor de rechten van de (vooral
zwarte) gevangenen. Het Is tevens in die
periode dal hij zich ging Interesseren voor
hel anarchisme. Na lijn vriJlating. onder
druk van verschillende mensenrechtenor-
ganlsatles. 7.0'n tien jaar geleden, heeft hij
zijn strijd steeds onverminderd verder ge-
zet. Momenteel is hij bezig aan een toernee
door Europa om zijn boek voor te stellen
en om te pletten voor een internationale
anarchistische beweging.
ervtm .Radsme is een universeel ver-
schijnsel. en Ik spreek hier over blanke
overheersing. niet enkel over nationaal
chauvinisme of vooroordelen. Het verselul
is dal In Amerika, de zwarte populatie be-
staat als een semi-kolonie, een domesrfkale
versie van een kolonie. Wanneer één op
drie zwarte jongeren In de gevangenis ge-
gooid wordt. er massale werkloosheid is,
een bewuste desinvestering in buurtcru-
wikkeling, besparing op budgetten en om-
slagen vooral gericht op de zwarte gemeen-
schap, en de zwarten bovendien dagelijks
slachtoffer zijn van hel politiegeweld. spre-
ken we niet over dtsknmtnatte, maar spre-
ken we over genocide .•

Segregatie
.Toen er eind Jaren zestig zowat overal

in de VS zwarte revoltes losbarstten, was
het opvallend Ie zien hoe de bijna uitslui-
tend blanke ordehandhavers steevast naar
geweld grepen, om zo elke p.adfistische en
spontane aktie in de kiem te smoren. Hier-
bij kozen ze zelfs vaak openlijk de kant van
de KKK. In Europa, Is er zelfs bij benade-
ring geen vorm van radsusche diktatuur

zoals in de VS, alhoewel raosme door para-
militaire groepen en politie ook hier een
probleem is, vooral in Engeland waar er
een grote niet-blanke bevolkingsgroep is...
Veto: Wannw ~ prQtm ovrr 'Black
Puwrr', n~en U \laak wrJQrdenals ~gr~gati~ m
nvart nationalismt in dt mond. WQtNt~ktn~n
dm woorden \.W1" u?
ervtm • De 'Blact Power' -bewegtng kwam
op in de jaren zestig als een stap vooruit,
weg van het reformisme van Martin tuther
King. De SNCC kwam aandraven met nieu-
we termen waaronder een nieuw nivo van
strijd moest plaatsvinden. Radale segregatie
is het systeem van de blanke onderdrukker
en de burgerrechtenbeweging is ontstaan
om te strijden tegen deze onderdrukking.
De 'Blad Power' beweging heen nooit de
blanken willen onderdrukken tOt in de
graad waarin zij onderdrukt werden. Maar
de kreet van de rebellerende jeugd werd
gekoöpleerd en geherdeflnleerd door de
overheid en de zwarte kleinburgerij, en
omgeW in een zwart kapitalistisch en elek-
toraal kader. Het werd een soort kultureel
nationalisme, dat nationalbtlsch, xenofo-
bisch en reformistisch is. Dat soort van na-
tionalisme bestaat nog steeds en kan onder
andere herkend worden In de figuur van
predikant Louis Perrakhen van de 'Nation
of Islam' .•
Veto: Is d~ k/asstnltgenSld/ing zoals wt di~
\lr«ga knldm getn achttrhaald btgrip in onlt
wultTR' SQmmkving7 En stOQnd~huidip
mlJchtsVerhaudinpn lussm zij di~ htbNn t1I zij
di~ ni~t h~bbtn gun TtvOlu~ in dl _g7
arvtn: • Het is duidelijk dat de hoofdstruk-
turen in onze maatschappij veranderd zijn,
we leven niet meer in hel industriële tijd-
perk. Het fundamentele onderscheid tussen
zij die onderaan aan de maatschappelijke
ladder staan en zij die.boveoaan st.aan Is
echter gebleven. Bovendien heb ik nootr
geloofd in een revolutie van de arbeiders-
klasse. Het zijn de meest achtergestelde beo
voljongsgroepen die als katalysator voor de
revolutie Zullen fungeren. En In eerste in-
stantie zijn dat de klasselozen en dan de
zwarte arbeidersklasse, maar dus zeker niet
de arbeidersklasse op zich. Neem nu bij.
voorbeeld de 'Black Panther Party'. Die be-
weging was in eerste Instantie gebaseerd lip
de sociaal meest achtergestelde groep bin-
nen de zwarte gemeenschap. Deze situatie
zal echter verschillen van land lOt land .•

Katalysator

Veto: Dt 'Black Penther Party' _rd vaak als
kommunistisch omschreven. vanwaar dan nu di~
kruu \IO(lr em anlJrchistil(h~ Nw'tg;ng?
Ervin: «Het grappige is inderdaad dat men
mij bij mijn arrestatie absoluut wüde doen
zeggen dat de 'Black Penther Party' een
komplot was van de Russische kommunis-
ten. NieTSwas minder waar natuurlijk. Het
is wel 20 dat toen ik bij de 'Black. Panther
Party' kwam, ik nog een overtulgd maoïst
was, omdat hel anarchisme in die tijd niet
als de meest dinamische beweging werd
gezien. Maar In de gevangenis In xew Vork
nadat ik een zwarte anarchist, Martln
sosrre. in 1969 had ontmoet en later toen
ik korrespondeerde met anarchisten. begon
ik mijn politieke ideeën te herzien en ging
IJver 101het anarchisme. Het was een harde
strijd met mezelf. vooral cmdar de meeste
anarchisten in de VS blanke middenklassers
waren. die niet stonden te springen om
zwanen. En nu Ik belde organisaties vol-
doende aan hel werk heb gezien ben Ik er

I::(II~-· .~
COO~"r 1
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Castro

Veto: RtCt1lI~lijk isa nogal veel I~dom rond
CublJ, h~1land waar u uI! ooit verbluf De
metSte QnQrchiutn n~m prn pro-ClI.bQsland-
punt in omwillt van dt rtpr~ssi~ teytn Qnarchis-
fen, homoSLlau~lm, vakbonth/~dm tnlOm«T.

Wat is uw opini~?
Ervln: .lk zal het Cubaanse volk steunen
in haar konfrontatie met het VS-imperialls-
me, maar Ik zal nooit de regering steunen,
tenzij In zeer kritische tezes. Niet alleen
vanwege de repressie tegen de Cubaanse
anarchisten en andere linksen, maar omdat
ik vind dat CanTO en de zijnen de loop van
de revolutie verraden hebben. We kunnen
niet meer doen dan hiervan te leren, en po.
gen te begriJperNlat we een mundlale revo-
lutionaire anarchlstbche beweging nodig
hebben die biJ dergelijke gevechten kan in-
grijpen. Een beweging die noch grenzen,
noch administraties respekteen. en die de
strijd kan aangaan met de nauestaar. Deze
strijd zal verschillen van land tot land .•

«Ik denk dat ik niet overdrijf als ik stel
dat er een burgeroorlog komt en dat we er
ons best op voorbereiden. We moeten in
staat zijn om ons te bewapenen en te vech-
ten naast onze kameraden in een interna·

!.!::m "*'W.....

thleny Laenen

M~tdank aan De Nar. Wi~gti;llansurd is in
h~t b«k 'Anarchism and th~ Blad: Rcvo/ution'
VQnLorenza Kom'boa Ervin netmt best koruala
op m~t Ot Nar, PB 104 t~1210 Brussr/2 1- •

<



"Bij deze ontneem Ik u hel woord"
zwaar 10 hun kt-ute:lgt:pikl door het sameescbcltngsverbod en verbouwereerd door het
'kommando-optreden VAn bepaalde ordehandhavlngsekues . naar aanleiding van de
tegt:nbrtoglng legen hel NSV " organlseerde LFV verleden weck maandag een ludklr.e
..klit: voer het begin van de gemeenteraad onder de naam: 'Stop de repressie'.
Voor het stadhuls verzamelden maandagavond een veerugtal ektjevoerder-, vergezeld van
twee ~pand{)Ck('n en e..n megafoon. Nog maar nauwelijlu waren de spandoeken aan de
balustrades van het nadhuts bevestigd. of de plots verschenen agcnu.'Tl hadden Ze al weer
verwijderd.

