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Studenten zijn overlast in Leuven

Politiek stuurt wetenschap
OMet Leuvense stadcentrum heeft

een absolute verzadiging aan
inwonende studenten bereikt."

Deze wel zeer gewaagde uitspraak
baseerde de Leuvense schepen
Brepoels op een studie van het Hoger
'"s,itflflf voor de Arbeid (H;va), Dar
onderzocht in opdracht "'a,, het stads-
bestuur de ,çitlwlie van de
huisvestingsmarkt in Leuven.

Onder dl' titel "De kamermarkt in Leuven
en dl' wenselijkheid van een doelgericht
woonbeterd- wil de studie een algemeen
beeld schetsen van het aantal kamers, de
verhouding stedemen- inwoners en de
vprclding van de kamer- en gcztnsbewoning
in Leuven. Vier verschillende best a nden
boden sljferrnatertaal voor hel onderzoek:
het kamerbestand van de KU Leuven. de
vtedelljke belasllng op kamers die verhuurd
worden aan met-Leuvenaars. de studenten
dk Ingeschreven zijn in hel vreemdelingen-
reglSI<"fvan (je stad Leuven en de OCM'..,r·
klfènu-n die op kamers wonen

Op basis van de gegevens ull de
vcrwxmende bestanden leidt de auteur van
dl' studie, Katrien Tratsaert. af dat het
kameraanral in Leuven zeker rond de
'0,000 moet Ilggen. Bijna tachtig procent
van de kamers bevtndr zich in de kernstad
(binnen de ring), Twintig procent in
Heverlee. De universin-u bo:ziTrnet haar
restdendes tien proecru van de rorate

u1liliBl i1l i1
Kots à prol ets o
.Ilnllfi: In Jllmtl \'rlflll er een prtjeklhuls
IIP"!lfl'eI. febluati: lIeoi. Hel prtjeklhuls
friesland beglnlln smeUen. Maart: d.
S,,.,lsche !llng In he' prolekthuls Bosnlc rlepi
zichzeIl uil 101plojllklhuIS.lIgril: Hel plolek·
thuis Bosnle neuët een kollull. Alle aasten ziJn
ur1lleell "S UNO-JIliluwhelm, Mei: hnl plolell;·
IlIuis WIUVuees onlkenl Dolt bezoekers un
h.lels Teil '1 zljlk.mers onfl'ilAgeR te
hebbeR.Juni: 11helllDjekthuls verdwenen
~Inderen staen nOl enkele kamers In!l.

Zaïre q ._5:!!
JuU: Inmiddels m hel pIojekthuIs Kon,o. wüte-,
Paler: "Kom binnen. mlin zoo•. WIJ zItIllIIJ '
VIIeer' u in sns midden 18mallen lIegr.elen ...
M.nnekes kijk nns wie W8 lIiel !Iebbel. Een 11
J.nalist uit lietUI"VIiianderland." 0
lwarljes: MBwana,bWlla, sese baslasst un
hll. kanzone VII•.M
Veil: -Hel !lunktme dal ze hier .1 eru
~~schaafd zIJn.M.":,,.".::.. ; ,.'_~:J
Jaaroverzicht .' ~0 9
AU!JlIsln: de weruMIordelljk8 tan eet prtjek·
Ihlts !!rlte ereren aeemt ontslal: MZe
'emulzen hier altijd maar ran tte e:ft8eamer
11.: dl aseere. Precin ee:n llal,enkol. M

seetemnen Behalve op hel proJ~klhuli veld·
wenen klnduen U3iit Iedereen weer naar
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kamermarkt. In Heverjec bcheersen zij 7('lfs
één vierde van de karnorm a rkt. voorot de
verhouding lussen het aantal studenten en
inwoners is Irappnnr: in de binnenstad
zouden er tijdens "de week in het akadcmtc-
jaar evenveel tnwooers als kamerbcwoncrv

lJ.c~chik".1arhl"id en de lOegankelljklwid van
koopwoningen - hel -hujsvesungspro-
bk-cm' - en dl' kwaliteit van de woon-
omgeving, hl'1 zogenaamde 'Iccfbaaehetds-
probleem' vooral jcnge gezinnen worden
met deze problemen gejr"qn1ronteerd aldus
de ~ludk Zij kunnen lti(l!l immers nletzijn: voor elke inwoner i~ er
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Dossier Zaïre
aan de macht hielp. Aan de handen van
België kleeft het bloed van honderddunen-
den onschuldigen die vermoord werden
om ekononnsche belangen vellig Ie stellen.
Na denig jaar wordt de waarhejd nog altijd
verzwegen, en is bet laatste woord over de
dekolonisatie van de ex-koionte nog lang
niet gezegd. Ondertussen gaal de (lt'1">pC"lIi·
ueke strijd door conlijdT een nieuwe gener-
atie AJtikanen onder de oovt'rschlllighekt
vall her westen.

meer In de stad vesngen omdat de woning-
prijzen de hoogte ingejaagd worden door
investeerders die hoge winsten halen uil de
kamerverhuur. Tot zover volgen we de
gedachtengang van de auteur.

Hel tweede probleem waar de studie
van uitgaat. doet ectner vragen rijzen. ·Hoe
kleiner het aandeel van de permanente
inwoners, hoe kleiner nok de sociale koru-
mie en regulerende invloed op de
ledbaó1rh('id van dè buurt." 1-0 aeu (!t-
auteur in de inleiding van de studte. Een
wetenschappe-lijke- onderbouwing voor den'
toch wel gewaagde bewering is nergens te

",
vinden. In de studie wordt de leefbaarheld
van een straat l.eI~gekoppeld aan hel
aantal Sludent'trkalTIers, wat wetenschap-
pelijk ook niet l.a~ gemaakt kan worden.
"Enkele gemee-nschapshuizen kunnen veel
meer belasting verocrz ..1!,Ctl in de: buurt dan
r-e-n f('~icl{'nlk met een hortderdeal stucen-
Il'I1:. wordt verder door de ti utcur gesteld.
Zij spreekt dan over het gebrek aan een
verantwoordelijke dit· men kan aanspreken
wanneer er zich problemen voordoen. Uit
deze lu-wt-rlng blijkt OM de auteur geen
Idee Ilt'dt van de manier waarop de mel"S1l"

\

Wij proberen ondertussen te ecruerttalen
h~ dit komptexe hoordstuk V4n de vader-
landse geschiedenis ongeveer In elkaar 1.11.
Dat doen we aan dl' hand van een aant.il
gespre" ..n met Ludo De wine, zowel over
de huidige ontwikkelingen als over de
voo~esdlinknis. en vooral de krudall"
periode van de Kongolese' onafhankdijk·
heid.·Daarnaasl bieden we een historisch
overztcfu van de gebeunenlssen, kompl«t
met kaaItjes. om het allemaal wat iniichtt-
Iijko:r te maken.

•
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ook een student aanwezig. In Heverlee is
dit één student per drie ingeschreven
inwoners. Tot slot vermeldt de studie dat
gezinnen met jonge kinderen (in de kern-
stad dertien procent van alle huishoudens)
zich vooral vestigen in de buurten waar de
kamerbewoning het zwakst is. namelijk in
het noord- westen van de stad,

Zoutje

Waarom moeten de resultaten nWT(Ie
nodige korrel zout genomen worden? De
studie gaat Uil \ all IW,·(' problemen: de
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gemeenschapshuizen georganiseerd zijn.
Dele zijn immers praktisch altijd verplicht
om een hoofdhuurder, een koördfnarör of
verantwoordelijke te hebben, vooral met
betrekking tOLde kontakten met de vertic-
urder.

Mix

Ondanks deze uitgangspunten worden
nergens in de studie de voor- en nadelen
van bewoning door studenten van kamers
behandeld. Leuve-n i~ immers een kleine

vervolg op p. 1 •

op hel moment dat oorlogen en moer-
als evenzovele mokerslegen neerdreu-

nen op de hoofden van de al moegetergde

IAfrikaanse bevolking. kom een nieuw boek
over Zaïre het debat in 8elg:i~ weer aan-

. Ludo De Wint' kreeg als eerste
lOt geheime VN·ilrchieven. en re-

de hand daarvan de
op sautce Lumumba, dl' eerste pre-

van het onafhankdijke Kongo. Voor
inzicht wil krijgen in de buldlge roe-
in Zaïre. is het onontbeerlijk te we-

hoe en waarom het westen in dl" jarenIzestig Lumumha elimineerde en Mobutu
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• lezersbrieven
Alk 1c-u~I'Nlr.ljt5 kunnen bezorgd worden up ~ lftIakunekm ..riul in de

.~ Mt'K""'~lrdal 5, 1000 LcUVI'Tl rn moelen Vtjó, vrijd.tsnamkkLl& 16.00 " hinnrD zijn.
HeIslop dlsk.C1le of via e-mail veto4.hagar_ans_kukuvnl.aC.~.
IX' hrkvft1 mOdC'11~tttlr.klng hdlbrn op in Veto beh.1ndddt onderwt'1pt'R of op

t.euvenw ("ludnucn-)aluualiteil, An(lnlf'~ bonTn komMl Dooh in .unJnl"rtdns; dr
schrijver lllO(1 sttt(b naam. SIUdkjoilól(en ad~ bduo-ndmakrn. Sltdtts IIItrondrrlijk.
e0 na ulldrukkt'Hjk en gnTlOtlveeni YffZOek. kuenen '1r wt'8SC'laltn woreen In veto.
nrseven dil' langer 7ijn dan 2400 lelens (r.palles Inbcogft'pn1, WIltD\'ftft"n komllD('l

± 1.5 gc1Jkt(· bladzijtk met dubbele.' interlinie) worden In prtndpr ingekort. ne ~k
111':behoudl zich hel reent voor brieven Diel Ie plaatsen.

Column
Dil is een proresrbrtcf tegen de sensurering
van de column val) Frans Mallemans. Ik
ben niet enkel verontwaardigd. maar bo-
vendien ontgoocheld. teen Velo dan Diel
uil haar fouten? Ik 7A1luiteindelijk nog blij
:tijn dal dil blad haar onOllhankeJijkheid
vt:rliest en de arbitrarileil van haar kliekje
emgzlns 7....1worden ingeperkt, aangezien zlj
doorgaal met het weren v.m de elementen
die hares in:tiens niet passen binnen haar 0
zo progressief geachte maar uitermate enge
polhiek - een ondemokraüsche houding
waaraan Veto 7.ich in het verleden reeds
schuldig maakte. Wam represemaue! voor

de hele studentenbevolking kan je dit blad
inderdaad niet noemen.

Op basis van welke argumenten wordt
de column in kwestie voortaan geweerd?
Op basis van een IcleTlobrtd, afkomstig van
een voormalig hocfdrcdaktcur? Nu, sta me
toe deze machuge Insider niet represcma-
tiel te vinden voor de gemiddelde lezer. Op
basis van de wel erg "lange zinnen" in de
column. de "nauwe humor", of het gebrek
aan konkreet engagement? Dan had de re-
daktie de auteur maar wat moeten bijstu-
ren, en had 'lL hem niel. in een dan van
breeddenkende tolerantie, zomaar moeten
laten begaan om hem dan zonder boe uf ba
aan de deur Ie lellen. De kwaliteit van de
column is gt.·(k-cltelijk de verantwoordelijk-

heid van de redaktie.
Als u werkelijk meent te welen dat de

Leuvense studentenbevolking niet gediend
is met de Mallemanse "larie" - wat op zich
natuurlijk best mogelijk is - dan had u die
tnnnue toch minstens moeten toetsen (of
haalt u uw heilige krtusche-Ingestekthejds-
principes enkel boven wanneer het ander-
mans doom betreft?), en het de studenten
zelf vragen. Zelf beb ik bij deze mijn stem
uitgebracbI: ik wil mijn wekelijkse ponje
humor terug. En ik zal zelf wel beslissen
over wal ik al dan niet de moeite vind. Ik
ben die paternallsusche pseudo-ontvoog-
dingspellerjes ten voordele van een groter
engagement bij de modale student kotsbeu.

Maar misschien is de redaktie V.1n rne-
ning d.1t ook ik niet representatief ben om-
dat ik de columnist in kwestie van Ie dicht-
bij ken. Ik kan haar daarin ruet volledig on-
gelijk geven, en vraag hierbij de lezers van
Veto dan ook met aandrang 0111 op hun ei-
gen benen te staan, hun eigen pen ter hand
te nemen, cn de gesensurccrde column 0-

penlijk op zijn zogenaamde verderfelijkheid
te beoordelen. En ik vraag de vctoredakue
daarop Ie wachten alvorens ;dj haar verdikt
in een reaktie Weronder hcrhaah, u démo-
craûe blen örganisée ccmmcnce par soi-
même!

• Clara van den Broek,
Kulturele Studies

o berichten
De tennijn voor het indienen van de erken-
nlngsaanvrageu voor de Finandële Kontro-
lekommissie der vrije verenigingen jFKK)
word. mei één week verlengd. Aanvragen
tot erkenning moeten dus ingediend wor-
den op het kantoor van Knugraad, -s Md-
ersstraat 5 te teeven. voor dinsdag I" ja-
nuari om 18 u. Oe crkcnningsvergadertng
gaal door op woensdag 15 januari 0111 17 u
in fk 's Mdersstraat S. De erk"llflÎflgsaan-
vraag moel voicoen aan volgende criteria:
Art. I. De erkenningsaanvraag bevat ccn
ovenicht van de aklivilèÎten door de ver-
eniging georganiseerd Ii_idens het algelopen
burgerlijk of akademiejaar. De crkcnniugs-
aanvraag bevat een financieel verslag van
Inkomsten en lIilgaven van bet afgelopen
burgerlijk ol akademiejaar. Zij beval een
korte uitleg bij dk van de verder opgesom-
de erkellningscrÎ1eria.
Art. 2. § I. Om in aanmerking te komen
voor subskliërillg dour de flKK. moet een
vereniging aan criteria beschreven in di!
hoofdstuk voldoen:
§ 2. De vereniging moet hooldz.akelijk uit
studentcn bestaan.
§ J. De vereniging moer (."CU aktief karakter
hebben. Daartee h(."eftzij hel voorbije bur-
gerlijk jaar mlnstens één aktiviteit georgani-
seerd die:
• plaatsvond 111 een zaat in de gemeente
Leuven;
• openbaar was en waartoe ledereen werd

uitgenodigd via gedrukte affirhe-s or pam-
nellen, en waar ook iedereen toegang
kreeg; .
- minstens één spreker (m/v). dit' geen nu-
dent(e) is, aan het woerd liet of waar ge-
bruik werd gemaakt van audiovisuele mid-
delen (film. dia's .... ).
§ 4. De vrije vereniging mag nlct hel Sla-
tuut hebben van een raad of van een Iakul-
teicskrtng.
I:i 5. De vercnjglng moet tot doel hebben bij
re- dragen lut de maatscha]l]JoClijke bewust-
wording van de smderuen Dit wil :wggen
dal louter kulturele en sportveremgtugen of
gl--zcllighddsdubs uilge-sloten zijn
§ 6. De vereniging moet zich bij haar wer-
king houden aan de unjversele verklanng
van de Redllell van de Ml'll~ en de wet Ol)
het racisme van JO juli 1981.
§ 7. De vereniging moel als groep uitge-
bouwd zijn, dat wil zeggen dat -u beschikt
over ccn permanent sekretariaat of min-
stens een kotadres ol posthus in dl' stad
Leuven. Dat adres mag niet dat van een
van de reden van de Leuvense Overkocpe-
lende xrtngorganrsone zijn.
§ 8. Oe vereniging ht.'t.'ft in het voorbije
burgerlijke Jaar geen offensief fysiek geweld
gebruikt, gepropageerd of anderen ertoe
aangezet. Dit wordt vermoed, tenzij een an-
dere vereulgtng het tegenbewijs levert.
§9. Een v~reni~mg kan sledus na één jaar
werking als zodanig erkend worden. Voor
jum van het vól'fgc akademicjaar moeten
één aktiviteit zoals geformuleerd in artikd

Huisvesting
vervolg van p. 1

provinciestad die er heel anders rou uilZien
zonder de studentenpopulatie: niet alleen
brengt de Leuvense student heel wat geld
in de stadskas vla raksen en dergelijke. ook
kultureel en sectaal bc7.orgt deze konstant
wijzigende stroom van bewoners de stad
een postüeve input. Het aantal en de
kwalileit van de kulturele manifestaties en
akrtvnenen is hiervan hel beste bewijs,
maar daamaastls er ook het sociale aspekt.
Een enorme diversifikatie aan bewoners
zorgt Immers voor een boeiende mix. Ook
de sociale kontrole en nachtelijke veiligheid
In de stad zijn niet 1(,.; Ie koppelen van de
aanwezigheid van studenten.

