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Eredoktoraat voor" dappere Spaanse volk"

Ooorl
ep maandag J [ebruari werden

de eredokteraten aatl de KU
Leuven uitgereikt. Op de aka-

demtsche zilling wezen zowel de rek-
tor als koning Juan cartos in luur
toespraak op de celltrale rol die was
weggelegd voor Europa. De kOlling
van Spanje ell het Belgisc.l.e vorsten-
paar kregen trouwens alle - interna-
tionale - aandacht, Naast de Spaan-
se vorst werden de Belgische dirigent
Philippe nerreweqne en de professo-
ren Ahmed Zewail et! Mart/Ia Nuss-
baum gehuldigd. AIOft Greenman
mocht zij" eredokteraat reeds twee
weken geleden ontvangen.

De omstreden benoeming van de Spaanse
koning tot Leuvense eredokter - omwille
van "zijn grote persoonlijke verdiensten",
maar ook als "een onderscheiding voor het
dappere Spaanse volk" - zorgde voor
bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen
(zie aruket p- 3), Als opperbevelhebber van

"Jo.

worden van de suuane In Spanje. waar
volgens Amnesty International de mensen-
rechten nog steeds mer korrekt nageleefd
worden (zit' vonge vete).

Mislukken

"Tal van docrludujge en wereldwijd
gerëspektcerde personen hebben al de epi-
toga van onze Alma Mater omvangen. en
de gehuldigden van vandaag zullen die
langl" tradure voorzien van een zelden
geziene glans en glcne." Mt'1 deze zin
opende een glunderende rektor de akade-
misme zilting ter ('Tt' van de vier eredok-
toren, De 'Europese dimensie' in zijn toe-
spraak koncentreerde zich op kulturele
integratie van de Euröpese volkeren. -xut-
rurele Integratie berekern nlét dar de eigen-
heid opgC'geven moet worden. Kulturele
lmegraue berekern integendeel
bewustwording van kulturele verscheiden-
hctd." Oe reklor voorspelde voorde eenen-
iwlnugsrc eeuw een "kultuur van de open
grenzen. In het ideale geval zelfs een kul-
luur zonder grenzen." Tevens laakte hij de

HIJ(' m.tbld n,in WIJ? Het adagium ~MiJn
auto. nll)n vrijhetd" i~allang niet meer
WIJt het l(ewel'~1 Is, Opll)~5ingen voor uw
fikke';- p. 7 101 11

beid troel
heersende nanonansuscne rendenzen. "Een
provincialistische o! zelfs nationale bene-
dering van onze roekomst is bij voorbaat lot
mulukken gedoemd: waarmee hij duide-
lijk verwees naar de natiunallstlsche proble-
men met Spaans Baskenland, waar Spanje
nog steeds mee te kampen heelt,

Het laudatio voor 'Zijne Miljesteit Ko-
ning Juan Carlos Allonso de gorbon y Bor-
bon' werd uitgesproken door zijn promotor
professor Mark Eyskcns (CVP). In zijn toe-
spraak schetsn- Eyskens vooral de persoon,
lijke geschiedenis van de vorst en de histo-
nsche artneegrond waartegen Juan eertos
als koning ingehuldigd wordt. Na zijn eed-
anegging - op zevenendertiKiarige leeftijd
- slaagde Juan Catlos erin -mer bultenge-
wone handigheid en psychologisch inzicht
op korte lijd de vreedzame overgang te
verwezenlijken van de diktatuur naar een
waarachtige demokratie". aldus de promo-
tor, Ook de rol van de vorst In ht-t verdere
demokranscrlngsproces van Spanje werd
gespierd omschreven als een opeenvolging
van "gedurfde lnhlatleverï: een indrukwek-
keude lecU dc~Wdle bclVO'Il)iel.n
werd door de nog steeds franquistlsche
Corles (he! Spaanse parlement. nvdr]
geloodst, telkens met grote meerderheden.
mede dank zij de invloed van de koning".
Op de konkrere rol die Juan eerlos hierin
speelde, werd «hier nauwC'lijks ingegaan.
WC'Iverwees Eyskens naar "de grote scha-
duw die overeind bleef: hel Baskische ter-
rorisme van de Eta."

Gespierd

De staatsgreep van 23 Iebruart 1980
werd uitvoerig en bloemrijk uit de doeken
gedaan. EC'n bijwijlen parensche Eyskens
verhaalde hoe de koning. op her moment
dat hij geweerscholen en geschreeuw hoor-
de in de Cortes. -geen momem aarzelde,
Hij nam via de telcloon kontaki op met de
bevelhebben van de voornaamste legereen-
heden en gaf hun de nodige richrlljnen.
Radio en tv werden op de rebellen hero-
verd, waardoor koning Juan Carlos in zijn
kantoor in het koninklijk paleis een door-
slolggevende toespraak kon laren opnemen
die om 1.23 u werd uitgezonden. j ... ) Hij
veroordeelde de auteurs van de anuoemo-
krausche poging 101Slaolt~grt'ep en hij riep
op lot eenheid rond de troon." Maar welke
vorst zou dit niet doen wanneer de monar-
chle bedreigd wurdt?

Na het opspelden van de epitoga -
een blauwe, met namaakboni algeboorde
sjerp - nam Ju ..n Cdrlos het woerd. Hij
benadrukte het belang van de Europese
Unie voor de ultbrclding van de welvaart

de vrijheid van de lidstaten. Hoewel
koning het sukses van de Unie als

een internationale ekonomische macht
erkende, wees hij vooral op hel zwakheid

van hel pollüeke Europa. Hierbij laakte hij
het gebrek aan internationaal optreden in
het gebied van de crore MC'rC'nen in hel
vroegere Joegoslavië: "jOh) molaki ons op
een erg wrede wijze duidelijk hoe beperkt
de politieke Invloed van Europa B buiten
haar elgen greolen in een streek waar bar-
baarsheld overheerst. ~

Pitje

Ook binnen Europa is Juan eerlos
vooraander van een krachtdadiger. grens-
overschrijdende samenwerking. -cnze
burgers vragen ons met steeds meer aan,
drang mamregelen Ie nemen inzake Interne
vcilighC'td, (... ) In een ruimte zonder gren-
zen is het broodnodig om de middelen IC
bundelen en samen de strijd aan Ie binden
legen hel terrorisme en andere vormen van
georganiseerde misdaad, zoals hel seksueel

vervolg op p. 2 en )
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• lezersbrieven
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Leuvense (~'ud~·ntell-)JJ..IU,di'dl, Anonieme brteven komen nooit in <lanm<-rldng. de
),(hrlJI'er 1I\0t" ~tl'eJ~naam. ~Ilu.lkjaar en adres bekendmaken. Skrht-; uit1,mdf'rli11..
en na Ulhhukkelijk en gemotiveerd verzoek. kunnen Ir weggelaten worden in \'('10,

nncvcu die l.mll!.'r lijn dan 2400 rckens (~p3li('~ inl'q~rqw:l1. "'11 \lH'u'en kumt HWI
:i: I. ') IIl'ILkte bl.:nlzijJc met dubbele lnterhnle) worden in I'findl)t' Ingekort. Ik red ..k .
ue behoudt zkh het recht voor bneven niet te plaatsen.

Kine en Loko
Met enige verbijstering heb ik het redakuo-
nee! van Vew 17 gelezen. NaM aanleiding
van hel nakende klnc-dekrect, voerden de
Gentse studenten aktie; 'en wat doen de
Leuvense studcrucnr dj sturen een persbe-
nclu'. De toon van hel redakitoneel was
daarmee gezet: Lokc doet heel weinig op
gebied waar dl' studentenkoepel heel veel
moel doen.
Als studcmcnvcrtcgenwoordtgcr was ik
nauw bel rokken bij deze kine-matcrje. Hel

punt is dal we een andere vtstc hebben dan
de ktucstudcurcn en -docenrcn veto had
heter de etsen hekeken van de akilevoer-
der~ die het loolt. Die ph-ltcn voer de af-
schafflng van oe hoge!tl.hoólupleiding kine
en eisen dat klnc een strüa untversnetre
opleiding wurdt. Indien toko onmiddellijk
op hun kar was meegesprongen. had veto
ons een week later «crocreusme verweten.
WIJ doen dus niet mee, maar omdat wij wel
gemeenschappelijke bezwaren hebben
tegen hel komende dekreet, reageerden wij
mei een gemeenschappelijk persbericht. Dl'
laken werden in het rcdakûoncel dus ver-

kcerd voorgesteld.
Ik vind hel jamm e r dat vete een erg nega-
ucve houding aanneemt tegenover Loko,
Het la;)t~t(: redaktioneel was wel ......n drocl
höcgtepunr. AI~ Vew problcmt'n heef! mei
de demokratisch genomen bcsllssingeu van
toko. dan mag het daar lijn krilleken biJ
geven. Ik vind het echter Iuudamcnrcei
oneerlijk om de argumemane, die lot deze
Lokobeslisslngeu geleid heelt, te ver7wijg en
of met na te gaan, en dan op basis van on-
volledige argumentatie beslissingen van
toko af te breken.
ledereen die op de vergildering aanwezig
was, waar beslist werd voorlopig niet deel
te nemen aan aktles naar aalliciding van de
zaak I)UlrO\l", kan bevestigen dat deze di~-
kussle niet in de klem gcvmourd werd 01Jl-

dal 'dil ntet 101 her rakenpakker van Loko
behoort', De diskussie werd wel gevoerd.
Maar uit het redaktioneel van vorige week
leidt de nietsvermoedende student ieb heel
anders af. nesmrormonc heet dal.

Ludwig neweghc
studenten verlegenwoord lger

Juan Carlos
Beste. een mogelijke verklaring voor dit
eredokteraat kan de invloed van Opus Dei
aan de KU Leuven zijn. Bijvoorbeeld was er

~ vrije tribune
Hoe (auto-)mobiel is de Leuvense kotstudent?

ValI bu rgemccster-scnatcr- partij voorzit ter
Louis Tobback kali men zeker lIit't ontken-
nen dal hij talent heeft voor hel formule-
ren van one-liners. In het Iuldertje dat het
nieuwe verkeersplan moesr voorstellen aan
de Leuvenaars staat een nieuw voorbeeld
van dergelijk 'versneld denken'. "Studen-
ICnau!U'S horen niet rhuie in de stad", zu
meent h...t stadsbestuur. en wel omdat de
afstand lussen kot en aula's steeds te voet
of met dl' nets kan worden afgelegd. Op
hel eervu- g"7;{ht lij!..' een d{'rg.'Hjl..e sael-
lingnanll' ruet nnredetljk. Wellicht menen
vete studcnu-n dan nnk het orüoere stand-
punt van dt· stad terzake Ie kunnen onder-
schnjven. Milar het is nu eenmaal een
kenmerk van 0I1{'-11ll1'T'i dat er vank een
addertje onder hl'l gr.ls 1;11. Zo ook hier,

De 'nplm5lng' dit' het stadsbesluur
v.lndaag voorsrelt voor het mobnncnspro-
bleem is er gewoonweg geen. Het weren
V,1I1studentenauto's uit <I... stad is legdij-
kertijd nuuuloov en onrechtvaardig. Nutte-
loos i~ dl' mniltregcl omdat hij gedoemd is
een druppel "p een bete 1)]lIat te bljjven.
H,'I 7ijn niet d .. ongeveer 2.500 3UIO'SV.lII
studenten dil' Leuven met verkeersproble-
men opzadelen. n'n eerste blijft een belan-
.:rijk deel van (!('1(' voernugen gewoon
buiten hel stadcernrum [studenten te lie-
verlee), Ten tweede gaat hel hier niet om
konslam en gl'konccntreerd verkee~: in
tl'ge!1s[ellinJ; tOl het gemidddde woon-
werkverkt'er is het autogebruik van SIU-
del1len niet gdw:lI1dl'n aan de ochlend- en
avondspits,

Tl'n tkrd .. i~ ln'n 'oplosslllg' in die zin
boerenbedrog d.lt men door dergelijke
maatrt1;(']{'n weliswaar tijdelijk de indntk
knn gevt'n dat hl'l l11ollLhte1t5probleem 10

de ~t,ld nnd.'r I..ontrol,' i~, nt.lar binnen de
kormt· kt,Tt'n wc'er npge7.ad,'ld 7,J1raken
met nieuwe en ,lndere verkeer~tromen.
Men vindt in detailwl'rk V.1I1dit allooi v<l<lk
een ek~kllu~ orn geen strukturele ma~tre-
gelen te moelen nernl'n. Wilnt misschien
zou de lell ......I1Sl· kiezl'r d('r'gdijk(' rnaatre-
gdl'n I'I'cle,'l1' 1l1Îl1lkrkunllt:n apprt'ci('ren.

IIkr ligt IfOllw.·ns een !wel'dl', ronduit
ergerlijk ilsj)ekt van <k officiële viSil' van
de st,ul np '~lUdenl el1 auto': Tobback en de
zijnen jlroberen het probki:m np 1(' lossen
op de rug ....an dat deel V.1!lde I.euvense
bevnlking d,lI niet rne,'sj)eel! als het om
v('rkil'ringen g<l,lt. tk studeT11en. Oe ,1Iwe-
righcid V.1I1e('11 belangrijk <kd \",111de
leilt'lijke I.l·uvt'l1~e ~vnlklng lil de besluit-
vorming is naluurlijk een veel ruimer pro-
hkem, dilt hier nIet len grtlilde kan wor-
den behandeld. In iedl'r geval blijl..l hieruit

dal het.huidige systeem van overleg stad-
studenten niet voldoet en dat moel
worden nagedacht over c e n meer
strukrurele oplossing voor de problemen
inzake studenten en stedelijk beleid.

De poging van het studsbestuur 0111

studcruenauto's uil de stad Ie beunen Is
een schootvoorbeeld van dtskrtmruaue. Er
is namelijk geen enkel verhand russen de
kern van de mobtltreusproblemen en dl'
aanwezigheid v,1Ostudentenauto's In de
ctad. Is de auto \all een «udcm meer ver-
vullend of hinderlijker dan die van een
gedomicilieerde Leuvenaar of VJIl Iemand
die in de stad werkl? Neen toch? Men wil
hier dus een onderscheid maken tip basis
van een tOl~al Irrelevaur crnertum. wal de
essentie zelf is van dlskriminatfe In de juri-
dische zin van het woord, Welnu. het
criterium -srudemen/nter-surcemen' is
kompleet irrelevant. liet onderscheid 'be-
woners/niet-bewoners' zou al iets meer
versruwoord zijn, maar tegenover de be-
drijven die 'de srcd van werkgelegenheid
voorzien durft hel stadsbestuur een derge-
lijke maarregel naruurlijk niet aan .. en
daarom moeten dl' stud('nten maar hangen

Nochtans bezorgen de surdcnten - of
ze nu met de auto rijden of niet - Leuven
ook een belangrijke inbrl'ng Ol) h.'1 vlak
v~n welvaart. Door hun verblijf en beste-
dingen in leuven zijn ze een belangrijk
deel van de feitelijke bevolking vall dl' stad
geworden en bel'Orgen z... dl' overheid
rechtstreeks (kOibelastinft) of onrecht-
s[reeks (hogere nm7et van d., middenstand
7_nrgt voor hogere n~kJle opbrengsten)
ruimere financiële middelen. Ten gronde
rnu het dan onk niet nwt'r d.1I1nnrmaal
7ljn dat men ~tudenlen op dezelfde wijze
znu behandelen als dat met de ~ndere be·
wnners gd)('lIri. DJarnm lijkt hl'l mij niet
overdll;'"\'('n It' wilgen dJt de st.ld het moge-
lijk ma.1I\t dal sludenlcn ('en bewnners·
k~an voor hct p.Hker('n klllllwn \,.·rkrifgen.

liet strenge beleid V.ln het ~I,ul>ht'-
stuur maakt hl't onl11ogelijk dilt studelllen
zich als inwoner Imen regi~1reren. 8ijgl'-
volg kUlll1l'n re ouk St't'n bt·Wtlllt·r~k.1.1rt
krijgen. Nnchtans i~ hUil ~itu.lti{' i<lr-nti"k
de7elfde 1I1sdie v.m dl' ,mderl' stadsbewon-
ers. W,l,lTOm 7011 een p3~ .,rgt'SlIldel·rdt' die
zich in de stad la,lt inschrijwn wel recht
hebben zijn auto hinllt'n dl' eigen WIJk
kwijt 1(' gl'raken. terwijl htJ ('en jaJr eerder
al~ ~wdt'llI I11J,H mO('~1 7tlTg('n dal hij
buiten de rmg parl..l'erplaat~ vund? Eens te
meer: het cri!erhlln d.lt de ~Iad hanteert h
dom en irreleV.lnt en schiel het beoogde
doel kompleet voorbij.

De tegenwerping dal een dergdijke
maatregel het rnobilitehsprohlcem zou
doen toenemen lijkl bij nader roealen gvcn
hout Ie snijden, De meeste studemen-mcr-
auto zijn geen kotstudenten en zouden
dan ook niet onder het systeem van de
bewonerskaenen kunnen vallen. Men zal
neen een Zinnig onderscheid kunnen
maken tussen hun auto's én die van
andere passanten. In dil' zin is de uitspraak
-Srudcmenaurc's horen nlet thuis 111dl'
~tad· Il' lezen ab ·AulO'~ van "OI~IUd"IlIl'n
horen nietthuts in de stad', hetgeen dl'
dtskrtmtnaue nog grover maakt.

Nu kan men als studenl opwerpen dal
wij het goed ... voorbeeld moeten gellen en
dar een student inderdaad geen euro nodig
heen. In vele gevallen is dit taatsu- ook
waar. Maar voor el'lI likt onbdangrijk (kd
van de gevallen ligt de zaak loch een
stukje moeilijker. Onder meer vour een
33111<l1studenten dil' (deeltijds) w...rkcn t...r
financiering van hun studies is de auto
geen luxe maar simpele noodzaak. 0 ..
studentenbeweging moet zich ervoor
hocden door al te weinig genuanee .. rdc
standpunten deze groep In de kou u- zenen
en zo een deel van dl' cigl'll achn-rban in
de rug te schieten.

Een ~tlldentemtandpunl kan lich ver-
ourln ....en principle"1 Ie 7.ijll ('11 moet l1lt-t
vooruitlopen op de politieke ('OmJlru1l1i~Sl'n
die bij de konkrete uitvoering nngetwijfl'ld
zullen komen kijken. M,lM and(,l7ijd~ is
hel niet door bergen nieuwe regels dat
problemen van deze a.ud hl'1 bc."ilewnrden
opgeloSL We mocten l'r (Ins eerdl'T o\'t'r
berinnen ol er geen bestaande maatregelen
7ijn die beIer znudt'n kunnen verdWiJnen.
Konkreet: de verplichting dk /lU bestaat
voor bedrijven om "'l'n aantal parkl'el"]llaat-
sen te ....norzien V(lor hun pt·rçoneel. Hel
spreekt voor 7jch dat een d"rgdljke maat-
regel de aUlomnbiliteit doct locnemen.
Mll,H veeker dJn nu te gaan pleiten vnor
een g.'lijka,trdige verplichling 1,'11 (1)7kht
\'an fiels ...nde werknemers, kunnl'n Wt'
ervoor pleiten dt' ecrs[l' wettelijk,' wr·
plichting op te heffen. Welk l)('drijf haalt
Iwt in rijn hoofd uit vrije wil parkcerpla<ll'
~en aan te leggen v(w)r het ])ersU!wl'l? Zo
kan een ocperking \'an de regl'lgev1ng Wild

mobiliteit paradoxaal gt'noeg een eersle
stap 7ljn in de richting van een leefbaar 0111-

gaan met verkeeT. Milieubewustzijn mOCl
lIlel altijd een synonkm zijn van steeds
nieuwe en nieuwe reglelllentenocrgl'l1.