TefWljl de gemeenteraadsleden toekwamen, werd er dMr de aknevcercers stevlg
geskandeerd en legden enkele mensen getuigenis af van de 'bloedige' nasleep van de
bt:toging. Het Is laderdaad een feit dal ordehandhavlng, vooral In betoglugen, veel nood-
ukdijk kwaad met zich meedraagt: 'men kan geen eieren bakken zonder de schaal tt'
breken', Todl bevesrtgen vele getuigenisren dar bep a alde rljbWildm:r.. en pclitleagenten
hun 'repr~~leta3k' blijkbaar Ie eng opgevat hadden en zich lieten verlelden door een
ondoordachte en te agressieve aanpak. Een van de getutgen was door tien rijkswachters
tOt bkredcns toe In het gezicht gestampt. Een ander was door de politie weggevoerd naar
de Philips-terrdnen. Toen hij aandrong om naar bet wllet te gaan, werd hij In de prikkel-
draad geduwd,

Na Ioulllcrtng en nadat het er even or teek dat ze zouden vast~t:houden worden.
moch! een ",jfllen-'koppige' delegatie van UV uiteindelijk loch de raadszaal betreden,
Tijdens de tlttlng durfde raadslid Dumont (Agalev) In verband mer de b.:tC>gingvan 7
maan het stouuncedlge Idee opperen dal he! wel mogelijk was geweest de twee beregin-
gen gewoon elk apart een parcours Ie laren afleggen, De korte diskussie die hierop volgde
werd door burgemeester TobbaCk zeer gedecideerd beëindigd met de uibpraolk dat -de
bcsli~~ingen van de burgemeesree OVer openbare orde niet lot de bc.-voeKdht:id behoren
van de gemeenteraad." voorts voegde de SP-voorzitter el neg aan toe dat numoru eerst
de spelregels moest Ieren.

Toen dl;1e laatste tijdens het vrage:nkwanienje echter zijn les W()Uopreggen en op de
proppen kwam met .anlkel 134 over het samenschoüngsverbod. ontnam Tohback hem het
woord mei de hoofse zinsnede :-Jk cruneem u bij deze het woord". Na al her verbate ge_
weid, verlieten de aktievnt:rders, onder het oog van de BOB en kompagnie, de l!dal van
ha stadhuis van Leuven. Er stond Immers nog een besloten müng op het programma
over .. de benoeming ...an drie extra agenten. Ordehandhaving hoon Inderdaad tOl de
dlskreüonalre bevoegdhefd van een burgemeester, Tobback kan in deze materie beslissin-
gen treilen zonder daarvoor het fiat Ie verkrijgen van de gc-mc:entt'raad, Wel heeft elk ge-
meenteraadslid het grondwettelijke recht de burgemeester l!j(kn. de zitting te Interpelleren
en hem enige dulding te vragen over zijn gestelde verordeningen.

Alhoewel een burgemeester als voon:lner van de gemeenteraad het goede verloop
van de z.llIing d11:"11iu: vrijwaren, is het bendenkeltjk dat lobback een delllOkI4Itlsch verko-
len gëmeenteraadshd de mond snoert als een leu IC opdringerige opposant. In de MUIKen
van 6 maan verklaarde Louis Tobback dat Leuven Fascisme VriJ gratis reklame maakt voor
hel NSV. Vreemd loch dat de NSV vorige week reeds wisten 0)1 wte re konden rekenen:
'Bedankt Tobback', stond er op hun bordjes.

~-----------------------
JA, bezorg me
a een gratis proefnUrM1er van M~leufQmo
o een Jaoroboflf1ement op Mllieuromo. Ik stort vandaag nog 600 honk op rekening-
rorrner ool-14754CR-18 van de Bond Beter leefmitieu 1/1:W. Ik ontvang mijn eerste
I"IISnmer in de daaropvolgende moond

o een s1eunabornemenl op Miieuramo. Ik s10rtvandaag nog 1300 trank op rel<enng-
E"1(.I"1"'(1"ler 001·147541»18 van de Bond Betel' Leetmieu 1fl)H.

Noa'n: .

Vrouwen om op Ie bouwen

ut/dt Bcud~"jn 1IO!Jmaar

StrOOI en Nr .
PostnI..nYner. Gemeente: .
Do"."" Hcrotekefing: ..
Stus deze bon !lOCI" de Bond Beter Leefmieu vrN.
~oot26.loroB<wel. lell1l/539.22.17.

VrouWenstudies lillen sedert de woelige
jare-n zestig duiddijk In de UCt.
Aanvankdijk ging de aandadn, In emen-
$lpalOri~e lijn, vooral uit naar het
opsporen van onderdrukk~ngsmecbal1ls-
men. Tegenwoordig liRt de nadruk meer
op bet troretisch benaderen van de sooo-
kulturele begrippen 'vrouwelijkheid' en
'mannellJk.bdd' • het zogenaamde
'gendef·perspektief'. Dankzij hel hwdl8
streven naar interdisslpl.inar1telt vond het
fenomeen vrouwenstudies reeds ingang In
uneerûopeede domeinen. De architektuur
bleef eduer tol op heden altijd wat op de
achtergrond.

Eigenzinni9
Daa.rom nrgantseerr hel Deparremem

Archllektuur, seceobouw en Ruimtelijke
Ordenlog van de KU Leuven, In samen-
werking met bel [nstltuut Kulturele:
Sludleii op 20 maan e-en studiedag 'Oe "Üj-
kaOi van de arQtiteklUur'. Als doel word!
gesteld de link te legsen met de archltck-
tuurteorie. Men wil de wederzjjdse
invloed nagaan van vrouweljjke of man-
nelijke eigenheid 10 bouwen en wonen
doorheen de tijd. Er komen dtk BeigiKbe
en drie Vederlandse onderzoekers aan het
woord, Ter wcgeUjklng: licht BeatrIl
Colomina (redakteuf van 'Saualhy and
sp ..u~'. 1992) de unrwikkellng In de USA
I~.

De voordrachten spitsen neb

(/D/DKartl Ot WttT~I)

voomamelijk toe op de lallsl<~ twee
eeuwen en komen uit verscheldene
hoeken. We vermelden bier onder andere
de bijdrage van cance Meujders 'De orde
van het huls: over vrouwelljkbeld, alle-
daagse woonpraktIjk en hygiëne'. 2Ij gut
die~r In op de vrouwetlike 'prnperhelds-
pr.aktIJken' en het eûekr ervan op de
vormgeving van en de omgang met de
woonst. Ook vernoemen we de Amsrer-
damse trene aera~ 'vroewec en ven-
sters: een gè:5ChiedeIÛS van Nederlandse
eerbaarheid', die een vêrkJaring poogt te
vinden voor wat specifiek Nederlands lijkt
te zijn in de relatie russen vrouwen en
vennen.