De verbetering van de

2

hulsvestingsrnarkt moel volgens schepen
Brcpoets in de eerste plaats gerealiseerd
worden voor ocww-kuëmen. Zij wonen
het vaakst op slechte kamers, kronen zelfs.
De stad wil deze situatie grondig aanpakken
door een strenge kwaûretrskomrole en door
het bouwen van nieuwe sociale woningen.
Waar het geld voor zulke dure oplossingen
vandaan moet komen, is eetuur 1I0g de
vraag. Daarnaast wou de schepen een
grotere samenwerking mei de privee, die
volgens hem "gestimuleerd kan worden om
kamers bij voorkeur aan kansarmen te
verhuren.' Dit lijken echter me .. r doekjes
voor hel bloeden. De vlucht van mlnderbe-
goeden uit de stad zal hiermee juist gestim-
uleerd worden, aangezien kwalhenskou-
rroles zullen lelden tot onverhuurbaarheid
van goedkope woningen en goedkope
huisvesting dus alleen nog bullen de kern-
stad te vind ..n zal zijn.

De studie werd uitgevoerd in opdrarhr

4 plaatsgevonden hebben én twee andere
aknvnetren.
Art. J. Bovenstaande: voorwaarden worden
kllmula.iel toegepast.

tringraad ,eîCied
Kringraad, het dccl van de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatic dat onderwijs
en knngenkoördinatie onder zijn bevoegd-
heid heelt. zoekt een tweede kringenkoor-
dinator. De kringenkoêrdinator zal Kring-
raad vencgenwoordigen np het stadsover-
leg.. h de kontaktpersoon tussen de kringen
en de stadsdiensten. tracht een oplossing te
zoeken voor allerlei praktische problemen
waarmee de kringen te kampen hebben.
Hij/zij zal worden vcrkozen 011vrijd.:Jg 10
januari. Kandidaturen met moLivatie en CV
1lI000tenbinnen rijn up het kantoor van
Kringraad op woensdag g januari voor
18.00 u. De kandidateu worden verwacht
op de vergadering van vrijdag 10 januari
om 19.00 u in MTe 00.16.
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van het stadsbestuur. Zij gebruikt de resul-
taten van de studie vanuit de vooronder-
stelling dat de stad onleefbaar Is. Dal iJ>op
z'n minst nogal oven rokken; de verhou-
ding studenten-kriminaliteit. zoals die
wordt voorgesteld, is zo'n negatief voor-
beeld. Schepen arepoets stelt implidet dat
aüe kleine kriminelen in Leuven studenten
zijn, alsof er in de weekend geen vandalis-
me of kleine kriminaliteit zou voorkomen.

Het valt te betreuren dat de stad zo'n

negatief uitgangspunt - de on leefbaarheid
van de stad door de aanwezigheid van
studenten - als basis gebruikt om belejds-
nonnen voor de hulsvestlngsrnarkr tc
bepalen. Alleszins komt er binnenknn een
overleg waar studenten, universiteit en stad
samen aan dezelfde rarcl zullen lillen.

Joris Janssens
Ann Bries
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Eta waakt over kwaliteit in Alma

Prijsstijgingen gaan Alma niet voorbij
Ooge kwaliteit tegen een lagl!

prijs aanbieden, zo luidt onder
endere dL opdrachtsverkJoring

van Alma. Bij de studentenvertegen·
woordigus van Sociale Raad lufden
twee probtemen met INtrekking lot die
hoge kwalitdt aan een • prijs. Ener-
tijds was er wegens een deficit van
tien miljoen in de begroting gun an-
dere mogelijkheid dan een prijsstijging
door Ie voeren. De voorwaarden waar-
onder dit moest gebeuren, vormde"
natuurlijk een probleem. Anderzijds
hadden de smaemenveneçenwoorai-
gers van Sociale Raad een massa
klachten ovu de kwaliteit. Klachten
die keu op keer werden ge'''l!ntileerd
op de Raad van Beheer van Alma,
maar weinig effekt hadden, Daarom
werd binnen Alma de eetkwatiteit-
Toezicht Alliantie (Era) opgericht.

De laatste maaltljdprljsaanpassingen werden
injanuari 1995 doorgevoerd. Intussen wer-
den wel dl' prijzen van krmsumpties als
dessens. dranken en broodjes verhoogd.
Sociale Raad heelt zich echter altijd tegen
prijsslijgingen verzet: Alma moet namelijk
haar doelstelling om goede en goedkope
maaltijden aan te bieden, nakomen. Om
het deficit in de begroting van 1997 Ie dek-
ken, diende er. via prijsverhogingen, nog
2.9 miljoen Irarik te worden 'gevonden'. Oe
wijze waarop dit zou gebeuren, schiep heel
wal problemen.

Eind 1996 bedroeg de gezondheidsin-
dex 1,4%. Deze index geeft een richtlijn
van de inflatie weer <lp basis van essemtële
tevensmtëdejen. alkohol en tabak niet inbe-
grepen. Voor de Raad van Beheer leek het
wenselijk om de prtjzen via deze index Ie
verhogen, maar over de uhwerkJ/lg da.:,,;;
van liepen de meningen uiteen. De perso-
neelsiraktie en de direktie wilden de aan-
passing toepassen op het geheel van de
maaItijdprijzen. Konkreet betekent dit dat
de prijzen in hel geheel met 1,4% zouden
stijgen maar dal de mogelijkheid beslaat dat
de maallijd van 76 frank procentueel meer
stijgt dan een duurdere maaltijd. Omdat het
verschil tussen de kostprijs en de verkoop-
prijs van een goedkope maaltijd proporno-
neet groter Is dan hetzeîfde verschil bij een
duurdere maahijd, wilden.zij de alstand
tussen de laagste en de hoogste prljskaecgo-
rfeën verkleinen.

Kwantiteit

Voor Sociale Raad is bel een prtndplële
kwestie dat de laagste prijs zo weinig moge-
lijle slljgt. vandaar dat de studemenlraktie
aandrong op een gezondheldstndexertng
van elke maaltijd afzonderlijk: het legen-
voorstel van Sociale Raad kwam neer op
een minimale stijging van de laagste prljs-
kategorteën ~zie kader). Het studentenvoor-
stel werd uileinddijk door de Raad van Be"
heer met de kleinst mogelijke meerderheid
aanvaard.

Nieuw jaar,
nieuwe prijzen
Helaas, Atma doet niet mee mei de sol-
den. Zo worden de broodjes voortaan
tegen bO frank verkocht, een prlj~stlJglllg
die verantwoord wordt door een verlen-
ging van het stokbrood van 19 cm naar
26 COl. De maaltijdprijzen van 76, 86 en
99 frank stijgen roei telkens één frank,
terwijl de schotels van 114 en 131 frank
met twee frank zullen opslaan. Tenslotte
Is er ook nog een POSififl't noor: de dure
schorels zullen ook in de roekomst tegen
1<10en 148 frank verkocht worden.

Frieten à volonré, een schitterende tra-
dltle: maar hoc: 7Î1 het met de kwaliteit? Al
enige tijd werden er op de Algemene Ver-
gadering van Sociale Raad klachten over de
kwaliteit van de maahijden gespuid: de
maah.ijden waren te eentonig. weinig varia-
tie in vegetarische schotels. koud eten; het
is sfectns een greep uit de nonvloed van
klachten. Omdat ook het personeel een
aantal bemerkingen had over de kwalileit,
I.... .......... Ir 11 """

werd besloten om een soort van kwelneus-
kommissie op Ie richten. Deze werd In de-
cember boven de doopvont gebouden en
zal voortaan als de Eta (EetkwaliteÎt-Toe-
zicht Alliantie) door het leven gaan. Op de
vergaderingen van Eta. waarin zowel direk-
tie, personeel als studenten venegenweer-
digd lijn. kunnen eenmaal per maand alle
klachten over de kwalueu aangekaan wer-

den..~."" __ .....
rç:: -

Samenwonen rond engagement

Aïrna zeil probeen ook intern de klach-
ren op te vangen en er iets mee te doen.
Daartoe werden er onder het personeel van
de verschillende A1mavestigingen klachten-
formulieren verspreid. Voor Sociale Raad is
het noodzakelijk over deze materie leed-
wek te krijgen van alk studenten. Studen-
ten kunnen met hun opmerkingen altijd
terecht bij hun krlngvenegenwoordlgers of
bij Sociale Raad. All!: klachten zullen dan
besproken worden op de Eta. Sociale Raad
hOQpl dat aan die klactuen ook gevolg
wordt gegeven, en wenst A1ma voor 1997
dan ook een kwaliteitsverbetering ree.

Axel Aerden
Mltke Van Thlelen

Themahuizenproiekt begint eindeliik
n december werd na een inten-
se voorbereiding op de Raad
voor Studentenvoorzieninqen

(RvS) het äeftntueve startschot gege·
ven voor hel projekt rond themahui-
zen. een voorstel van Sociale Raad
(Sara). Het projekt wilgemeenschaps-
huizen toevoege" 0.011 de markt en wil
de kans gellen aan sllldenten om in ge-
meenschap en rond een thema samen
te wollen. De eerste drie groeptn zuRe"
volgend akademie jaar va" start gaan.

Een tweetal jaar geleden rijpte op Sera het
plan om in Leuven met 'kots-à-projcts' te
beginnen. zoals die In Louvaln-La-Neuve al
een tijdje bestaan. Aan de oorsprong lagen
twee konstateringen. Om Ie beglrmcn is de
vraag naar gem«nschapshuizen in Leuven
groter dan het aanbod dat er tegenover
staat. Ook kampten de bestaande gemeen-
schapsbutzen in een redelijk aantal gevallen
met problemen van brandonveiligheid. in-
Irasttuktu ur en van he, afschuiven van de
veranrwoordcëjkheld naar de hoofdhuur-
der-student. Daarnaast werd Snra ook ge-
konfronteerd met een ander gegeven: de
krisis van het studentenengagement in het
algemeen.

Toen Louvatn-La-Neuve begin jaren
zeventig net was gebouwd arriveerden de
studenten op een dode kampus, waar vrij-
wel geen kader besrond om een sociaal le-
ven te ontplooien. In 1972 werden er de
kots-à-projets opgericht. om engagement
en samenleven te stimuleren. sociale isola-
tie legen Ie gaan en soetekulturele aktivitei-
ten op de kampus te bevorderen. Op dit
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moment zijn er daar zo'n 900 kamers ver-
spreid over 96 themagroepen.

Na een paar bezoeken aan tcuvetn-t,a-
Neuve werd op Sociale Raad tesnn om 5<1-
men met Studentenvoorzlenlngen een pro-
jekt rond themahulzen 011 Ie starten. Met
het projekt konden In Leuven 'wee proble-
men tegelijkenijd opgevangen worden: de
vraag naar gemeenschepshulzen en de maat-
schappetljke betrokkenheid van studenten.
Zo zullen studenten samenwerken rond
thema's In de sfeer van demokratiscring,
milieu, solidariteit, kultuur, spon. integratie
of andere gelijkaardige gemeenschapsvor-
mende onderwerpen. Konkreet zou een
projekt bijvoorbeeld kunnen gaan over om-
wikkelingsamenwerking, mobihtelt in de
stad. de modernisering van het gerecht of
een nieuw genre van teater. Oe bonsregel is
wel dat de projekten, naast een interne
werking, ook de ruimere studentengemeen-
schap moeten proberen te houden. ~aarom
moel er een minimum aan aktlvitehen voor
de buitenwereld zijn. Studenten die rond
mobiliteit zouden werken. moeten dan met
akues, info-avonden, of een tekst naar
bullen treden. De studenten 7.elf stellen een
projekt voor. en dienen een aanvraag in. De
beslissing over dl" goedkeuring van een
projekt gebeurt door een kommissie.
bestaande uit mensen van de studenten-
beweging en Studentcnvooraiemngen.

Huizen

Dl" oorspronkelijke bedoeltng was om
te starten met de aankoop van een huis.
Dat zou dan gerenoveerd en omgebouwd
werden 101een gemeenschapshuis. Daartoe

werd in de begroting van RvS vijl miljoen
opzij gezel (zie Veto 4). Omwille van de
wetgeving over de vzw's kon dit niet door-
gaan. Op de laatste RvS werd dan de beslis-
sing genomen om hel cervn- jaar drie pta-
IO'S uit residenties van de universiteit te ge-
bruiken. Zo'n platö kan men omschrijven
als een verdieping of geheel van een tiental
kamers. In de toekomst wil men geen optie
opzijschuiven en zal men in Iunktlc van el-
ke mogelljkheid een huur-, bouw- ol aan-
koopbeslissing nemen. Daarnaast zal er ge-
zocht worden naar ckstcrne partners zoals
de Prcvmde. de Stad of een mecenas die
een thema zouden kunnen financieren.
Uiteraard zullen er met eventuele sponsors
duidelijke afspraken en voorwaarden ge-
maakt worden. Een openbare instelling zou
bijvoorbeeld een thema In hel kader van
haar bevoegdheid kunnen ondersteunen.

Tegen het einde van de maand januari
moet de eksakre lokatie van de plato's ge-
kend zijn. Omdat het projekt in de uuvoe-
rtngstase is terechtgekomen werd beslist om
volgend akademtejaar al van start te gaan
en niet nog een jaartje IC wachten.

Tenslotte nug dit. Om vanaf volgend
akadcmlcjaar van start Ie kunnen gaan is
als streefdoel voor de uiterste lnschrljvtngs-
darurn de maand april vooropgesteld. In de
komende weken volgt cr meer informatie
over hel themahuizenprojekt. Maar denk er
alvast over na en spreek erover met je
vrienden.

ottvter Remy
In dr volfJmdr rdirits van Vuo lust 11 1109meer
over dit projekt. Voormeer i,,!omratit; sprinfJ
eens binnen bij Sodalr Raad, '5Mtiersslraat 5,
Jooo UIIYf'II, rel. 22.95.4/ .
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In Servië overwinteren de studenten op straat

Het beleg van Belgrado
OWintiRgraden onder ""'of

niet. in de tclein-Joeqoslavi-
sche republiek Servië komen

nu al anderhalve maand dagelijks
tienduitenden mem;en op straat om
hun protest Ie laten horen aan hun
leider Slobodan Milosev;c. En voor zo-
veel volkswil lijkt "et Servische regime
lil' ook te (moelen) buigen: de door
Milost",;, ongeldig verklaarde uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen-
waarbij zijt! socialistisch kartel het in
de grote steden moest afleggen tegen
de verzamelde oppositieploeg 'Zajed-
no' ('Samen')-lijkt toenschoorvoe-
tend erkend te worden. Onder de
IJetogers bevinden zich telkens ook
vele duitenden studente". Zij hebben
een erg nobel strijddoel: de demokra-
,"sen'ng van hun door burgeroorlog
en embargo geteisterde maatschappij.
Hel is niet de eer$te keer dat de stu-
denten in deze strijd liet voortouw ne-
men. Een stand va" zaken.

"Hel is fantastêsch dat u om ons bezorgd
bent. meneer Tomic, maar waar zat u toen
mensen van onze leeflijd. op bevel van het
regime waartoe u behoort, werden gedood
In de slagvelden rond Vukovar en verschil-
lende andere oonogseênes. Toen u ons
bloed vergoot, was u niet bezorgd om onze
Icd'ijd." Zo luidde het krachlige antwoord
van de studenten op de verwijten van de
voorzitter van hel Servische parlement en
medestander van Milosevic, Dragen Tomic.
Tomic had gezegd dal de 'fascisten' in de
oppositie "kinderen misbruikten" - stu-
den 'en dus - en eks.akl hetzelfde senano
volgden als de nazi's die: in de jaren denig
Hitier aan de madl1 brachten.

Om dat antwoord aan de wereld mee
Ie delen moesten de studenten evenwel een
beroep doen op het ahemaneve persagent-
schep AlM. ofte Ahcrnatlvna tntormauvna
Mreza. De olfidële mediakanalen zwijgen
als vermoord over hel sruderuenprorest.
Wie in Servië naar de nationale Ielevisie
kijkt. zal er mei moene jcrs vernemen over
de krachtige protestmarsen in de straten
van de grote sleden Belgrado en Nis. Over
de betogingen en over het hardhandige op-
treden van de ordestrijdkrachten wordt
meeslal gewoon gezwegen. in tegenstelling
10' de - nochtans in omvang veel kleinere
- steunoptochten aan het regime. waar-
over wel uhgcbrcld wordt bericht. Daarurn
werd. in samenwerking met het European
crvtc Forum. een anernane! persburo op'
gericht. Het Forum is een onafhankelijke
organlsaue die voornamelijk vanuit het
zwnserse Base! 0I'CTC.-'Crten die ook mee de
opvang van de duizenden vluchtelingen uÏl
ex-Joegoslavié in het westen organiseerde.
AlM mag beschouwd worden als de offi-
cieuze spreekbuts van de protestbeweging,
en meerbepaald van de studentenstem
daarin.

blij
Handden, het Jnellla.llldt"lIjj..~ magezfnc
van Middenstand Groot Leuven. wijdt bij
Wij7_(' van dndcjaa,.., ...onterencc lil haar
T("u'nb'e nummer t-en krilb<h ,Htik",1
Jan de hermrtrtnlng van de Naamse-
qr'lill. De handr-Iaare 7ijn in het alge-
111(\·n rilzend I)fl~itid over hun uh-uwe
speeltuin. Zo wordt ondermeer hel ver-
keersarme j..<)rakler van de ~'raat toegc-
juk.ht, al wordt er nog srnaclucnd uit-
gekeken naar een beetje groen. lIeht ver-
gM'eld van Icrr<lsuoehj~. Een plaaisctjjke
handelaar vindt ook nog dat "Iedere
handelaar. Ll'kcr de hcreka. zou moeten
zorgen voor een vulluiebakje dan z'n
deur. Hier en daar zie j(' .11 vcrvlekken op
de spltntcrnieuwe kasseren."