Frank Judo
lid van de werkgroep Mohlllteit van

Sociale Raad

de Orde van 'rhereslanum. in de jaren
zeventig gevestigd in twee peda's tûondge-
notenlaan. waar nadien xstx-keruoor ge-
vestigd werd, en Leopoldsuaatj. Deze pe-
da's werden geleid dum Spaanse lekenzus-
ter) van de Orde van 'rhcrestanum. 0 e daar
logerende Belgische studentes werd toen
een bijzondere devoue bijgebracht voor de
kerk en voor la mn« Man-a Sofia en tl rt)'
.juan Certos. De studentes die daar logeerden
werden aangebracht door ondermeer pro-
fessor Ik Pacpc (Romaanse filologie), die
mei die studentes relzen ondernam naar
Spanje.
vrtendeftjke groeten.

(naam bekend bij de rcdakuej

Kringraad. hel'kringenkoördin3tie- en on-
derwijstuik Van"ae-Leuvensc Overkoepc-
lende Knngcrganisaue tLokc]. zoekt nog
een tweede venegenwoordiger voor de
Vereniging van vtaarnse Studenten, de
Vlaamse studentenkoepel.
Voor deee ïunkue moeten kandidaturen
met motivatie binnen zijn op het kamoor
vall Kringraad. ten laatste woensdag :;
februari voor 18 u, De kandidaten worden
verwacht op dl' vergadering van vrijdag 7
februari 1997 in MTC 00.16, Aarzel niet
ons te kuntakteren als je vragen hebt. Elke
inlichting kan je krijgerfbij Kringraad. '~
Mekrsstraat 5, tel. 22.31.09, KU Leuven
37,89, fax 22.01.03, of via intemei'~)p
kri ra@kTira.SIUdenl.kulellvcn.ac.lx· '.

Eredoklor
•

vervolg van IJ. J

misbruik van kinderen.' Een uilspraak di"
zowel verwees naar de zaak Dutroux als
naar de ""t'igl'ring van Belgte urn het echt-
paar Moreno-G<lma uit te leveren, waar-
door dl' diplomam-kr- be-trekkingen tuv-cu
S]),1njt~en Iklgie een tijd lang op een zeer
la,lg pitje stonden. een eredokteraat als
politiek 'ghjmiddel - zoals Dt- Murgeu het
plasusch uitdrukte _ wil dan wel eens
helpen.

De töekënntng V,1I1de andere eredok-
toraten w ...rd volledig overschaduwd door
dl'. aanwcztghetd van koning juan Carlus.
Ook hun inhuldiging stond in IH"t reken
van lil' Furn]w~e éérunnklng. Philippe Her-
rcwcghe werd gelauwerd omwille van zijn
"muzlknle ontdekkingstocht door het
Buropese vertedert." "Muziek". zo stelde de
rektor, "keru grcn grenzen. 110ch lil tijd,
noch in rurmtc." Promotor prokssor Hos-
cuyt prees de rol van H..rreweghc in de
produkuc en promotie van hedendaagse
muzil'k, wnder het mU7.ik,ll(' v('rlt'rJ{'n uit
het oog te ....erliezen. -Hij fulmincen legen
l'cn gt)l·dkupt.' massa produktie van ev ..n
glll'dko])(' muziek uit het verkden, di .. al~
gl·mab.b.e1ijl.. IIt'neerbaar konsunlptieprn-
dukt wordt aolngehoden.- Ot.' I.ollif,lII~ rijn
hierbij gl·waarschuwd.

OoI.. de toekenning van hel erednklO-
raat aan Ahl11l'd Zl'wai] wud gt'koppdd
aall hl't Europ,l van Il1nrg<'Il. 'W3arin dl'
eks.lktl· wl'tcns(happen razendsnelevolu-
erl'n,- De grondleggt'r V,ln de kmwchemk
slaatl'en brug tussen fysikd, binlogle en
dll·tnil',

Prufcs~or Stc('t ]Homntnr van MarIhiJ
Nussuilum el1 president V,lll h('1 I'fogt'r
Imtituut ....uor Wijsb<-ge...rte - een man'
lIellba~ti(Jn bij ui1)tl'k - danklc Nussbau111
nnderml'er ....uor dl' -wer duidelijke \'rou-
\YeILS!l'111~dil' zij lila! horen in "het he(kll'
daagsl' filowfbchl' ~e5prek". Nln f'('n Iwken-
dl' pa~salo:cvan de 'Repuhli('k' wij~t Sncraln
erop wal een vt'rspilling \'Jn talen! het zou
lijll indien vrnuwen met een echte liefelt'
v\)Or wijsheid uit de filosofj~he gellleen-
schap geweerd zouden worden. H.·t SMiJl
vast dat dergelijke verspilling V.13kvoorge-
komen is in de geschiedenis van de wijsbc.'-
gel'rte.~ Waan'an akle.
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Ann Bries
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Kine, logopedie en audiologie niet meer aan de unief?

Ik denk dus ik sterf
0"liet belang "all de patiënt.

Van de" Bossche wees niet
dement ." MeI deze ell andere

slogans kwamen de' Leuven_çc studen-
hm kinesiterapie, logolJedie en audio-
logie vorigt weck dinsdag massaal op
straat om Ie betogen tegen het voome-
men vat' onderwijsminister Luc Vml
den Bossche om hun opleiding tlaOT
de hogescholen over Ie bevelen. MeI
ongeveer 1.000 studenten - inklusie]
proffen ell assistenten - was lIellall9
geleden dat Leuven n09 ZO'" grote en
ludieke manifestatie had gezien, dil
als opwarmertje voor de betogin9 van
donderdag ;11 Brussel, waar ongeveer
2.500 manifestanten aanwezig waren.

In Leuven W,uCIl de studenten logopedie
en audiologie leer herkenbaar aan hun
Mickcy Mouse-oreu en brede rode mond.
Nochtans viel er niet echt veel 11:lachen.
Oe eisen waren"zttr duidelijk: de srudenten
voelen zlch bedreigd in hun universitaire
opleiding. die lij ten allen prijzc aan de Al-
ma MOIterwillen behouden Op 23 januari
besliste de minister van onder. ...!js namelijk
dat de drie opleidingen [klnc, logopedie en
audlologlej worden toegekend aan de
hogescholen. Tctnutoe bestaan er twee op-
leldingen naast elkaar: één op AI nivo (drie
Jaar) en één op universitair nivo (vier jaar].
De Leuvense kfne-studenren vinden de mi-
nisteriële beslissing op z'n minst onlogisch.
remeer daar het visitatierappört voor de
Hokt-opleidingen vernietigend was, tenvijl
de universitaire kine-oplelding wel een
gunstige evaluatie kreeg. Opvallend feit was
dat de betoging niet ondersteund werd door
Loko (dl' Leuvense Overkoepelende KnllJ.:-
organlsatle}.

Gewapend met toeters, trommels en
rullen (neen, dit is geen tiklout) trokken
zo'n duizend crudenten van hl"I sponkot
over de Leuvense ring - en hielden er en
passant een ztrakue - via de Naamsestraar
n.aar de hallen. waar halt werd gehouden in
de hoop rektor ()Qstenim:k voor een reaktie
naar buiten te krijgen. "Ik voel me weer
student", sprak de rektor, wat op gejuich
werd umhaald. -We gaan de komende we-

ken hard werken aan de eisen en zijn afge-
lopen week al druk bezig geweest." Nadere
uitleg kregen dl" studenten voorlopig niet.

De geanimeerde stoet verplaatste zich
dan met veel kabaal naar het bordes van
het stadhuis. waar de presessen van de drie
kringen, dekaan Pauwels en voorzjuer Ra-
bau van het Overlegforum Klnesuerapeu-

Akties tegen eredoktoraat Juan Carlos

MLD met NSV in de sel
Oo'IIS te verwachten, wareil bij

de uitreiking van de eredokte-
raten vorige ma,,,,dag ook wat

dissidente stemmen te 1/01'1'11,Aktie-
voerders vall verschillende politieke
,flrekkiflgell verhieven /II/IJ stem el'
werden al snel opgel'akt, Op die m(l-
nier belandden een tiental studenten
;11 de set. TWee Baskische partements-
leden ondergi"gen hetzelfde lot.

De veiligheidsmaatregelen waren dan ook
indrukwekkend. De Aula Ptctur De Somer
werd a! \'.111.11 vonge weck woensdag kon-
st,mt bewaakt. en ook Je Spaanse veilighei-
dsdiensten zouden reeds weken Vo1l1tevo-

ren het veld hebben verkend. Voor gemter-
esseerdcn was het ook geen clnekun- om dl'
akadenüschc zlmng bij re wonen. I::f'n uitn-
odiging opnaam W.JS vereist. N,laSTde \'Ck

stoeten gereserveerd voor prominente
genodigden en pers bleven er nng wel een
tweehonderdtal plaatsen over voor studcn-
ten. Geïnteresseerden moesten ruim op
voorhand een persoonlijk röegangsbewijs
gaan afhalen op de Hallen. Hun namen
werden trouwens doorgegeven aan de poll-
tie, dl' rfjkswaclu en de Befgtsche en
Spaanse velllghcldsdtensten.

Pamflet

0J) de dag zelf werd duiddijk dal de
amorheften met alles rekening hadden
gehouden, Reeds vroeg in de ochtend
werden hönderdtwimig orde handhavers
aangeveerd om de veiligheid in de stad te
waarborgen. Ze werden ondermeer ingezet
bij hel stadhuis. (Ie Hallen. alle toegangswe-
gen naar de aula. h ...t stadspilrk cn
natuurlijk de aula Pie[er De Somcr zelf.

Hoewel alles relatief rustig bleef, zagen ze
nch genoodzaakt een aantal aktievoerende
studenten op te pakken. Opvallend was dat
zowel cknrocmunks als ekstreemrecb« het
blijkbaar oneens waren met het
credokroraat van koning Juan C.H105. Op
die rnanier kwamen leden van de
t\'\arxiSlisch temntsrlsche Beweging fMLB)
sauu-n met dil.' van hel Nationalistisch
Studentenverbond (/IlSV) In de set Ie recht.
NaM verhndt W.H de sfeer aldaar niet opti-
maal.

Twee leden van het MLB werden
opgepakt toen ze aan de ingang van de aula
betrapt werden met parntleuen. Daarop
werd kritiek geleverd op de naleving van de
mensenrechten in Spanje, en 0)1 hel-fei[ dat
Juan Carlov nog door diktator pranco was
aangesteld. De NSV'ers werden dan weer
voorgeleld wegens hel roepen van slogans
Legen de monarchie en voor solidanten met
het Baskische volk. Ook de
Volksuni ...jongeren deelden ]1"1111Iettenult
tegen de diskrirninatle van bepaefde
bevclklngegrocpcn en de schending van de
mensenrechten in Spanje, Verder vonden
ze een monarctue nu niet bepaald hel toon-
beeld V.111dernokrune. zeker niet als die.
zoals in Spauje het geve! Is, l'en uitloper h
van een diktatoriaal regime.

Mdar niet alleen studenten lieten hUI)
ongenoegen blijken over de uhreiklng van
het eredoktoraat aan de Spaanse vorst. Ook
sraatsckrctarts vtc Anciaux en
Voiksunlckopstuk Willy Knijpers reageer-
den. Ze lieten aan rektor cosrcrnnck weten
uit protest de plechtige uitreiking van de
eredoktoraren uter re zullen bijwonen.

Verder hebben twee Baskische
parlcmenlslcden ~en panr UILrin IIllr
doorgebracht. Toen de SpaanSt: koning
Sdmen met zijn Belgische ambtsgenoot

ten verzamelden om de studenten toe te
spreken. Vooniuer Rabau kanue zich in
scherpe: bewoordingen tegen de plannen
van dl' minister. Op 6 april 1995 kwam de
wel op de uuocrcntng van de kinesucraple
er eindelijk. De7l~zorgde ervoor dat het
beroep een wettelijk statuut kreeg. dat het
- wetenschappelijk onderbouwde - on-
derwijsprogramma duidelijk werd omschre-
ven en dat zo werd gestreefd naar een znr-

genvèrstrekklng van hoogslaande kwaliteit.
Toen minister Van den Bossche beroep

aanlekende bij het Arbitragehof tegen een
beslissing van de federale regering om àllc
opleidlngcn op vier jaar te brengen. werd
hij in het ongelijk gesteld. Dit zou beteke-
nen dat de hogeschocloplcidmg - tot nog-
toe drie jaar - evenals de universitaire,

omstreeks hall twaalf arriveerde, ontroldun
de beiden parlementairen een spandoek
met daarop 'Freedorn lor the üosque
People', en een Baskische vlag.
Rijkswachters waren al snel ter plaatse om
de twee 'herrieschoppers' In driedelig
kostuum hardhandig weg te voeren. Vanuit
de set liet een van de Baskeu. om kommen-
taar gevraagd via lijn GSM. zijn \ rste op de
zaak weren. Karmilo Lande: "Door dit
eredokteraar untc reiken gaal de KU
Leuven blijkbaar akkoord met de schending
van (Ie mensenrccjucn in Spanje. Daar
wilden wc regen reageren. maar I<len'
werden \v -e [en onrechte (>I)!ll'p.lkl. Ons
recht op vrije meningsuhlng is vandaag
geschonden."

Sloqans

Opvallend was de alwezlgheid van hel
xatouej, Hoogstudcrucnverbond (KVHV) bij
dit alles. Zij vljn gewoonlijk wel te vindcn
voor een aktie. zeker als het om solidariteit
1l1t"1nattonale minderheden gaat. In
verband mei lil- credokroraten beperkten ze
zich ecfucr tl)1 een fakkeltocht vorige weck
donderdag. Die organiseerden I.e samen
mei de volksuniejongeren.

tcvi+v-prcses Hans Michil'ls geelt de
redenen voor deze afwe7illht·id. "Om te
beginnen waren de omstandigheden cr niet
naar om op diepgaande wijle aktie te
voeren. We zouden in holle slogans
vervallen lijn. wet hebben we ons in ecu
brief »an dt' rektor beklaagd over het
eredokmrnat, LIlaar daar i~ niet op
gereageerd." Na licht aandringen geelt hij
toe dat het KVHV aan de universiteit had
moeten beteven geen aktie re voeren
maandag, -Ats 1'11'" geweig~rd hadden een
verklaring in die zin IC ondertekenen.
mochten \\1.' niet naar de zilling komen. Op
dre manier konden we ook aan hutszoektn-
gen en eventuele preveruieve arreslaties
ontkomen. Ja. het lijkt inderdaad we! wat
op chanlagc.~

Raf Gcriu
Marlijn GraUllliins
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vier jaar ZOIIduren. Van den aossche be-
suste dan om de vierjarige opleiding aan de
hogescholen toe te kennen, en berekende
naast klnesiteraple ook logopedie, audiolo-
gie, voedlngs- en dieetleer In dat programma,

Polarisatie

Deze be5lissing. dil' het algelopen
weekeinde zonder enig overleg met de stu-
denten genomen werd. veegt volgens hen
de kwaliteitsnormen onder tofel. De S[U-

denten staan sowel een vierjarige Al- als
een universitaire oplcldlng voor, maar vin-
den dal de keuzemogelijkheld gevrijwaard
moet blijven. In maan '95 vond Van den
Bossche nog dat desuhbreldlug van de

hogeschooJopleiding van
drié naar vier jaar veel te
duur lOU uitvallen. Nu
fielt deacude minister een
uitbreiding van het Hokt
€n bchoud van licenties
aan de uJ'tÎvrrsilt:it voor.
De studenten vragen zich
dan ook af of er nu plots
geen financieel probleem
meer Is,
Maar vooral vinden zIJ het
leer onlogisch dal er nu
geïnvesteerd MI moeten
worden in de uitbreiding
van de hogeschool-
opleiding. terwijl deze op
universitair nivo reeds
bestaat. Het l<11 veige-us
hen uen Jaar duren eer er
op de hogescholen een-
zelfde optefdtngsnivc als
aan de universheit wordt
bereikt. Toch "willen wij

klaar en duIdelijk stellen dat wij niet wen-
sen uitgespeeld te worden tegen de hoge.
scholen." Nochtans is cc polarisatie tussen
unlversüeh en hogeschool de reden voor
het uit blij veil van de steun van Loko, de
Leuvense Overkoepelende Krîngorganisat ie.
Loko stond In het begin wél achter de
bestsetsen van de srudenren ktne, logopedie
en audiologie. Vanwaar dan deze terug-
houdendhcld? Frank Ribbeus. vrijgestelde
van Kriugraad: ·H ...t eerste persbericht dal
werd opgesteld, was veel te negatief over
het Hobu, Voor Loko primeert de kwaliteit
van hel ouderwijs. dat IS belangrijker dan
de vraag of dl' opleiding van universitair ol
van hogeschuolnlvo moet zijn. De studcn-
[en klne gaan veel verder dan wat de GAV
(Gemeenschappelijke Algemene Vergade-
ring van Kringraad en Sociale Raad) beslist
heeü. Dolt lijklol> korporatlsmc. en <laar
willen wij nh-t aan meedoen."

,

,

•

Beeld

Het probleem als zouden er teveel
klnesrudemcn 7ijn moet volgens de «udon-
[en genuanceerd wordt-u. "Dil probleem is
namelijk voüral van geografi!oche aard."
ASSISICIH Dirk Lcmbrcchts uctu toe: -M('11
spreekt \'.111 Cl'tl [c grolt' uurroom bij de
npleldmgcn kine. logopedie cu audiologie.
het probleem is echter dat d~'spreiding in
,Vl.1Jnder.:n re wensen o\'erIJdt, In Gent
lopen er nu drie parallelle oplcldlngcn. ln
Brussel. Antwerpen en Ll'UI en 7iJn ze <10k
vooralen. Dl' Limburgse univ crvitcit daaren-
tegen heeft deze opleiding niel op haar
programma staan. Een ben-re vprerding zou
dnn ouk dil - volgens mij vcnekendc c-.

beeld kunnen verhelderen."
Buitenlandse Iakultelteu steurten de

studenten klnc. logopedie en audinloglc. De
Leuvense srudenten worden ook gesteund
door de studenten genceskunde. die "zich
achter hel SIi'lIUU[ van 6/4/95 scharen" en
vinden dal "de beslissing van de minister
overhaast is genomen. zouder voorafgaan-
delijk debat met alle betrukken partijen
Hl·t a priori toekennen \,,111de bastsoplel-
ding aan de urnversueüeu vanuit de rede-
nering dal het hogcschoolnlvo inlerietlr zou
zijn aan dat van de untversuetten is even
onaanvaardbaar als hel overhaaste voorstel
dat nu Ier talel llgt."