Alk bijdragen van deze studiedag
zullen gepubUceerd worde-n in een
temanummer van het. "11jdsch.rift voor
Vrouwenswdles'.

(nv)

Dr studi~daa '[Jt tij..klll11mn dt archiltkhlur.
OWr dt i«Jns/rukti6 va" vrol(14TIljkheid in hn
~"trJ'start op IAICCtSli4g1a maart M11 14,00
... in dt JJanu Lips.ill$ZiUll,[illaûrtit l..trtn"tn,
BJijdt-/~t1UtStrallt 21. n« imdtrijvinpseld-
kt" p14dCStbtl4kn· Jxdra"-gJ 100 Ir. \Wr
uutknrt:n om200 fr. \Wr nMt-ShalPItnt. Wit
mkû d~ awnd/ait18 tmI 20_00 ... (Btiltriz
CD{(tmina: 'BwiJt;1IW USA.. Tht: post-war
MUM') wil bif.,vunuc bdaal( 100 fr.
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'Alien'<triloqie in het Stuc

Allemaal beesUes
0"het Stucwordtdeze~ek de

'Alien'-trilogie van onder het
stof aehaald. Op 20, 21 en 22

maart worden respektievetiik 'AUm'.
'Aliens' en 'AlienJ' vertoond. Elke
film werd door een andere "gisseur
gerealiseerd. Voor alle liefhebbers van
het genre die niet aan klaustrofobie
lijden: UH voorsmaak je.

De drie regisseurs hebben de films op hun
eigen manier in beeld gebracht. Ridley
scon heeft van 'Al!!:n' (1979) een span-
nende science-fiction/horrorfilm gemaakt.
die bij wijlen doel denken aan "The thing'
(1982). Aan boord van de xostromo. een
kommersteel ruimteschip, wordt de beman-
ning vroeger dan gepland uil hun hyper-
slaap gewekt door tussenkomst van de cen-
trale computer die een ongeïdenttfkeerd
signaal oppikte van een onbekende planeet.
Andere opdrachten worden geschrapt en de
reis wordt een wetertschappelljke missie.
Op de planeet treffen ze een oud, organisch
ruimteschip aan. met een voorraad 'eieren'
aan boord. A~h laat de ekspedltfe het schip
binnengaan. hoewel hij daarmee de beve-
len van een hoger offider negeen en voor-
bijgaat aan de quarantalnevoorschrtften.
Terug in de Nestrome krijgt een beman-
nlngslid last van maagkrampen, en de jacht
Is open ...

Het design van erger, een mengeling
van organische. gebogen en fallische vor-
men met anorganische aërodtnamlsche
welvingen, roept op sublieme wijze de
'otberness' van het buitenaardse wezen en
ruimteschip op. Wil:"'Species' gezien heelt,
zal de stijl wel herkennen. Ook de rol van
Slgourney Weaver is opvallend als vrouw
mei de broek aan, een eerste sciencefiction-
heldin. In die zin kunnen WL' 'Ancn' een
feministische film noemen. Daarnaast

dringt Zich ook de afkeer voor de hebzucht
van multinatîonals op: wat telt is hel bui-
tenaardse specimen, cr~txpQndabll. Daar-
om is het schip ook voorzien van een robot,
die moet instaan voor eventuele bewaring
van buitenaardse levensvormen. Zelf heeft
Ash bewondering voor het perlekte orga-
nisme, een overlever, niet gehinderd door
enig moreel besef. Uiteindelijk moet Ash
het zelf met zijn 'leven' bekopen, wanneer
de bemanning ontdekt dat hij een robot is.

Atmosfeerstation

In 'Aliens' (I9S6) van James cameren.
dat zich 57 jaar na 'Allen' afspeelt - zolang
heeft R1pley rondgedobberd in haar sloep-,
blijkt dezelfde firma de bewuste planeet te
willen 'terraformeren', wal eigenlijk niet
meer dan een dekmantel is om alsnog
munt te slaan Uil de auens. De idee is na-
melijk dat ze er veel van kunnen leren. en
dat ze het misschien nog kunnen gebruiken
in de chemische wapenindustrie. Ook nu
wordt de bemanning. deze keer martnters.
met Ripley als eksperr. vergezeld door een
androïde, zij het dat BIshop geen kuren
venoom zoals hel vorige model. Hij helpt
Riplev zelfs aan Informatie In 'Alienl'. Voor
de mariniers. macho's lOt de laatste man
(vrouw), lijkt de klus wal minderwaardig
- -vlregenmeppen' -, lOt ze beseffen
waarmee ze gekonfronteerd worden. Niet
één maar velt: euens (voor elke kolonist
één) vormen nu de bedreiging. Enkel Newt.
een meisje van twaalf, wist eraan te ont-
snappen, aer gedrag van Ripley steekt
scherp af tegen de stoere taal van de mari-
niers, wier machismo in de strijd legen de
auens uiteIndelijk ontoereikend is; weüs-
waar 'Zwaar bewapend, maar niet in staat
volledig gebruik te maken van hun vuur-
kracht.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO

I

2

3

4

5

6

7

8

9

JO

HorlzontaaJ - I Boeien 2 Dierenverblijf - Zijde van een schip 3 Griekse letter - Deel
van een fiets - Bezijden de waarheid 4 Neerslaan - Karaat 5 Natrturnkarbonaat - Geit 6
Benauwend - Roofvogel 7 Lengtemaat - Vruchten 8 Treiter - Oude vod - Familielid 9
Balk - Vordering JO Afschuwelijk.
Vertikaal- I Vogel_ Dutje na de maaltijd 2 Patroonheilige van de juristen - Zangnoot
1 Bijbelse stad - Stad in de Benelux - Wereldstad 4 Deel van Europa - zoogmoeder 5
Gezwind - Llchaarnsvloeistof 6 Scherp werktuig - Ten uitvoer brengen 7 Lengtemaat -
Afrikaans land 8 Vorm van neerslag - Een onaangenaam gevoel van koude gevend -
Antimoon 9 Pers. vnw. - Loofboom 10 Eerbiedwaardig grijsaard - Waterdier. I

Door Filip De xeuketeere
Vandromme Jan
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gigantische kernreaktor. en ze kunnen toch
niet het risiko lopen de hele planeet op te
blazen. De branieschoppers verworden al
vlug tot om-hun-moeder-roepende doetjes,
en uiteindelijk Is het RlpJey die op haar
eentje de strijd moet aanbinden met de
ahens op haar zoektocht naar Newt, die de
aflens meenamen. Zo komt ze uiteindelijk
oog in oog te staan met de koningin, die de
bewuste 'eieren' uit de eerste film aan de
lopende band produceert. BIshop komt
haar oppikken, de planeet wordt opgebla-
zen, zodat alles in orde lljkt. ware het niet
dat. ..

Burokratie

Ook hier komt Ripley over als een ster-
ke vrouw. Maar waar in 'Alten' de senartsr
het - nogal goedkoop - hield bij liefde
voor dieren (de rosse kater waar ze in
'ABen' steeds voor terugkeert mag in
'Aliens' niet mee], primeren nu haar zor-
gen om een meisje (haar zoektocht naar
Newt). Eigenaardig genoeg loopt dat haast
parallel met de bezorgdheid van de konin-
gin. Uitera .. rd staet ze vooral sterk als
vrouw ten opzichte van haar stoere, maar
zwakke mannelijke kollega's.