4

DI! Jaar verstrijkt hel tweede mandaat
van Milosevlc als president van de autorio-
me deelstaat Servië. Met de reecrue zege op
zak lag hij zich gesterkt in lijn ambitie om
president te worden van de federale repu-
bliek. etl de geschledcnls in te gaan als een
staatsman met de grandeur van de legenda-
rische maarschalk Tito. die met zijn eigen
Balkanvariant van het kcnunuuumc Joegc-
slavte na de tweede wereldoorlog tor aan
zijn dood in 1974 bijeen hield. Een clekto-
rale nederlaag was dan ook het .laatste wat
Milosevic en zijn medestanders konden
gebruiken. Waar de resultaten hen tegen-
stonden, werd de uitslag betwist en gean-
nulecrd. IIct is wellicht net da' soort ut-
tingen van arroganue van de rnaebt dat dl'
president lataal dreigt te worden. In eigen
land wordt Mlloscvic - mede door de
onwelriekende

schandaaltjes waarin zijn [~:-~b~~~~;~~~~~~~~~~~~Jf::;;JJ;~:~(::~~~::~~~~~:::II::lnaaste omgeving baadt In! , _ ~ baunda".
- meer vergeleken meI " ,"~ ... ' ' -- _"' __

~aet:rU~~a:::~e~~~ :~~ (' -.- :=::ra
de grote Tito. • f'd1!li"lSI~ti\oeI3pi~t

Dat er. nu bijna - RellfOad

twee maanden lal er, de- I (= ~ 1~
gehjks nog altijd zoveel .tt:-- J

volk afzakt naar de bcto-
gingen. been dan ook te ~~,'>..:j-.:l~._
maken mei meer dan al- ~....x:
leen hel gesjacher bij de ~~"~
gemeemeraedswrkte-, .
zingen. HCI gaOl' OQk
hier om een roep om
meer demckratisertng,
net als in de andere lan-
den In de regio. In buur-
tauden Roemcnlë en
Bulgarije werd bij een
recente Slembusgang
immers ook hN - te
autornalre - neekom-
muntsusene beleid te-
ruggerloren. He' volk
lijkl de oudc-wqn-In-
nieuwe-zakkenpolitiek
van Mllösevlc en de
zijnen zat. althans toch
zal genoeg om deze op
gemeeutuljjk vlak af te
straffen.

De reden waarom er elke dag Weer,
ondanks een formeel samenscholingsvcr-
bod, tleudulrcnden rneusen hun ongeuoe-
gen op straat komen uilen. ligt - zoals
bekend - bij de annulane van de uitslag
van de gemecmeraadsverkjeatngen op 17
november. Die vcrkiezingen werden - at-
thans in dl' belangrijkste steden - gewon-
nen door de verzamelde oppositie onder
leiding van vuk Draskovk, bij het wereld-
publiek bekend geworden als de charlsrna-
tlsche _ en bebaarde - dissident len tijde
van de Joegoslavlsche burgeroorlog. Zoran
Djindjic en vesna Pesic. Die overwinning
moel bij het neokcmmunïsuscbe regime
van Slobodan Milosevic als een bom zijn
ingeslagen. Nel voordien had zijn scoaus-
tische Partij immers nog de overwinning
behaald In de Klein-Joegoslavische perte-
mentsverklezlngen. Klein-Joegoslavië 15 wat
na de burgeroorlog overgebleven is van de
oude Joegoslavische Balkansraai: een tede-
raai land. gevormd door de deelstaten
Servië en het veel kleinere Montenegro.
Hel ren ongeveer evenveel Inwoners als
België. maar dan wel verdeeld over een
oppervlakte die drie keer zo groot is.

Clvil Rights Movemeur. Prankrljk. ol bij
ons. en zo gaat he' nog altijd In zcrd-xc-
rea. In Servië bolsten de studenten recem
drie keer tegen de kar van Mi1osevie. Een
eerste maal gebeurde dal In maan 1991, bij
het begin van de batkanoorlog. De studen-
ten zetten mee de zogenaamde 'pluchen
revolutie' in gang. Hel protest was ook toen
al gericht tegen Milosevic. maar uiteindelijk
waren hel slechts enkele van zijn mede-
standers die moesten aftreden. wel kwam
Miloscvic naar de universIteItskampus van
Belgrado om met de studenten te praten.
0111 sjarme-oûeusjer werd nlcr bepaald een
sukses: de grote leider werd naar verluidt
overdonderd door de kritische vragen uit
hel studentenpubliek. Overigens werden de
dappere critici nadien opgepakt en zelfs een
lijdje vastgezet.

Grootspraak

Een jaar later - de oorlog was nu vol-
op aan de gang - sloten studenten zrcn op
in de Iakulteitsgebouwen van de universt-
tei, van Belgrado om te protesteren tegen
de overheid. die het land naar een burger-
oorlog had gevoerd. met als gevolg een
"'intemOltionaal embargo en alle ellende van-
dien. Ook toen al werd er vals gespeeld bij
de verkiezingen, en ook 'oen al werd er
Ilink op Straat gemarcheerd. Overigens ver-
lieten gedurende de oorlogspcriode - een
oorlog waaraan de republiek Servië offideel
ntet meedeed - zowat 200.000 Jonge en
hoog geschoolde scrviërs hun land. Nu, vijl
jaar later, zijn de eisen verrassend gelijklo-
pend met die van 1000n:respekt voor de
grondwet, afzetting van Miloscvic en zljn
gevolg. eerlijke en demokrausche vcrkiezin-
gen. en een bevrijding van de massamedia
van het juk van de staatskomrele. De aka-
demtsche overheid is. net als de politleke.
nier.gediend mei dn Iusde srodemeaproiess,
hocwel de manifestanten opvallende steun
kregen van een brede groep leidinggevende
lmcllcktuclen, waaronder ook heel wat
acadcmfct. 1)(' rektor van dl' unief van Be!-
grado, Dragutfn veuckovtc. dle hel protest

Tito

-;

Sjarme

negeert. î~één van de kopren van jut van
de studenten. Maar ook de eigen stern in
hel beleid. de siudeut-vrce-rektcr. vindt
geen genade in studentenogen omdat hij -
volgens zijn crtrtct - 'vergeten was dat hij
de studenten en nit'l de overheid venegen-
woordtgdc."

Ol de srudenren. en met hen vele an-
dere dcmcnsnanten. zullen slagen in hun
oplet vah nog al re wachten. Mua r het lijdt
geen twiilcl dal het aanhoudende protest
zwaar weegt op hel Servische beleid. Zeker
nu er ook steun konn uil het westen. De
Organisatie voor Veiligheid en Samenwer-
king In Europa (OVSE) heelt de manipula-
tie van de gemeenteraadsverkiezingen vast,
gesteld en veroordeeld. Ook in het binnen-
land wordt de basis breder. Niel alleen de
kerkeliJke leiders schaarden zich aan de
kant V;A hel vervet. ook in het leger waren
cr - vooralsnog vrij beperkte - dissidente
s'emp1en hoorbaar. De studenten zelf laten
de mlle.sJ alvast niet zakken. Enige jeugdige
grootspraee is hen niet vreemd. nusan
vasljjcvic. «n 'van de studentenleiders, stelt
het als volgt: .:'\,,'ij zijn niet bang van de
politie. Als ze ons. akademische burgers.
zouden aanvallen, zou dat het definitieve
einde van he' regime betekenen."

-De panjjcn die aan de macht zijn, ge-
dragen zich wals de kommuntsten vroeger.
Ze monopoliseren de macht en media, me-
nfpulercn bij verkleztngen. Een autoriralr
Ingestelde generatie voedt jonge mensen
op. Erg snel zal de demokratisering dus nter
verlopen', klonk eminent Balkankenner
Raymond Detrez nog sçepnsch in Knack
van IJ november 1996. Niet dal de strijd al
beslecht Is In het voordeel van de studcri-
ten. maar als de aanhoudende recl.;s van
betogingen alvast één zaak heelt bereikt
dan Is het wel dal er in servrë een stevige
oppositie op poten is gezel. waarin de
kritische slem van de srudcmcn opyallend
en onafhankelljk doorklinkt. Nogrnaets
vastljevlo "Hel protest vandaag Is andérs
dan dat van mei '68. Hel grote vcrscha I'
dat hel toenmauge protest niets heelt uhgê-
haald. Ons protest zal zeker zijn doel
bereiken." Toch maar even afwactuen?

Bart Eeckhout
Bronnen: Bral/ka Katjevic, -We know what lilt
WIJ"", ern afliktl verspreid via ALM: Naymolld
oarez. 'De sloop van JI]('!Jl1s1avië. Rdaas I'all

ren boede/schtidill!f "(Hadtwijch. 1996).

manie

voortrekkers in de
demokrausertngsr rijd
zijn de studenten. Zo
ging hel trouwens eind
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Ludo De Witte over de aktuele situatie in Zaïre

"Heel dat humanitaire discours is
hypokriet"
•

"dO De Witte hu!' zich nj~f
alleen verdiept in de moord op
Lumumba, maar is ook een

aandachtig toeschouwer van de ok-
tuete o"twikkeli"gen rond de Grote
Meren. Ook nu wordt er volgens hem
trog aan geschiedvervalsing gedaan.
De Wille spreek. over 'kodewoorden':
begrippen als 'mensenrechten'. 'aemo-
kraüe' en 'humanitaire hulp' moelen
de ware motieven van de grootmaeh·
len en de VN verdoezelen. De kode
machts'rijd met als inut enorme
strategische en ekonomlsche belangen,
gaal ook vandaag gewoon verder: Op
een paar duizend slachtoffers meer of
minder kijkt men niet.

Veto: Naar aanltiding van dl fafirlwnf a/gtla>
pen VN·illt~n,in in ondamttr Kongo, Soma·
lii. Rwanda en tx·Joegqsla~il SItUu dal hlt nill
dl re/van dl VN is landen dit in «n o"l'KIC:!I-
di"!JJtrijd INrrokkn! rijn te gaan helpen_ Wrlkt
rol hur dt VN dan nog wel spelUI?
Ludo De Wilte: -Ik denk dal alk westerse
nuervenues. met welk moliel dan ook. een
deel van h~1 probleem zfjn. Internattonale
interventles zijn heel gevaarlijk. want er
spelen daar geopolitieke belangen in met'.
In de afgelopen dertig jaar ht'ell men bij-
voorbeeld voortdurend geïntervenieerd om
het Zaïrese regime in stand Ie houden. De
huidige krisis in Oost-Zaïre bewijst dal nog-
maals: van begin november worden er elke
dag krokodillentranen geweend in de kran-
ten en spreekt men van die honderddui-
zend vluchtelingen die op de dool zijn,
maar ondanks dat geweeklaag is men na
vcrtoop van vele weken nog likt tussengc-
kumen In ecruraat Afrika. Dl.' reden is ei-
genlijk dat men geen humanitaire
moueven voor ogen had. Als dat het
criterium zou zijn, had men wel
voedseldroppings georganiseerd. en had
men wel de weg gevonden om die humani-
taire hulp ter plaatse Ie krijgen. Mcn hedl
integendeel voortdurend geopolitieke
belangen in hel achrerhcold.s

Huurlingen

• Voedseldroppings kim men perfekt
organiseren. Men kan de grenzen open-
stellen om vluchtelingen op te vangen. Ik
denk nu aan schrijm:nde bedden uil '94,
ten ujde van de genocide. Met Belgische
vliegtuigen is men toen koêperaruen ga,1n
terughalen. In die: vliegtuigen zalen die
koöperanten en hier en daar hadden zi]
ook een huisdier mee; maar tegelijkerlijd
waren daar Tutsi's die smeekren om mee-
genomen te worden omdat re wisten dm ze
een paar uur na het vertrek van de Belgen
zouden sterven. Die mensen heeft men niet
meegenomen. Heel dat humanitaire dls-
cours lijkt mij toch een beetje hypokriet IC

zijn._
«Er zijn nu op zes weken lijd één mil-

joen vluchtelingen teruggekeerd naar
Rwanda: een kompleet verarmd land, ver-
scheurd door die genocide en d(' dcstabilt-
seue van de laatste jaren. Eén miljoen. Als
er hier in Belllii: tweeduizend vluchtelingen
zouden toekomen vanuit Oost-Puropa. ZOIi

men moord en brand schreeuwen. Er moel
massa's hulp naar die vluchrcltugcn ln
Rwanda. Het Ieit dal dil nlet gebeurt. beo
wijst nogmaals de hypokrisie die achter die
groormachrenpolulek steekr.,

elk pleit daarentegen voor humanitaire
hulp. Daar moel de VN zich mee bezighou-
den. Tegelijk is het essenneet dat de VN ge
demokrauseerd wordt. Het I~ een volledig
ondemokratische instelling door die veilig-
heldsraad die alle macht naar zich toe haalt
en door het vetorecht van enkele super-
machten. Maar deervoor moet de politieke

wil aanwezig zijn .•
Veto: Wtlh' INlangrn STaan" konmd op hd
spel. en wie zijn volgens u de speltn?
De Witte: «op dit ogenblik Slaan de twee
groormacateu in eennaar Afrika, de VS en
Frankrijk., min uf meer tegenover elkaar.
De patstelling tussen belde landen verklaart
waarom er geen zogenaamd humanitaire
tmervenuc gekomen is. l)e Fransen probe-
ren via de Soedanese regering. via Mobuur
en via die uitgeweken Hmuvfucheellngen
en uuiumëutes, de zogenaamde Interaham-
WC', hun invloed te vergroten in die regio.
De Amenkanen doen hetzelfde I/la de re-
bellen die in Zuid-Soedan tegen de sceee-
nese regering vechten en via de regtnies
van Rwanda. Burundi en ugande. Het is
die patstelling, het ntet aan elkaar willen
toegeven hoever die Imerèenrfc moel gaan,
die elke tussenkomst onmogelijk ruaakt.»

.Op dit moment is er wet een sluipen-
de interventie bezig. Het is zo dat op dil
ogenblik honderden. volgens bepaalde wel-

De realiteit is echter genuanceerder, Hel is
juist dal de volkeren die in Oost-Klvu In
opstand gekomen zijn tegen de Interabam-
we en Mobutu. in het begin gesteund wer-
den vanuit Rwanda en Burundi. Maar die
rebellen hebben we! degelijk een basis in
Zaïre zeil. Laurent Kablla is een rebellenlei-
der die al in '64 één van de !ciders was van
de upstand tegen Mobulu. Kabila is een
aureuueke opposant van het regime:die
voortdurend mei de wapens heeft gepro-
beerd om Mobutu omver te werpen. Hij
hedt ook altijd in de xivusueek het ma-
quis bezet gehouden. ook in de jaren ze-
I/cntig cn tachtig .•

Mu/timobutisme
«Men mag ook niet vergeten dat Mö-

butu en zijn plaatseljjke baronnen de voor-
bije vijf Jaar voortdurend de traditioneel
nononansusche bevolking in de K.ivu geter-
roriseerd heeft en geprobeerd neen 0111 be-
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ingelichte bronnen duizend huurlingen ak-
tief zijn: Franse, Belgische en zutd-Arrt-
kaansc huurlingen vechten met Mobutu's
troepen mee legen de rebellen. Tegelijker-
tijd zijn Franse officieren in Kinshasa bezig
met het reorganiseren van de genetale staf
van Mobuw's leger. Het lijdt voor mij geen
enkele twijfel dat. als die rebellen veld blij-
ven winnen - als zij bijvoorbeeld Kisanga-
ni innemen - er ten buitenlandse inter-
ventie zal komen om die rebellen terug te
slaan. Men zal hel regime van Mobutu. dal
vandaag weer stabiliteit garandeert in de
regio, niet laten omverwerpen door rebel-
len die men nier kent en niet komroleen.
Het in stand houden van dnt regime is een
zeer belangrijke bcwccgrcdcn.s

Invasie

Veto: 1$de opstand in dt Kivll uitgt/okl door
buitmlal1dst machten. of Jubbtn de ubtllell (ti!
het mlfiatltf gtlWnltII?
De Witte: _De klassieke ~telling is dat er
eigenlijk een swandese invasie is in Oost-
Kivu. dal er een buitenlandse aggressor is.
dte moel teruggesjagen worden. De reden
waarom Mobutu dat verdedigt is duidelijk:
men probeert een soort nationalisme te
kweken en de bevolking Ie verenigen rond
haar leiders om zo de nggressnr Ie verjagen.