Ann Bries
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Leuven naar een preventief afvalbeleid

Van 266 naar 150 kilo per inwoner
et een aktie elf nieuwjaarsbrief
op het stadhuis voriqe donder-
dag besloot de BBL (Bond

Belu Leefmilieu) haar veertiendaagse
inzake afvalpreventie. Dat er op ge-
meentelijk vlak "09 serieus geslel/teld
kc", worden om de afvalberg te ver-
kleinen, staat voor de organisatoren
onomstotelijk vast. Hiertoe is het no-
dig dat lIer milieukonvenant goedge-
keurd en lIilgel'oerd wordt. Dat is een
basis I'oor afvatpreventie en -beheer-
~·i"9. Daarnaast zij" er een aantol op-
ties, die liet effekt 1'011 de maatregelen
"09 moelen versterken. Voor Leuven
moet liet haalhaar zijn de afvalpro-
duktie verder temg te dringen, De
universiteitstad zit weliswaar met
duizenden mikrohuishoudens. de
studenten dus, maar volgens de BBL
IlOclt dat geen probleem te zijn, als
mei! maar een ander afvalbeteiä
voert. Miliellscllepett Annur Van
Zeebraeek formuteeräe een antwoord
plaatsen, waarbij Ilij wees op de posi-
tieve resultaten die Leuven reeds
geboekt had. WMaarwe moge" na-
tuurlijk niet op eerze lamVl.'rell blijven
rusten. Vertlere inspanningen lullen
geleverd worden. "

'Prcvcrufc' b dus het sleutelwoord. Hierbij
verwijst de BBL tiaar de ladder van Lau-
stnk De naam van deze Nederlandse wc-
tenschapper werd gegeven aan een systeem
dat bovenal afvalpreventie vooropstelt.
Achtereenvolgens komen dan hergebruik,
r("cyk\age en rensïone verbranding en stor-
ten. De BBL steil dat de overheid nooit de
bovenste spon van deze' ladder - preve'n-

lil', dus _ heel! beoogd. en wit daar nu bezig met een doorgedre ven vorm van al-
verandering in brengen. Daardoor rou 0010.. valprevenae. De produktie per Inwoner
dl' bouw van nieuwe verbrandlngsovens werd teruggedrongen tol 136 kilo. gewoon
overbodig worden. ecu plan van minister grol huisvuil inbegrepen. Is dit een mirakel
van teermüfeu Kckhrermans. Schepen Van ol gewoon gezond vt'ntand? Als het werkt.

Stop
bond beter

zeebeoeek benadrukte dal de stad de be-
faamde ladder kende, "maar kwa verbrand-
ing Staan wc nog nergens in onze streek.
We moeten daar realistisch In ziJn."

Een kwasi modelvoorbeeld van hoc het
wel kan rs Dilbeek Daar is men sinds 1990

Alles wat je al had willen

zeggen, maar nog nooit durfde ..•

ALMA
de grote

ALMA-enquête
donderdag 6 februari

's middags en 's avonds, In elk ALMA-restaurant

Doe mee en zeg ons
* wat zeker moet biDven

* wat zeker moet veranderen
* tipS, wenken, suggestres,

Kans gemISt? Je suggesties blijVen welkom! Je Vindt een suggestiebus
In elk erstauraot En voor de netsurfers: Usener. Nevvsgroup

kuleuven.alma of Wond Wide Web,
URL hnp:l/lNV'Mlalma.kuleuven.ac.be

afva
-
waarom volgen andere gemeenten dit voor-
beeld likt? Prcjektkoördtnator Luk 0 ...
Rooms: "Dit projekt is een kwestie van de
beroemde 'kloof met de burger' te over-
bruggen. We hebben kleine werkgroepen
opgericht, die een zeer duidelijk nmschre-
ven takenpakket kregen. Er is gewerkt op
twee pijlers: GFT en drankverpakkingen."

Door een svstccrn van thuiskcmposre-
ring werden zelfs de stoutste verwachtingen
van hel Milieu Overleg Dilbeek overtrolfen.
Ook het terugdringen van tetrabrtkverpak-
kingen bIed .. een groot sukses. danl..zij de
intensieve samenwerking mei melkboeren
en de kleinhandel en zo. Nochtans wordt
het projekt in de schoten stevig tegenge-
werkt door de vcrpakklngsindustrie. De
ironie wil trouwens dat predes Terrapack
zijn maarschappelijke zetel In Dilbeek heeft.
Luk De Rooms: -ook ovam (de vtaemse
Alvalstolfenmaatschappjj] probeerde het
projekt van Dilbeek in diskrediet IC brengen
en noemde de sijfers overreepen. Het schc-
pencellege weerlegde deze stelling en Ovam
werd teruggefloten." Vanwaar de zware krt-

nek uit toch wel nrtverwachte hoek?
-ovam ~elf)nft niet in gemcentchjke \)plll~-
singen van het afvalprobleem. lij willen
alles op Europees nivo regden. Maar als je
zlet wat er met bijvoorbeeld de t'l..otólks i~
gebeurd, kim je toch niet meer geloven in
een Europese regelgeving die resultaat
bocl..t?"

Dat er met afvalverwerking serieuze
(financiële) belangen gemoeid 7.ÎJn. bewlj\t
de houding van de rruerknrurnunale die
Dilbeek bedient. "Wij werden door hen te-

ruggefloten naar de Middeleeuwen t'n afge-
schilderd als een ouderwetse gemeente
waar je zelfs geen wegwerpluiers mag g,,-
bruikcu," aldus Dl' Rooms. De Iruerkcm-
munale deed een oproep aan de omliggen-
de gemeenten om in hun systeem te stap-
pen. EeD luierwasdienst heeft de gemeente
echter nog steeds nlci. alhoewel luierfabrI:
kanten en wasdrensten reeds zéll hun dien-
sten aanboden. "Niet alles tegelijk, hé, het
is beter van klein te beginnen en dan ver-
der re werken."

volgens Luk De Rooms steunt het hele
projekt op kommunikatie van drie partijen;
politici, ambtenaren en vrijwilligers. Onder
leiding van professor wudemeersch van de
afdeling Sociele Pl'dagogiek van de KU
Leuven werd een model uitgewerkt dolt het
maatschappelijk debat mees Stimuleren. Zij
volgt het projekt ook op. "Dil is geen mtra-
kclprcjckt. maar het resultaat van vuortdu-
rend overleg en bijschakeling op àlle nl-
\'0'5." Benieuwd ol dat in teeven ook mo-
gelijk zal zIjn. Schepen Van Zeebrocck was
alvast van goede wil.

maar la,u de Onderwijsraad de kans niet
':0·11 onderzoek op te zenen. De Onder-
wijsraad moet ZIjn advies Immen. tegen
eind maart formuleren. Bovendien liet het
Gehu de Gndcrwijvraad \\ eten met dl' aaek
door IC gaan als de Onderwijsraad geen
zwaarwichtige tegenargumenten kan aan-
vlieren. De ware beweegreden, ZObleek
001.. op de vergadering van de Onderwijs-
raad, zijn de dalende inschrijvingen. Een
semestersvsteem verkoopt namelijk beier
bij roekomsuge smoenten en hun ouders.

Enkele weken geleden nog bevestig-
den de studenten hun Standpunt legen se"
mesrereksarner». Zij zien meer hetlIn een
aantal anemcueveo. die vooral bestaan uit
c("n hermcuwd urh-nu-rtngsbeleid en r-en
betere begeleiding van eerstekenners. De
proefek .....mens spelen een belangrijke rol
In die begeleiding en de studenten willen

niet dat de proetcksameus hun waarde
verflezen door Zr' Ie vervroegen naar no-
vember of door ze een bindende cvaluanc
te geven.

(wd/fr)
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Onderwijsraad richt werkgroep over
semestereksamens op
Ik Onderwijsraad besliste afgeloJ)t'n don-
derdag ecu werkgroep op te richten over
de invoering van semestereksemene In de
eerste kandidatuur. De Onderwijsraad
moet daarover advies uitbrengen tegen
eind maart, omdat de akademische over-
heid al in september met de nieuwe jaar-
Indeling wil starten.

Het cerneeoschenoetük Buro [Gebu}.
de rektor en zijn ploeg. vroeg aan de On-
derwijsraad. adviesorgaan '1,111 de akMk-
mlsche overheld. een dringend advies nver
de invoering van semesrereksamens In de
eerste kandidatuur. In 7ijn vraag aan dl"
Onderwijsraad drukte het Gebu zijn he-
zorgdhetd uil over de moeilijke overgang
van sckundatr naar untvcrsnarr onderwqs
en over de lage ~Iaagsijfcn. in dl' eerste
kandidatuur. Het ziet een oplossing in een
semestersysteem. Tot dusver is er eduer
geen wetenschappelijk onderzoek gevoerd
naar de ettekten van een semestersysteem.

Het Gebu beweert te handden 11) het
belang van de student - de )laag~IJkrs
zouden met enkele procenten slijgt'n -,
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Nieuwe politieke kultuur (3)

"De mensen geloven niet meer in politiek, anders
zouden ze wel lid worden van een partij"
Ols we meneer De çroo moge"

ge/OI/clI. dan is de voorzitter
vall de VLD+joIlgeren, Eric Ei-

ui, UIl gefrustreerd mali. Dat zei hij
in zijn nieuwjaarstoespraak. tn een
interview me' De Standaard verklaar-
de Fini dat het tijdperk van de oude
garde afgelopen is en dal zij plaats
moer maken voor de jOllger.e genera-
tie. Alleen op die manier kali er
volgens hem iets [undamenteel veran-
derd worden aan de Iwillige gall9 van
zake" ;11 de Belqische politiek. en bij
de VLD in I/el bijzonder.

Eric FinI!-: .Ik had van De Croo eigenlijk
geen andere reaktie verwacht op mijn uit-
spraken. Vonr die mensen is het momenteel
heel moeilijk IC begrijpen hoc snel en
vooral in welke richting de dingen allemaal
evotueeen. En als de vcornucr van de
jcngerenpartj] dan vraagt dat de helft van
de partij opstapt. Is het normaal dal zij zo
reagcren.,
Veto: voettu zich dan /lIJf] thuis i"
dit partij, als j(>I'!Jtrttllwr;:itur?
Flné: _Als [ongerenvcorzincr
heb ik altijd een zeer grote un-
afhankelijkheid bepleit ten op-
zichte van de moederparuj. Wij
leunen kwa gedachtengoed
nauw aan bij de VLD, maar daar
houdt hel dan mee op .•
Veto; U pleit ~'{I(lrUil aamaf ver-
al/derillgt" 1/1 de politiek: dekumu-
Ia/it, aJscilaffill!J ~'a/l htt kliëntelis-
mt en dn'gelijke lijn deu f"mltle verende-
rill.""" 't\'r 11 ",; p,'lillf!ke 'rrlllrlfwiu</_"
stné: _Abwluul rner. Maar Ik wil eerst iel~
anders kwijl. U spreekt over politieke ver-
nieuwing, Maar er is een groot vcrscnu ue-
sen politieke vernieuwing en nieuwe poli,
neke kultuur, Politieke vernieuwing hebben
IH' intussen gehad, Dat was een tmern par-
IIjpoliliek ~wr}t'UI'enwaarbij vortral gepro-
beerd werd om de leden naUWN te betrek-
kl'11bij /I('t hdl'i(1 VJII de [Mrtij, Een aantal
partijen hebben daar op lngespeeld. Agalev,
volksurne. dt· CVP een beetje. De mensen
die voor pollrleke vcruicuwtng gepleit
hebben, beseffen nu - versterkt door
onder andere de witte mars - dal zij dat
nter kunnen waarrnaken binnen hun partij,
Nieuwe politieke kultuur is eigenlijk poli-
ucke vernieuwing, maar dan UH'r de partij-
grenzen heen .•

Worst

Veto: Maar als u menten samwbrrll:}tuil wr,
uhrlklldt Slrtkklt/jtll, dan is dit IIItl/lW poli-
IItkr kntnmr toch waN l'an tJ/ljt idiologit til

1I1/.'rll maar 1''''.'I~SpIlSI"r fonntl~ verandcrin-
;eII, W,w/ldrohl.!:li,iclJ staan die mmsm toch
soms dramelrtlalu:Jtf",wr tlka,lr
stné: <Absoluut. m.1M dat hudt 7e'J..er niet
te leiden 10' L'i.'nSOOrt van eenheidsworst.
He. is 'hel eindt, van de gesclucdunis', zoab
Fukuvama Zegt. ldcologteéu verdwijnen en
er ontstaat een soort van eenheidsdenken,
Dolt is ook een kapstuk die een aanral men-
sen binnen de VLD toelaat zwaar te fulmi-
neren tegen dil pilTlijowTSlijgeod projekt.
Ze vinden dal het liberalistische gedachten-
goed genoeg in zfch heelt om als ideologie
van de eencruwimigste eeuw IC kunnen
dienen, Kontakten mei andere partijen zijn
niet nodfg. Dal i~bijna de klassieke
verdedlglng. Maar wil men tot een echt
Ideologisch debat komen, dan moeten al dl"
partijen kanalen openen, zodanig dolt men
demokratisch kan debaneren.s

- Een voorbeeld. Pnvaüsenng is een
edn liberaal dONma, als hel ware. Wel. wie
prtvolliseert er hier ltl Belgitó? Dat i~l"en
r(lomsrood kabinet. Maar vraag l'ens aan
een socialist of privatisering in 1:ijn ideolo-

gie past. Wij hebben een ideologisch debat
nodig zodat er in onze samenleving permts-
slevc keuzes gemaakt kunnen worden. Om
vandaag een vanuit de basis gevoed Idcolc-
glsch debat te kunnen voeren, moe. er in-
gegrepen werden in de interne polltieke
keuken, maar ook in de subkunuur van de
ponuek.»
Veto: \Vtlimml trekt u daar lIIet Uil' konklusles
uit t1I Stapt u IIi<'l op uil ll)'" verstarde partij 0111

iets lIltuwS tr 1N~/llIItII,'
Flné: «Ik be,; veorzlner van een jougeren-
beweging die önafhrmkclijk staal van de
VLD. Maar daar valt natuurlijk rets voer te
zeggen. Ik weet hel niet.»
Veto: Ot Idl'ok'9/u11t invul/i"!J ~'al1dl( IIÎt'llwt
poli/itkt kulluur is er niet, want rr mot! owr
~rdlbatlttrd kxmnrn worden. Maar dan kan dal
toch /lilt resulteren in zoiets IIls Uil lIim",!!

partij?
stné: «De vraag is of dolt nodig Is. Ik kan
verwijzen naar haltë waar op een bepaald
moment een aantal mensen van goede wil
samen op een lijst gingen staan, de zoge-
naamde ottvo-kcaune. Die hebben ook

geen vastomlijnde
partijstruktuur. Ze hebben
wet een gezamelijk projèkt,
dal ze prioritair vonden aan
het tdeologtsche. Als u dan
kijkt ~laar wat zij op korte
termijn gerealiseerd
hebben ...•
Veto: Is dt krISISm Iklgif van
dil matr dal daar 'lood aan is?
Flné: «Heeft u daarstraks h e1
nieuws gehoord? AI die PS-

schandalen, Dan moet ik op die vraag toch
niet antwoorden .•
Veto: 1VtU(f1ll kan een I1llUlW·/rtMlirjr wrsrhil-·
ten van bijlltJOrbuld I'lII ,oomsrode of rooms·
blauwe?
rtné: ..Ik hoor dilt de opposnteperüjen Ill't
ontslag vragen van de regering, Dal zou
een zeer slechte zaak zijn voor de nieuwe
politieke kultuur omdat de oude krokodil-
len - zoab de vt.n-voorarner zegl - het
in alk partijen voor het leggen zouden
hebben. Een nieuwe regering 70U gewoon
meer van hetzelfde zjjn.~

.Wilt verwacht ik van een regering die
zou werken volgens de prtnctpcs van de
nieuwe politieke kultuur? Teil eerste dat zij
bij de totstandkoming van haar programma
uitsluitend belang hecht aan de bcsltsslngen
van her parlement. MeI endere woorden:
hel partement moel de komend ...vier jaar
zeggen wat de regering moet docn.»
Velo: HOl wordt dal sonkretrr illgevuld?
Flné: «In de nacht van de verklcztngsuir-
slagen, begint men nu te konkeltoezen.
Aan de hand van de machtsverhoudingen
gaan de partljvoormrers dan een program-
maatje samenstellen, zodanig dal de ene
koallrleparrncr niel meer Sukses kan boe,
ken dan de andere. Wij willen dat anders,
ütnnen de lVeek nol de verkiezingen ~telt
men een parlement samen èl1 dan moet er
in kommrssrcs gedebatteerd worden over dl'
roesrand van hel land en wat de plannen
van de verkuzcnen zijn, Dat plan moet een
weerslag zijn van datgene waarmee de par-
lijen naar de kiezer trokken, Pas dan kan
men op zoek gaan naar een regering die dal
plan wil uitvoeren, En dat moeten geen
parternentstcd vn zijn, dat kunnen techno-
ktaten zijn, Iruellekruejen .. , En elk jaar
komt de minister aan het parlement uitleg-
gen hoever hel staat met zijn opdracht. Ten
tweede moet de invloed van de burger op
de ponnek vergroten: invoeren van he. re-
Ierendurn. afschaffen van dl' liJM~lem, af,
schorjen VJn de kle~plich1.~

_Er moel verandering komen in de
~ubkultullr die dt· politiek is; de omgangs'
vurmen, heltaalgebruik_. elenlt·ntell die
enkel begrijllclijk zijn voor de kden van de
~ubk\l1tltltr, Politiek moel toegankelijk

worden, En dal geldt ook voor de adminis-
tratie. Men moel klantvriendelijker wor-
den, politieke bcnoerntngen afscharfen. be-
langengroepen institutionaliseren, Men
moel aanvaarden dal mensen voor belan-
gen opkomen. zich organiseren en op die
manier het beleid proberen te bernvloeden.
Die mensen moeten de officiële Status ven
lobbyist krijgen, En de sc;:naal ZOU dan een
~OOr1van forum kunnen worden Om die
mensen te horcn.»