'AUen}' (1992, David nochen toont
dat de vermeende veilige aftocht van Rip-
lev. Newt en Bishop toch niet zo veilig was.
Een larve is aan boord gekropen, Rlplev
draagt nu zelf een nieuwe koningin in zich.
Haar schip val vuur en ze stort neer op
Fury 161, e~ voormalige strafkolonieHter
komen andere tema's aan bod, De kolonie
heef in geen jaren een vrouw gezien. Zij
wordt da n ook ten stelligste afgeraden zich
alleen door de kolonie te bewegen. Ze ver-
moedt dat er een ahen meegekomen is,
maar de burokratie van de geïsoleerde ge-
meenschap laat geen paniekzaaierf toe,
totdat de beheerder zelf door het monster
gegrepen wordt. Daar de planeet een grote
gevangenis is, zijn er geen wapens. Boven-
dien wil niemand de letdersrol op zich ne-
men, zodat het de facto alweer Ripley is die
voor de Ideeën mag zorgen.

Anders dan In de vorige Iilms wordt
hier echter ,haar ~lachluJfefHJI benadrukt:

zij zal hoe dan ook sterven, ofwel omdat ze
de koningin werkelijk op de wereld zet -
wat ze niet kan overleven -, ofwel omdat
ze zich slachtolfert door haar te laten doden
om dat te belenen. OOk hier heeft de firma
een meer dan gezonde belangstelling voor
haar. Ze willen nog steeds de allen voor
hun eigen financiële goed (patenten en ZO).
maar nadat het monster gedood is pleegt
Rlpley uiteindelijk zelfmoord. een scène die
doel denken aan het einde van schwarze-
negger in 'rermrnatcr 2 : 'Judgment Dav'.

Monsters

Deze lilm toont weever niet meer in
de rol van de vrouw met ballen, maar als
het kwetsbare slachtoffer. De film Is ook
veel soberder dan zi.ifl voorgangers, gefilmd
in gele en grijze tint~n en met een knap ge-
bruik van close-ups. De nadruk ligt veel
meer op de gemeenschap van zware krimi-
neten met daanuSo:V'n die ene vrouw, waar-
bij het er niet langerace doet wie wat op
zijn kerfstok heeft, gezien 41" gemeenschap-
pelijke vijand. r- •

Monsterliefhebbers moeten deze week
zeker eens afzakken naar het Stuc. En voor
een keer niet In de bar blljven hangen. De
regisseurs zijn overigens niet de minsten:
Ridley SCUll is bekend van 'Bladerunner'
(1982), eerr onbetwiste klassieker. Van
James cameren blijven ons ondermeer
"rhe 'rerminator' (1984) en -rermrnaror 2:
Judgment Day' (1991) bij. Beelden door
David fincher staan jullîe ongetwijfeld nog
fris in het geheugen. want hij is de regts-
seur- achter 'Seven", Monstcradepten aller
landen verenigt u.

Andy vandenbussche -.

,
•

Germania's IHeraire wedstriid
De literaire wedstrijd van Gennania was dit Jaar een moeilijke bevalling. Kwantitatief tal
aûes best wel snor; maar het was de kwaliteit waar tets aan mangelde. Er waren voor deze
.-.fieYt-ring opnieuw twee vrij nieuwe kategcrteëu boven de doopvont gehouden, maar
achteraf nteeen de kindjes doodgeboren. En dan het verdikt van de jury, waar onder an-
dere ook Geertrui Daem tn zetelde. 'Zowt!! voor drama als voor kritiek (T essey werd beslo-
ten geen prijzen uil te retkèn wegens teksten van té laag alloei. Het valt te: hopen dat de
nieuwe Bi!!.Igiçche'rsjecbow nog met op de hoogte is dal er ZOIets besteer als öermerua-s
lI~ralre wedstnjd.

Ook de overvtoedlee poëtische schrijf$cls konden op welnlg sympathie van de jury
tekenen, en werden eeüs seb'uldlg bevonden aan -puberaal geneuzel", enkele uitzonderin-
gen nter Ie na gesproken, Er werd dus besloten geen eerste prijs poi!zle uit te retken, maar
die door te schuiven naar het prozawerk, dat de jury Wijkbaar al meer kon bekoren. Er
kwamen dan ook liefst vijllaurealeu uit dè bus. De bronzen plak moest immers In drieën
gebeten werden. Oe tweede prijs pQElie (de reco dus de eerste) ging naar Jan Geerts, de
derde naar Krtslor Berrkmans, Mogen zich opmaken om in het perueen der literaire
goden ,--- met bescbercen inkomen - Opgenomen te worden: Helga Wijns, dk de eerste
prijs wegkaapte; Koen $Qn(.k die" tweede laureaat werd, en het triumviraat Frank
veclangenhcve, weuter Verheylen en Ben cabrïëls die zidl mochten sieren met - stuk-
jes van de - bronzen medaille,

•,,··••

Boek nu nog je laatste TD of fuif
van het academiejaar
Nog enkele data vrij.

BELNU 075/45.09.30
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fefldezinlln
MeI hel oog op de werking van het volgen.
de akademiejaar orgamseen Kringraad ver-
klezingen. Op vrijdag 22 maan kiest de ver-
gadering twee vertegenwoordigers voor de
Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS.
de Vlaamse studentenkoepel}, twee kandl-
dalen voor de funktie van Internatiunaal
vertegenwoordiger. die KrIngraad venegen.
woordfgen In de Raad voor lnternarlunale
Relaties van de KU Leuven en In de Inter-
nationale studemenvercnlglngen Mosaic en
ESN, en drie vcrtegenwuordlgers voor het
Akademisch Vormingsinstituut voor Lera-
ren: één uit de groep eksaktc wetenschap-
pen, één uit de groep humane wetenschap-
pen en één uit de groep biomedische: we-
tenschappen. Voor dele laatste funktie is
hel aangewezen dat je in het volgende aka-
demtejaar de aggregarle-oplctdlng volgt.

Nog met het oog op de vertegenwoor-
diglng tijdens het huidige akademlejaar
zoeken Kringraad en Sociale Raad nog twee
vertegenwoordigers om alle vtaamse unl-
versneunudemen te venegenwoordlgen in
de vnr-komrmsstes 'srudfe-Inlormatfe' en
'lerarencpleidtng kandidaturen'. De kandi-
daatstellingen hiervoor moelen schriftelijk
ingediend worden op ht't kantoor van
Kringraad. '5 Melcrsstraal 5 te 1000 Leuven
voor woensdag 20 maart om 18.00 u. De:
kandidaten komen zich voorsrenen op de
vergadering van vrijdag 22 maan urn
19.00 u in lokaal 00.16 van het Maria-

'rheresteconege. Meer inlichtingen kan Je
altijd krijgen bij Krmgraad, -s Mdersstraal 5
Ie Leuven, lel. 016122.31.09 (binnen de KU
Leuven: 3789). fax 016122.01.01. e-maf!
kringraad@hagar.ans.kuleuven.ac.be.

[eunn FascismeVAl
.....Leuven Fascisme Vrij wil zo veel mogelijk
getufgentssen verzamelen, ter vrijspraak
van de beschuldigden die opgepakt zijn op
de anu-Nsv betoging. en als aanklacht
tegen hel brutale rljkswachloptreden.
Iedereen die iets meegemaakt of gezien

TEL.016/22.67.15 o. 46.33.30
GSM 075r77.39.69 o. 45.09.30

FAX:016123.16.41

;._

- -
heeft, kan zijn verhaal doorspelen aan
Leuven Fasdsme Vrij. De Bilyosn:aat 71
Leuven. telefoon: 23.51.71.