volklngsgrocpen legen elkaar op IC zeilen.
Men heef daar nooit over gesproken. Vorig
jaar heeü rnen in Noord-Kivu pogroms ge-
organiseerd tegen de mensen van Rwande-
se afkomst er :r.ijnhonderden dudeu geval-
len en tienduizenden zijn gevlucht naar
Rwanda. Ml"! hedt daar nouit tegen gepro-
testeerd. vandaag is dal opnieuw gebeurd.
lIel verschil is dat de mensen In Zuld-Klvu
de konklusie gel rokken hebben uit het
lijdzaam verzet dal men vorig jaar in het
noorden heelt ondergaan: men heelt daar
laten begaan met als gevolg dat ze verdre-
ven of vermoord zijn. In hel zuiden hebben
ze besloten de wapens op te ncmcn.»
Veto: Wal de loekomst V!llt Zaïrt bttreft. ltgt /1

sltrk di nadruk op IIolksbl'\l'I'gitfgm. op verm
wllluir de basis. verwachtu dat di~ vonutewe.
gill.qrn ook in Zaire de kop op ,/lllrn neken?
De wnte: «De officiële oppositie Iwelt in
elk geval heel weinig toekomst. Die opposi-
tie 7.il ingebakken in dat politieke systeem
rond Mobut u. Mobutu koopt de oppositie
om met geld dat hij uit de staarskas rooit.
Die veelheid aan partijen wordr In de kriti-
sche pers in Kinshasa zelf omschreven als
het rnufumobuusme'. Fundamenteel i, dal
één politieke klasse, dat verklaart ook
waarom heel die klasse zich rond Mobutu
schaart. Ze weten ook dat als die rebellie
uitdelnt, ze samen me! Mobutu wegge-

vaagd zullen worden. Er moelen nieuwe
leiders opst ...an die de noden van die volks-
Ix-weging ter harte nemen. De perversiteit
en de kertuprle van Mcburu's regime, dat
eigenlijk door het westen uil gekreêerd is,
gaal zover, dat elke stabiliteit op lange
termijn onw,1arschijnlijk lijkt ...
Veto: Motl ik rt«1llt onlmotlin.9 tussen opposi-
tit/tid" Etienne nhifktdi en Mobulu ook
gaien worden lil htt fi&hlvull dit auntmsluitin9
van poUtith' klaSJe rond Mobulu? Tshistktdi
roert zich nitl mtrt.
De Witte: .Dat iteen vreselijk moeilijke
vraag. omdat Tshisekedi een dubbelzinnig
figuur is: hij legt verschillinde verklaringen
af. Enerzijds stelt hij Mobutu een nationaal
pakt voor om samen te vechten tegen die
aggressor, anderrijds zegt hij ook dat er
moel onderhandeld worden met Kablla.
TI.hisekedi is wel een klaeslek pollneus.
maar tegelijk iemand die zich de voorbije
decennia tamelijk konsekwent verzet heeft
tegen Mohutu's regime en die voorat ook
een enorm grote actnerban heeft die hem
voortsruwt en waarmee hij rekening moet
houden. Het is onduidelijk in welke zin hij
evolueert. Slei dal Kabila oprukt. en de be-
volking kiest de zijn zijde. dan is hel moge-
lijk dat 'rsbtsckedt de kant VJn de opstan-
delingen kiest. !let omgekeerde kan even
goed."

Schipperen

Veto: Spt'dl Btlgli; "DfJ Uil rol 1'01//btukam lil

hul dit nwrhlSlnjd?
De WItte: .Het probleem van de Belgische
diplomatie is dal zij als klein land schippert
tussen die twee grootmachten. Dl' Belgen
proberen hun invloed te behouden door
een soort van bcmlddetlngsrol 11'spelen
russen de VS en Frankrijk. Dit is evenwel
een krisis mei bijn,1 korulncrnale afmerln-
gen. er staan grote strategische en ekono-
misch,' belangen op hel spel in Zuid-Soe-
dan kunncn vijf miljoen varen olie per dilg
boven gehaald worden. de goudreserves 10

Kivu zijn enorm. De grootmachten
drukken daar hun sternpel op, en elk solo-
optreden van Belgi(_>zou onmiddellijk de
kop in gedrukt worden .•
Veto: Is &1!Jle liD!! allijd gemltr~i'trd in rijll
tigm btlallg, of probeert men dl ZarrtUII echt If
ht/pen?
De Witte: «stnds het hcglu van de jaren
'90 spreekt men Inderdaad wel over demo-
kratie en mensenrechten in Afrika. Eigen-
lijk zijn dat kodewoorden die men aan de
publieke opinie verkoopt. en gaat het in
tene om ters anders. Die Oude, versleten
regimes in zaïre en elders in Alrika kwa-
men in de jaren '70 en '80 onder enorme
druk te staan door oe Imernarlouale. eko-
normsche recessie. Er kwam \ecl reaktie
van de bevolking 7.elf regen die uitgeholde
regimes. Op dat moment heef het westen
gezegd: om de stabllltelr te bewaren
moelen oppostuekrachren. die het
venrouwen van tic bevolking gemeten. in
die militaire diklaturen gemtegreerd
worden. Dat bedoelt men met demokratie
en mensenrechten .•
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Parijs

"Dat heeft men bqvoo rbceld m Rwan-

da toegepast. Je had er het dlktatortale regi-
me van Habyarlmona dat door Bru ssc! en
Parijs gesteund werd. Men heeft geprobeerd
die oppositie daar te integreren. Het regime
heeft daar verkrampt UI' gereageerd en een
genocide ontketend om heel de oppositie
Iysu-k te elimmeren. Dat LS een van de rede-
nen waarom hel westen up dit moment te-
rugschnkt: Stel dat Mobutu ook m'n bloed-
bad aannclu 1:_1" heerst nu een grote ver-
warrmg in het wc-ten: men weet niet meer
goed hoc men de zaak mor-t annpakken.e

ueuny Debr'uvrte
Martijn Graumans
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Ludo De Witte over Lumumba en Mobutu

"De regering-Evskens was op zijn minst
medeverantwoordelijk voor de moord op Lumumba"
C) lido De Witte is van opleiding

gUII historicus, maar socio-
loog. Toch "eefl/lij Uil lijvige.

stevig onderbouwde gesC}dedk,mdigf
Mudie geschrevfIJ, waar;" Irij het ver-
haal \'all de onafhankelijkheid 1'011

Kongo hervenels. I" 'crisis in KOl/go'
legl lJi} weeral nadruk op de weiniq
positieve rol die (Je Verenigde Naties,
de Verenigde Staten ell de Belgi.sclre
regering daarin speetaen. Aan de
tsand vall een heef aantal vertrQllwe-
lijkt: dokunienten uit de archieven
van de VN rekonstrueert Irij nauw-
kel/rig de laatste jare" Vlm de Belgi·
sche kolonie. en de eerste van hel
diktatoriaie regime Vim legerleider
Molm/II. Zij" onderzoek werpt eell
onthutsend nieuw ttau op de gebeur-
tenissen die de geschiedenis van de
Be/güche ex-kolonie bepaald hebben.
Volgende week maandag gaat de au-
teur over deze zaken met twee andere
K(J//gokemlers ÎtJ debat Deze week
moet Ilij liet met een paar Vetoredak-
teurs doen,

veto: Wal tr;'1 opvalt in uw boek is dt enorme
sympathie waarmee u spreeta Ol'tr Patria Lu,
mumba. U draagt nw studit ook nan/tem op, Ol
IiJkl ff!) karig meI kritiek, Vatlwa<lrdtu brwon'
dtrtlldt houding?
Ludo De Witte: "Mijn bewondering voor
die man is gegroeid in de loop van de dril'
jaar dat ik aan mijn onderzoek heb ge,
werkt, Hel beeld dal ik van hem had toen
ik eraan begon was sterk beïnvloed door al
wat ik erover gelezen heb, en dat was zeef
negatief, Een [oumallst beert ooi! alle ani-
kets uvcr hem in de Belgische pers van de
jaren Intig herlezen. en geschreven dat het
nlcr zeker is d<lt HItler in de Belgische pers
ooit met evenveel razernij behandeld is als
Luruumba. Hij wordt afgeschüderd als de
baarlijke duivel. Maar nu ik de Laatste jaren
van Lumumba heel minutieus heb onder-
zocht, heb ik een enorme bewondering ge-
kregen voor lijn politieke vooruitziendheid,
zijn kon sckwcrne opsrelltng. zijn principe-
vaslht'id .•

-Ik deuk \Vel dat mijn hnek het meest
krili.eht· bock over Lumumba dal oon ge-
schn-vc-n i~.Ik ged toch ..ok kritiek !lp hem.
De grnnlq(' krtûek die men kan maken is
dal hij in het beam ZO nakl gereageerd
hedl up de VN, en dal dal unoindelijk zijn
kop heeft geku~1 Maar als. men vandaag in
zarrc komt valt hel 1111dat de mi te l.umum-
hol,wat hij ~~lllb(lh'>Ccn. nllg \Iceds gckocs-
Int! wordt duur miljoenen Afrikanen. Ook
111Ik kun" Ik je dal: er 7.IJI1Iluill'mkn en
dUllt'ndl'1l taten-lcn dlt, I,'ruggrijpen naar
lhe periode en naar de liguur van I urnurn-
hJ. 1),1111<"<'[1 ren dek Ie III,Ü,<'11 111<'1h"1 lelt

d.n hilll<'l voordeel' had jmlllll' ",·n,·II.
en 111,'1 dl' dr.un.uiec he !lHl'I,.11ldigl1l'dcli

Zaïre onder de loep
Hel b onderhand wel dUIdelij]" dal in
Oml-L!lft' 1'':11 xoveetstc ([Isi) dreigt.
VOIlr al wie een klare ]"iJ]"wil k rijgcn op
dl' sftunue. wordt Cf velgende week een
,khat g,'or~illlj~("t'I'd Op m,lamldg I ~
[anuan he\pr,'h'll ludo dl' witu-. 11I~lOri·
cue laua J:lamb.ll,l en journahvt waher
Zinlcn (Clv.) de cuuaue. "la'lre 111~n\i'"
\ll1l11 I'ldJI~ in auduortum A\ 9] 12
ücacnovcr ·t Stuc), om 20.00 u Deg"-
ncn dil' er dan nog nu-t !""Il'''-1( van heb-
I"-'n, kunn"n ll<:h naar ,k 1M.IC]"hal1lkl
b-t.j.!e\t·Il, Daolr hgt 'KnSÎ' in I\.uI\1(u·, hl'l
hoek van luJ" De Vlilll{\ '1]' heli t,'
w"Khtt.·11 H,·t I~49(, hladlijdl'lI .lIk. l'l)
ullgt'gl'Vl'n bij Van Halt'wyt]",

(mg)

fi

waarin hij aan zijn eind is gekomen. Hij is
een symbool geworden .•

Puzzel

veto: Wtrpl UIVonJtrzotk zo'n nÎtuW licht op
de moord {lPLI/ml/mba, dal 1/ het nod('1 Vindt er
tril l10tk \'Iln vijfhondrrJ bfadlijdm aan ft

wijdtn?
De Witt~: .Er zljn drie grote bestanden
van bronnen over die periode: de archieven
van de verenigde Staten, dal al enderaecht
is, het Belgische matertaal. dat nog niet toe-
gankelijk is, en de VN·archieven, Hel ver-
nieuwende is dal ik voor het eerst die VN-
archieven heb nndcraocht. Daar is het boek
dan ook op toegcspnst: welke rol hebben de
VN t'igenlijk gespeeld in dal drama? Het
politieke belang van hel bock is de ontluis-
tering van de mhe dal de VN op een onpar-
tijdige wijze zou zijn tussengekurnen in de
Kongukrisis. Het is zo dat de VN eigenlijk
het omgekeerde gedaan heeft van wal ze
gevraagd waren Ie doen, Uiteindelijk. toen
Lumumba daartegen in het verzet kwam.
hedt de VN 10w!'1 presidem Kasavubu als
kolonel Mobutu geholpen 0111 de macht te
grijpen en Lnrnumba pollnek uit tl' setrake
len.~

Effeklief

MWol!de ruourrl tip Lunuunba Idl he-
rren. heb It..g':l'll 11IeIlW"mfnrlllJt; .. gcvun-
den wel h dl' ,uMI}"<;(.> in nujn bue]" volsla-
gen III"UW, 111dil' 1111.1,11 ik voor het l"l"r~t
alh- ~tllh.jl·~van dl' 1'lInt'! (hl' de laal~le viJf-
enderug jaar mild dt' 1110<>,,1lijn vnjgcko-
men. heu ~aml·nl:<"hroltht. T'lt ~0I1f kon
werd dl' moord up J umumba afgedaan als.
een 7<lak onder Afnk,]!H'1l AI~Jv alk ~qW-
ven, vamcu nccuu, dan hhjkt ondubhclzlu-
\lig d,u. tnwI"Î \\,11 d"l'"lilie]"l' ()pdradll~l'-
ving b,'1n-h .JI~,ie prakt i~(he uhwcrking,
dar van a lutl dl' l:klgl~d,.. regcnug niet'
"l'r,lntwllorlklijt.. ge,\cld mO,'1 worden "OOf
dl' 1\1'"'1'd"I' Lumumba
Veto: IJ,' ,01","11/,'.1,'/11.,m,','/ ,I!I~1I~",'lIre\ ,'11

1\·.'rJ.·1I'
Oe Wil1t': ]),It hlt..1miJ '\"I') fr l...·~t,}<ln
ht'('1 \\'~I h<llthll']"],,I)-:l'1I11I,·\omlr,'llt d.: 1'<11
",111.11' 'H·~I~·r',· IIUl~l'ndlll'dt'n 111K"IH~"
Id,el "0]" ill dt' 'Oflilldl' l:""Clti",hdITlj-
\ITl).! Hl'l h ).!l"l·IIIl)t'\,11d,lt hijnol.llle inter-
,·"JUIl· l'Ul'h'II'lV"r dit ,mdl'rwl'rp kUIIll'11

van mensen die buiten de klassieke ge-
schiedschrijving Slaan, MeeSlal wordt de
minder rooskleurige aspekten van de taak
weggeduwd, hoogstens in kleine voetnoot-
Je5 opgenomen. Ik begrijp dat wel mln of
meer: mensen die de officiële instanties no-
dig hebben om in arctueven binnen te ra-
ken maken hel zichzelf niet gemakkelijk
door over die zwarte bladzijden uit de Bel-
gische geschiedenis te schrijven. Maar het
beeld mag wel eens bijgesteld worden. ~
Veto: H~ lil htl mtl hel pr«ÎtU (lalldttf l'(ln
de Eklgell in dt moord ulJ?
De Witte: • Nadat Kasavubu op volslagen
engrondwettelijke wijze eerste minister Lu-
mumba had afgezet - met hulp van de VN
nog wel - werd het duidelijk dat Lumurn-
ba het initiatief dreigde Ie hernemen. Het
Kongulese parlement sprak 'lijn steun uit
voor Lumurnba. en gal hem zelfs volmach-
ten om de krisis IC beredderen en de facto

l'r{'",km K,ls.n ubu \ll'lij g""h,,\ ,'11. (lp
dat o).!enbli]" Het de Bd!-(I~dll' IJlHlI\H'r \.111

HlIllI'nl,lIHJw Zaken JJIl zijn (mtll'J'!"\'~,hi~-
11'11 wc-n-n dal -oc autorfn-ucu .1<-1111<111
IllI'lllwnl <1111Lumumba "1I'lh;)(klllt.. I,'
urakeu" Dar re dol.1TlTll·,·mctbcthu-kh-n
,','/m,'1> .111;'(ll,ldelijl-.. l1Iol]"l'l\ \V' 'nl! l'VI'111,1
u-e dtudr-hjk t nh.dl' d,lJ04l'nna dil' ul"l'r,uh.
hl'eft ,\otol>utu n,lnll'lijk IIjl1 l·l'r.ll' ,,,uI' gl'-
pkq~J LUll1um[l,l wl'rd d.l.uhlj I'"hm·h. uil
~t·,"hah.dd. h'll wech. ll<ld\l'nlil'l dl' Hl'l~I-
"hl' rmnhtl'r \Jn Alrikaan ...../J"l·11 nhll'r
,1,111lijn ,'nd,·r":l',~hiklt·tl \\,'1,'11 tl,1I 'hel
IId.lIlgflik\1,· 11,111',rTl'\'l'n doelltl !iel he·
1,1II!;V,lll Knil);", K<ll,ln~a t'n 1ll'l!;ll' {k {kil'
mlll'V('dillli!Mlil' vatl LUIIIIIIIII,;)II~J -110'

vendien werkte de CIA tegelljkenljd aan
een andere moordpoging. en gebruikte de-
zelfde Iormulertng .•

.Ultlc!el!rammen blijkt dolt in januari
'61. toen Lurnurnbistischc krachten hel he,
Ie grondgebied dreigden Ie veroveren en
Lumumba re bevrijden, dl' Belgische rege-
ring verwoede pogingen heeft ondernemen
om Lumuruba. die gevangen zal in eeu van
Mobutu's kerkers, weg te krijgen naar een
van de twee provincies die zich afgescheurd
hadden. Kilsaf en xatanga. eu waar Belgen
de plak zwaaiden, In xaset was Kalonji dl'
baas. en die had op voorhand laten welen
dat, mocht hij Lumumba ooit ln handen
krijgen. hij dan van diens schedel een vaas
zou maken. Doll was bekend.»