Ileus moelen vragen. \Vij zijn nog maar
bezig mei rdeeen.s
VNO: Denkt I1 duter 111die 1/;1.'1/11'1.'politi ..h kul-
tmtr 100' Guy VahajSfIJ.dl een ,,,I IJ IU'!I!Jl'fI'!Jd"
Flné; «Ben heel belangrijke rul. De man is
een volbloed-demokraat, hêt Zodanig 71:.'lfs
dat hij zich vorige keer hl"eI[ laten beuj-
vloeden door mensen die ectucrer gezien
helemaal niel dcmokraüsch bleken te Lijn,
Maar hij worstelt ook met d.lt dilcuuua.
'Hoe moet ik mij al~ goedmenend politicus
in België gedragen?' Moelen Ile ons nog
een aantal maanden op de achtergrond
houden? Kijk, mensen als vanhcckc. De-
barselier. Ver!wfsl.u1t eu Anclaux zljn met
veel meer bt'7,lg dan ze doen uit~llIjnen_ Ze
maken dczcltde enarvses. En dat i~ nieuw
in Belgic. hé .•
Veto: 1IIil'1\'ordl ~\l/.!lfIIS 11 d~ btste voorritter
van dt VLD?
Finé: ..Nu ga ik een dtplomausch amw ..ord
geven {aarzclr}. Als de VLD werkelijk de
partf] van de wille burger wil worden. .. als
dat mogeJjj~ h ... [aarzelt lang), dan zal toch
de juiste man voorzurer moeten worden.e
vero: V.'rJwfsl<ldl dus?
Flné: «Hij is ]log altijd geen kandidaat. Maar
kijk, de VLD heeft al veel veranderd. BiJ-
voerbeeld de voorzitterverkiezlngcn: leder-
een kan zich daarvoor kandidaat stellen_.
Veto: Is dal !JI'CIIsdlljl/dfm<)kr,w~?
Flné: _Maar neen, iedereen lied. de kans
zich te prefileren en diners .l! tl' schuimen
zoals De Crou. En die mensen wordt niets
in de weg gelegd. Dat is niet zoab bij de
CVp, waar men een kandidaar.voorzincr
plmseling duidelijk maakt dal hij te weinig
BTW op zijn villa heeFt betaald. Bil111elIdie
polrfij heeft men Pinxten erg duidelijk
gemaak. dal er - ills hij zijn kandidalUur
terugtrekl - vuur zijn gere<h.c:lijk dosskr
wel iels kilt1 gt'ilrrangeerd 1V0rdell__

Annemie Deck"
Rar Geriu

SI«die

"Een ander clcmeru is de àfschalling
van he. kllëruchvmc en hel herbillanceren
van de verhoudlng tussen kablncuen. rege-
ring en parlement. De kabmenen moelen
afgeslankt worden rot vijf d zes mensen.
Verder moel de minister ondersteund wor-
den door de administratie, Nu zijn de kabi-
nellen een parallelle adrnlnlstraüe. Ook bij
dl' studiediensten van elke rrakue moel er
wal veranderen. Die diensten tnoeten niet
algeschaft worden maar ééngemaakt. zodat
alle parlementsleden erop kunnen steunen,
Nu is het al te vaak lil dat de parlemcmsle-
den aan de studlcdlenst van hun partij vra-
gen wat ze moeten vertellen in hel parle-
ment. Zo hersrel je hel evenwicht tussen
partement en rl'gering. maal' ook de taak
van her parlcuicntslld.»
Veto: Hoe delikt 11 hervormen samen 11' bren:JeII,'
Flné: -Hoe vinden 'mensen van goede wil'
mekaar nu" Door interviews zoals di. te
lezen bijvoorbeeld, We lezen antkels van
urekaar en zo ontstaat er een wisselwerk-
Ing. Maar we moeren opletten voor rcku-
pcranc. bij de bevolking kan dil immers zo
overkumc;:n .•
Velo: Hot Slilpt 11 daamu~ naar dt kina
Kni9m dl memelI van goede wil tril kruisjt
(/elllet I/lm mwm op de kil'Jbrie{1
Flné: ~Ol" praktijk. dat zou je aan een Iloli-
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Geen privacy op het Internet

Voor mij geen koekjes
OEI iedereen zijn neus in elke site

kan steken rijst de vraag naar
de bescherming van onze pri-

vacy. Als je inlogt op her tnternet heb
je Ilelgevoel dat je in de grootste ano-
nimiteit kan surfen op hel net. Is dit
wel zo? Laten we sporen na bij wat
we doen en zo ja, welke? Eén van
deze sporen die we wiltens nillens
achterlaten zijn de zogenaamde CO{J-

kies of koekjes.

Alhoewel hel deomuren van cockies reeds
maanden mogelijk was, bleven ze voor de
gebruiker handig verborgen. De enige sleu-
tel om hun beslaan te achterhalen was een
file. namelijk cookies.rxt, dal alle gebruiken
van het Internet zullen terugvinden op hun
harde schijf. Wat Is dil nu en wat kan je
eraan doen? Een cookre of koekje is een
Informatiepakketje. Zo'n koekje wordt door
de browser {bij\'oorbecld Netscape Naviga-
tor of uuernet Explörer] naar de server
gestuurd van de site die je WIl bekijken. Op
dal ogenblik bevat het koekje het nummer
dal jouw PC krijgt °1' hel Internet (Internet
Pnuocoladresj en de naam en hel wnie-
nummer van je browser, Nadat de web-
browser zo'n inforrnarlepakkctje heeft
doorgestuurd, kom de server 011lijn beun
ook keekjes terugsturen. De webserver ver-
zoekt dan de browser om dit kod.je bij te
houden op jouw h..mle schl]f en het de
volgende keer als je de site belOC)..t op-
nieuw Ie presenteren,

Het bestaan van die Inlurrnarlcpakket-
je, heelt een aantal voordelen 10 kan in
zo'n koekje de veranderingen worden op-
geslagen die je aan een sue hebt tocgc-
bracht. Zouat je nadien de stre - met de
wijzigingen _ illlltllllillisdl kan tcrugzlcn
ets je de pagina weer opent. Toch ~unllen
in zo'n koekje "ok gegevens worden opge-
slagen, die je mlsschlen never niet mee-
deelt, Sommige firma's hebben zich !W~I)C'
oauseerd in 'targcrted marketing', Lij zor-
gen voor het beheer van ild\'enC'ntie~ op
het net. Zo kan hel zjjn dat als je rondsurft
je plotseling de waarschuwing krijgl dat
'rocattnk.com' jou een koekje WIl geven.
Wel. Foralink Communlcatlons Is zo'n flr-
ma. Zij gebruiken die koekjes 0111ervoor te
zorgen dal je niet stucdc de7e1fde advenen-
lil' liet op hè! Internet AI~ de gebruiker de
advertentie van hel produkt X van de firma
Y al heeft gezien dan zal rocaunk ervoor
zorgen dat je de volgende keer de advenen-
ne van hel produkt W van de firma Y ziet.

Inbreuk

Een ander gebruik van cockres is hel
volgen van de gebruiker van Jouw slte. Op

die manier kan men eksakt nagaan op
welke pagina's van de site je geweest bent
en wat je er hebt aangeklikt. Zo kunnen zij
bijvoerbeeld advenennes op hun webpagj-
na tonen die volledig zijn afgestemd op de
mrormatte in die koekjes. Dal zou dan
overeen moeten komen met de interesse
die je loonde voor een bepaalde website,
Zoiets Is erg leuk voor de adverteerders.
maar het is wel een flagrante inbreuk op je
privacy. Toch Is die praktijk vaak niet zo
onschuldig als ze lijkt, en kan de bekomen
informaue gebruikt worden voor het aan-
leggen van marketingdatabases en -proüe-
len. En dit alles zonder dat je van tets weet
of erin hebt toegestemd. Er zijn ook wel
enkele beperkingen. Koekjes zelf kunnen
niet gebruikt worden om de tdenmeu van
de gebruiker te achterhalen of meer infor-
matie Ie vergaren dan buiten wat JQUW

webbrowser al heeft doorgestuurd. Met
koekjes, kan men ook geen surfer volgen
van de ene sne naar de andere.

Wat kan je eraan doen? Je kan bij Net-
scapc Navtgatnr 3.0 geen koekjes weigeren.
Je kan wel msteüeu dat je een waarschu-
wing knjgt. Dolt doe je 70: kies 'Opttous' en

Surl Me
••neee week surfen we naar Cl'U tnteressente sire OVl'l n.).olmkunde. De ceonomc ....ile hrt'lIgt

je op Je hoogte van de n'r.prd.ling van jt' tannrteneam tn B.. IJod~.Je ukr in een daarvoor
\'OOI1lt-n... balk Jt' naam dn' Ir ." ...-kt. (j,,'unom.- ](-v\'r! je dan het resultaat in de vorm \.111
een kaan van Bell-llt'. waarop de verspresding van jt'\'dolnlls i.llllekkurd. Zo!wn je dunte-
lijk 1kn waar je roots ligjo\en 111J,t Belgenlandje. Wij namen de PHl.:1 or dC'som en tiklt'n
enkele minder p.,· ..cndcIarmhenamcn. die wc lc1f ungt'vt'('[ (\.i~lr.n 1,<,sneereu. 8iJ\'I".r-
hccld 'Espee-l VanUIt genl"dlogiu:h oogpunt kunnen we df'non"m venalen door 'van
Spanje". Uil hel resultaat bhjkt t.Lu er inderdaad niet teveel nperh 'n BeI);i€-rnndlIJpen en
dat ze duidrlijk u' koncentreren liJn rond leper en Kortrijk De twee b"lktjes TIlIlt.! t eu-
"en lijn wa,)I'~hijnlilk achtergebleven studenten.
De sue heeft echter eokek 1It'I'UiC'\'t' punten De' wn-rg.'I\'t' van de familienamen (11)de
kaart i-, ,k('hr~ te gebrutken hij vee! voorkomende lamthenamen. Fr I~ ook ht'! prnbln'm
dat er te weinig plaatsen op dl" ka ..n zijn aangeduid. Je heht dus enkel een benaderend
resultaat. Een bjsi van Iamtlicnanu-n per gerueenre 1011 hl('r een Ilpt'~sing kunnen bte.
den.
U Hild)lt nch netuurlijk OIr waar ~ deze persoonlqke mtormaue halen. In het grvdl van
Geonome haal! Abrah.lm zijn mosterd bij Infobel. een op het Internet IC'r~adpkgen rele-
loonglde Dele Idal~t~ ~i(t, i~terug te vinden "P hup.rrwww.lnfobel.be. Je moet hier enkel
beschtkken over een Ianulienaam cu de woonplaat-, "ITI h~t nununt'rTf" vmden. Je koIn
ool omgekeerd Ie werk gaMt ("11alleen zoelen up her ietetoonnummer. Zo kom je de
naam van do' abonnee te wen-u. Dit kan MI probleem nphw,'_on van ontwkrndr Iddonn·
nummers in je portefeuille ui In dit' van jr- vriend of vriendin.

tiroeek en Jan "jacko" Guldentops richtten
die rn..chtne in ..Is www-, guphcr-, en ftp-
server. M<:' de steun van de Dienst lnfor-
madeverwerktng van d... fakuhelr Leuereh
werd het machtnepark S!ilp voor stap ultgc-
breid. Na emhroctet (de St'rvl'r) kwam er zo
ruby bi]. Mei ruby kwamen ook de users:
gebruikers die op deze :.y~lemen e-mail
gebruikten. en hetinternel verkenden.
Vanaf hel akademiejaar '95·'96 werd het
hobbyprojektje omgevormd tol een heuse
organtsaue: tnvssrs.

De medewerkeo-sysleembehecrders
van het eerste uur zenen hun schouders
achter de vereniging. Het machinepark
werd uitgebreid, er kwamen twee userma-
entnes (ruby en tristan), die later samen ge-
braebt werden in één krachnge machine
voor de ongeveer 200 USt'TSof gebrulkers.
genaamd 'uly2'. Nu zitten we aan de twee-
de gener ..tie ulvssts-ers. en bij het begin
van dit akademiejaar werden een paar
grondige hervormingen doorgevoerd. De
namen van de machines werden veranderd,
en uryssrs kreeg zijn elgcn domein: waar de
machines vroeger deel uitmaakt ...n van hel
netwerk van Letteren {arts.kuleuvcu.ac.be]
hebben ze nu hun eigen stukje van het
Kulnet (ulyssis.studem.kuleuven.ac.be).

Dil jaar heelt Ulyssis al een hele resem
Imrcduktlesesstes achter de rug. het eerste
ryberkalee ligt ook al in hel verleden en op
19 november was er de- lezing over reklame
op hel Internet. In het vooruitzicht liggen
nog een cyberkafce, een lezing over Tëlenet
door mtntster-presldem Van den Brande. en

Jan ëcveertc

vervolgens 'Netwerk rrererences'. Klik op
'rrorocols' en zet een vinkje voor' accep-
ting a cookre'. Op die manier zal je steeds
gewaarschuwd worden als een SCT\'erjou
een koekje wil geven. Hel beste is zo'n
koekje enkel Ie aanvaarden als hel [e een

duidelijk voordeel opleven. Anders weiger
je gewoon.

Pieter Van Heek
bron Pc (JUli! 26 1996) en Clid:x (n,wtmbn
1996). 1111t'rnsall/tani/uls vind jt bij htrp:llho·
Int_;:dlfr/_{(!11I

Geschiedenis van Ulyssis in een handomdraai

Ulyssis: wie, wal, wanneer en zo ja:
waarom?
(!)/)'SS;S,of VOI,,;1'Unix Lovers

Yie1dStudent services and
Internet Support', is eelt vere-

"ig;l/g van el/ voor studenten die als
doel Ileeft liet computerqebruik in het
aIgemeelI el! tiet Internet in het bij-
zonder te stimuleren en te beqeleiden.
De toegangsdrempel tot de computer
ell het Internet ligt "oor vele stllde,,-
ten eerder IlOog, Ulyssis probeert deze
te verlagen, door net omaniseren va"
allerlei aktiviteiten en het onderhou-
den van een permanente helpdesk.
Voor de gevorderde Internetgebruiker
biedt Ulyssis Unix-accounts 0011,

Tijdens het akademiejaar '94·'95
begonnen een paar illustere studenten van
de fakulteit Letteren te ekspertmertteren
met een eenzame linuxmachine.van een
aftandse pc uit de computerklas wisten ze
na een paar weken schroeven, vloeken,
Installeren en veel slapeloze nachten hun
eerste server op te zeilen. Ezra Van Ever-

88 11!~ 118
IOfIIËRII. nm·PIlIlIl· 0I1WIIPEI

MaandagUrn Donderdag
Vlijdag

gesloten Zaterdag 10-17u.
..... 1T TAKES """0TO TANGO..... "d",,""'ó,)

TIensestraat

9-19u.
9-19u

Ttenscstraat

9 -22u.
9 -20u.

nOMeen paar Imrodukuesessfcs, vooral ge-
richt op rtresrssrudenren. Vanaf de krokus-
vakantie richt utvssrs zich bovendten eh-
pikiel tm d...ze uiestssiucemen. die vaak
mei schijnhaar onoplosbare computerpro-
blemen gekonfronteerd worden En op dit
moment loopt de HTML-wedstrijd, die de
srudenren mei de mooiste homepages
bekroont, Welkom in de wondere wereld
van de compmerlreaks.

Qulnten Boijen
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Studenten stellen alternatief mobiliteitsplan op

Over de grens van de kritiek
(!)anaféén december jotl9slleden

ts de eerste fase va" liet nieu-
we verkeersirkulatieplan voor

de uuven5e binnenstad van kracht.
III 1999 zou het volledige mobiliteits-
plan \/oor Leuven voltooid moelen zijn.
Hel mohiliteitsplan is al meermaals
vanuit verschiliende hoeken onder
vuur genomen. Ook de studenten zijn
niet eelt' gelukkig met het mobiliteits-
beleid Vatl de stad. Veto liet de matl
achter het plan aan hel woord. Alles
over bet tussenotan en de stations-
buurt op pagina acht en 1If~getl.

De studenten nemen In grote male
deel aan hel Leuvense verkeersgebeoren.
Voor de eerste akties rond mobilill~it mor-
ten we dan ook al enkele jaren teruggaan
in de geschiedenis. ZO"n drie jaar gekden
besloten de studenten om op een konsrruk-
lieve manier te bouwen aan een degelijk
ahcm ....ief. Velo. Sindsdien werken de stad.
de uurversneu. de krlstefjjke vakbond en de
uudcmcu rij aan zij om Leuven wat ners-
vriendelljker te maken. Toch kan men Leu-
ven bezwaarlijk echr lietsvrteudelijk noe-
men. Vorig jaar waren er dan ook verschil-
lende fletsaktics van het Groen Jongeren-
netwerk Gt·nu(.'g. Ook soctate Raad (Sora)
reageerde - door middel V,In een eisen-
platform - op de plannen van de stad in-
zake mcbüucu.

011 jaar heeh de werkgroep mobiliteit
gepoogd IJm de grens van de kritiek te over-
sliJgen. Ot' werkgroep heeft een alternatief
mobilheusplan voor Leuven opgesteld. dal
llrijdag gestemd zal worden op ut" algemene
vergadering van Sera. Het plan wil meer
zijn dan een eisenplatform. hel wil vooral
aanzenen tol dialoog, De werkgroep hoopt
d.lll (lul.. "p d.· /lollig" r"'IIIU1\ \',1" de cru-
drillen en van de bevoegde overlu ..xk-u.
veto keek het plan al even in.

In een kort voorwoord stelt de werk-
groep dat hel geenzins de bedoeling is om
eell ~I'clletje autumobêllstjc-pcstcn te spe-
len, ten knipoog naar een bt-p.laldl' p,el'!>en
sommige beleldsmcnsen dk op dre manter
ieder dehat ten grondc met de studenten
Uil de \\It'S gaan. De werkgroep \.rm.clrrijh
haar plan ab een plt-idO(,j voor een leclbare
stad. Ze stelt dat er nood IS aan een lntc-

graal beleid op het vlak van ruiuuelfjke or-
derring en moblllteh. Stadslnbreiding lijkt
hierbij een belangrijk gegeven. zo moeten
woon- en werkplaats terug dichter bij el-
kaar gebracht worden, Een stad moel ech-
let ook een minimum aan groen en ont-
spanningsmogelijkheden voomen. aldus de
nota.

In de voorstellen van de werkgroep
wordt er onder andere gepleit voor een
herziening van de üetsboeres. sera heeft
ook besloten om hel idee van een klachten-
buro verder uit Ie werken. Zo wil ze alle
klachten over het polltionecl optreden in
Leuven registreren. Ook ruimere klachten
in verband met mobiliteit en studenten zul-
len verzameld worden om mei konsrruk-

Stilstaan bij mobilllát

Basel als schoolvoorbeeld

Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
G"'itserlat1d geldl als het mekka

van net openbaar vervoer. Haar
punktualiteit en e{{idëfrtie

wordt alom geprezen, Even ter plaatse
een kijkje nemell, Zevenjanuari /997,
Ba,çel1i9t er besneeuwd bij. De tram
staat ons bJijkbtlar buiten op te wach-
ten. Heel Btlsel is doorweven meI een
fijm'ltIzi9 tramnet, Hier en daar zie je
1109 wel eens een bus die een aanvul-
lende rol vervuld. Wachttijden WIII

meer dan vijf minuten I'ormen een
uittonderinq.

De trotse trammanager: 'Vorig jaar
hebben wc meer openbaar vervoerskaarten
verkocht dan dat er auto's zijn. Zdfs de
bankdirekteur gebruikt hier de tram, Lnke-
Ie jaren geleden is er bij referendum be~li~t
dat er geen openbare parkeerplaatsen meer
mogen gebouwd worden. Al in '71 heeft de
overheid beslisi dat hel openbaar vervoer in
elk vervoersplan absolute prioriteil moet
krijgelI." En W,II denkt de fietser hiervan?
We glngcn op loek naar de plaalscJijke liet-
serscond. maar die was in geen \elden 411
wegen te bespeuren.

Dan m,1,H naar een fwtskocncrdlenst.
Basel telt twee Itetskocricrdtcnsren. wat
goed is voor zo'n dertigtal half1ijdse arbelds-

plaatsen. -aaset telt heel wat fietsers, Toch
is het beleid niet echt Hersvnendeljjk. Er
Zijn te weinig maatregelen die her autoge-
bruik orurnoedigen. Bovendien hebben de
meeste autogebruikers hier een vrij aggres-
sid rijgedrag. Met de tram erbij zorgt dat
ervoor dal het netsen een dagelijkse over-
lcvingstochr wordt. Ons sukses is eigenlijk
vooral te danken aan hel feil dal we ge-
woon sneller en goedkoper zijn dan de tra-
ditionele koerierdlensren". aldus een woord-
voerder. Toch kan men moeilijk ontkennen
dal men in zwnsertaud al heel wat verder
51,1aldan hier. Het openbaar vervoer vonnt
er een degelijk ahemauet voor de auto.