I•

Generale Bank
--------- - ---- ---- - ---- -----==-= .._

De Database -Stages & Jobs· biedt ruim 60.000 mogelijke doe-vakanties
aan, zowel in binnen- als buitenland.

Als ondernemende jongere, op zoek naar een actieve vrijetijdsbesteding,
vind je er zeker en vast je gading.

Je hebt de keuze uit:
• cuituur- & soortstages.
• taal· & informaticacursussen,
• vrijwilligerswerk,
• betaalde studentenjobs.
Je wilt meer informatie of je wilt meteen inschrijven? Haal de folder in het

Generale Bank-agentscnap Leuven Universiteit, Naamsestraat 9 of in een ander
Generale Bank·agentschap. Met het antwoordformulier kun je niet alleen
schriftelijk, maar zelfs telefonisch een persoonlijke selectie aanvragen. Enkele
dagen later kun je een lijst afhalen met stages en jobs die aan jouw aanvraag
beantwoorden. Doen!
Met de medewerking van:

LIDO
HEROPENT IN SEPTEMBER

IN GANS VERNIEUWDE ZAAL
NIEUWE UITBATINGI

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF

ZIN IN EEN VAKANTIEJOB ?
RAADPLEEG DE DATABANK «STAGES & JOBS»
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& zoel(erljes
"'Wie maakte reeds een [stuk van de)

voeuoctn naar Santiago de Composrella?
Graag had Ik wat informatie daarover. Tom
Dierckx, 32.25.03 (överdag}."

;J R.O.Mero vraagt zich af wanneer
Karl zijn potlood gaat slijpen.

-J Aan Held! en Griet: Joyeux anmver-
saiTes post-datés. Le Roi des buveurs

..J Bob aan Tîtl en Megabyte: hou mijn
pagina's nog W<l1 in beraad, en rij
voorzichtig.

..J Trips van de week: DJ Shadow:
-send' em': kool yell a molo roons. version
199}. Clbo Mauo, -vtve la Woman!':
Jëpanese ktntes. peppermint ree cream on a
gld.

..J Aan Gus D.: koppelarij oogluikend
gedoogd, valscheld In geschrifte gelaakt;
weerwraak volgt. Me (en KJ)

" Muzikale mensen die willen deelne-
men aan hel Block and Rues mlniatuurfes-
tival (ergens na de paasvakantie) zouden
zich best niet Ie lang meer onthouden.Wij
bevinden om op de Van gvenstraat 10. U
waarschijnlijk nog niet.

..J Tu quoque autocarrt b? Leuke
poging. stekelig resultaat. Ibidem.

..J The search goes on at the Rumba op
20 maan: hOUSèen techno met Eric E.
(Roxy, Amsterdam)

..J De ekoparkwachter meldt: eet
gezond, eet meer stadsduif; gegarandeerd
hormonenvrij.

..J Some guys wander by mtstake.
..J Nie wieder 'robbackmus.
..J De burgervader zegt: merneme

Hippo's In de poetringen. dal scheen in één
klap twee plagen in Leuven.

.J Stop de repressie. stop Tobback.

..J 'tweede keer. goede k.ecr:di.19 maan
vanaf 22.00h.Fak L&W: cocktailavond t\IV
studenten in Kazakstan. Met Sake, zonder
rijkswacht.

.J De toornige jachtwachter meldt: wilt
ge nu potvernondedju van mijn domein
bUjven.IIEn van onder mijn duiven, ja, gij
vuige sucperzoon.z/çeoceg geschokt en
opgehitst de kudden op mijn Jacht.

..J BIJ aankoop van 3 rijkswachu:rs mei
eraanvastzittend paard, gratis 2 bruine
hemden en een hakenkruis om boven de
schouw te hangen

.J Het loze vissertje wierp zijn hengel
uit. Vangt hij bot de St-Carhertnesftsh. Het
was anders goed.

..J Antonov, aangezien ik je telefonisch
niet kan berelken op de momenten dat ik
het niet vergeet . hier kumt het antwoord
van Jeanine vereecken van Slavistiek:
-oudstavtsch op computer? Tja, daarvoor
zat je bij Koen B. moeten zjjn . wij hebben
dal niet. Hij heef dat ooit eens bij ons op
de computer gelet, maar eigenlijk werkt
hel niet echt." Wat ze daarnaast nog over
een welbekende pinguin zei, zal ik maar
niet neerschrijven. kwestie van niet nog
een oorlog tussen de Slavische broeders uit
te lokken.

.J Profldat voor Rikketik. Flipke en
snvester voor hun volhardendheid In de
zeekrocht naar een Ud. Geduld wordt wel
beloond, zit: je al weer drie hopeloze
minder op deze aardkloot. Volgendel

,J Waarom nlet eens met drie
proberen?

"Guocht : huurmoordenaar voor hel
ombrengen van een lid dat een Immens
groepsgeluk In de weg staat. 5 x bingo als

I..,"m:--,.~ Het "groene"" copy-center van Leuven .-l...~ Gerecycleerd en 1000/..chloorvrij papier
Thesissen - Cursussen - Folders

• T Formaat A5 tot A2cr.:l ALLE Inblndlngen. Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkople50 Fr. en minder .
van 9 u. tot 22 u. doorlopend •

zot. 10 u. tot 17 u.

hij er niet was. Afspraak op Clt~1 Mag ook
bloedmooie vrouw zijn.

.J One glrI·IWO boys, ibree posslbilities .
.J Onder het molto 'Waarom moeite

doen? we ziJn toch de enige serieuze ploeg:
De dag .

..J Jouw redplank's 'rtcket voor Blur aan
verminderde prijs (Wee. 20/03). Mijn
tegenslag: Ik moet werken die avond. Come
and get it. Maandag· en dinsdagavond In
superenvsrnema tussen 15.00 en 16.]0 en
lussen 20.30 en 21.30. vragen naar
Katleen .

..J De werkgreep Kuhuur van Medisoc
bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan
de spetterende variété-avond, merel. thank
you, bedankt!

.J Studem-Aîdtuif: Kan de bruine
lederen vest terugkeren naar de eigenaar,
alsjeblief. Zie adres op paspoort ol binnen-
brengen op Superdtyslnema Ier anemie
van Christine.

..J Steven, daar gaat uw vijfduizend
frank. AAP

..J Gezocht: kursus 'Problemen van de
Vergelijkende Letterkunde' van prof
Lamben (1995·1996). lel:20.12.06 of kom
ermee naar Mechelsestraat 188, vragen
naar vémnlque. or antwoord via Veto.

,J Leen. ik vraag me af hoeveel Jo's er

TIensestraat118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

eigenlIjk rondlopen, ol ben ik het stactuor-
fer?

..J Homortesbtsch. hetero uf bi 7 De
jongeren van homojongerengroep Hel
Goede Spoor nodigen je uil op "vanavond
geen vakjes, schat !M Maandag 25 maan,
20u. Pangaea (achter Alma liJ. Meer Info In
gesloten. neutrale omslag via PB lil, 3000
Leuven-a .

.J Femme aan de macht. vrouwen aan
de haard.