«Her alternatief was Karanga. maar hel
was geweien d,Jl dl' eigenlijke stérke man
aldaar. 'pshumbc's adjunkt, hetzelfde soort
plannen koesterde. Toen de 13c1gi$chemi-
nister"> hel bevel gaven um Lurnumba aan
een van die twee peuvmclcs Uil te leveren,
tekenden u: hl'WU~1lIJn doodvonnis. 'ter-
zelfderlijd h het dUidelijk dal de werkeliJ]"l'
machthebbers in KalJnga, waar hij naartoe
werd gl'vu-crd, de Belgen war e n. Tçhombe
was 1'1'11 manonct. ..11k wcrkebjke besüsstn-
geil werden door Ik 1"'II:("n genomen. O"h.
de opcrauc oru Luummha van kant 1,- ma-
keil W.J~volledig in [landen van )k~gf;'n. rut

en met he-t iu vmkken vtujdcu e-n <1]11"""11
in zwavelvuur \,111Luuuunbas hik. Dl' CIA
heert <>01-.. \\\·1 huurdodc r-, g""UlJrJ IIhl.lf
hedt IC !\·luJ.:,gdr"kh.l·III(H.·11 t.urnumt-a m
dl' handen v.m \\"bUIIi \it' "l1Id.]\ 111"1P"
litiel, u ~t,\,I,lrlill.. wa-,

Chompaqne

Veto: \\./1 ,,',".1.. (,,/ \,/11 ,h' ",\ bIl ,i, '11 .'1,1'

De wruc: ..I]..Jidll-"TII,!"],,unW\\I"1l 0.:"
V"Il,kll du- a.uuoucn ,1.11eh- \ J\ Ilt'Tr"]..t....u
\',1\ hij de' II"OI"d Idl \o1.loH(1,11]I,'I,'t... lil
I1kl d,l! Il' 1'1 1\\\'" IIln' 'I' !l},lk"1I hd'['t'll
~,·il.ld T"IlI\·'·' nllld.1I hl'l dlliddl)k " d,lI ,I.
\IX \.111.11h.'\ 1"'1'111\"" "lil" "I' (k II''''i-!I.'
W.1~:bmnen 11t·; uur \'ol. ,k \.\-h.,'lIIl1hll1·
<1.11)1 111I\.H.1nJ.:""1' ,Il' 1I''''.I.\ll' \.J1l lÎt" ]..'UI1'1
\.111 Il1Illtllllh.J 1);,'Jt"ihk d,Jg "'W·'. ,., ~,...11
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Het verhaal van de Zaïrese onafhankelijkheid

De lange weg naar Lubumbashi
0"'Krisis in Kongo' verleit soci-

loog Luda De Witte het beken-
de ver/laai VQIIde onafhanke-

lijkheidstrijd van de Belgische kolo-
nie. Hij spitst zij" onderzoek echter
toe op de interventies valJ de westerse
koatiüe in KOIl9~ in 1960, en vooral
op de rol die België. de Verenigde Na-
ties (VN) el! de Verenigde Staten (VS)
daarin speelden, Die - allerminst
rooskleurige - rol wordt volgens de
auteur ;11 de 'offidële' geschiedschrij-
villg af Ie vaak over het I/Oofd gezien.
Uil De witte: s studie blijkt dal ekono-
misene en geopolitieke belangen bij de
grote mogendheden steeds zwaarder
hebben doorgewo.9f!II aan 1111111011;10;-
re motieven of internationale rechts-
regels.

De weg na a r de onafhankelijkheid van de
Belgische Kongokolonie i~behoorlijk cbao-
usch vertopen. Waar Belgié in het midden
van de jaren Vijftig nog d...cht aan een ter-
mijn van tenminste twintig jaar om de
bestuurskaders in Kongo te afrikaniseren
en op die manier de macht geleidelijk over
Ie dragen aan de Kongolezen, beslissen de
omstandigheden Ier plaatse daar anders
over, In de Joop van 1959 dwingen massale
betogingen in Leopuldsiad (hel huidige
Kinshasa), Stanleystad (nu KIs.nngani) en
andere grote steden de üelgen hun strategie
grondig te wijzigen, Op 27 januari 1960-
ruwweg een jaar nadat de eerste Kongolese
npstand in Leopcldstad op zeer bloedige
wijze is neergeslagen - zal in Brussel de
regertng-êvskens og~nschljnliJk toegeven
aan de amikoloniale volksbeweging. en be-
slissen dat de kolonie op 30 Juni onafhan-
kelijk zal worden,

Stevig

Hel was echter geenszins de bedoeling
Kongo zomaar terug IC geven aan de Kon-
golezen: daarvoor waren de ekonorntscne
en strategische belangen van de ex-kolonie
vee! te groot. xongo's herwonnen onafhan-
kelijkheid wordt door de Belgen dan ook
gezten als een puur formele zaak, en ze
rekenen cr vast op dat een zwak neokcro-
niaal bewind aan de macht zal komen, en
dat de Belgische belangen op die manier
gevrijwaard zullen blijven, Deze strategie
wordt wel eens omschreven als 'de Kongo-
lese weddenschap": de onervaren en slecht
georganiseerde zwanen zouden vanzelf
merken dat ze er niet konden kumen zon-

der Belgische hulp,
HI>I valt Bm~sel dun (10k büzonder le-

gen dat precies de parlij van de chartsman-
sche Partlee Lumürnba. het MNC, up 23
juni als sterksrc partij uit de verkiezingen
komt. Deze panf heel! namelijk een leer
nauoualtsusch programma, dal geen plaats
laat voor welke Belgtsche inmenging ook.
Het land moet volgens premier Lumumba
en prestdeur Kasavubu onafhankelijk en
neutraal werden, I'Tleen \lolll'dlg cigcu A,
Irikaanse koers gaan varen. Lumumba be-
gint bevendten onmiddellijk met de afrika-
nlsenng van hel leger, Hij stuurt de blanke
crûoercu naar huts en promoveert zwanen
naar topfunktics. hJ wordt de nog volledig
onbekende oud-sergeant Mobultl door Lu-
mumba benoemd als kolonel en starSjef van
het leger,

Brussel voelt dat ze haar greep op de
ex-kolonie dreigt Ie vcrltczen, en besluit
naar de harde merdelen te grijpen, Onder
het mom van eert humanitalrc interventie
- er zouden op grote schaal blanke vrou-
wen worden verkracht door opstandige
zwarten - worden para's gedropt in de
grön- steden. proresten van de regering-
Lumumba en negatieve adviezen van Bel-
gische diplomaten ter plaatse worden door
de Belgische regering in de wind geslagen.

Het wordt duidelijk dat hel eigenlijke
doel van de brutale interventie de erschet-
ding van de rijke koperprovincie Katangu
is. Daar zwaait de Belgischge:dnde Moïse
'rshornbe namelijk de plak. Oe regertng-Lu-
murnba tiet het gevaar hiervan in - het
verlies van de inkomsten uit de kopermf]-
nen kan hel land stevig raken in de porte-
monnee - en roept de Verenigde Natles Ier
hulp. Premier Lumumba en presidem
Kasavubu vragen sekretaris-generaal Dag
Hammerskjöld troepen te sturen om ~U[!

land Ie beschermen -tegen de huidige bui-
tenlandse al!.8ressie-~,

Geweld

De blauwhelmen komen eind juli aan
in Kongo, en de Belgische mnnatren wor-
den inderdaad verdreven - behalve dan in
Karanga, dal door de VN ongemoeid wordt
gelaten. BOVendien weigeren de blauwhel-
men Ie vertrekken uit de rest van het 'be-
vrijde' land, zodat er nu in feite twee bezet-
ringsmachten aanwezig zijn: Belgische para-
kommando's in het ondertussen afgeschei-
den Katenge. en blauwhelmen in de rest
van het land. Gesterkt door de ontwikkelln-
gen kondigt plaatselijke leider Kalonji de
afscheiding van Kasaï - de provlncle met

diamantmijnen - aan, De VN grijpt met in.
Oe tOt dan toe alle geweld mijdende

lumumb.a breekt met de VN, en surun dan
maar I.elf troepen naar de opstandige I)fO-

vindes. Dat buiteraard niet naar de zrn
van de VN, en blijk[)aar ook niel van rre~i-
dcm Kavavubu. Deze wil van de situatie
gebruik maken om atle macht naar zich roe
te trekken. en hij ZI.'I Lumumba en les van
zijn mmlsters af Iumumba stuurt op 7ijn
beurt, gesteund door de Kongolese Kamer
en Senaat, Kasavubu naar huis. Oe verwar-
ring h kompleet

Mobutu

TIjdens deze irupasse zIet kolonel Mo-
hutu zijn kans schoon, en hij pleegt, met de
hulp van het leger, ecu eerste staaugreep.
Omdat hij OJl die manier verhindert dat Lu-
mumba door het parlement in ere wordt
hersteld. Is de VN hem gunstig gezind. De
organtseue vtëunt hem aktief door zijn troe-
pen op Ie leiden en Ie bevoorraden, Lu-
mumbn wordt door dezelfde VN in zijn resi-
dentie in Leopoldstad beschermd, wat er de
facto op neerkomt dat hij huisarrest opgc-
l!'gd krijgt, en niel met de buitenwereld
mag koennunrceren. Wanneer hij er in
slaagt te ontsnappen en vervolgens probeert
zijn getrouwen in Stanleystad (nu Ktsanga-
ni) Ie bereiken, verbiedt de VN haar man-
schappen de voormalige premier nog te be-
schermen: "Geen, herhaal gun, aktie mag
door u worden ondernomen
met betrekking 101Lumumba."
Onderweg naar Stanleyslad
wordt Lumumba onderschept
en gevangen genomen door
soldaten van Mobutu. De Gha-
nese blauwhelmen weigeren de
opgejaagde Lurnumba in
bescherming te nemen,

Maar zelf; een gevangen en
monddood gemaakte Lumumba
baart zowel Mobutu als België
en de VN 110g zorgen. Brussel
dringt er dan ook op aan dal hij
overgebracht wordr naar Kasaï
of naar xeunga. in de welen-
schap dal zowel Kalenji als
Tshombe Lumumba's huid
willen. Op 17 januari 1961
wordt hij samen met twee me-
destanders naar de hoofdstad
van Kutenge gebracht en
overgeleverd aan 'nhombe. Op
lijn minst met medeweten van
de Belgen aldaar - nota bene
in de villa van een Belgisch

kolonlaa! - worden de drie gemarteld en
vermoord.

Honderd

P,JSna de dood van Luruurnba trekken
de blauwhefmen de afgescheiden gebieden
binnen, en in 1963 wordt er een akkoord
gevloten tussen 'rshombc en de VNo Oe af-
schelding wordt opgeheven, maar Tshombe
en zijn .lanhange{\ behouden de pollucke
mandaten die ze ~oor de afscheiding be-
kleedden,

Het enige ~bstakcl voor Mobutu ,)P
zijn weg naar ~ macln is een grootsetreep-

<
se opstand door Luurumblstlschc rebellen
in 1964, De rebellen sISgen erin de belang-
rijkste steden te veroveré/l';h en naderen tOt
op honderd kilometer van Leopoldstad. Al-
leen een legertje blanke huurlingen en de
krudale invloed van een Belgisch-Ameri-
kaanse iuterveutlc zijn in staal op 24 no-
vember 1964 de opstond te breken. Precies
een jaar later pleegt MobulU, die 101 dan
Dog samenwerkte rnet Kasavubu. zijn twee-
de staatsgreep. Hij roept de 'tweede Repu-
bliek uit en trekt alle macht naar zich toe,
Sindsdien regeen hij de ex-kolonie met Ij-
leren hand, Zonder de geaamenhjkc huil)
van België, van de VN en van de VS was
het .111ichtnooit zover gekomen.

MartlJn Grauma~s
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heeft de VN ctnoee! gl'r~'age<'Td dl' sekre
l,m~-),wlleraal hedt ee-n '110t.1van bezorgd-
heid' ge)tuurd,»
Veto: Als dr Bel!Jm dan u,dr J.. />(.1<1, war~1i 1/1
1\aldH,<j" 1'11d... drOIlflltm,I,1' b,'lilllg"/l :/.-11 da,u
suucrrden. 1\'4:1<11"<'111 huft Bt'I<jl( dun 1t"tlH dr
"'1I.lf1wllkI'IIJkllei.l LWI fI',I/'IIIi!.1J,mlffil (',J..rl/d
ril cl.' rest \"<lI1 KOII,~v ,11111 d.. KCJlI,<I<,k:: .. n ,<ld<1l..n?

De Witte: ..Op drplomaurk ,'11 internario-
naal vl.rk \\._,~K,lt.mga ,','IJ du.,u,ltllgt' pana-
~I.:tat ,I.lll'[ !(Ct'n ~lhljlJ \,111 [..,lI)~ wa~ dat
het ,MilI alv ()1l,llhallkl"iI/[.." '1,1..11lOU erkend
\\o,d"1J hunten de VN ldl~ h,'! .rponbctds-
rcglllll" \.111ZlIid-Afn[..a, ". Rh"d,'sk durl
den hel nkl ,1.111 "111....lt,III).:i1Ie n[..'·IlIII.'II.
Hel \~a~ ,','n (/lI~d.llllg,' gr,lp d,l! IIlt'lIl.!nd
hel ,lU ~l'rtell\ [..011Ilellll'l) HO't'mJlt'lI "''-
reil <'f UU[..nog bclal)~riJk~' hdangl'l} hUllt'lJ
"alangJ. 111K,l'><lih'/\'IM)rLwdu 71JI},'IWIIll,'
dlnlllallt\-tM>I radl'n_.

-Ik helaugrijk"le ,,'(kil 1'1'.1'l'("hl,'1 d,!(
I uilUlmL..., I'Uhlle[.. ):Cl'htJIlileerd rnlll'~t wor-
den, IWI vul~tolld niet I,umurnha dl' pl,ü; tl'
lalen 1_III,l,li\'1l111d,' n:,) vJn K'lI1~1)_Uil-

man had een -dusdanig charisrna en had in
de praklijk aangetoond dnl hij zei wat hij
deed en deed wat hij lei, dar in het westen
een enorme ongsr heerste voor hem en zijn
volgelingen. De strategie van het westen en
{lok van de VN was niet Katariga als een
onafhankelijke Staal uh Io!bouwen, maar
wel Kungo rond Katanga heml' te beuwen.
Dat wa~ ook wat Tshnrnhe wilde. HIJ ctond
te waclucn om cnderhandchngcn te begin-
nen met het centrale g("7a!:, 0111 lot een
hercntgmg Ie komen. M,lM eerst moccr die
Luruumba daar wej.:.•

Koe

Velo: Wal w,lj i\-J"/'IUlj 's r{!l lIJ'dat 1/1<111/<'11(."