Tijdens het gesprek mei Ulrich Keppler
tate p. 9) werd de mobüheltspectallst even
met deze verheugende feiten gekonfrou-
reerd. Waarom Is dil in Vinanderen blijk-
baar zo moeilijk re realiseren?
urrtch Keppler: "Er is een wezenlijk ver-
schil tussen de verkoersproblematiek van
Zwitserland en Bclg!c. In Zwitserland is er
"leer vroeg vanuil ekologische overweging
naar dat openbaar vervoer overgestapt. Hel
eerste abonnement werd dan ook als eko-
abonnement gcmtroduccerd Men vond
zich makkelijk in deze filosofie. Wij moeten
0111.:(' filosofie voor een stuk als een anti-
autolilusofle verkopen, met een negatieve

tleve voorstellen naar builen Ie kunnen ko-
men. Het idee dat getanseerd werd door de
werkgroep mobiliteit heeft heel wal media-
belangstelling genoten. Nu wordt er g~acht
aan de verdere uitwerking en bekendma-
king.

Onder de voorstellen van de werk,
groep mobilhett vinden we ook enkel klas-
siekers terug. zoals de eis voor meer en be-
tere fietssta!lingen. Toch zijn er ook enkele
opmerkelijke nieuwkomers. bijvoorbeeld
hel idee om een GLT-net (zie p 11) in Leu·
ven In Ie voeren. Ook wijst men op de ver-
antwoordelijkheid van de KU -Leuven als
grootste werkgever in her Leuvense. Bin-
nen de werkgroep zeil bestaat er een vrij
grote konsensus rond de nota. Hel enige

diskussiepunt is de els om studenten de
mogelijkheid Ie bieden om deel te nemen
aan hel bewonersparkeren. De werkgroep
heeft dil punt dan ook weggelalen uil haar
voorstel doch gevraagd aan de kringen om
Zich over dil probleem te buigen. In hoe-
verre wordt de draagkracht van de Leuven-
se binnenstad bedreigd door her aantal SIU-
dentenauto's? In welke male verhouden
studenten zich anders tOt deze stad da'n
Inwoners? AfwachtIn wat het wordt.-

Thlerry Laenen
MeI kfa.hun inzaq mobiliuit of meI konkrelt
voorstetien ofvra!lt) k.an men sluds bij sora. 'S
Mánsstraal ,. terecht, Td. 21.95.41.

•
•

geladenheid, Terwijl men in Zwitserland
vilnuit een positieve mouveuc ven rok, Er is
natuurtijk ook een serieus geografisch ver-
schil: in Zwitserland heeft men bergen mei

het in zwnsertaud veelal om stedl'lijkl-!
openbare vervoersmaatschappijen. De stad
kan dan het budget voor he! openbaar
vcrvoer en dal voor he' bouwen van park-
ings gerfchr op elkaar afstemmen. In onze
Sleden wordt men enkel gekonfromccrd
met de klaclueu over de inrichting van de
straat en het gebrek aan parkeerplaatsen.
Op de altemane ven heeft men hier eigen-
lijk geen lmpakt."

Thierry t.aenen
valleien, waar de
mensen wonen. Het
is dus vrij eenvoudig
om daar één as Ie
leggen naar het cen-
rrum. Men heeft daar
ook de tram zoveel
mogelijk een eigen,
vrije bedding gege-
ven. WIJ hebben in de
jaren vijftig de tram
nog ultgeroeld. Ook
IIU denkt men er in
sommige steden nog
aan um de tram terug
Ie dringen in plaats
van te vcrsterken.~

_In zwnsertcnd
heeft men ook een
fiskale ondersteuning
gegeven aan de ge-
bruikers van het
openbaar vervoer.
Het openbaar vervoer
heult er geen negatief
imago, Tenslotte gaat

LEEfT(//) /((/8EJ/!/J
flifLMCf)I!t1I1/? tr/dM

) ) )
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Professor Smets over de stationsbuurt

"Verkeersvrije straten met
hamburgertenten en Bata-shoes"
Orietkoten weg? Een gebouw

van de Lijn op het stations-
plein? Megalomane toestanden

met een tunnel onder het Martelaren-
plein of een goede bereikbaarheid en
doorstroming? Hel zij'. slecMs enkele
vragen die de herinrichting van de
.stationshuurt - van de Diestse- lot
aan de Tiensevest - oproept. Profes-
sor Smets, stedebouwkundige van het
Projektteam Stadsontwerp dat de
plannen uittekende en gaat uitvoeren
als projektmanaqer; geeft lekst en
uitleg bij liet i"grijpe"de en "iet on-
omstreden projekt. dat jtl een eerste
fase al meer dan anderllalf miljard
frank :al kosten.

De reahsaue Vim de ee!"SIC I<I~ omval de
heraanleg van hel Martelarenplem en om-
nngende wegenmrresrrukuu.r. De werken
beginnen eind 1997 en zullen twee Jaar in
beslag nemen. Daarna volgen Iase twee en
drie, de bouw viln - onder andere - so-
dolle wontrigen op de vroegere werkplaats
van de spoorwegen en aanvullende kan-
toorruimten en woningen aan de Tiense-
vest. In de eerste rase worden de tunnel en
bijhorende parking onder Martelarenplc!n
vóór lIet Stiltion gerenlfseerd. samen mei de
bovengrondse inrichting van het Martefa-
renplein en busstation (zie fO(0). Daarnaast
wordt dl' voetgangerstunnel - met kern-
merstèle voorzieningen - onder de spoor·
weg verbreed en het dienstgebouw van De
lijn opgetrokken. Een Iietsenstalllng, ge-
schikt voor 4.000 stuks. wordt voorzien.
Voor hel starlonsgebouw komt een lang-
werpig opgehoogd voetgangersgebred. De
ovenge ruimte IS voorbehouden aan bus-
sen, ta "i's en auto's die treinreizigers opha-
len en afzetten.

bij de Lijn kwam er lachtijt miljoen vriJ om
het openbaar vervoer te verbeleren
Manuel de Sola Morales werd gevraagd urn
als architekt de plannen een te vullen,
onder onze supervisie. De Groep Planning
(zie artikel p- 9) heeft - ook onder ome
supervisie - het aspekt van de mobiliteit
uttgewerkt.»
Veto: Hu plan lijkt d~ aftchwlill.!J {.,tUWtl.
KtJs(/·Lc nog 11 versterken door htf \'trbr~de
mvulien vatJ d~strook VIII! d~ rlllg IWII J(
Tiens~t.
Smets: -önze
hoofdbekommernis
was noduens om
de kommurukauc
tussen Leuven en
Kessel-Lo te ver-
sterken. De spoor-
weg blijft een on-
overbrugbare schot-
ding. Ol je daar nu
bouwt ol niet.
maakt niks Ult. we
hebben gekozen
voor een bebou-
wing die een grote
transparantie bledt.
De huldlge voergen-
gersbrug is omoe-
relkend.kwa velllg-
heid en dergclljke.
We zullen deze
laten uitkomen op
het Martelarenplein
zelf. De voetgangers-
tunnel 7..11 verbreed
worden 101 een
straat van acht me-
ter. Die twee pun-
ten vormen de ide-
ale aanknoplngs-
punten in het sie- Dan mott u dt obt/iJk wtl t'mf wtgd~nkm ..
delijk weefsel mei de

6.000 frank per vierkante meter. Zoiets
moel ook tenderen, hé. Voor een boven-
grondse verbinding "Zouje ook meer dan
zes meter hoog moeten gaan. en dan krijJoC
je oplossingen zoals In het xcordstcuon van
arU~SeLH
Veto: Daar neom u Iwl een teer m~!Jalomarlll
voorbeeld .
Smets: -Jn. dat klopt. en de praktijk heeft
uitgewezen dat zulks met haalbaar Is. Kwa
mobiliteit moel je ook verder kljken. De
hele agglomeraue moet daarbij betrekken

Metselaar straten die daarop uitkomen.e
Veto: Votlg(mg~tl/nntl5 zijn nu nitl bepaald
dl mttst aangttJ/lmt verbrndrn!Jj;IJf1rnttntussm
twee äetm van Uil slad. Waarom '1111boven·
gronds gaan;>
Smets: «Dar heeft te maken mer de helling
van het terrein zelf. De kostprijs van een
brug komt bovendien op 16.000 frank per
vierkante meier. Een runnel kan reeds voor

werden. en dan heb je hel ook over de
JUlO. niet alleen over voetgangers of flet-
5ers. We letden het autoverkeer op een na-
tuurfijke wijze af langs de vuurkretsentaan.
richting ring en niet meer langs de vesten.s

Martel Smets: _De basjsplannen, die
dateren van 1992. zijn eigenlijk een beetje
dode letter gebleven. Met het aamreden
van her nleuwe stadsbestuur kwam er wal
animo In de zaak. Lobbywerk zorgde ervoor
dat het nieuwe prcvlnctehuls ui komen op
de I)laats waar wij het voorzien hadden en

Zuigen

Velo: IR g~pland~ ondl'r!irondrt parkin.q voor

Koffil vrrkur·d

J80 a!lfo"saan hll stalion ru(tfl rlXh hll wrkur
aan.'
Smets: .Ja. neen, Jij kan dat denken maar
ultelndëlijk is dat niet zo. verkeerstmulatles
door de srudreburc's Tracer en Groep Plan-
ning tonen aan dolt het verkeer toch zal
vcrmini!eren, want hel verkeer zal langs de
nuurd\~stzijde van Leuven omgeleid wor-
den. De tunnel vóór hetslation Is zclr~ niet
nodlg, hij dient alleen om de doorstroming
naar d,c brnnensted te verbeteren en om de
busscrvece tI.' optimaliseren. Je weet dat de

bussen nu altijd vastzitten in het autover-
keer. Wel. dat wordt opgelost door auto's
ondergronds Ie leiden._
Veto: Dt gelwun oplcming leidt er volgttl5 som-
m'gm juiu tot dal dl doorstroming aan dl Dies/-
Slo en ,Ir Tfrnstwst nog motif,jkrr "lalworden
Dt leefballrhtid van dar IW!(Inglb,rdrn mi er
duar jui:rl op /lchumi/gaan. Ook park«rp/aa/srtt
aan de tll/uul vrrslerkw de knetpumen.
Smets: "Wat je zegt 2.0U kunnen, maar
samen met Tracer hebben wij toch voor de
tunnel gekozen om de verbinding te ver-
beteren. Het is uw woord tegen het mijne,
natuurlijk. Ik denk dat het beeld van een
tunnel bijzonder bezwaard is door de run-
nels In de k,leine ring rond BrusseL-
Veto: Men pakt IIn prClblenn aan hn station
aan. MeI Uil hoeftJursysttem kon men d~ ar/t"·
vrrbindi"9 doortemppen N,j mCltdigf mrn htt
I~rkttr misullitn IIIUaan, maar men 'rvliJI ,Ir
all'" (10kIJÎttll:JlII
Smets: _Juist tstilte). Je moet weten wal je
wil. Ik ben zeer argwanend tegen de filoso-
fie om ervoor te zorgen dat het verkeer
nergens komt. Toegankelijkheid is een bron
V.ln - stedelijk ~ dtnanusme. Laat ons
eerlijk zijn: Leuven is met de bmucustad.
het gengraficrh centrum van de agglonler-
aue ligt in de stadonsbuurt. Het struktuur-
plan vlaandoren moedigt denslfik.1tit' rond
de stutfens aan. I)at heelt een aantal ne-
venetrekten. die Wilt mij betreft zdh post-
lid zijn. Het gevolg van dit plan zal zijn, dat
de algemene grauwe sfeer dk mnd stations
hangt, 7...11verdwijnen.»
Velo: Dmsifika/it, oker. Maar bijwJCrbtl/d hel
hUIdige LtuVlns,.mobilittitsplatJ b~kijkf alleen
hel gtbitd binnen de ring, alwf mobilittit daar
ophoudt Dil oordt trouwms t'olledig It:JlIIge·
wtrkt door projtkltn alJ de Brabanthal en het
industrteterrein van Haasrode, dat kwasi al/ttll
mtt dt auto v/Olbtrtikbaar is.
Smets: «Dat klopt. De Brabanthal is onder

vervolg op p. 10
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~ Ulrich Keppler over het Leuvense lussenplan

(l)el "ieuwe verkeersirkulatieplan
voor de Ullvelue binrumstad is
op één december vml start ge-

,90011. Hel wordt de automobilist in de
stad weer wat moeilijker gemaakt,
Inaar wat is de achler1ig,qende 1;1050-
fie? Vanwaar die keuze voor een 'lus-
.~e"Jysteem'? Heeft de hemanleg van
de stationsbuurt ell de uitbreiding
van liet lussenplan i" de binnenstad
geen negatieve gevolgen voor de leef-
baarheid lanqsheen de invalswegen
en de vesten? MeI deze vragen stapten
we naar de Groep Plamlill,q. onder .
andere beketui "al' hef Brugse mobi-
Iiteitsplan, die momenteel een studie
uitvoert rond de verkeersleefiraarneid
aan de rand va" de stad. 111 afwoelt-
li"9 van de eerste resultaten .1.1011(1
sredeboflwkundig j"gf!niellr en mobi-
titeitspedalist Ulricn tçeppier om te
woord.

Ulrich Kcppler: -De interesse van Leuven
voor een struktuurplan gaat lerug 101begin
jaren zeventig. Als één van de eerste ste-
den. na Brugge (1972) en Bergen, dacht
IJlen aan stadsvernieuwing. Verkeer is daar-
In een belangrijk dement. ltct eerste lus-
senplan in Leuven omstond toen. in hel
kader van hel struktuurplan. Daar is met-
een hevige reaktie op gekomen van onder
andere de middenstand en bepaalde akue-
Groepen. waarnet dan later vzw Langzaam
Verkeer (een Leuvens studlebure. nvdr] is
ontstaan. In 1976 deed men een tweede
poging om het verkeersprobleem in Leuven
aan Ie pakken. met hel verkeersvrij maken
van een stuk van de mesrse- en van de
BrussdSestraat. Later zijn er nog wal pogtn-
gen geweest om het lussen plan effektief in
te voeren. In 1986 kondigde schepen Bart
Massart. ter gelegenheid van de invoering
van het verkecrslrkulatleplan in Roeselare,
vol overtuiging aan dal men binnen bet
jaar ook in Leuven een nieuw verkeersplan
ZOI/hebben. liet was echter wachten 101 in
'91·'92 toen de toenmalige burgemeester
(Vanslna van de CVp, nvdr] met een eigen'
mobillteltsplan naar builen kwam. Toen is
het konsept van een volledig lussenplan
ontstaou. en dan hebben wij de opdracht
gekregen om dat plan Ie toersen. In '93
werd het plan dan 111$proefprojekt ingl"
voerd .•

Sirkulatle

Veto: lil u dali tliJmfijk mrt mtl Uil konstrt
uil dt ja'tn Z~II/r!l dt:lldt aul" \lOOr(lpS/tle
xeppten .Ja. maar hel lussenplan is een
vcrkccrsplanologtsch konsept dat men kan
toepassen op dk~ aed rnet een radrele
vrrukruur. 70ab Leuven. In steden met een
rasterstruktuur. zoals in Roeselare. zal men
andere konscpten hanteren. Hel vcrschil
lussen onze vhie lip hl'l luswuplan en de
Rrit~e bakermat I~.dat wij een lussenplan
altijd i11~('('11 integr;lIiemodel genen heb-
ben, wanr alle vervoerswljzen lip een
gelijkwaardige wijn' naast elkaar in
dezellde rulnue annwezjg zijn. Ou, geen
gescheiden sIclsd met fietspaden en vrije
busbanen, Hel Is de bedoeling om delen
van de stad beretkbaar IC houden voor dt·
wagen en tegelijk te belenen dal de wagen
zomaar kriskras door de stad kan rijden.
Vandaar dal het toegepast wordt op die
radiale struktuur. Men koncentreert het
autoverkeer als ontsluhtngstruktuur op een
aantal hoofdwegen, die historisch die funk-
tie droegen. Op die manier kan men de
tussenliggende woonwijken ook zo rustig
mogelijk uhbouwcn.»
vero: Mtrr kan zich loch WOJIvragm tltlltn bij
dl ktUlt van IHpaafdl tussen. Op wtlkt basis is

"Het echte probleem zijn de
priveeparkings van de unief"

dtU !Jtbturd?
Keppler: -neze is gebaseerd op de hlston-
sche struktuur. Belangrijk is de verbinding
van buiten naar binnen en de luukries die
in een straat aanwezig 'lijn. De 'rrensesnaat
en de Blijde Inkomststraat vormen het ver-
lengde van de Tiensesteenweg en de Naam-
sestraal van de reecmsesrccnwcg.»
Veto: 1" htlverkumrkllia/itplllll wittmm dl
Ti"!Jgtbmikrn als verkrersleidet; maar \VIIImet
dt IttjbaarJuid \'QI! dt ~'t5Im?
Keppler: .Mij hoor je niet over dé ring
spreken. In Leuven spreek ik altijd over de
ring - dat is dan de ~mgel- en de veslen
Het verkeersplanotoglsch konsept dat wij in
Leuven uitwerken trarh t het vcrkeer dat
van buiten korm zoveel mogelijk naar de

nntwikkellngsas die men moel opnemen in
een openbaar vervoerstruktuur. Een derde
as is eigenlijk de oude historische as Dlest-
seneenweg-stauon-cemrnrn, met verderop
de Brusselsepoort en het Cerakomplex.
üuar hebben we dan hel begrip verveers-
kerndor nrgeplakt. Voor het openbaar ver-
voer is hel dus belangrijk dat zoveel moge-
lijk lijnen deze ontwikkelingsassen aandoen.
Daardoor geeft men mensen de kans om
niet alleen met de wagen. maar ook met
openbaar vervoer dele funkties te beret-
ken .•
Velo: Or huidi!Jt nllldparki".'1f Z'Ïn loch !}tIt·
.'1t11lan:J5de vaten tri dus in Uil WO(JII!ltb,td?
Keppler: .Ja. je hebt de parking aan Phi-
hps en aan Bodart. Zelfs de aeuousomge-

(fora Anll Brits)

singel Ie leiden, omdar je daar geen knus-
punten hebt ~dit ts het stuk vanaf de Seclla
tot dl' Brusselsepoon. nvdr). vena! de Bn15'
selscpoort krijg Je een konflikt lussen de
verkecrsfunkt!e en de leefbaarheid. De ves-
ten daarentegen maken dec! Uil van hel
lolale woon- en leefweefsel. waar we het
storend autoverkeer zoveel mogelijk moe-
ten verminderen. We proberendus her ver-
keer dal over die ring wil over de singel Ie
laten rijden lot aan de KapucIjncnvoer.
waar men aansluiting heef met de A2 en
Celestljnertlaau. Dat is hel ondcrllggend
planologisch konsept. Daarbovenop nemen
we een aantal randstedelijke ontwikkelin-
gen op in een openbaar vervoerstruktuur.
dat drager wordt van die ontwtkkellngen.
De srancnsorngeving en de vesten, tot aan
Philips en naar de urnversneu toe en verder
het Industrtererrreln van Haasrode. ts zo'n

ving is een soort randparking nol.. r ht'l oen-
trum toe. vanwaar men dus IC VOl;'I gaat.
Dele Ilarking~ bedienen anderzijds ook an-
dere funktics in dt: huurt. zoals
bijvoorbeeld hel station. De echte
r.1I1d)l,1rkillg~,en dan heb ik hel ever hel
systeem van park-and-rtde, moeten verder
van het ecrurum gelegen zijn. Bijvoorbeeld
Gasthulsberg en Kessul-Lc, ecu eind voorbil
oe NMBS·werkp!ilil15.*