.J Na het verkopen van Bruno in
ISlam boel was Klio twee kamelen rijker en
één apenkop armer. En we hadden al
zoveel buhentn Kilo, of is Klrsten ook
verkocht. Eén kangoeroe ruilen voor een
kameel bleek helaas onmogelijk.

'1ir 016/201.301

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Allen 3' van David Flncher en

'Ali"n' van Ridley Sroo:I(zie ~nikel op p. 13).
in '1 SIUC,weg. 1001150. org. SIUC.

20.00 u DANS 'GeraJdo's SolO'danssolo
geb,ueerd op Zuidamerikaan~ dansen van
Railflund HosJle. in V1;HItingeOSIt3alSl. loq;.
zoooco. erg. SIUC.

20.00 u KONSERT 'hnpon/ElIpon', een

konfronullie van westerse en ocsrerse folk·

VRIJDAG
19.00 u KONSERT M3l1eusp;1ssiev~n JS Bach

door koren en orkesten van hel
l.emmellsiOSlilUUIolv Kun Bikkembe'lls, in

JO MEUWISSEN....
Alle ve~uur video-, klank- en

lic'htmateriaal. ~
Vjdeoscherrûe~ tot 4 m. 1

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

• agenda & ~ ad valvas ')()Oll IlARItIClOHW)

WOENSDAG
S'ruDIEDAG Cynalb' 'De zijkam van de
archhektuur', over d" kOllitruktle van
vrouwelijkheid In de archhektuur (m kader
op p. 12).01"11.deparremem ASROen
Kuhurele Smdie1.

13 00 u KONSERT Uur Kultuur. konsen door
h"l Rubltl Strljkkwllrtcl. in Sr.adKoouwburg.
tocg. gr.ui:<.org. Uur KuIIUUT.

19.00 u KONSERT Maueuspass.ie van JS Bach
door kuren en orko:slen van het
Lemmeustnsnruut olv Kun Bikkembergs, in
Lemmenslnniloui. IOC"R.40013001200, org.
Konsenvcrenlgîng Lcmmens.

20000 FILM 'AlI"Il' vall Rld!ey secn en de
scquel'Aliells' van James Cameron ir.ie
anikeI op p. 13). in 'I SIUC,toq;. 100/150.

org. stee. laremuzlek met h"l Marokkame rrto weshm
20.00 11DANS 'Geraldo', Solo' danswkl en het Iklgi!oChekwanet Rans, In

geb~seerll op ·tiildá:mert'luillnsedan$C:'Tl VoIIl 'Pri'dmiereriiitaat'nrid
Ralmund lIogbe. lil Vlamingenmaal 83, 100ejI. roeg. 400, org. KC Leuven.
200/300. org. Stuc. 20.00 u LEZING 'Dans in hindoeïsme,

21.00 u KONSERTFranstalig chanson, In Los boeddhIsme en 5jamanismcc', in MSI 01.28.
Buenos. teeg. gratIs, org. Los Buenos. org. oosterse Studies.

20.iS u KONSERT Leuvens universitair Koor

olv Edwig Abrath zingen Brahrns, Britten,
Brueknc:r.Van Nuffel, en RUilen. in Aula
PDS. roeg. 1501200, O(g. xunuurkommtsste.

21.00 0 fUIF MusÎCHall Nighl fevcr, in Los
Buenos. toq;. gralis. org. Lo$ Buel1Q5.

L::mmcnslnSlilUUI,IDq. 400/300/200, org.
Konsenvereniging Lcmmens.

20.00 u fiLM' Alic:lls'van James Cameren en
'Alien ). van D~v1dFlncher (zie bespreking
oj) p. 1), in'l Smc. I<XK. 100/150, argo slue.

ZATERDAG
20.00 1IKONSERT ternekonsen mei kamerork·

esl Sinlonia. in Stadsebouwburg. erg. Rotary
Club Leuven.

21.00 1IKONSIBRTI1Ie acereoeoeen op Speed.
Vlunderen's hipSIe
triphoppunktraklOrrombo mei gastoptreden
van Nonkel Bob en aansluhend een nu al
legendarische SiJlyPany, In Albatros, toeg.
100, Ofg. Het Besloten Land.

Alfa
• 19/03 om 20.00 u: Lellng: 'ëeeoëeren.
bollen. boutjes. wal brengt archeozoélögte
ons bij?', In MS1 00.14 •• 22/03 Galabal der
teneren. In zaal M<trOpOk, Dl<stst$traat
nl, teeg. 250/300.

Crimen
• 20/03 Krlngverklezingm. In Nk-uwe Valk.•
21103 om 19.00 u: VitamlMnkuur.1n Alma
J.

Eoos
• 19103 Cocktailavond ten veerdele van
studenten il1Klzadlstan (tKJbaald wegens
$l,tksn). in L&W Fak.' 19/03 om 19.00 u:
Piimavond .• 22/03 CaJab-al der Letteren, In
Zaal Meeopcte. Dlestsestraat lJ), toes.
250/300.

Germanla
• 1810) om 18.)0 u: Presktluruvetpdmng..
in Pt,'OTIa.• 1810] om 21.00 u: KiI..1ltui.in
Ambiur1X, • 22/03 Galabal der teueren in
?&al Metrj)pOk, Diestseslr.lal J 33, tOCR.
250/JOO.

Hlstorla
• 2210l Galabal der teneren. in Zaal
M.c:u"OJ"lQle,Dicmeslraal 133, toeg. 250/300.

KilO
• 19/03 Codullavond ren voordeje van
studenten in K.a.lakh~lan (hedlllal4 wegens
SUkkS). in L&W Fak. • 22103 Galabal der
Letteren. In Zaal Metropole. Di«tscstraat
IB, loeg. 250/)00.

Mecenas
.2210] Gal®aJ der Leueren, in Zaal
Mttrupok, Dteslwslraal tH, toeg, 2'i0/loo.

Medica
·1810) om 15.00 u: Sheherazade-:
fllmnamidd.ag: .Aladdln' en 'Jungle Book', in
Doö .• 1310) om 2Q.lQ u: Shehcratade:
deb3t rond Oosterse gcneeswiju:n. in AZC.•
19/03 nm 14.00 u: Sheheraude:
servkenamiddaK- In öoc-s .• 19103 om 22.00
u: Sheherazade: 'fU'eek:b1cr~l)avond. in Doc'a,
• 20/0l om 11.30 u: Sh~hera:r.ade:
Spekt,akelnam.îddag. in Gasthuisbt:'ll .• 20/0l
om 11.)0 u: Shchentu(le: oavooraene
erollsch~ sprookjes.. vt"f1dd door Johan

Tenyn. epcedee van 'Get oH'. Puil met
studentenfanfare, 10 noc's.• ZI/O} om 11.se
u: Krtngveridezlnsen, in ~s .• 21/03 om
20.00 u: Revue, tn d~ StadschouWbulll .•
21/0) um 20.00 u: Verklctingshow door
Jearus .• ÏlIO] om 20.00 u: Revue, In Ik
Stadst:hQuwbullI·

Romanla
• 18/0) om 18.00 u: Le-zmg: -ïes uuêranees
.fricaines de lansue ponuga.l§e' door
Fra~ol5e en Jean·Mkhel Ma~ van de unief
van sennes. ~al voor de studentert
Ponugees (gcvoIe:d door een ctcmje), in MSI.
01.08 •• 22/03 GIIbbal der Letteren, in Zaal
M,"'rupole, Diest~lTaat I)J, toeg. 250noo.