Gt'brlllkl<'ll d<,Be/H"}/ hf/I! ,~,k, w<1mllll w.u
"'(/1110," msormarn \'<'<'IrJt' &(olls(ht Sr.raIS\'tl-
/j'JIIt',d .'II'\,'rofl:t"'
De Witte: ~Dat \",1\ !log \Ó!lr dt' unalll,Jn-
kdiJkl1l'id. Daarna is hij l'I[otenlijk d,mr Lu-
mlHllh.! "1l!:l'IlI)/lI('11in lijn partij. ,'11hel b
lil h"" "'Ij.: van Lumutnha dal hij ,·;trricrc
gl'lnan[..t heelt. "·'.lM llr h,'1 m()lTlent \-<111
lte Bel~h("]!'"l'n de VN-IIl)"C\l'n!Il' h,lJ hiJ
J.wetl 1II",lneu f><t~\lp he! <lg,'nbh[.. dal K.l....1-
\uhu 1.1I111um[l"had ,11):l'7et,'n hle,'k d,11
hel P,Hlt-lllcnt Lumutnha'~ k,Jtl1 1..."0\. ("aH-
,eerde hl'1 W\"'Itl'n lidl dat n' nu ..)(]la["l'iij-
kt'rwijll' (','n l)t"roell moe~tt'n d'M:n op Iwt

leger om hel parlement opzij te schuiven.
Möbutu's leger was de ultieme kaart die hel
westen nog kon uitspelen om Lumumba
van de macht al te houden .•

«De VN hel'ft op besli~~'nde wijze de
coup van Moburn gesleund door massaal
soldIj en voedsel ter hcschikking te stellen
van lijn troepen. Moburn beloofde UI"sol-
daten Uil te bclakll op voorwaarde dat 7..'
lijn kant koven. regcu Lumumba .•
Veto; AJO/III/U "rc!1 dm, tater ook JS}r(llllb( lIi,
dl' "'1'.'1Bl'ruimJ IVtl<lrW(' di.'lId,' doll d,m/
De wtne: ,(L),u I~ VIer, \"11jaar later ge-
bcurd. N.l de likwidatie van Lumumba en
andere n,llionnlt~ti'\Cht' Ietders. dreef hel
reginU' "I' de rmlit.urc IU,Kht van Muhu1U.
!'r werd wc! jlepo.-JgJ een pnrienn-ntalre
Iaçad e, up n- lrd ..ken. maar vee-l \Idd<.: dat
nil't voor Ma,Jr onderhuids bleef hel nngc-
Iloe~cn IIver 11I't!lll'uwe l'ewind van Mo-
hUil! ,'/l Ka~Jvul,tI [,l',lanl), ,on tI.11 Ill"l"11
dali lll'lenl lOl ,'l'l1 ,!!1):.1mhchl' VOU,\OIISI.md
in '64. 01' '"l"1lpertOlk \'.1(\ enkell' Illd,md",n
hebhelI de r"':>el/en, dl' Sjmba'~, twecd,'rul'
v.lIl het l,md yt'w\er,1. Op dJI ogt'llhltk.
h",'h Mobu1H T\holllhl' lwrt>llg,"vi<;l. \,ltHl'U
hehocli 7iJ huurlinjlen in):e~lha[..dd en i~ ,'r
(Til Hl'lgl\lh-AIlI,·ri[..nam,' ill\"f\e!llH' op
gall,!! gd.tJnwn_"

.Vilnuil h"t 7uid,'n VJn Katntl):a i~Ct'n
heroverinpoperal1c l>cgonnl·n meI ct'n g"-
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'""'"'"'ThJ""tad

mechaniseerde hrlgade, waar ongeveer
driehonderdvijfllg Bell!iSChe officieren aan
deel genomen hebben, met steun V...u
huurltngen. rn een zee van bloed hebben
zij hel land heroverd, De kouservancve
schcutngen gaan uvcr honderddutzenden
Kongolezen uie vcrmoord lijn, ern~llge au-
teurs legl;t"11dat nusscfucu 1"c1een miljoen
menecu vermoord I). DIl' terreur heelt gl'-
maakt dat dl' bevolking \'olk-ihg platgesla-
gen, ,!!edelllmali,n'rd wa-, en dat Muhutu
definlllef zijn dikratuur kon vcsngcn. Hij
lwell de polul,,[..p ["IJ~~' upzijgcschuvcu en
openlijk de tweede rcpuh!il'[.. lIitgelllt'pel),
dIl' t'i):l'nlij[.. nu).: tot tljl v,md.lag voortduurt.
Ddt hlv"t!l'ad wordt echter \ltItMtge/""·gell,.

'Ei!lI'llhjk [...111lllett Il'g)lett dal dt: Knn-
~"[..rt)l~ hl·t I'e"tl' /llUln,'nt in dl' gl'SC'hied,··
111'wa\, lV,l,lfOj)dl' Iclut:lld,' krin):et1 V,ln
Bl"1gil' lil hun hmd,lllll'ntdt' h"'all):~'n J.:"-
ra,lkl w._.rden De werdd""rlu!(t'n n,~tuur-
lijk uilJ.:,·">lldl'rd, IIIJ"r I"en lV.l\ (t .. !eIUt'n,
dl' ["I~""l' 11I,·tuw.-r In ..la.u normani Ie
'UIl[..lhllll'ft·n "I ll'mg I.· ,1,1.111.Tcn III(k
\.Hl lil' Kongnkn~!~ \\,lr"'11 7.' d,H wd_»

Benlly Dchruyne
M<trtlJn Graumans
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Vredeseilanden werkt aan mentaliteitsverandering

Tien jaar Togo
ep 10, 11 en 12januari voert

vredeseilanden opnieuw kam-
pogtJe in Vlaanderen. Speciale

aandacht zal daarbij uitgaan naar
hel veranderen van de mentaliteit en
de opvattingen die bij het ruime
publiek leven omtrent ontwikkeling-
samenwerking. Het centrale thema
van de aktie luidt dit jaar "Helpen is
hulp overbodig maken", Helpen
wordt daarin gaien als het steunen
van IJevolk;'Jgsgroepell in ontwikkel-
ingslanden die zelf hun situatie willen
verbeteren. Dit alll!.Skadert in de visie
die vredeseitanden op 0IItwikkeli"9-
samenwerking /teefl. Daarin ligl de
nadruk op de samenwerking, en op ik
idee dat 'olJtwikkdingsamenwerkill9
geen eenrichtinqstraat is die begi", in
het Noorden en eindig' in het Zui-
den', zoals te leze" staat in het akti-
vtteitenverstaq van de orqanisat!e.

De laatste tijd werd over ontwlkkelingsa-
menwerking in de media vooral negalief
bericht. Vorig jaar was er bijvoorbeeld hel
Algemeen Bestuur voor Ontwikkclingsa-
menwerking (Abos), dal van hel ene
schandaal in het andere verzeild raakte.
Meer recent nog was er de veroordeling in
de 1~1akSOS Sahel. Maar ook de ronduit
sombere gevoelens die er rond Afrika heer-
sen - denken we maar aan Rwanda -
doen vele mensen twijfelen aan de zin van
hun steun en aan de vraag ct hun linan-
oele bijdrage nog wel vruchten afwerpt.
vredesenenden zal in haar aktie van dit jaar
proberen dal negatieve beeld te nuanceren,
en ook de posnreve punten van AfrikOl aan
bod laten komen.

Hierin is een belangrijke taak wegge-

legd voor de Afrikaanse partners van vre-
deseilanden. De laatste jaren legt de organi-
salie immers steeds meer de klemtoon op
kultuur. De beste manier om kennis te ver-
werven, ro wordt geredeneerd, is via dia-
loog en uitwisseling tussen kulturen. Een
iniuatief zoals 'Kunst uit Senegal in vlaen-
deren' mQCI dan ook aanlonen dal Afrika
ook voor ons veel meer in petto heeft dan
aanvankelijk wordt gedacht.

In hel kader van dat iniliatief wordt
Afrikaanse kunst temoengcstejd in kultu-
rele centra in Vlaanderen, maar gaan ook
vtaamse kunstenaars naar Senegal. Op die
manier wil vredeseuauden aantonen dat
Afrikaanse kunst al Ie vaak ren onrechte
het etiket 'primitief' opgekleefd krijgt. Het
komt er volgens de organisatie dan ook op
aan om hel Afrikaanse korrunent de nodige
kansen te bieden om dit beejd bij te stellen.

Zo moel kul-
turele uitwis-

van de ont-
wlkkclingsa-

van Afrika

Een an-
der belang-
rijk feil dat
dil [aar volop
aangekaan

ltngsamcn-
werking in
Togo. Dat is

andere

zijn Benin. Rwanda. het al vernoemde
Senegal en zaïre. Omdal tien jaar inzet van
de Togolezen niet zomaar onopgeOll!rkt
voorbij IT\iIggaan. richt Vredeseilanden zijn
jaarlijkse kampagne op dit W~t-AJrikaansc:
land. vredesettanden steunt er een aantal
projekten. die hoofdzakelijk door de plaat-
selijke bevolkjng worden gedragen en uit-
gevoerd: tandboawvorrntug, allabeusering.
gezondheidzorg. :'r--atervcoezjcntng. wegen-
tntrasrrukruur, ... Zo kampten de mensen er
rot 1986 steeds enkele maanden per jaar
met een voed~1tekon. Vandaag stockeren
de boeren 500 t6n graan in afgesknen
schuren, die pas wordec geopend als de
normale voorraden 7.ijtf"'npg ...bruikt.

Graan
En dan is er de kampagne zelf. Tradi-

tiegetrouw 1I111cnraüozc vrijwilligeD bet
aanstaande weekeinde de straal opkomen
om zoveel mogelijk voorbijgangers te ver-
tellen dat Afrika hen niet loslaat. De wel-
bekende plastic sleutelhangermannetjes
zullen ook weer VJn de partij zijn_ Maar de
organisatie vindt hel belangrijk dat de
ünanoëte akties steeds gckomblncerd wor-
den met inhoudelijke kampagncs die gem'
teresseerden moelen informeren over het
struktureel onevenwicht russen Noord en
Zuid. Een 'rugzakaktlc' richt zich specifiek
op kinderen, omdat de organisatie ervan
overtuigd is dat sensibilisering voor ontwik-
kelingsamenwerking niet vroeg genot.1l kan
beginnen. In die symbolische rugzak kan je
virtueel op reh mei video's, leesvoer en
ekuvnenen die jongeren aan de hand van
zeer konkrere voorbeelden dichter bij de
Afrikaanse leefwereld moeten brengen.

Kurt.Wouters

Virtueel projekthuis brengt digitaal magazine uit

Carpoolen op het Internet
Oeh, wie sdrrijft er- nu nog op

papier, wanneer je alles on-
middellijk. nu, hier, dir-ekt,

heute kali tezen ell bekommentarië-
ren? sesuaa'ra. een orgallisatie door
en voor studenten. zit sinds december
met Ilel projekt 'Leeven 2000' - die
naamt - op de digitale snelweg en
bied, een 'digizine', een agenda, zoe-
kertjes, een pr-ikbor-dvoor kommento-
ren en een carpoolsite aan. Wal is de
bt!doding van een digitaal 'blad' voor
studenten? Is er nood aan een agenda
op Internet? Veloging, gewaJMt!d met
muis et! digitale hoofdtelefoon, op
zoek naar mogelijke antwoorden.

Ongeveer een jaar geleden werd sesuad'ra
in hel leven geroepen. Dit virtuele projekt-
huis wordt gerund door studenten uil Leu-
ven, Gent, Antwerpen en Nederland en wil
een gmndig debat voeren rond de nieuwe
media. Op het vlak van technologie, kul-
tuur, kunst, onderwijs en 'hel alledaagse
stadsleven' wil men studenten infonneren- en sensibiliseren. Handiger alvast dan aller-
lei fuldenjt."S in Je brievenbus, die na ver-
loop van lijd loch zoek raken tussen vuile
was. volle asbakken en de vaat van de afge-
lopen weck. Het Leuvense projekt verloopt
in verschillende fasen: de 'torale en volledi-
ge' agenda. de carpoolsne. de zeekenjes en
het prikbord staan alvast te ünsen op het
scherm, hel 'digizine' wacht nog op verdere
uitwerking.

Deze site wil een mrerakneve relatie
mei de 'lezers' op poten te zetten: door
middel van een open digitaal magazine,
waar teksten rechtstreeks bekommenta-
rteerd en aangevuld kunnen worden, Er zal
ruimie zijn voor vragen. opiniërende Stel-

,
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ling en en bedenkingen, zodat een tekst
nooit - in tegenslelling tot de huidige
journalistieke praktijk - 'af' is. Dat heen
natuurljjk voor- en nadelen. zowat alle in-
geplugde studenten kunnen reageren en
mccschrjjven. wat - en dit is in het geheel
niet ondenkbaar - kan leiden rot een soort
veredelde digitale kafcepram.

Niettemin is dit projekt echt nodjg, zegt
Pieter vandekerckhove, een van de bezie-
lers. Hij meent dat studenten de boot naar
de eenentwintigste eeuw zullen missen
wanneer Ie dit initiatief link$ laten liggen
en is ervan overtuigd dat studenten een
voonrekkersrol moelen vervullen in de
uitwerking van de mogelijkheden van
internet. Dit vooral in schril kontrast mei
Iq;ge, topzware projekten als Belgiurn
2000, een megalomaan Idee van de vlaarn-
se Gemeenschap om het hele land informa-
tief samen Ie ballen op één site. Dil projekt.
waar ZO'[\ slordige 40 miljoen tegenaan is
gegooid. rekende op 20.000 leden binnen
het eerste jaar. Met het huidige honderdtal
ingeschrevenen kan je dan ook niet van
ccn groot sukses spreken.

Droom

Leuven 2000 wil dus kletnschallg,
overzichtelijk, vernieuwend maar ook vol-
ledig zijn, als uanvulllng op bijvoorbeeld
regionale media. Is er dan aan samenwer-
king met andere media gedacht? vande-
kerckhovc: -kon lakten mei de Streekkrant,
ROB-tv, en zeker ook Velo kunnen zeer
vruchtbaar zijn. 'Leuven 2000' wil echter
niet dl' kaart van de kommerstaltsering
trekken, een me mag niet beslaan omwille
van reklame. Dat zou een omkering van
doel en middelen berekenen. W Toch is er
plaats voor advenennes. mits ze de site niet

overschaduwen. Al deze feiten en toe-
komstdromen klinken zeer hoopgevend,
maar hoc wordt dj! gefinancierd wanneer
er totnogtoe geen reklame is binnengedron-
gen? De toegang 101 de snes is immers vol-
ledig vrij voor iedereen die in Leuven on-
line is. Zowel Sr-suad'ra als haar projekt
'Leuven 2000' worden volledig gemaakt
door studenten die op vrijwillige basis hun
ntkkel komen afdraaien in de Vlamingen-
straal. Verder werkt de organisatie met vijl
stagiairs. die zorgen voor het updaten van
de agenda, een ze('r intensief werkje dal
nooit ecju af is omdat er voortdurend nieu·
we aktlvnenen moeten ingevoerd worden.
De samenwerking met Nederlandse steden-
ren is ook niet moeilijk IC verklaren. Neder-
land heeft op interuetgcbk-d .011een stevige
voorsprong, een voorsprong dle Sesuad'ra
met dit initialief wil verkleinen. Kleine
broer beent grote bij, zeg maar.

Gerust

Wat valt er nu predes te beleven op de
sites van Leuven 2000? cemotortseerde.
(auto)mobiele studenten - en dat zijn er
tegenwoordig al behoorlijk veel- kunnen
hun carpooldiensten van en naar Leuven
aanbieden, kwestie van hel ünancteet
samen te rooien. In de digilale gids vind je
een - volgens de organtsane uiterst kom-
pleet - overzicht van wat er te beleven
valt in Leuven, een kombinatie van
kcmmersiêle en niet-kommersiêle diensten.
Elke gebruiker kan gegevens korrigeren of
aanvulten. maar dit natuurlijk enkel na
kontrole van de organisatie. Kwestie van
geen rare blctckwlcten met verzinsels op de
agenda los Ie laten.

Daarnaast lijn er de - voor vetolezers
vertrouwde - rubrieken als een prikbord,

dl' zoekenjes en een kontaktrubriek. De
vraag is natuurlijk of Je met deze rubrieken
niet in te beperkte kring blijft, aangezien
niet alle - Leuvense - studenten de mo-
gelijkheden van internel in die zin benut-
teil, vandekerckhcve is er redelijk gerust in:
"Studenten zijn er steeds als de kippen bij
om nieuwe dingen uit te proberen, en de
toegangsmogelijkheden zijn zo uitgebreid
dat ik er zeker van ben dat we hier met L'en
enorm poreuueet aan nieuwe cebeenoge-
lijkheden ztueu."

Wie geîrueresseerd is in de roekomst
van hel 'media landschap', zoals dat dan
heet, kan altijd eens gaan snuisteren in de
pagina's van 'Leuven 2000'.

Ann Bries
Ik silt l'a1f UII-~" 1000 is ft vi"dm onder
hrrp,llwww~madrQ.or9. Voormeer informafit
OvrT aktivittite" va" Sesll-ad'ra of 0YrT UII-Vffl
2000 kun jt ook ltr«ht bij Pitter
Va"dtktrrkhovt in dl.' Vlamingtlfstraal 116; het
virtuele projekthll-is is tt bertiken op 19,33.JJ.

Café De Fl_iat,...-._,_ ....".....____ ••__ o_-_ .._--
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De wereld in het jaar.1997

De Grote Meren lopen langzaam leeg
0996 was een merkwaardig

jaar. JOIIOII MIISi!I!IIW werd
wereldkampioen wielrennen op

de weg. Nederland verpletterde I1KI
sprekend gemak het Belgische natio-
nale voetbalelftal, en Evita covert -u-
ke IJ Virg;n". Driehonderdduizend
mensen trokken wil weg. zonder dat
ze precies konden zeggen waarom.
Satanistische sektes kwamen in het
nieuws. en de koni"9 nam tweetalig
liet woord. De Belgische bevolking
voelde de premiileniaastse spanningen
tot in haar kleinste leen, et' vroeg ziell
af IIOC dal in godsmlam allemaal ver-
der moet. Ve'o werpt een terloopse
blik in haar glaun bof. en presenteert
liet eerste iaaroveriidu ,"'on1997.

Januari

• Januari is de koudste maand van de
eeuw. Hel dlstedenkommitee stelt voor om
over hel Kanaal re schaatsen. gezien de
recente problemen In de Chunnel. Prins
Filip opent de wedstrfjd. om te kernpense-
ren dat zijn overeerbeer uit de vaart is ge-
nomen. Prins Laurent wint, maar wordt
gediskwaltllceerd omdat hij getrokken is
door hondjes.
• Bier en brood worden duurder. Alcchclfd
en mussen kampen met de eerste voor-
jaarsdepressie.
• Oe Grote Meren lopen langzaam leeg, Uit
het verre België worden loodgieters over-
gevlogen uit de tot sanitair bcdrfjf gekon-
verteerde FN·filbriek.