Kronkel

Veto: lol de parking aan hel netion nw park·
and·ridtrysrttm lIitt ondermijnen?
Keppler: «Neen, ik vind dat dergelijke beo
slemmingen ook met de wagen bereikbaar
moeten zijn. Het is een zoeken naar een
evenwicht. Vijfduizend autoparkeerplaatsen
is teveel, dan hyporekeen men de ornge-

vlug. Ofwel gaat men met de bus als voer-
transpon naar de trein - maar dan moet
er een beter openbaar vervoer zijn - ofwel
gaal men mei de auto. In Leuven heeft
men maar één openbaar vervoer en dal zijn
de regionale lijnen dre dan in het Leuvense
lelf eigenlijk tot een soort stadslijnen ver-
worden. ZIJ n<Jnen ook niet altijd de kort-
ste route, maar-maken alle mogelijke kron-
kels. In Brugge Is er een dubbel systeem.
Enenijd~ zi~ er de regionale lijnen die eu-
kei een aamal belangrijke punten aandoen.
Anderzijds Is er hel sledelIjk net dat op een
fijnmalig~- manier d:,lvijken bedient. Dal is
echter z('t:r duur.. .
Veto: Er zijll NO!} extra lIutûparkurpfat:ltsm UI

hrl S/adc(IIlrum !lip/alld, lU/fit dit hn autover-
Utr niet t:lt:II/?
xeppten «Het probleem in Leuven is dal
alle openbare parkeerplaatsen eigenlijk aan
de kam van dc H'sten gelegen zijn. Dh wil
zeggen dat, als men de stad met de auto in
wil. men prakrtsch automatisch over de
VCSICIl ol een deel van de vesten moet. In-
dien men daar een lekere uitdunning wilt
verkrijgen. dan 7,.:11men dat verkeer zoveel
mogelijk langs de singel moelen sturen en
op één plaats moeten opvangen. Hel beo,
stemrntngs- en bezoekersverkeer kan beter
naar één of twee plekken geleld worden, "Er
moet dan ook wel CCIIgoede signalisatie
zljn die aangeeft wanneer de parking vol ts
Rond die parkings in hel centrum is hel ,
parkeren toch beperkt tot bewoners. Kwa

-

,
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parkeerbeleid Sla.:ltmen in Leuven atrame-
lijk ver. Op het hele openbaar domein Is \
het langparkeren eigenlijk niet meer moge·
lijk. Hel echte probleem van Leuven zijn
eigenlijk die drte- tot vierduizend private
parkeerplaatsen van de universiteit en de
Boerenbond .•
Veto: l'ÏII er keil/likten pwust mrt de univer-
Siltil Dm ins aa" en problum u dom?
xepplen «ra.er zijn konrakten geweest.
Er zijn ook pogingen geweest om een naar
soon van vervoersmanagemem te gaan
zoeken. maar men heeft daar eerder wel-
gerachtlg op gereageerd. Maar ook vanuit
bepaalde studentenmilieus heelt men duf-
delijk gereageerd tegen hel feit dal men zijn
auto nter meer In Leuven "kwijt ~eraakt.~
Veto: Moden dt ttudcnten dan lIitl dntffde
rechtm hebben als inwoners?
Keppler: aHCI gaal hier niet om een nieu-
wc maatregel, hé. Hel is steeds meer een
loeken naar een evenwicht. Wal hebben
we nodig aan bereikbaarheid. ook met de
wagen, en vanaf welk moment wordt die
wagen lO dominant. zo overheersend dat je
daartegen moet reageren? welke vorm van
duurzame mobillteitsontwikkeling kan ik
ondersteunen met een bepaald hdeid? In
Leuven Is dal in eerste instantie het ners-
verkeer. Hlcr wordt er in crn uur tijd door
alk .:lUIO'S samen een kleine 140000 kilo-
meter gereden. Daarvan legt tets minder
dan eenderde l'en alsrand af die korter is
dan vijf kilömeter. D;lt is hel potentteel
waarop meI hel fÎ<'tsbelcid~plan, als ouder-
deel van het verkeersleefbaar heldsplan,
moet mgcspccld worden. Een tweede gHK'p
7ijn dil' eurogebruikers die tussen de vijf en
d[' vijfllen kllmneter moelen afleggen. Die
UHI men met ecu nieuw stedelijk openbaar
vervoer moeten kunnen opvangen. De rest
komt V,I11 builen Leuven en dan zitten we
op het nivo van het streekvervoer en de
NMBS .•
veto: Pltlt // 1111 rr!lmlijk voor het Brll!JSt Optil'
baar ~'tn'MrsyJ/ttm?
Kep))ler: «Grotendeels .....1'1,ja .•
Veto: Is dm IIIt/l'trsclmkktli;k dl/II'?
Kcppler: «Ja. dat kost geld. De eksplona-
tierekening van hel Brugse openbaar ver-
voer is jaarlijks 100 miljoen meer dan voor-
heen om éénderde meer reizigers te krijgen.
Openbaar vervoer kost geld en slecht open-

vervolg op p. 11
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Architektuurweek 1996: Existenzmaximum

400.000 nieuwe woningen die geen
plaats mogen innemen
Gouwen aan de leiband?' heette

de uiteenzetting elf het debat
over lid nieuwe Ruimtelijke

Struktuurplan Vlaanderen (RSV). De-
ze gespreksavond kaderde in de archi-
tektuurweek 1996, georganiseerd door
de studenten burgerlijk jngenieur-
architekt in het praclJtigt, voormalige
Rijksinsutuut voor Technisch Onder-
wijs (Rito), een gebouw van Henry
Vatl De Velde (zie Veto von"ge week).
Dat dit plan al hee! wat stof deed
opwaaien bewijzen krantenkoppen als
=Struktuurplan doet aan CeaucesclI
denken" of "Struktuurplan bedreigt
Zuidlimburgse dorpjes ." wie dan ook
een ll00goplaaiende diskussie Ilad
verwacht tussen mensen met verschil-
lende visies op ons sredebouwkundig
beleid, kwam bedrogen uit.

De avond begon in de desolate - en ook
wel wal koude - 'refter' van de voonua-
hgt' technische school met een uiteenzet-
ung door Louis Atbrectns, mede-auteur van
hel Ruimtdijk Struktuurplan Vlaanderen
(RSV) voor een tachtiglal archfrekruurctu-
denreu. Tenvijl de ga~racliatnren monotoon
w<~l1Idl'11 ging professor Auirecfus over rot
een rcvr abstrakte uit lel: over wat IU'I RSV
nu eigenlijk i~. Voor een buttenstaander
leek het wel alsof er die avond nlcts dan
open deuren werden ingestampt: ·Wo:.moe-
ren de hntbebouwing beperken en de molu-
111('11 verhogen" ol 'We moeten de behoef-
ten onderroeken voor woutngbouw, land-
bouw eIJ mdusme Meer wegen teveren
alleen mailt meer vcrkeer t'P, - Nkuw in
her RSV bleek dal de provincies ook een
vinger in Je pap krijgen over hun rutnne-
lijk beleid en dat enkele belangrijke prfnci-
pes worden vastgelegd waar de overheld
zich in de toekornsr aan 70U moeten hou-
den. ltlal~ duurzaamheid en draagkracht
van een omgeving.

Wie verwadure op hel gemeentehuts
waar het RSV ter inlage ligt tIJ! begin te-

Smets
vervolg van p. 8

::

hel vorig bestuur gebouwd, Ik geel een an-
der voorbeeld. de nieuwe sporthal. F.t was
sprake van een vesugtng op hel provinciaal
domein in Kessel-La. Wij hebben ervoor
gevoduen om de hal op de oude werk-
plaats van de NMBS te krijgen (aan de
ülestsesteenwcg]. Zo I('h de nabije parking
dubbel. overdag en 's avonds, Dal is een
nieuwe manier om mcbllfteh te benaderen,
namelijk de verdeling van de verseersoer-
ten over verschillende vervoersmiddelen. ..

Hamburqertent

,

• Vroeger zag men mobiliteit louter als
auto-mobiliteit. Nu komt men tot een 'mo-
dal split', dl! wil zeggen dat Je de plaatsen
kwa toegankelijkheid verdeelt over de
verschillende vervoersvonncn. In Leuven
betekent dil bijvoorbeeld meer aandacht
voor de fietser dan in een andere stad om-
dat er-meer nudemen zijn, Dat wil echter
niet zeggen dat de auto geen plaats meer
krijgt, maar de auto moet een plaats krijgen
die hem roekomt. Daar geloof Ik in, Ik ben
dan ook geen voorstander van a priori ver-
keersvrije straten, Die trekken een bepaald
publiek aan, wat leidt tOt hamburgenenten
en Bata-shoes. da's overal hetzelfde. Het
verkeersplan voor de binnenstad houdt
daar vojgens mij nog Ie wehug rekening
mee, absoluut, hé.»
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bruari - enig kunkreet zicht te krijgen 0)
de invulling van zijn omgeving koml bedro-
gen uil. Het RSV is vooral een abstrakte
bundeling van principes en richtlijnen die
pas in de algemene plannen van aanleg
(APA) in konkrete vorm zullen gegoten
worden. Zo voorziet hel RSV een behoefte
van 400 000 bijkomende woningen binnen
vijftien jaar. En dat voor een gelijk blijvend
aantal gezinnen. Anders komen daar nog
eens 300 000 Ie saneren woningen boven-
op en die moeten ergens plaats vinden,

Ander ojfermarertaal leen ons dat per
jaar in de dienstensektor de nodige werk,
ruimte mei acht vierkante meter roeneerm.
voor een stabiel blijvend aantal arbeiders.
Een andere opvallende trend waar hel RSV
voor gekozen heelt, is de vcrsterking van
de stad dit' lendfdt'niJd meer leefbaar moet
worden. I'IQ(' valt dh dan te rijmen mCI het
principe dal de gebieden rond de steden
niet nog eens ek~1ra belast mogen worden?
A1bre(_ht~~"De steden moeten in funktie
van hun draaglrachl een taak roegescho-
\l'1J krijgen up woongebied en tnduvrrteel
gebied. Door ~Irategl'>('ht' projekten - 1.O<l1~
de venueuwtng van de Leuvense statton-
somgeving - wil de 0\ ('rlwid de burger
laten 7iell dat In-t ou-, menens i~mei h('t
ruimtelijk IN;leld_~

Reservaat

vlaandereu twslaat ongev eer 1.300,000
ha en na onderroek van de noden en de
verdeling van het aantal hekraren 1I10ei
naruurluk Ildgl'g,lJn worden of de rekerung
klopt In ~ijfeJ"ibetelent dit dat in 2007
vlaanderr-n 227500 hd " orunggebred '''11
moeten hwfiil'I).ET'komt 7.000hä1it'~.

terreinen bij bovenop de 55.000 ha op de
gewestplannen. Het natuur- en reservaat-
gebied wordt 38.000 ha groter en er komt
10,000 ha bos bij, Terwijl de oppervlakte
voorbehouden voor landbouwgebied blijft
steken op 750,000 ha. Dil is evenveel als
nu, maar 56,000 ha minder dan in het
gewestplan.

Uitvinding

Tot slol van de avond werd er dan een
debat gehouden over hel RSV met Louls
Albrechrs zeü, André Loeckx [architektuur-
teoreticus), Piet Van Cauwenbergbe (archi-
tek~ en vertegenwoordiger van' Archltck-
tuur ab buur') en Peter Renard ijoernalist
bij Knack}, dil alles gemodereerd door
Hilde Heyncn, archnekruuncoreuca. Piet
Van Cauwenberghe formuleerde enkele
bedenkingen: "Jullie weten toch allemaal
dat alle bouwpromoturen al Jaren gronden
nnen op te kopen en op tt' sparen omdat
het RSV nog altijd met in voege IS_ Ik lees
in he1'5oo bladZijden rellende repport dan
ool geen één bladzijde over grondbeleid.
Wal ik ook mis is Wilt er ouder a n.hltcktu ur
verstaan wordt in dat RSV.~ Peter Rcuard
wnv dan weer tevreden met 111.'1 feit dat het
RSV er cimlelijk kerm. Sutds 1975 was er
illlnll'r~ sprake van, Ouk in de bJ~i~dt}l.'i~tel-
Hngen Jil' daann verwoord werden kou hij
zich vinden Rcna rd- "Maar rocn vraag ik
nuj af (lJ de ruentalitcu van de adrrunrstra-
ucs lomaar van de ene 011 dt, andere dag
7..11 overslaan van khéntelivme naar korrekt
naleven van de regels. PolilId gaan niet
plotv plcchrlge kommumkanten worden."

Ue Bclgrsche 71ek1l' hlt,kt dus mdcr.
dJ"tt'iiTi_:';-\\~,i.: Ïe iki1kelï u1leenuo:.rwl'-lk

samenleving,
Reuard: "Ik vind het
ook merkwaardig dat het enige tijd geleden
leek alsof iemand de provincie. had
vergeten af IC sch;tHen en dal ze nu plots
meer bevfJegJhcid krijgen. Zijn ze daarvoor
wel terdege i~erichl, net zoals de gemeen-
ren trouwens?" Professor toeckx begon zijn
repliek mef( "Ik weet nog altijd niet wat te
denken van hel RSV. Positief vind ik hel
heruitvinden van de ruimte en de principes
verval in hel RSV zQals...het feit dal een
autosnelweg een ordenend element kan
zijn, dat er 400_000 woningen moeten
bijkomen zonder dat ze plaats mogen inne-
men. Toch mis ik de archnektcmsche kijk
die wel enige Ol'lossingl'n zou kunnen bre-
den. De dtskuscle of de stad vol of leeg is, is
geen sociolt~hdle kwestie maar wel een
archuekrculsche. Ik moet ook waarschu-
wen voor vooroorden-u zoals 'alles wal een
bolletje is, is goed en een lijntje i~ slecht.
Oubcgrijpeljjk h ook dal Brussel als een
wille vlek is weggevueden in het RSV."

TOl ~k\l lormuleerde Piel Van eau,....en-
berghe nul' enl.clt, bedenkingen die hij-pul-
Ie uil zijn crvanngcu ab architekt op het'
terrein- "Het i~ maar al~ we een degelijk
RSV hebben dal de architekt en dnddijk
eens hun idealen en prtncipee l'en beetje
gaan kunnen untptooicn 10 de praktijk en
dat we nit'l 7o.11~ vandaag gebeurd de ma- •
nonenen werden van de bouwpromom-
ren." Nog veel ....erl aan de winkel dU5.

Lortn Parys

Veto: Is ,.tt nrttlogiS(-htroni een perk-m-nde
vrrdtr van dt uadskern It VIXIrZ;tll.in plaats
vall roveet parkm!)s aniraat aan 11'ltggtn? Aall
htJ statton een duiUIldtal, tn rr zijn plannen
\llXJr dl' St, Barbarestraat. aan SI. Raf aan het
H. Hart, Dat Zijn er in totaat ren drirduiundtal.
Smets: .Ge moet daar maar goed mee te-
gen ZIJn, Men is onvoldoende aan 't naden-
ken over hoeveel plaatsen en de inplanting
ervan. Parkings die verder liggen, dat werkt
niet. Daar is Leuven IC klein voor. Als over-
stappen op een ander vervoersmfddel geen
serieuze tijdswlmt berekern. dan doet men
dat gewoonweg niet. Mijn tesis is dat -
ocharme de ftlckcs die wij hebben - de Il-
les in en rond reuven nog niet lang genoeg
zijn om van autobestuurders busreizigers Ie
maken, Daarom Slaat er ook geen kat op de
Phllipsparklug, behalve me. kerstavond of
ID, Als men denkt aan parkings van 500,
600 auto's aan de Naamsestraat en de Bar-
barastraar. h dal niet volgens de schaal die
het zou moeten lijn, ja.»
Veto: 111l1tdtbouwkll/ldigt kTl/l9t11 is htl
them.. 'vrrdirhllllg' ug ataueet. In plaats van
tr9t11f onolll90llntli terrtlll te ,qaan /IIpalmm,
pltil men meer 1'" mur voor em htrgebrulk van
beSlaalldt panden til lokutiet. Is de Vaartkom

Pfl'---
DRAR HES ft< ((-tir
GUN LAST

V/IN/

bijvocrbetfd gun btltrt p/aals l'OOreen weten-
schapspark van dt KU LtUvell aan het Ttr-
ItIll/lckvtld?
Smets: eDat is een heel.moeilijk dossier. Er
i~ een duidelijke synergie tussen universt-
ietten en het bedrijfsleven. De heersende -
belachelijke - tendens om al die weten-
schappers in een soort fermcue ICzeilen
heeft zelfs een naam: 'ncw pastoralism".
Het argument dal men ook altijd hanteert is
de noodzaak van een voldoende groot ter,
rein, Daarnaast wil men ook dicht bij de
autoweg - en Zaventem - zitten, Met een
goed gestruktureerd openbaar vervoer kan
je met de trein naar zeventem. maar soit,
Het is een mlte dat de vaartkom groot ge-
nocg zal-zijn voor een wetenschapspark.
want daar is echt niet zoveelplaats meer
vrij. Ik ken het dosster niet in al z'n ele-
menten, dus ik doe daar geen uitspraken
over."

Dicht

Veto: Als umlspfallO/00f/9ujl u adl1tS 111wir
brlall9rtjkt tt! iJrOlt dossitrs. Daamaasi VOtrl Ij
nUl111V studieburo ook projtktnt uil, Kali men
hltr lIitf sprektll ven btlallgtllwrmeng/llg?

Smets: .Ik probeer die zaken gescheiden te
houden, Ik vind dat het projekneem een
heel ander karakter heeft dan een studie-
buro. Men 70U kunnen zeggen dar.,; Bon,
boe werkt dat? De stad vraagt mij om ad-
vies Ie geven in bepaalde dossiers. verder
gaal dat niet, dat iSeen zeer algemeen kon,
trekt. Ik probeer wel kort op de bal Ie spe-
len en ook advies Ie geven over dingen die
men mij niet vraagt, Men zou natuurlijk
kunnen zeggen dat één van de belangrijke
dossiers het slatlOlISI)rojekt is en dat men
daar maar Iemand anders advies had moe-
ten over laten geven, Daar is een vermeng-
ing, Aan de andere kant Is dar niet zo'n
probleem omdat ik daar cèn andere rol
heb, die van alles 711 goed mfJgelijk te orga-
utseren. Ik kan u garanderen dat hel pro-
vladehuls niet lOU staan waar hel nu
gepland is, had ik niet wat misbruik

- gèmaakt van mijn IKlSÎtie. Mijn vraag is
dan: als je die posure gebruikt in dienste
van wal - in mijn ogen - juist is, is dal
dan zo verkeerd? Ik 10U er absoluut niets
tegen hebben om daarover een pubheke
diskussie aan te gaan met gelijk wte.»