VRG
.2110) ETas:Qluslui!; -rhe Jast parry", in
Blauwe Kater.

VVS
.21103 om 10.30 u; Studenten lntel'J'lClleren
()Olitid, met René Swinnen (SP). FR:ddy
sarens (CVP), Marl~atvanderpoenen (VLD),
NeUyMan (VU), 1000 Sannen (Agalev). in
Belgisch Parlement (Rotonde l}, toc-g. 100.

•

MAANDAG
20.00 u TEATER 'Medea', k1as~ieli;drama van

Eurlpides door he:!Noord Nederlands Toneel.
in Stad!oChouwburg..toeg. 450/300, org. KC
Leuven.

20.00 u TEATER'~ Udy Di ShoW', humoris·
nsch bedoeêde musical. in KC MInIIcPOOrt.
toq;. 400. 0rs. KC Leuven.

20.}0 u DANS Raimund Hoge's monolOOg
"MeinwJrts·. in Vlamillgenstr.83. toeg.
2001300. org. SIUC.

DINSDAG
20.00 u KONSERT niplych: mekldieole hard-

cere UÎteigen kWCf'k(zie artikel op p. 7), in
Rumba 6- Co.

20.00 u FILM 'La pudeur cu I' impudeur' het
Hlmtestamem van de Franse sehrijver Ilem
Gulbcrt en TU he your Mlrror' van Nan

Goldin, In 'I Stuc, lOCi- 1001150.01"11.Stuc.
20.00 u TEATER 'Muslc-Hal!', een muzIkak en

tealrale hommage aan Paul Van OSIalJen
door hel SicnJaal mei hel Kamerorkest Prima
LaMusIca elv Dirk VC:fflleulell,in de
StadKhouwburs. tOeg.400/350/250, org. KC
Leuven.

20.3011 KONSERT 'nse' (Rockmutlek naar het
schijntl. In Los Bueuos, tocg. sraus. 018. Los
Bu"nm.

21.30 u KONSERT Perry Rose, in Kafee',
pfecrrum, org. Plectrum.
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Marnix Van Langenaker over ontwikkelingshulp in Bolivië

Kultuur met de k van kapitaal
arnix VIJ" Langenakff is nel terug van vijf jaar ontwikluling-
samenwerking in het tMUkn van Bolivië. Hij gaf er les as" Uit
, midddbare school, maar deed tussendoor ook aan politieke
bewustmaking van de arme boermbevolkin9' Dat Wf'rd hem door
Boliviaanse overheid niet in dank afgntomen, en ik in:vloed
die tegenstonders iK IA Paz is vol~ns hem «ft van de udnJen

waarom hij nu in Bdgië geen nieuw statuut van koöperant krijgt. Toch is hij
van plan zo gauw mogelijk weer te vertrekken. naar Latijns-Ameriktt. Desnoods
zonder slal"ut. Een eeuoesiaste idealist vertelt over Ik problemen van Uit '''na
en een volk waar hij van houdt.

Mant1x Van Lan,~nakC'r: • Hel probleem
met Bcltvië is d<l' hel niet bestaat: h.t'1 Is
een land met ten minste twee 10101011ver-
schillende kulturen. die niet samengaan.
Aan de ene kant heh je het Bnlivle van de
gewone boeren. Die denken comrnunaurair.
en hebben hun eeuwenoude kuil uur. Aan
de andere kam j"~er de re!Hering. die de
ldeuloJI.ÎC'van het neoltberehsme aanhangt.
Dal is een heel ander B(lliv!ë. Ik zou dal
zelfs geen kultuur wtnen noemen. of
kultuur met oe grote k van kapitaaL.

Bloedbad ...

«vroeger lag Latijns·Amerika. nog goed
in de markt: Je h ..d zo nu en dan wat .
blO<'dlge staatsgrepen. en Wal lekkere dik-
talOn dit' de media haalden door Ie ekoren
mei Ioherprakrjjkcn. koncerurauekampen
en bloedbaden. Nu is dal vervangen door
de neoliberale diktatuur die de mensen
dikleen wat Le moeten doen, hoe ze moe-
ten leven. Maar de tnéfgene bevolktng
wurdr r...ergeten. en moel haar eigen kul-
tuur prU~geven ...
"V~to: Maar Bcll~itIS t:UI rtplJbh"t:k.Er iJ ztlft
$ltmpli,hl Dal btuMnI uxh dal dt "'tl1U1l ook
I1Ispraak htb}>en
van Langenaken «Onlangs is Inderdaad
de Wt'L van de volkspMtidp,iIIJe gestemd: nu,
mag dl' hoer ever onbelangrijke:" zaken mee-
bestrssen Maar df' slem van een annc mens
is IC'kcup met brood en beleg. Voor een
rijke' ponneus ol partij Is dal geen enkel
probleem, Veel erger is de Wt'I van dl' I.apl·
rahsaûe. BnlîvW wil bulrentanders aantrek-
ken om aandelen re knren In ut'l.angrljke
ovt'rheid'ldiensle-n als kommunikatie. lucht-
vaan, petroleum. Maar op die manier gaan
de' prijzen de lucht In en werden de over-
heldsdlensten. dil' er zouden moelen zijn
voor dl' burger, onbetaalbaar V'XJf het
gewone volk. Er wordt nlet eens werkgele-
gen held geschapen. He-t Is rccbnojogje van
de produktie. niet van de' dlt'nçt._
Veto: Wal "'''lUW doel rorn u VIjf jaar gtlh!m
vtIOrhtl ttr:f.J neer 8011~"it "trrrok?
Van Langenaken -we hadden geen echt
duel: de situatie ginder nodigt uit die te
laten bepalen door de ()mstandigheden. Dl"
boeren leven daar helemaal van maïs. Als
je ziel dat door de vervuiling de mars be-
dreigd wordt. zie je zo waar het probleem
zh. Maar een Kechuaboer 1...111zelf nooit vra-
gen of je hem geld wil geven. of wil leren
lezen. of venellen over de nieuwe wellen
die g...stemd Zijn. Ze gaan je wet uitnodigen
in hun huis, en ZC' zullen heel gastvrij zijn.
en gdddelijk aan zie je dan wel waar de
situatie misloopt..

Burgerforum

Veto: Wat htbt u daQr dan konkrnr !Jtdaan?
Van LanJenaker: •We refz ...n rond en
bezoeken de dorpsgemeenschappen. We
willen de boeren van de streek polltit:k
bewust maken. ook de mlli ...uproblemaaiek
aanpakken. Maar 'politiek' Is zo'n grOOI
woord: als j...de boeren de oorlaken van
hun süuaue ultll'gt Is dal pollliek. In reue Is
dat gewoon bun armoede analyseren. zeg-
gen dat ze hun rechten moelen opeisen. De
boeren moeten zich organiseren. W...zulfen
ook met de boeren op zeek gaan naar de
wonels van hun Indlgene kultuur. en ze de
nieuwe wet van de volkspanlrtpaue uitkg·
gen. MaM we zullen ze ook venellen wal

Van Lansen.ker. .. In aonvtë heb je RTl,
het grootste bedrl]f Ier wereld in d... zinkin-
dustrte. We Zien dal de mijnindustrie In
Bolivitl nog steeds nlet alleen de grond.
maar ook de mensen uitwigt. De winst
wordt gemaakt ren koste van zware ver-
vuiling van de grond en vt:rgiftiging van de
mensen. gepaalde indianen moeten nu
noodgedwongen een tandbouwersvolk
worden. omdat in hun meren geen enkele
vrs meer leeft. Er heerst heel wal ellende.
en slechts «0 kleine minderheid profheertneollberallsrne is, en wat de gevolgen ervan

zJjn voor hen. Bel'lOgrijk Is dat we ze enkel
steunen mrt meiertaten en eventueel reen-
nrsche knnw how, De uitvoerders van hel
werk zijn de boeren zett Dal elult {lok aan
bij hun rnanier van denken en bestaan: de
wederkerigheld i~hee! belangrijk in hun
kultuur: dkaàr helpen en samen meer
men~ worden .•

~Naast de politieke snuane. en er UllI"F-
aard mee samenhangend. Is <Je mlUeuvt'f-
vuUing een groot probleem. Ik ben (lok lid
van een burgerfmum voor milieu en om-
wikkl"ling Dat lorum bestud ...en de milieu-
wetgeving, en komt ep In prubieemsttua-
nes. zoals bot~ingl'n met de mljnfndustrte.