Februari

• Op 2 februari reikt de
KU tenven eredektora-
ten uh aan twee opmer-
kelijke spon figuren. Een
eerste gaat naar Johan
Museeuw, na zijn over-
winning in de rally Da-
kar-Dakar, Een tweede
gailt naar Frt'dje
Deburggraeve. die al-
weer een nieuw wereldrekord zwemt op de
honderd meter schoolslag, Dit na tesis in de
windtunnel van Perrari en een chtrurgtsche
ingreep waarbij zijn hoofd werd vervangen
door een hardgekookt cl.

Maart

• De eerste zwaluwen zijn even terug in
het land, maar beuden het snel weer voor
bekeken wegens de aanhoudende vrieskou
en een ongeldig visum,
• Prank vandenbroucke tekent voor de
mislukte comeback van de maand. "Er zijn
geen sociale zekerheden meer." klinkt het
omg()O('heid venuh het oreronenhot.
• lthaka staat volledig in het teken van de
rekuperatie van de stxucs: happenings met
zeewier. schuqnrubber en hodypamlings
worden lel gesmonkt Als centrale gilst werd
de ex-Jocgostavtschc Milrinil Abramovrc
uhgenodfgd. Ze korm helilas twee [aar te
laat de Stucoor btnnengesrrompeld. omdat
Ie hel trajekt Zagreb-Leuven Tevoel had
afgelegd. Hetgeen Kultuurraad overigens
konscprucc! wel vcrantwoord vindt.

April

o OJl I april betogen dl' Leuvense studenten
massaal tegen numerus etausus.
o De urnsc vleesindustrie hanh opgelucht
adem. De conekoeterctekw blijkt opgezet
spel te zijn. georkestreerd door een ex-vc-
ro-hoofdrcdakteur en ovcnujgd veganist.
die opereert vanuit Londen.
• Iedereen is ervan Overtuigd dat -weg met
de permissieve samenleving" een maal-
schappelijk d('OOI verdient. Men is het er
wel niet over eens waar die pcmusstcve
samenleving dan wel naartee moer. Er

wordt een parlementaire kommissie opge-
richt, die naar een geschikte lokatie zoekt.

Mei

geplukt, kwestie van 'voeling met de tijds.
geest' te behouden. Rektor öosterunek:
'De universiteit is geen instelling die bulten
de maatschappij staal. Wij moeten een
voortrekkersrol spelen."
• In de regering wordt er plaats gemaakt
voor de nieuwe politieke generene. en dit
volgens het cerstcgeboorterecht: enkel
kinderen van ex-mirusters komen aan de
bak. Belangrijke ponefeulllcs gaan naar
Ben Anctaux, Joachim Coens. Brunö
Tobback en Marc Bvskens.
• Johan Van necke rrekt zl]n konklusles en
koopt haaslig een vliegtuigticket naar het
verre Afrika om 7.eHeen nieuwe potntekc
generatie te stichten: "Het is daar trouwens
ook een stuk warmer dan in België. Brr:
• Op het Ladeuzeplcin wordt een skischans
gebouwd.

September

• Oe Zeeuwse mosselen gaan in Slaking.
• De mislukte comeback van de maand
komt op naam van RonaId aeagan. die
besluit om :lich opnieuw kandidaat Ie srer-
jen voor het presidentschap van de Ver-
enigde Stollen van Amerika. Hé! feil dat hij
allwee ':tmbstermijncn achter de rug had
- en zich dus ook geen kandidaat meer
mag stellen - was hem volledig ontglipt.
• In de tuin van de abdij Keizersberg wor-
den de eerste pinguïns gesignaleerd.

Oktober

• De parlementaire onderzoekskommtsste
die naar een geschikte lokatie voor de per-
rmssteve samenleving zoekt, komt met een
voorstel naar buiten; de vrijstad Brussel.
Burgemeester Tom Lanoye, eerste schepen
Jan Bucquoy en schepen voor veestclijkhe-

den Wlllem ccïeo prolileren zlch als drie
handen UI' é~ll buik.
• Löuis-Pau! Boon krijgl alweer de Nobel-
prijs niet.
• Achtentwintig oktober. Eli over halfacht.
VRT-joumaal: Alfrcd Hitchcock wandelt on-
opvallend door het beeld.

• Hel blijft glad
op de eenmets-
roet. De vijf res-
terende socialis-
ten maken een
slippertje.
• Er komt een
nieuwe mailt-
schappelijke be-
weging op gang.
Vierhonderddui-
zend Belgen ko-
men op straat in
l'en Roze: Mars.
voor de gelijk-
waardige behan-
deling van alle
burgers. De Leu-
vense Overkoe-
pelende Kring-
orgilnisatie koml
verrassend snel
met een reaktie
op de proppen.
Er wordt l'en
Roze Werkgroep opgericht en er worden
Roze Debatten georganiseerd. DiTalles
onder reelatend geknor van Rektor Oester-
linck: "Zolang ze het maar niet met een
kondoom doen:
• Koning Alben heeft een dip. België wordt
getroffen door schokken van 5.4 op de
schaal van Richter. Postmoderne dans vindt
nu ook ingang bij het grote publiek.

Juni

o Het is intussen juni, maar Koning Vorst
blijft regeren. Ook overdag sl.Jjgt.!lt't,~wik
nooit boven het vriespunt. De west-vtaam-
se horeka kJaagt steen en been over ten-
dentieuze weerbenctngevlng bij de 'open-
vare omroep' (sic). De VRT ontslilat al zijn
weermannen, en vervangt ze door Vader
Marcha!. die wel nog het vertrouwen ge-
niet van de bevolking. Zijn eerste daad van
betekenis is de voorspclhng van een
waardig en screen sneeuwtapijt.
• Prins Filip spreekt zjjn steun uit aan UI.'
Roze Milrs. en verklaart nu ook openlijk
dat hij kuningin wil worden.
• 'Luc 'Iron Man' Van Ijerde vertoont de
eerste tekenen van roest, vcroorzankr door
de door Marchal aangekondigde sneeuwval.
o VDB profiteert van de Stemmingmakerij
door zijn 'hOI rubber worsten' op de markt
te gooien. vermomd als 'roze Bema's". Oe
Kampioenen sue-en his ass ort.
o Warme kruiken gaan als zoete broodjes
over de toonbank. nu de studenten hele
dagen achter hWI buro geplakt zitten.

November

• Opschudding i;-shl,)wbiz:dand. met enkele
opmerkelijke reünies vän vergane gloriën.
Na Kiss. neep Purple, l11C:sex Ptsrcls en
Supertramp In 1996 is het in het nieuwe
[aar de beun aan Elvis Presley, de Lumum-
btsusche Abemunterhahung en de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie.

~ • De comeback van de maand komt echter
op naam van Moeder rerese. dre het tijde-
lijke voor het eeuwige wisselt en opnieuw
haar schepper ontmoet. Asbes 10 ashes.
Dust to dusr.

-

Juli

• Op 21 juli houdt Koning Alben een "11-
merkelijke roespraak. die aantoont dat de
harmonie in zijn huwelijk nooit groter is
geweest .•• have a drccrn. - zegt hij, tenvijl
naast hem op de sofa Koningin Pilola osten-
tilt lef in Morpheus' armen wegglijdt,
• uerman neeroe liegl nu ook tegen 7ich-
zelf.
• De politiek rractu de Roze Mars te reku-
pereren. en gaat OV('{ tOt de afschaffing van
politieke benoemingen in Kamer en Senaat.
vanatuu bestaat de oppositie volledig uit
minderheden; gehandicapreri. bommoeders.
joden, migranten, kinderen en Harelbeekse
traiteurs. De Roze Partfj, die de belaugen
van homo's, lesbo's en sierco's beha rtlgt,
voelt zich "langs achter gepakt" maar vindt
haar posure -als drukkingsgroep' ergens
wel komfonabel.

Augustus

• Via genetische manipulatie worden aan
de KU Leuven de eerste roze komkommers

December
• Hocral De lente is in het land. Na ortzede-
lijkc waterspellerjes in het stadspark ...er- -:....
biedt rektor ooaerunck zijn studentes om
nog witte t-shlrts te dragen: -Als ze dat
willen doen, moelen ze maar naar de VUB
gaan ."

Joris Janssens
Ann Bries

Benny Debruyne
Frank Indestege

•
\
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Hortacntaat c-. I Duikvogel 4 Praal. weel-
de 9 Gewkhtigl' gebeurtenis die een tijd-
perk afsluit 15 Boom 19 Haarverlies bij die-
ren 20 Pers. vnw, 21 Onbegroeid 23 Vrucht
24 Getijde 26 Vreemde munt 27 Bijbelse
stad 28 Open plaats in een bos 30 Muziek-
noot 31 Kledingstuk 33 Voedingsmiddel
34 Kleur 36 Zilver 37 Eikenschors 38 Mu-
ziekstuk in langzaam tempo 41 Gemeente
in Limburg 44 Beteuterd 46 Huidsmeer
48 Hoeveelheid haar 49 Geneeskrachtig
bloedwei 51 Pranse pruimenstad 53 Kleur-
schakering 5S voorzetsel 56 Uniek 58 PeTS.
vnw. 60 Scherp werktuig 61 Famitielid
62 Regel. richtsnoer 64 Muziek.noot
65 Stuk 66 Europese hoofdstad 68 Eenheid
van vermogen 70 luizenei 72 Muzieknoot
73 Europese rivier 74 Roofvogel 75 Dwars-
mast 76 Zoogdier 78 Hoofdgod 81 Mans-
naam 83 Zuid-Amerikaanse hoofdstad
85 Oefening 88 voorzetsel 90 Tuinbouw-
produkt 92 Mansnaam 93 Opstootje
95 Muzieknoot 96 Europeaan 97 Maan-
stand 98 Schaapkameel 100 Bederfwerende
verfstof 102 Zware hamer 104 Weekdier
106 Metalen Instrument 108 Europese ri-
vier I 10 Raadgeving I [2 Wijs en ervaren
koning van Pylus I14 Grasland 115 Voor-
zetsel 117 Deel van een broek 119 Zoogdier
l20 Waalse gemeente 122 Winters voertuig
123 Dorsvloer 12.5 Op die wijze 126 Grond
bij een boerenwoning 128 Boksterm
12.9 TIjdelijke gemoedsgesteldheid \ a 1 Be-
groot 133 Deel van de bijbel 134 Europeaan
13~ Zwarte vogel 136 Duistere zaak, moei-
lijk oplosbaar probleem 1>7 Verkoping. bij
opbod of afslag 138 Hoofddeksel.
Vertikaal - I Fris 2 TIjdmaat 3 Voedings-
middel 4 Bijbelse vrouw 5 Pen. vnw. 6 Be-
zoldiging 7 Europese rivier 8 lengtemaat
10 Merkteken 1I Grondsoort 12 TItel van
aartsbisschoppen 13 Spil 14 Nederlandse
rivier 16 Europese rivier 17 vogel 18 Roet-
wedstrijd 20 Gat in het ijs 22 Japans bord-
spel 25 Vrucht 28 Vaste ligplaats van konij-
nen, hazen en herten 29 Groep van plaat-
sen in een schouwburg 31 Lof 32 Karwei

lQ2. Pers. vnw. 103 Muzieknoot 105 Vlaams
plaatsje 107 Chinese afstandsmaat
109 Vlaag van cigenzlnnlgheld 1I1 Eg'fP'\i-
sche godin van hel Nijldal 113 Vervelend
114 Bindende regel 116 Tijdperk 118 Oude
lap [21 Kledingstuk 124 Griezelig 12.5 Gro-
te hoeveelheid 127 Muzieknoot 129 Mu-
zieknoot 130 Pers. vnw. 131 Muzieknoor
1)2 Muzieknoot 134 Griekse godin.

Door Filip De Keukcleere'.

eneemsdeer 67 Lofdicht 68 Gemetselde wa-
terkant 69 grandgang 71 Insekt 77 Buiten-
ste groene bast van noten 79 Opwelling
80 vochtig 82 Afwezigheid van praal of
overdaad 84 Koude en droge noordwesten-
wind 85 Drukte, praats 86 Brusselse ge-
meente 87 Harmonische samenklank
89 Familielid 9\ Scheldnaam voor een
rooms-katoliek 93 Engels ontdekkingsreizi-
ger 94 Aziatische rivier 96 Zanger en dich-
ter bij de oude Galhers 97 Nederlandse om-
roep 99 Muzieknoot 101 Mansnaam

34 Gemeente in Amwerpeu 35 Met een
bepaalde regelmaat terugkerende beweging
J7 Lengtemaat 39 Muzieknoot 40 Bestaat
42 voorbij 43 Landbouwwerktuig 45 Griek-
se letter 47 Meisjesnaam 48 Hoeveelheid
haar 50 Antwoord. verweer 52 Geestelijke
54 Griekse lener 57 Bevloeiingswerkwig
59 Hen 61 Herder die de Trojaanse oorlog
veroorzaakt 63 Raadsel met beelden 65 Vo-
gel die gemakkelijk leen praten 66 u- •

~

Vijf personen mogen twee personen
afvaardigen naar een bepaalde wedstrijd,
die men enkel per twee personen aan
kan deelnemen. Om hun kansen op een
mooie prijs te verhogen, willen ze
uitzoeken welk tweetal van hen de beste
kansen maakt. Daarurn zoeken ze een
manier om telkens twee paren te laten
spelen. terwijl de vijfde persoon als
spelleider optreedt. H(){' zorgen ze ervoor
dat elk paar aan bod komt. en dat
iedereen eenmaal spelleider kan zijn?
Hoe kan je dil systeem op een elegante
manier voorstellen en uubrciden naar
grotere oneven aantallen, gesteld dal alle
personen, op de spelleider na, gelijktijdig
kunnen spelen?

café p~~l sr1~~lcer

"inhethartjevan Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraal 1 (boven Lunapark)
Tel.: 016123.33.18

open 7 op 7 van 11.00 lol 02.00 uur
zat. en zoo. van

(rdk)

Verhuur - verkoop geluids- en lichtmateriaal
*

Disco-bars, P.A., Karaoke, lichtinstallaties
* G\ll: .Q\'X\

DlL\Q\QD

aal' .
- ! ..

b:b
1!lIIUrlil 11·11.1111~tI\lI. lil/U I1 11

Kom eens langs of telefoneer
en vergelijk onze prij zen!

Brusselsesteenweg 34 Herent
Tel & fax: 016.23.70.40 (advtr1nftit)
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zoekenjes zonder kcmmersteet oogmerk (gezocht. gevonden. verloren e.d.) zijn
gratis. Voor de andere (TC'koop, Ie huur, tikwerk) wordt 100 lrank per week aangere-
kend. De redakue behoudt zich bel recht voor L'en eoekenje niet IC plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, I leken per ...akje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan of
afgeven op 's Mciersstraat 5. Via e-molil kan ook op veto@hagar.ans.kulcuvcn.ac.bc.

& zoelcerljes
Zod.cnjL'1o tonder komrncrcreet oogmerk (gclo("ht, gevonden,
vertoren l·.d.)LiJI\ graus. Voor <k andere (te k(lOp, te· huur.
Tikwerk) wordt 100 Irank per weck aangerekend. De rcdaktlë
behoudt ZIch het reent voor een zoekertje mee re pladbèn.
zenden aan of afgeven op'$ Mdl:f5Stt<lat 5. Via e-mail kan
ook up vl:to@hagar.i1rtskulcuvcn.oc.be.

,j Tradnionele hekserij in Bngeland. Vijf voor-
drachten door Annie "nupom. waarvan één
dia-a ...ond i.v.m. hel flekscnmuscum te nos-
caaje en een overtichtsmap. Inlo bij j::leusi!i.
TIcnscstraal 256. 29.25.92.
,j trc. WIskunde geeft bijln wiskunde en fysika
voor alle richtingen: umef en hogeschool. Tel.
40.66.36.
"-Len do 68. You do me, and I owe yöu 1.-
(Manin Amis)
-J Dinsdag 7 januari om 20.30 u i.n een ver-
gaderzaal van UP in de Jan StassIraai 2: bij-
eenkomst van hel aktjekemminee legen uil-
wijzingen. uratnsrcrmen over wal georgilni-
seerd kan worden samen mei en voor vluch-
telingen en mensen zonder papieren.
,j ëeneeme VTOUW met nes zoekr eenzame
man mei glas. Chilttnse Chardonnay voorra-
dig.
-J Ware liefde wacht.
-J Tenminste 101 ...arsnacht.
,j Elke e veteenkomst met bestaande personen
en suuaues Is louter loc:vilUiIl. Het besluur kan
111e1verantwoordelijk gc"Sleld worden voor ge-
beurhJke ongevallen.
"Daar komt de whiSk}' en de: astrakan, bel
blauwfluwttl. bel navclwijngcung. Hét iS Pe-

V Nog.
-.J Vele skigroc:tjcs
aan Thlcrry. 8R en
Moubie.
,j Ik mek een
IrainingslJ.lrlner
om samen regel-
matig mee in de
"mess-dub te
trainen. kon-

takteer Steven. Kardtnaalstraat 37, 20.01.21
"BB - MOUW: hopelijk heb ik jullie tere
huid niel al te zeer bt:sch~digd. TOl de vol·
gcnde crash. n.