Thlerry t.aencn
Ann Bries
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Agalev stelt tramprojekt voor

Sporen door Leuven
t)0rige week woensdag stelde" de

Leuvèhse Groenen luw tram-
projekt voor Leuven aan de

pers voor. Hel idee van de nerinvoe-
ring van de (ram i" onze regio is niet
nieuw. In 'Met hel verkeer de andere
kant op' pleitte ook de KWB (Kriste-
lijke Werk1Jemer:~;Beweging) in 1991
voor de heraanleq van de tramlijn
Leut.'Ol-Brussel via Tervuren. Deze
voorstelten kaderden in de ruimere
diskussie JIJ verband met mobiliteit in
en rond Brussel. Ook de Groenen lan-
seeräen het idee VOlt een tram reeds
tijdens de kampaqne voor de vorige
gemeenteraadsverkiezingen. Het bleef
eenter bij algemene eIJ vage stellingen
zonder al te veel konkreet sijfermate-
riaat.

ln zijn Inleiding Slei! de ontwerper van he!
plan. Agalev-gemeenteraadslid Frans Ou- •
mant, dat het autoverkeer in het stadsweet-
set teruggedrongen moet worden. anders
dreigt dit weetset vernietigd te worden. De-
ze stelling wordt grotendeels bijgetreden
door de ontwerpers van het 'verkeerslrku-
latjeplan V(}oT de Leuvense binnenstad',
maar de Groenen stellen zich vragen bij de
konkretlscring van de algemene doelstellin-
gen die in dit plan opgenomen zijn, ~Al!een
een goed Iunküonerend openbaar vervoer.
gekoppeld aan een ander parkeerbeleid.
kan Leuven nog redden van de autoverlee-
dertng", aldus Dumum.

car " I.. _ ....,..

Volgens de Groenen blijft de doorstro-
ming van het openbaar vervoer een pro-
bleem omdat het stadsbestuur niet ech t wil
weten van parkeenesmkites in de binnen-
stad. Ze ervaren de plannen van De lijn om
de frekwentie van het openbaar verveers-
aanbod te verhogen op de belangrijke as
station-Fochplein-Gaslhuisherg dan ook als
een stap in de goede richting, maar "te
weinig ambttteus". Dele plannen. zo zegt
Aga lev. zorgen bovendien voor nieuwe pro-
blemen: 7.0 rijden er momenteel gemiddeld
bijna 70 autobussen per uur doorheen de
Bondgenotenlaan. Deze toename van bus-
sen zal volgens de Groenen op termijn een
omgekeerd effekt teweegbrengen en als
hinderlijk ervaren worden. Vandaar hun
pleidooi voor de heraanleg van een tramlijn
ol een GLT (zie kader) in de Leuvense bin-
nenstad.

Mini

De huidige generatie dieselbussen zou
te veel geluidshinder en luchtvervuiling
verocrzaken. Bovendien is de bediening
tussen het statlun en het Föchplein onregel-
matig en lijn bussen vaak het eerste slacht-
offer van de Hles. Ook voor de kleinere hi-
bride busjes ziet Dumont enkel een aanvul-
lende rol weggelegd. De huidige plannen
om minibusjes in te leggen op de belangrij-
ke openbaar vervoersassen kunnen volgens
hem geen waardevol alternatief bieden
voor de automobilist. Men pleit er bij de
Groenen dan ook voor om op termijn op de

~
........ p+.

De GLT,een tram OP banden
De dieselbussen die de Leuvense binnen-
stad bedienen zorgen voor heel Wilt ver-
vlliling - al blijlt de bus in het stadeen-
trum heel wat mllieuvrlcndclijkcr dan de
aUIO - en worden steeds meer als last er-
varen. Bovendien zorgen ze voor een ver-
hoogd onvelllghejdsgevcel bij de zachte
weggebruiker. Hel gemeentebestuur heeft
er dan ook VOO! gekozen om een aanral
dieselbussen te vervangen door ktetnere
hibride busjes. Deze busjes hebhen echter
weinig uitstraling en hebben een veel la-
gere kapaciteit. Als alternanel voor deze
bussen pleit de werkgroep mobiliteit van
Sociale Raad voor de invoering van een
otr-svsteem in Leuven. De GUldeJ Ught
Transit wordt Tevens in hel tramprojekt
van de Leuvense Groenen als aucmauct
voor de traditionele Tram naar voor gc-
schoven.

De GLT is eert Belgisch produkt dal de
voerdelen van tram en bus tracht Ie kom-
bineren in één voertuig. Hij is ongeveer 25
meter lang. driedelig en rijd! op acht ban-
den. Hij is zowel uitgerust met een stroom-
afnemer als mei een dieselmotor. Waar ge-
wenst kan hij, hij middel van een mono-
rail in het wegdek. geleid worden. Hier-
door neemt hij tijdens hel rijden minder

ruimie in beslag dan een bus. Ook in het
bochtenwerk brengt de GLT het er stukken
beier vanaf dan bus en tram. J)iL (naakt
dal het systeem gemakkelijker Inpasbaar is
in het stadsweerset dan eert tram.

Belangrijkste troef van de GLT is ech-
ter dat hij in hel stadcenuum op elektrici-
teit kan rijden via een bovenleiding. Enkel
op de stukken waar hij elektrisch gevoed
wordt heeft hij een monorail nodig, Eén-
maal bulten her centrum kan hij vlot over"
schakelen up een dieselmotor en autonoom
verder rijden. Dit wil leggen dal hij verder
kan funktioneren als streekbus en dat een
overstap overbodig wordt. In hel stadeen-
trum heeft de Gl.T dezelfde voordelen als
een tram: stiptheid, uhsrrallng, doorstro-
ming en permanente aanwezigheid (spoor).

loch is het komfort van de GLT bij ho-
ge snelheden ters minder dan bij de tram.
Een GLT-systeem vraagt ook serieuze in-
rrasuukrcrele ingrepen, al ligt de kostprijs
minstens dertig procent lager dan bij een
vergelijkbaar tramnet. Toch is de GLT nog
nergens ingevoerd. In Ceen werd een CLT"
projekt met een referendum afgekeurd.
Misschien liggen de kaarten in Leuven
anders.

(ThL)
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stadslijnen uitsluitend nog milieuvriende-
lijke bussen te laten rijden en de streek-
bussen op de as station-Pochplein-
Gasthuisberg te vervangen door
een tram- of ctr-svsreem. y

In vele steden in hel
buitenland heelt men de
tram herendekt. maar ook In

Gent, Antwerpen en aan
onze kust wordt het tramnet
opnieuw uitgebouwd, volgens de
ontwerper van het plan is het idee van een
tram voor Leuven niet eens zo utopisch. De
tram is bij een maximaal rendement im-
mers goedkoper in uitbating dan het be-
staande systeem en heel wat milieuvriende-
lijker. Nog steeds volgens de Groenen zou
een tram ook heel wat meer allure geven
aan het openbaar vervoer en het vertrou-
wen in dit openbaar vervoer op termijn
herstellen. Ook zal men niet langer in de
files staan als men ervoor kiest zijn auto
thuis te laten. Het welslagen van dergelijk
projekt hangt echter grotendeels af van bij-
komende maatregelen op het vlak van mo-
biliteit.

ZO hebben de Groenen heel wat kritiek
op de plannen voor de heraanleg van de
stationsbuurt. Door de ondertunneling van
het Martelarenplein en de bouw van eksrra
autoparkeerplaatsen aan het station zou de
leefbaarheid van de vesten en de woon-
kwaliteit langsheen de aanvoerwegen nog
meer bedreigd worden. Ook de plannen
voor ekstra parkeerplaatsen In de binnen-
stad m~tel1 hel ontgelden: Zij zouden hei
autogebruik in de binnenstad immers enkel
aanmoedigen. Een eventuele tramlijn zou
dan ook moeten aansluiting vinden met
een park-and-ridesysteem. Deze perk-end-
ride moet de autogebruikers en de gebrui-
kers van de streekbussen loeiaten over te
stappen op de tram, Deze overslap gebeurt

volgens de Groenen best aan de rand van
het stadsweefsel.Op die manier wil men de
auto zoveel mogelijk uit de stad weren. In
hun tramprojekt vooraren zij dan ook een
park-and-nde aan begin- en eindpunt van
de tramlijn, lijnde de bussenstelplaars aan
de Heldebergst .. at en Casthulsberg.

;
Poen

De aanl4 van een tramlijn vraagt hed
wat mtrastruknrrele ingrepen en betekent
een serieuze kost. Zo zullen er ook drasti-
sche ingrepen moetensgcjacuren In bepaal-
de straten en wordt het eigen karakter van
bepaalde pleinen - bl] voorbeeld de Grote
Markt met haar vele terrasjes - aangetast,
Volgens Dumont zal de tram echter op ter-
mijn rendabeler zijn dan het huidige sys-
teem en biedt de GLT of een zijspoor een
ideale oplossing voor feestelijkheden of
eventuele wegversperringen. "Enkel als
men resoluut kiest voor een ander mobili-
teitsbeleid, met een fijnmazig openbaar ver-
voersnee en een strikt parkeerbeleid maakt
ons tramprojekt kans om te slagen. en zal
de tram een degelijk. komfortabel alterna-
tief bieden aan de autogebruiker. " besluif
Dumont. De diskussie is alvast geopend ......

Thierry Lacnen

Lussenplan
vervolg van p. 9

baar vervoer kost nauwelijks minder dan
goed. Men moet keu7:<:'~make!! __~~n e.I1~t:'.1
openbaar vervoer Is rendabel. maar men
legt steeds de nadruk op de kostprijs. Men
maakt die kost nooit voor het autoverkeer. •
VeI.O: Vl'rrrekr liet verkeersirkulatieplan IIj!.'t te
teer vanuit de visie van de automobiliteit?
Keppler: «Het gaal uit van het probleem
dat het autoverkeer Ie overheersend is. Men
wil het autoverkeer in een stad konditione-
ren ..Konditioneren om mensen die met de
wagen willen komen alleen daar te laten
rijden waar het nog enlgzlns aanvaardbaar
is. D~ wagen is ook niet alleen negatief. hé.
\"lij heef ook de socialisering van de maar-
chappij mee gerealiseerd. In hel verleden

hebben wc onze steden echter teveel aan-
gepast aart de wagen en eigenlijk moeten
we dit nu omkeren, maar dil is een veel
moeilijker proces. In Antwerpen werd }6

miljard gespendeerd aan metrokokers die
eigenlijk maar voor tien procent gebruikt
worden. Men ging zelfs in Gent een meun
bouwen. Eigenlijk waren dit allemaal inves-
teringen voor hel autoverkeer: die bus of
tram verdween dan immers onder de grond.
Een mentaliteitsverandering op dat vlak is
echter verschrikkelijk moeilijk .•
Veto: Wat denkt u van de herinvoering van de
lram in UIII'I'n'
Keppler: elk weet het niet, Als men de
tram louter verkeersrechrusch gaat bekijken
als een minitrein die dan door de stad
rijdt. . Ik weel niet of Leuven zo'n nam
nog zou kunnen verdragen. De agglomera-
tic lelt nog geen 100.000 inwoners.»
Veto: I~dedraagkracht V<)OT buuen in "tl stad-
centrum niet in gtl'aar? tn de Bondgenotell/aal!
rijdt er meer dan tbl !)rlSper ",imIUE_
Keppler: «Ju goed. maar de tram gaa ! d<ll
probleem niet oplossen. Die bussen komen
immers van overal. Tot waar gaat men die
tramlijn dan doortrckken?«
Veto: Op dl' kleine bl/sjes die men 1111 gaat in-
voeren is er nochtans ook /11'<'/ wat knli<,k.
Keppler: ~Het openbaar vervoer moet in
relatie staan tot de stad, dus kleine busjes
vind ik akscptabclcr dan zo'n grote rnasto-
donren. Alleen heb je dan twee kleine bus-
jes nodig om op het spitsuur evenveel reizl-

gers te kunnen vervueren als met één grote
bus. Dat is dubbel zo duur. De kwaliteit van .p

deze busjes is echter we! beter. De instap- \'
hoogte is lager en er is een roetfilter. de ....
voertulgrechnologie is dus beter. Er zijn -"\,_
oefeningen geweest met een hlbride bus die
in het centrum _l!_llelektriciteit zou rijden en
daarbuiten op gas of op diesel. Maar ja,
zo'n minibus kost 8 à 9 miljoen. Iedereen
vraagt er om, maar wie gaal ze betalen?
Men heeft dit jaar 300 miljoen in Vlaande-
ren voorzien voor ekstra maatregelen voor
Ilel openbaar vervoer, Als men een analoog
vcrvoersysteem in Leuven zou willen op-
stellen als in Brugge, met :W'1l 30-tal kleine
bussen, gaat hct extra invcstcringsbudgct
van heel Vlaanderen naar één stad. Binnen
die enveloppe werkt het openbaar vervccr.»

Eko

veto: Du)' mNr en kleinere br/$$m?
Keppfer: _Ja. je kunt mensen maar lal en
overstappen als je l'en aanbod hebt. want
vanzelf doen ts: her niet. Als je naar fakro-
ren kijkt die mensen doen overstappen van
de auto naar hel openbaar vervoer. dan heb
je drie belangrijke vormen VJl! maarregelen.
Ten eerste net aanbod verbeteren: meer en
hetere bussen. Een kortere reistijd dan met
de auto en korntortabclcrc wachtruimtes.
Maar die kwaliteltsvcrbetcrtng van het
openbaar vervoer vraagt een grote investe-
ring. Daarnaast heb je ook een pakket maat-
regelen om he! autogebruik te ontmocdt-
gen. Dat is bijvoorbeeld een verdrievoudi-
ging van de benzineprijs en parkeertarieven
Int 500 frank per uur. Tenslotte heb je dan
nog een reeks fiskale maatregden die er-
voor lorgen dat iemand die met het upen-
baar vervoer gaal minstens evenveel fiskale
voordelen heelt als een a utcgcbrulkcr. Van
al deze maatregden hebben de maatregelen
die het autogebruik financieel ontrnocdlgcn
en een aantal fiskale maatregelen, wals de
sn\' op het gebruik, de grootste invloed op
de keuze van de verveerswijze .•
veto: Is dat lIie/ een konetermijnpoliüek?
Keppler: «Ja. maar de uitbouw van alter-
natieven kost verschrikkelijk lied geld. En
men heeft vandaag noch de middelen, noch
de politici of de bevolking om dal te akscp-
tcrcn.»

Ann Bries
Thlerry t.acncn
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Achtste Pedagogische Week van 3 tot 6 februari

"Niets wat de moeite waard is, is gemakkelijk"
Olkjaar probeert een werkgroep

binnet de pedagogische krillg
een week in elkaar re boksen

waarin een aanral pedtl909ische the-
ma's aan bod komen. De bedoeling is
om een zo grool mogelijk publiek ken-
nis te laren maken met liet werkveld
waar pedagogen ziel, in bewegen, Dit
jaar is dal niet anders. Op het "!f!1I1I

van de 'pedagogisclJe week' stadn
films. workshops, ptmelgesprekken,
sprekers en, om af Ie stuiten, een tea-
termonotooq. Alles samen koml een
bome bloemlezing IIit de pedaqoqische
teorie en praktijk aall bod.

Voor de pedagogen begint de week op dtns-
dagavond. Dan wordt een aarnat mensen
van een viertal merodenscholen uitgeno-
digd. Dal zijn scholen die zk-h .. hellen te-
gen hel klassieke leersrojjaarklassensysteem
en het vakkengesplitst onderwijs. Metoden-
scholen gaan uit van het individuele kind,
dat een totaal onderwijspakket krijgt aangc-
boden. Sociale opvoeding en de band rus-
sen school en maatschappij staan hierbij
centraal. In workshops passeren de tdeeên
van bekende namen als Dalton. Pretnet,
Momessort en Steiner de revue. De bedoe-
ling van de avond is de overeenkomsten en
verschillen tussen deze systemen te verken-
nen

Op woensdagavond wordt een panel
van een vijftulhulpverteners gekonrron-
teerd met her onderwerp 'Kinderen en
echtscheiding'. Willy Van Damme is werk-
zaam in een instelling voor bijzondere
jeugdzorg, Dominique Degrande is koördi-
nator van de ktnder- en jougerentelefoon.
earine Jacobs houdt zich bezig met schei-
dlngsbegeletding, Marleen Demuuck werkt
in een krisisopvangcentrum voor gezinnen
in nood en DIana Evers tlOudt-zld'l br2lg
met schetdlngsbcmiddcllng. Ze hebben door
hun verschillende achtergrond een heel el-
gen kijk op de problematiek ronc echtschei-
ding. AIII"'Swordt in goede banen geleld
door Lieve Vandemeulebroecke. professor
gealnspedagogtek. De bedoeling is om ach-
tereenvolgens twee thema's Ie behandelen:
enerzijds de beleving van de kinderen, an-
derzijds de rol van verschillende hulpver-
leners in het echtschetdtngsproces.

Het debat gaar uil van vier stellingen.
Voor hel eerste deel gaan die over de in-
vloed van de scheiding op dl" kinderen en
over de schuldgevoelens van de kinderen.
In het tweede deel van het debat wordt van
gedachten gewisseld over de nood aan hulp
voor kinderen van gescheiden ouders, en o-
ver hoe dat probleem in de hulpverlening
konkreet aangepakt moet worden. De be-
doeling is om de reakttes Volnuit de ver-
schillende hoeken met elkaar Te konfron-
teren. Uiteraard is hier ook plaats voor re-

aknes en vragen uit het publiek.

Teatermonoloog

De pedagogische weck wordt alge~lu-
ten met een kultureel momcm. Daarvoor
werd akteur-dramaturg ugo Prinsen uugen-
odigd. Hij brengt op donderdagavond zijn
bekende monoloog 'MiJne wissel ligt goed,
maar hij komt niet door.' Het verhaal draait
rond een volwassen man me! een mentale
handtcap die in zijn tehuis bezoek verwacht
van zijn schoonrusree. Terwijl hij wacht,
spreekt hij de mensen aan en veru-h hen
alles wat hem dum het hoofd schiet. Het

stuk is aangrijpend. kethard vn angstaanja-
gend. S(JIll~ook ongewild humoristisch en
amusant. dan weer omhutscnd realistisch
en dramatisch. In direkte dialoog met zijn
toeschouwers, die als antagonisten fun-
geren, wordt het een boeiend en afwisse-
lend schouwspel. Zelf zegt hij erover: "Niets
wat de moeuc waard is, is gemakkelijk. In
dit beset breng ik deze monoloog."

ugo Prinsen is gastakteur bij vele gezel-
schappen, Daarnaast is hij auteur, regisseur
en zanger. Als regisseur werkte hij ook
twee toneelspektakels uit met mentaal ge-
handicapten. IIlj spcult ',\-lijne whse!..:
reeds elf Jaar, wat zeker bijdraagl tor de

kracht ervan. Elke vertoning geeft Prinsen
het beste V,IJl zichzelf in alle eerlijkheid.
meer bekommerd om zijn prestatte dan om
zijn sukses. Een waardige afsluiter van een
ongetwijfeld leerzame pedagogische weck.

Koen Joly
f)" peda!l09i5rhe week besillt (lP dillsdag om
19.(}() u in het PS/9/.93 (TirIlSl'Slrnatl02).
lVm:mdi/gawIIJ wordT 01/1 20.00 !Ige;·tlH'/ in het
MST OJ.T8 (ErWiITlI15plt'III). [k inkom ,'OOT báde
IH,(!I1,fm bedratlJt 70/90 frank. Het tOl/u/s/llk op
dO/lderdajilv(_111!.»rjilu om 20.liPll in PDS (dr
Bériotstraat 5), Ot kaart .." kOSlfII 125/150
fral1k. Metr flit in de agenda.