MDatmag naïef klinken,
dat is ook naïef. En laat het
het maar naïef zijn.·

Ik heb een paar jaar geleden een onderzoek
la' ...n uhvoeren naor de gevolgen va n de
mijnindumle ln P(lIOSI.het 7.Uiddljke
depa(lI.''fflf:.Olvan Bl).IJ.vJë.,.;WUf wij INC.'rken
Daar wordt ondermeer zilver, antimonium
...n zink ontgonnen. Voor de verwl'rking
ervan worden zware meralen gebruikt;
kwi!.., 1000, arsenikum en kadmium. Uil hel
onderzoek t>JeeJ...dat 91 precent van een
bevolking van twlntlgdulz ...ud remtnes geïn·
lokslkeerd was met ten minste één van dl'
vier stoffen .•
vero: Blï dt &oli\"iaanst QI'erhtld nnen ze daar
waarschljnlifk niet op 11' wachten
Van Lanjl:rnaker. .Nte.le houden er n!ct
van als iemand zijn kop te ver uitsteekt. Ik
heb nou ....ens h...el wat problemen gehad
met de overheid. In november 1993 ben ik
opgepakt en ur ...nl ..ng ondervraagd door de
gehetme dienst. en beschuldigd van hel
verspreiden van marxisme, bevrijdtngs-
teclogle en andere subversieve Ideeën. ze
hebben daar nog steeds een kommunisme-
kemplex. Nadat ik zes keer dezelfde vragen
had morten beantwoorden. moest Ik ook
nog een verklaring tekenen dat ik op geen
enkele manier fysiek of psychisch gedwon-
gen was geweest mee te werken. Ik heb dat
aanvankelijk geweigerd ...

&/tVlaan of baviaan?

ervan. Er wordt reveet gedacht vanuit de
portefeuille .•
Veto: Htbt 1l nos PMin'tvf' rnullakll !Jtb«kt?
Van Lan,enaker. ..Na de vorige verkiezin-
gen Is de burgemeester van de gemeen-
schap waar ik werk Iemand die wél oog
heeft voor de rechten en de noden van de
boeren. Hij is nog vervolgd en gemarteld in
bet vorige regime. De gemeenschap Is nlet
groot. mtssenjen twintigduizend mensen,
maar de Impaki van deze verkiezing ligl
heel wal rutmer dan de grenzen van hel
stadje .•

als er Ie veel geld mee gemoeid I~.de ver-
leiding Ie groot wordt, en de mensen ziek.
Ze worden dan geil op macht en geld. ZO
werkt onze samenleving. Behalve voor
naïevelingen die denken dal ze 1I0g tegen
de stroom op kunnen. Heel wat geld dat in
ontwtkkcungsemenwerktog gestoken
wordt. vloeu trouwees gewoon terug. on-
der d...vorm van hoge lonen of dure mate-
rialen, naar het land dat de steun greft u·U.
Oruwlkkeltngsamenwerklng heef! veel
meer Ie maken met een mcrnalitelr dan
met geld: werken van mens 11'1 mens. nil'l
vta ingewikkelde knrrupre srrukturen .•

.Wc nebben geen statuut nodig. Hel is
wettelijk wel netje) geregeld: je heb! een
sodaal slatuut en krijgt kindergeld ...n een
reïntt:gtatlerremie. maar erg...nUJk kan hel
ons ge;';olen worden. Er wordt wel gelegd
dat je ~der officieel statuur geen subeldie

(/010 s/tfan ~ Pauw)

Indianen

-ons onderzoek is trouwens in de
acltvtaense pers gekomen. 'twee maanden
later werd ik door de prdekl van het d...·
panemeru. de hoogste eutortten dus, op het
matje geroepen. 'Iöen Ik daar aankwam ble-
ken daar ook de grote mijnbazen met hun
advokaten te zijn. Ze hebben me vernederd.
gemumldcerd, zelfs bedreigd. Ik moest van
hen binnen de achtenveerug uur het land
uit. Gelukkig had ik vrienden bij de
politieke oppositie, en dil" hebben de zaak
de volgende dag in hel parlement gebracht.
Ook de mensenrechtenorganisatie stond
achter mij. ZO ben ik toch nog kunnen
blijven. en heef! de rechtzaak van de
mijnen tegen mij geen nadelige gevolgen
gehad .•
VHO: /)Q.f rlJiklnalZT mlJltinatiomds. zaals Shtll
in Ni5«ÜJ. Ir" tm soorl!JtltJIusiluari, in
Bali\1t7

Geil

Veto: U hl'bt \~'jfjaar gt'Wfrkt """r Volalllilirn
pUlJrI'tl1Stigllt:matl. een nit"son~rnm1nlltlt
urganuatit \'IJ1I dt kLrk. NIJ gaar u ~lJg "lPntkr
sla/uur. Kitl/ u nu rtsolulJr ~oor kld1lschalighrid
en ~tIOTwrrkm blJittn dt s/rukrurtll ""1"1 dt:gt:-
fnstitlJ/ianalist"dt onlWikulingsammVKTki1lg?
Van Lan,enaker. • Ik ben mijn
vertrouwen in de offidél ...ontwtkkehng-
samenwerking verloren. Ik heb gemerkt dat

krijgt, ...n "Zonder subsidie nlet kan leven.
Wel, ik wil hct tegenovergestelde bewijzen:
zender subsidie kan ik wel venrekken. Ik
vind dat het gaat om een liefdesverhoud-
ing: het gaat er om de mensen grolag te
zien. zoals ze jou graag zien. Dat mag naief
klinken. dat Is ook naïef. En laat het maar
naïef zijn .•
Veto: WfJtnsdag houdl u tm bmq;tlko1lStrt
ster in UIJVt1I. Wal is daar dt: btdotling ""n?
Van Lanlrnaker. •We willen fondsen
werven voor de Boliviaanse bevolk.lngs-
groepen die door de: vervulling bedreigd
zijn. De bedoeling Is kuhuur aan Ie bieden
voor natuur: het konsen Is kultuur. de
boeren In Potosi zijn de naruur. Er komt
een orgelvtnuocs, een frivool selonorkest]e
en een kamerkoor uh Leuven. We geven
ook wat achtergrond, om de band lussen
het kultuurevenement en hel engagement
Ie Ieggen.e

Martljn Graumans
Htr bmtfittkiJ1ISm httft plaats i1l dt /kglJnhof-
/ark. ap wcnudllgl0 maar/. om 10.JO Il_
Inlwmprijr ir 100 frank voor rilldmrm.