"'s Meien1'llr.!.al lanceert de vierhorlogcmode.
De lijd kan er niet mee lachen.
V --rtmpu$ 'ucks it.- (WiJl Self)
v "De rulpenbollen hebben afgedaan. In '97
wordt Nederland getroûen door een spruit jes-
rage."
,j·Elr had dan ook geen sVruilJeskwcker uil
Alphcll aan de Rijn de E1fslc<klllocht moelen
winnen.-
" -Volgende din!idag: begrafenis van de Vilder
van Robbedoes en GUUSI Plater,"
" -Annemic: vlug beier worden. In feile mis-
sen wij jou wel ja; cr ·tiJn ...eel tc veel lakl en

lieve gllrnlechjes en veel IC weinig gekankcr.·
-J "Pier Kleine. de man die aanvalt tot hCI

bloed uil zijn mond Ioopl. gaat dinsdag ge-
woon weer de 1)(151verdejen Op'l Itockie.-
,J Beste keTSlwensc:n van Martijll aan z'n ma.
v Aan K4: ~ veel plezier mei de Slmpsom
het knmend~ jaar.
,j Boeboei ik wens je een nieuwe palauboem.
,J Voor '11.01 van Ann: de ballent,

~
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• agenda & ~ ad valvas DOOR\lARTIJ''''''

DINSDAG 20.10 u TEATEK Dood Paud sptth ~ bc:n
it? ..-. in VLom~>W".8J. ~ 3001200.

schouwburg.. I~ 4SO/200,ol'J. Kullureel
Ccnuum leuven.

21.00 uFUlP ~fuil. in De Blauwe Kata.
Halkn~[lg t, <KS. L..abyrirll.

1(Iq. &50/400. 0fJI. Kultureel ~ Ltu--20.00 u KONSERT I)c: OIIllkkkingsr6«:n VlIR
l'iaavole: l'\.3<rvuk·sSchubef1~ mei

Bcatrij~ Ikvos. sopraan ...en CatbC'rirw:Mer-
lcm. pQl1O. in Ronuansc: Poort, BrtJSKbc-
IR..... , 63, IOCJ.. 4OOI3SO. 0flI- KullUrc:d
Ccnlrunl I...o:uvc:n.

2O.lO 11 VERGAOERlNG Br.tinslonning over
hulp ..",or .. n door vlucbtelingl'fl, in UP. Jan
StaS5lra.;u 2. 0111.Akûekom.mÎllce lC"!Io;-n
Ullwijzinsen•

AHa Ramania
ZONDAG • 6/1 om 19.00 u: I"rxsidiumvc:rgoockrifli:, in

f'ttmlo .• l.Il om 20_00 u: Ve~
prl)DlOÛl!" fak feeslW=k,. In bet Sclu"rtarlaal_ •
911 cru 17.00 u: geheerraad lakw.· 12/1
'rechuo-avoeo. rn f':l.k.

• 6/1 om 20.00 11:Wrpdering promolk
knt~ • 12/1 T..dulD •• vood, lil Fak11.00 u KONSEJtT Zood.Igmidd.lgkonSCf1:

Prans.- oprtC'Ue< en 5alonmurick. in Srad-
schouwburg. I~ 200/1110.ol'J. Kullull'eI
Cenlrum Leuven.

18.00 11FILM ·Lo§Ilanguag.- of the era •.n'" op
video. in cccperus &Coc:Icau. DIc:sI_raóll
24S. org. Rou: Drc:mpçl & Glad 10 be Gtty.

21.00 u SOIREE ytdc:opro;tklil: op groot: scbenn
VolII lliIpllCfIlen uil het vcrfcden van de
Phillpsvntiging, in Pbilipslorell. Zie ook
artikel aduerpagin.a.

Gennlllia
• 6/1 om 20.00 11:Vny,.:tdering promotie
kotwn-k. • 1211 Techno-avond. io ''".Ik.EMSWOENSDAG
Medica14.00 u Fl"LM 'Fanlarc~ (1958). komcd;., van

Ik" Haalwra. in Vlaams Filmmu5C\lrn' en
an:hid. tM8. 50120. org. Vla.uru filrnmu$e'
urn· 1''' ar~hld .

20.00 u FILM "Fanfare- (t958). blijspel va" Ben
Haanstr .., In vtaems Filmmuseum- ("n ar-
dlld. Ioq.. S0110, org. vtaams Filrnmu$C:um_
("n ardllc:f .

• 6/1 OU) 20.00 u; Vcrgaderin1! pr(Kf)O'lM:
In-slw«k .• 911 om 17.00 u: 8dtcetTa:Id
l.tkbar .• 12/1 Techno-.vood. 10 Fak • 811 ow 20.00 11:26 uren van de mund.. in

noe-s BaL • 9/1 mil 22.00 u: 26 urm van
mutick met "nl(' Boercnzonen op speed'. in
Doc's Bar.

KIIII
MAANDAG
20.00 u FILM 1"cars of EJr~' ntc:1 muziek van

JOOn lom. in SII>C,.IOt.-J.tSOflOO.
20.00 u DE8A.T -la •...,in krlsls?·. mei Zln.I

ElIambaIa, hislOl"kus. Ludo de"Winc. socio-
loog, en Wal •.,r Z:in;g:n (u. v.), In AV 91.12
(1C"8l'flov("r$IU<").urg. ALS. Zie ook anikd5
op p;tllin~'J 5. 6 en7.

20.00 u MUSICAL Sao:1' 6- Vanzcni, door hel
Koninklijk a...llet van Vlaanderen. gerc:gis-
snrd doOf" Slijn Con;n .. in StadsdlouwbufB,

• 6/1 om 10.00 u: VCfZ.llkrin1! prUf"l\l){Îe
Ieesrweek. • 911 om 17.00 11:8eb«rraad
lakoor .• 1211 Tcdmo-" vond. in F.1:k_

Historia
ZATERDAG .9/1 om 17.00 u: Bc:hecrr .... d lakbar .• 12/1

Tcdulo-avood. In FakMecenas14.10 u OPERE1TE ''\lask<"r in blauw· door hel
l\al"5chots opcrcftcgC"l:dKh"p ",tuil .., in Stad.
schouwb<ll"g. tocg. 450f200. or". KuhLlre~:
CC"mrum Leuven

20.00 u OPERE1TE -Maskçr in b"'uw" door h"l
Ailrsdlou opcrcllcgc:ttlschap Aqul .... In Stad·

Sociale Pedagogiek• (011 om 20.00 u: V('fµdnil.1g promcue
fd'1iIWeeJ..· 12/1 'îechno-avönd, in Pak, •
9/1 om 17.00 u; Bchttrta.1d fakbar. ·911 om 22.00 u: f'lrnafu1f I.V.V. studiereis

Bar«iooa. in 7..... 1AJOOI.r05. Ioc:g.. 60/80.

o I.lo Jaar9ang 23 IIr. 14 dd. 6 januari 1997 11
J



Tentoonstelling 'Art of fa te , opent woensdag

Philips bij de Chinees
an 9 tot 29 januari stelt
Kultuurraad werk van
LLopoid LiDU tentoon

de derde verdiepin9
van de Pbilipstoren,

Noch de keuze VooT de
kunstenaar, noch die voor de lokatie
lage" voor de hand.

Mei 1996, Rudi Jacoby, een Leuvense u·er·
drukker [bvba Grafiek} konrakteen Peter
Dhondt, lid van Kulluurraad (Kura) _ een
gelcdmg van de Leuvense Overkoepelende
xrtngorgantsaue. Jaroby neef nel kennis
gemaakt mei een chtnese kunstenaar die
\im!, J 990 In Leuven woont en i5 onder de
indruk van diens werk. Of Kultuurraad
mivcchlen gcuuerecscerd is in de organtsaue

een tenhK,nsldling?
HCI verkennend gesprek met Lccpold

Liuu i~IW)~ilieL Na rijn ~llIdie~ n!u<;.Oflc aan
de KU Leuven (1990-1993) heeft Llouzich
tulltlme op de schilderkunst teegelegd. HIJ
,lijJ..Iop konc 1*1 een II.r•..-,t oeuvre hij 1'1-
kaar u- hebben J:<:~dllldl'l,1dat "p hl'l rt-r-
re lidu moelluk Ie ktasecren i~.1\ hel o,,~-
lcr~ "I Wl·~ters? l~ het k"lh<.'ptu,'t·1 of CM-

t<'<'!Il'~J..?Ht'! is alleetos ortgincel en kon-
Shle1l\. Kulluurraild t>t-~Illitde handscho en
"I' IC nemen: er 1.11 een solotentoonstelltng
mei een honderdtal werken worden J'l·m·
galll~et'hj legen november 1996. Op dk
lll:tIli(.'T"r'ent Kura l't'l akademiejaar mei
l'en knaller en dat vonder dal dl' kn!(lCIII·
slelllll~ in hel vaarwater komt van die an-
dcrc laarlilJ..<.emanif~tJtie in maart. I!hak.1
waarut Kma Hok werk van j"n~e kunvtc-
".JJn toont.

Akryl

I.eopold Liou \<.I1J1Jnl met akrvl op
..hwk Cl! ~t·hruiJ..t daarbij l'en beperkt a,1111.11
kleure-n (hoult.lukdijk zwart. wit en rood}
in een ,tn'{h verdergaande abstreherlng.
Ot- ikollografk doet vaak dan \Iaggen
denken. Ondanks de absr rektfe vnmu hl'!
oeuvre een verhaal. Centraal daarin ~ta"l
een gestileerd flg\1Urlje dat Pverymcn ver-
beeldt. Uit de inets van de doeken blijkt dat
deze Bveryman een antwoord loekt op de
vraag naer her tot van de mens. de 'art or
Iatë' uil de titel van de tentoonstelllng. De
vragen behandelen voornamelijk twee
thema's: kosmologie - schepping, hel oru-
staan van goed en kwaad, de futiele plaats
van mens en aarde in de kosmos - en an-
tropologk - verhouding individu en maat-
schapplj, de plaats van het kwaad in de
mens en in kuhuren, de betekenis van 'ver-
lossing'. Daarnaast thematiseert Llou In een
aantal werken ook: de kunst zelf.

De zoektocht naar een ge§chikle loka-
Ik voor dil eigenzinnige werk eindigde In
hel Philipskomplex aan de Geldenaakse-

o

vest. Phslips vcrucr Leuven in de jaren
rachng Sindsdieu brengt de stad Leuven er
stapvoets haar diensten in onder. De puillil-
heelt er haar hoofdkwartier en burgers
kunnen er rerechr voor stempelkontrole ('11
voor vuilniszakken. MolM het kemplex h
groot xura zette zijn zinnen op de derde
verdieping van de toren. l'en ruimie die
tornogtoe niet publiek toegankelijk was.

De eerste kornakten met de ~t3d ver-
liepen vlot De vernnrwonrdehjk e voor de
gebouwen vond dat het kon en de schepen
voor kultuur was emoestast. Eind juni dien-
de Kura l'en dossier in bij dl' stad waarin

hel 111'11'konsept van de n-moonstclllng aan
hel schepencellege werd voorgelegd. Door
hel zomerreces en door rmsver-aandcn waar-
over veto eerder bcrtchnc. gaf het slad,be-
Stuur pa~eind september toelating om de
ruimie in de lee-gslaande Philipstoren te ge-
bruiken. November was daardoor onhaal-
baar geworden en de opening van de ten-
toonstelling werd verschoven naar januari.

Zuilen
truussen had Kultuurraad enkele stu-

denten architektuur aangesproken. De der-
de verdieping van de Phulpstoren is l'en in-
drukwekkende tokene. maar men kan cr
niet zonder meer schildenjen in ophangen.

De ruimte is groot (120 op }6 meter) ('11

enkel opgedeeld door twee zuflenrjjen.
Vroeger stonden in de laai machines waar-
van nu enkel nog de afb.-.keningsliinen up
de grond overblijvt"n. Architekten-In-spe
Alexander d'Hooghe, gruno Dulays, creet
Houben en Jan Mannaerts werkten in nau-
we samenwerking met de kunstenaar een
temocnstelhngskonscpt lilt.

Ze kozen ervoor ,Iecht~ één hoek van
de ruimte Ie transtormeren en zo de kracht,
eigen aan de ruimte zelf, te behouden.
ucor slechts een kleine ingreep uil u.. voe-
ren wordt de leegte versterkt. De toeschou-
wer komt de ruimte bInnen vanuit de re-
genovergestelde hoek en moet dus eerst
een leegte van lachtig meter overbruggen
voor hij hij de tentoonstelling aankomt.
Daar maakt hij een v-vormige wandeling
door de konstruktle 011\ uiteindelijk bij de
bar Ie t'indigen.

Elke zijde van dl' konstruktie heeft l'en
ander karakter: andere matenalen ..een
andere schaal en een andere tunkue. Daar-
door. en ook duor de plaal~in8 van de kon-
struktie lelt krijgl de gt'hde ruimte vier
subatmosferen. Het geheel kan gelezen
worden als een opgeblazen sofa, en de fa-
brlckzaalals de huiskamer. De konstruktie
is opgebouwd uil vier elementen: een 1..-
vormige wand, een uctngevende wand, een
hellend vlak en een Stelsel hallrrensperanre
panelen. De kleuren ervan kontrasteren
met het werk van de kunstenaar. De ge-
bruikte matertalen zijn nptsche konsrruküe-
rnarenaten en hebben bIjgevolg een onaf ge-
werkt cachet; het werk van een kunstenaar
is Immers altijd 'werk In progress'. Binnen

Zeefdruk

in de konstruktie is het werk van de kun-
stenaar opgedeeld in drte pertedes. die men
al wandelend kruist één ervan Is ontwor-
pen als een kunstmatige skyline. Deze 1...·
vindt zich vóór het raam met zicht up teu-
ven zodat deze middeleeuwse stad - even
- een skyllne krijgt.

Door de hoeveelheid werken die wor-
den getoond en door de aparte rurmte
waarin dat zou gebeuren, had het proJekl
allure gekregen, Kura ging voort op her
elan. Er werden crulei aangezocht om tek-
sten te leveren voor een cat.:tIOf.l\\~en de
bvba Grafiek maakte leefdrukken van
twaalf werke, die in de catalogus zijn op-
genomen. sofi ..e Overo;tljn;. studente Gcr-
maanse, meejee een korte video over de
kunnenaar. Die video wordt opgesteld in.=---"

een zuil in hel V{1OT'S"ll'deel van de rokarre
en wordt kontmu getoond. Op die manter
word! dl' roeschouwer op f'en originele ma-
nie-r ~eilllroduceerd in de wereld van tee-
pold Liou en is hij 'gewapend' wanneer
zij/hij straks het temOOllStellinKskonsnuktie
binnengaat.

Vlak

Tenslotte werd ook kontakt opgenomen
met het Vlaams sttmmuseum en -archte!
dol! in Leuven is gehuisvest. tn de kollekne
bevinden zich ves t ëmrn-Illmbanden (lVU

Philil)S uit de jaren vijftig. Deze films wor-
den samen met ander fotomateriaal gepre-
senteerd als een 'tentoonstelling in de ten-
roonsrelllng. Op dit' manier hoopt Kura
nkt alleen srudernen maar ook inwoners
van Leuven Ie bereiken. Het spreekt Im-
mers voor zich dat oudwerknemers van
Philips en andere Inwoners van Leuven, in
het verleden van hel Philipskomplex geïn-
teresseerd zijn.

Het Kura-initianef Is zo voor Leuve-
naars en studenten een unieke samenwer-
king geworden tussen de stad Leuven -
die haar gebouw Ier beschtkkjng stelt - en
Kura. Op het vlak van hedendaagse kunst
zijn er in Leuven Immers nog heel wal ga-
ten op IC vullen. Hopelijk 15dil projekt het
eerste van 'ruany more.

vee-te srarers
·.-In of/alt' Hn universum va" l.lopofd l..iou
in d(>PhilipSlortn IC'/.Lllwn. van 9 1,)/29 janllli-
ri /997, da,qehJb va" /6.00 11tot 22.10 11" be-
haltvt op Z<ltmiug. 7ollda; /2 januari, 2/.00 u.
praid:t", mn fraqmmicil wt /11'/ wrltdtn 1',/11 dr
Phlliprwsflqmg. Ongmdr /limm film wm 111'
PIlt!!" Z(Ottd,/; 26 }allUan~ 20.JO 11.:slt>lmulII·
[tSl<l.lIt 1:<'11 hlltrntl.ltn/oolUulling ISEt vit/dm

(OPhttp://lVlvw.anefact.be/opm.skits/arl_oiJ;!lt.
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