Diskussieavond Werkgroep Vrouw-Man-Universiteit
"-Meer dan supervrouw ol doetje

Geeldell van vrouu,'en en man-
ltell komen wc overal lege,,: in
tijdschriften. t..,-fill1l$, op grote

reklameborden ... De man wordt er
vaak voorgesteld als hard, slim, sterk,
doortastend, aktief, bijdehand, snel,
de briljante leider, ambitieus, logisch
denkend ... De vrOllw is zijn knllffel-
dier en met haar sexy, racnte en hili-
petoze blik zwef" ze haar mail eeu-
wi9 trouw. Ze fungeert als een mooi
lichaam zonder hersenen dar de ma'J
wil be/Jagen t'" verleiden. Ben beeld
dat vele vragen oproept. Op 11 [ebru-
ar; organiseert de werkqroep Vrouw-
Man- untversneit-Samentevinq een
diskussieavond rond vrouwelijke eu
mannelijke stereotiepen in de media.

Aan de hand van twee dokumeutatres:
'SUperman and the Brlde' (1979) en 'Beeld
voor ueero- (199~Jwordt nu net dal
vrouw- en manbeeld onder de loep geno-
men. Ook stereotiepen kunnen veranderen.
vandaag is het vrouwbeeld nieuw, krachlig
en aktief. De boodschap van de vrouw is
modern verpakt. en toch ... enehees en ste-
reotiepen sluimeren onder de oppervlakte.

Het eindeloos opvoeren van Jonge,
mooie, slanke vrouwen als ornamenten In
shows en reklame - en vaak zijn het zelfs
geen komplete vrouwen. maar hooiden,
benen, borsten of andere lichaamsdelen -
is normaal geworden. We hebben door ge- -.
wenning stilzwijgend geleerd om de be-
schikbaarheid van vrouwenlichamen ven-
zelfsprekend te vinden.

Sinds de jaren lachtig is het beeld van
de supervrouw in het leven geroepen. In de
media, in reklame en ook in de kunst wor-
den zaken uitvergroot. De supervrouw is
manager én moeder, ze is de perlekte huls-
vrouwen verleidelijke echtgenote, Ze doet

ca.fé pc>c>l S:r1c>c>k:er

inhethartje van Leuven
Op je weg naar de Oude Markt

Zeebln.t I (boven Lunapark)
Tel.: 016123;33.18

open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 UUI"
zat. en ZOD. van 15.00 tot 02.00 uur
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hel allemaal. ze kan hel allemaal. Een 7.eer
druk leven met een absolute
onafhankelijkheid is echter een illusie. Het
gevaar van de mue van de zelfstandigheld
en de superprestaties is bijna even groot als
de kwalijke gevolgen van de vrouw als een
huroetecs lustobjekt.

Deze stereotiepen zijn nadelig voor vrou-
wen, want ze drukken een waardeoordeet
uit en werken normerend. Door hun kom-
rnerstële funktie en alomtegenwoordigheid
hebben media en reklame een zeer grote
impaki op de sodalisering, kontrole en
versterking van sekserolstereottepen.

Stereo

Ondanks dil alles zien we dat de tradi-
tionele arbeidsverdeling tussen mannen en
vrouwen genuanceerder is geworden.
vanzelfsprekendbeden bestaan niet meer:
'mennen-en vrouwerr-ejn allang be'!:'lgmet
roldoorbrektng. Alle werk moet gedaan
worden - en uiteindelijk heeft het weinig
belang of het door mannen of door vrouw-
en wordt gedaan. Kinderen zien en ervaren
dat ook in het eigen gezin.

Hoe komt het dan dat in de media de
moeder meestal de was doel, met de baby
sleurt en dat de vader de bankpapieren
invult? waarom krijgt de aantrekkelijke
verschijning. houding en kledij van de
vrouw veel meer aandacht dan haar werk
en deskundigheid? Het antwoord ligt verval
in het feit dat massamedia massaproduktie
is. Uil een brede waaier van modellen kan
slechts een beperkt aantal uitgekozen wor-
den. In de realiteit echter zien we een grote
drverstten aan vrouwen. En die zijn hele-
maal niet zo stereotiep 1'0 braaf zoals ze in
de media worden voorgesteld. Het is ook zo
dal de makers van beelden veelal mannen
zijn, wie voorgesteld wordt, zijn meestal
vrouwen. Dat heeft uneraard konsekwen-
ties voor de beeldvorming. voor de opval-
tingen over mannelijkheid en vrouweljjkheid
die de wereld worden Ingestuurd.

Vrouwen vormen ongeveer de helft ~
van de bevolking. dus tellen ze maatschap.
pelijk mee. De beelden die 0rs omringen
geven dat nler altijd weer. Vrouwen blijken
te ontbreken in programma's waar ze so-
daal gezien wel bijhoren. Zodra het gaat
over maatschappelijke relevante terreinen,
gebeurtenissen en personen verdwijnen
vrouwen uit beeld. In het Unescorapport
van 1979 over hel beeld, de rol en de se-
dolle situatie van vrouwen in de media was
de ondervertegenwoordiging van vrouwen
in min of meer ernstige programma's één
van de meest opvallende vaststellingen.

lang geleden en ver weg? De EC-
stuurgroep voor gelijk; kansen in radio- en
tv-omroepen kwam in 1990 tot de vast-
stelllng dat van de 36 % vrouwen die in de
radio- en tv-stations werken, ongeveer de
helft er een administratieve funktie heeft.
tegenover dertien procent van de mannen.
Slechts zes procent vrouwen zijn sechntd,
tegenover a l % mannen. Als we kljken

naar het aandeel van vrouwen en mannen
in hogere leidinggevende funkties. dan zien
we dolt een schamele zes procent vrouwen
een hoge ropfunktie bekleedt. Uit onder-
zoek in t992 van de EC-stuurgroep bleek
dat in de bestuursraden van rv- en redtoste-
irons slechts tien proecru vrouwen zetelen.
In tweederde van die bestuursraden zetelen
zelfs geen vrouwen. Deze sljftrgegevens
zenen aan tot nadenken. In de hoge TOP''-,
funkties en in de bestuursraden worden .....
immers belaugrijke beslissingen genomen
die in grote lijnen het mediabeleid, wat er
in beeld wordt gebracht en vooral op welke
manier, bepalen, De relatieve afwezigheid
van vrouwen in maatschappelijk relevante'
programma's hangt dus in grote lijnen sa·
men mei de geringe aanwezigheid van
vrouwen als programmamaaksters en beter-
dsverantwocrdclfjken in de media.

Uil onderzoek van de BRTN-sntdie~
drenst naar het imago van vrouwen In
radio- en televisieprogramma's blijkt dat
onderwerpen. gebracht door vrouwen. eer-
der aanleunen bij de pnveesreer. terwijl
mannen eerder politieke onderwerpen aan-
snijden. Hoe 'zwaarder' de torormane. hoe
meer mannen. Vrouwen vinden we eerder _
terug in het lichtere genre zoals talkshows.
Het medialandschap verandert. de reklame-

•
\'

•

wereld verandert,

Super

In het ouderzoek 'FUTure wornan', dat
het reklameburo BSDO liet uitvoeren in
verschillende Europese landen, wordt l'en
profiel geschetst van de vrouw van de toe-
komst. waarop de reklame in de volgende
jaren zal inspelen. Het is een vrouw die
weet wat ze wil en dat ook goed kan uil-
leggen. Jaffe en Berger (!994) undcrzoch-
ten de effektiviteit van de rolmodellen in
advertenties en nuanceerden He moderne
beelden. Ze maakten een onderscheid tus-
sen de supervrouw (alles tegelijk. alles
alleen) en het egalitalre rtpe (alles samen.
hulp van anderen, meewerkende partner).
Het egalitaire tipe bleek de vrouw meer aan
te spreken dan de supervrouw en dan het
traditionele model, en wel in die volgorde.

Een nieuw bewustzijn dringt zich op.
De vrouw wil niet meer ééndtmenstoneel
geportretteerd worden. Zowel het werk, de
kinderen als relaties houden haar ~zig.
Hoe verschillend vrouwen van mannen zijn
en hoe verschillend vrouwen van elkaar
zijn. kunnen ze best 7.1"11 uitmaken. De
hypotese luidt dat vrouwen gelijker zijn
aan mannen en verschillender van elkaar
dan de media tonen.

srouke Wouters
veerle aeemaere

Op IJ [..bruari om 20.00 u. in de vugaderzaal
van de 'SMeiemIraat ~ zul/en de video's 'Super-
man and thr Bride' (1979, ThQmrs Televition
ElIg/and) en 'Be../d voor beeld' (1995. Gelijke
Kansenbeleid) vertoond won/ril. AQm/ui/md
diskussk GrQ/Is toega/!j. Wie eerst komt, eerst
10<'1/1.
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Radical Jewish Culture sluit Zornfestival af

Wereldpremière in Stuc
Oa" de puhlieke opkomst I"m

afgeleid worden dal het lom-
festival van de afgelopen maand

naar waarde gesdtal werd. Deze week
wordt hel met een klinkend hoogte-
punt a/gesloten. Woensdag gaat 'Sab-
hot in paradise' ;/1 wereldpremière,
een film over de muzikale zoektocht
tiaar de iooäse identiteit valt JolH1
Zom, A'Jllrony Cöleman, David Rra-
katler en kompanen. De film wordt
voorafgegaan door een toeliclJtill9 vall
Alltholl)l Colemail over Ulat die Radi-
cal Jewisn Culture inhoudt, meI een
sotokonsert als uitsmijter:

D~ liJm bestaat clgcnlijk uh twee delen- een
[tddtsch volksverhaal OH~reen rabbt dit-
reiSl en reist. maar nooit ergens lijkt aan Ie
komen cncraljds, andcrlijd~ volgen \'\IC' do:
versetullende manleren waarop hedendaag-
St' joodse muzikanten t-en antwoord zoeken
up de vraag wat het jood·zijn voor hen en
hun muziek betekern. De twee delen vol-
gen nkt chroncloglsch op elkaar, maar zijn
met elkaar verstrengeld. Zo worden bij·
voorbeeld dl.' rollen in het jiddischc verhaal
- dat In stemmig zwartwit gefilmd Is-
vertolkt door muzrkanren dit figureren in
het andere verhaal. dat in kleur gefilmd
werd.

Krakeel

Het verhaal van de dwalende rabbi die
aanvankelijk steeds verder trekt omdat hij
geen slaapplaats vindt, is een metafoor voor
één van de meest kenmerkende elgers-
schappen van het joodse denken. "vragen
beantwoorden door cr meer te stellen is
ahijd l'en hoeksreen van het joodse lntcl-
Iekrueie gekrakeel geweest", zegt crureus
Josh Kun. De rabbi lijkt uiteindelijk een
'antwoord' Ie vinden in de muziek die hij
hoort. net zoals de zoektocht van Zom ol
Colcman een muzikale ontdekkingsreis is.
De katallsator van de hele groep is het Ra-
dial Jewlsh Musie"--stiva[, dat John Zom
varral 1992 organiseerde. De schakel tussen
de verschillende muzikanten was hun jood-
se roots en de kern van die lesrivals werd
dan ook door Coleman geformuleerd als
·What holds thls tugether as [cwish muslc"?
Traditioneel denkt men biJ Joodse muziek
aan klezmcnnuztek. Dle muziek Is in de
joodse !ra~Utie altijd verbonden geweest
met religie en poogt een uitdrukking te zljn
van de joodse zIel. Maar de Joodse gemeen-
schap neen steeds minder Invloed op de
levenswijze van Jonge joden. Dat al die [on-
geren zomaar de klezmermuzlek van hun
ouders of grootouders zouden naspelen is
geen optie. Ze spreken liever van 'de kjez-
mer renaissance': ·wij zullen het [klezmer-
muziek. nvdr) autemtek spelen zoals wij

het begrijpen, dat wil u'ggen dat we de jan
en de rock waarmee we opgroeiden niet
unslunen, en dat we onze oouuctc opvat-
ringen nkt uilslu[tl'n,~atdus muzikante
Alicia Svigals.

Coleman verduidelijkl hoe 7ij de mu-
ziek verderzenen. 7(' proberen dl' klezmer-
muziek te reduceren tot een en kelt'
schreeuw, zoals je een roman kunt herlei-
den tol zijn kern. vanun dil' schreeuw pru-
beren ze een nieuwe muztke!c taal <lp te
bouwen. die nIet zou kunnen bestaan zon-
der de joodse muziek en kultuur. Van daar-
uit vertrekt Marc Rrbut als hij le!..et:r gaat
op zijn elektrische gitaren, ol. Colt-man ah
hij op zijn pian .. stan. 7e 7(K']..en dus 1J,1il{

een andere. nieuwe vorm van eksprevsic.
die vooral geworteld is in de ernorlonete
kracht van de klezmermuziek. ·But hmv
much can you mess with the mustc you
mherncd", vraagt iemand zich af.

war zij eigenhJ].. doen IS de klezmer-
muziek uit zijn kontekst trekken, en van
daaruit venrekken om een nieuwe eigen
tradhie op Ie bouwen. xlennenuunek had
nooIt kunnen ontstaan buiten de joodse
religie, maar nu Slaat men op een punt
waar iedere kunstenaar voor lichu·]f moet
beslissen of klezmerruuzêek verhonden i~
met religie. En als dal niet zo Is, blijft de
vraag wat d.1t wel het 'joodse van die mil'
Dek uitmaakt. In korte stukjes leggen de
verschillende muzikanten Uil hoc liJ die
zaak xten.

Voor Frank Londnn Is joodse muziek
van een bepaalde plaats altijd verbonden
met met-joodse rnuzfek van dezelfde plaats. vandaan komen. Het leven in de grootstad
Hij wil dan een "organische ~ynchronicltdt· en de gebeurtemssen bepalen voor een
tussen die twee zaken krceren, waarbij hij groot stek mee de Idenureu, in zekere zin
zichzelf ziet als hel derde clement. Gitarist neemt dit misschien de plaats in van de
Marc Ri!xll zegt dal bepaalde delen van de religie. Alhoewel ook al voor de oorlog. in
joodse traditie op een poetlsche en ulosoû- Hongarije bijvoorbeeld, klezmcrmuatek be-
sche rnanier in hem resoneren. maar dat hij schouwd werd als Groflstadtmusik. gewoon
abSOluut niet ge1nteresseerèfts ln 'hErp'{ö, ent lndm vorm van "jazz.
beren zich te gedragen als een jood." Wat
opvalt is dat ze allemaal heel emotioneel.
gedreven reageren als ze dit vertellen of als
ze muziek spelen. De gelulden uit de plano
van CoJcman of uit de gitaar van Rfbor kun
je zien op hun vaak verwrongen gezichten.
Muziek is geen vrijetijdsbestedIng waar ze
een paar uur mee bezig zijn en die ze dan
voor dl" rest van de dag vergelen. Ze kun-
nen niet ntér ermee bezig zijn. De situatie
van de joden in de Vercnigde Staten wordt
vergeleken met die van de zwarten. Zwar-
ten kunnen nooit ntet-zwan zijn. De mees-
te joden ziJn blank: als zij de band met hun
religie doorknippen, wat önderschetdt hen
dan nog van de andere Amerikaanse blan-
ken? Wat ddinieen dan nog hun jood- ziJn?

Met deze vraag zuren we bij de kern
van het probleem: uiteindelijk is elk van
deze mensen op zoek naar zijn ldemtretr.
vandaar de beelden van hel hedendaagse
New Vork, waar vele Amerikaanse Joden
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Stuc en Klapstuk zoeken

•
StUl' en Klapstuk zoeken \ riiwtlligers voor taken .11~afflche- en brochureverspreldlng,
transport. zaaiwacht. decoropbouw- ('11 afbraak. In ruil knJg je vnjkaarten voor de çtuc-
en klapstukaktlvltctren. Er is e('11wekelijkse t.ijeenk()m~1 veer \'rIJ\"'UJiger~ op maandag-
avond om 18 u. op de eerste verdieping van Stuc. Meer Illfo !..riJgJe op hel Stucomhaal
of tl'ld,'mhch op 23.67.73 (vragen naar K.:Itrinl.

(bd)

eigen traditie moeten maken. Vandaar
'Radtcal Jewtsh Culture'.

Jood of met-jood, ieder mens wordt
gekonfrorueerd met de vraag wat hem
bepaalt, wal hem maakt zoals hij is. Zelfs al
hebt u nog nooit van {neo)klezmermuziek
gehoord, de kracht en de waarachugheid
ervan blijven sterk nagalmen.

•

Spook Benny Debruyne
Anlhony Colmran's Radi,al J~h Cul/ure
Ni9ht br!Jinf op WfNlUdag5 ftbruar; om 10.JO u
;11 Stuc. Op datlfdtdag. om 21.JOu, wordt 'Stib-
bar in Parl~diu' vertoond.

Coleman en geestesgenoten zijn bezig
mei niet minder dan het omwikkelen van
hun eigen traditie, uitgaande van een
eeuwenoude overlevering. Een nieuwe
traditie waar jazz. klezmer, rock en andere
genres versmelten, en waarbij de muzikan-
ten zelf het joodse element niet kunnen
bepalen: -there Is a feeling. a senslbility;
but 1carr't gtve you a defimuon of whar
that esoterie somethlng ts.' Muzikale kale-
gorleen vinden ze niet zo belangruk. Wel
belangrijk is de vraag waarom iemand wil
behoren 101een traditie of waarom iemand
daar absoluut niet mee wil geassocieerd
worden. Een rlptsch joodse manier om de
Idemneusvraag te formuleren trouwens.
Hel enige wat ze wel weten is dat hun
muziek radikaal is omdat ze breekt met hel
stereotiepe beeld dat mensen hebben van
hoe 'de' joodse muziek moet klinken, Het
element dat de verscheidenheid van
muzikanten verbindt. is zijn joodse roots en
de vraag hoe ze ermee moelen omgaan In
hun [even en muziek. Het besef dat Ze hun

CaféDe Flint,....... --.-=--w-..-_-_--,,_ ...._--,.---
Voordeliger reizen kan écht niet.

Promotionele reisformules heel het jaar door.
Exclusieve 'luchtvaart'·'trein'·'bus' tarteven voor studenten en Jongeren.

Dé laagste luchtvaartprijzen wereldwijd voor iedereen.
Airpassen en around-the-wor-ld tickets.

Last minute eanbiedtngen.
Dê voordengste cltytrlps en verblUven 'à. la. carte'.

Rondreizen met Internationaal karakter.
Aantrekkel\jke huurwagenror-mules.
Studenten- en jongerenkaarten.

Annulerings- en re1sbijst:.and·verzekerlngen.
- Connections Leuven eor..edÎ ..ns Hasselt

Tiensestraat 89, 1loU1I......ld 8,
3000 Leuven 3500 Hasselt
TEL.,016/29.01.50 TEL 011123.45.45
Ook .. ~,~. Sn.ogge, """.J,Go:n, lii!Je.
UIuro-oin.I.o-NeUI'e, M.:heIen. Monl, Nomt.r til i.mhOI.t.
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Bevoegdheden stadswacht ietwat uitgebreid

Leuven nog veiliger
Oinds juli voriq jaar is liet leu-

vense stadsbeeld aangevuld
met het intussen relatief be-

kende fenomeen van de stadswach-
ters, Relatief bekend, mttar ecllter
vaak nog liet voorwerp van een aall-
tal verkeerde opvattingen, onder meer
over de aard van hun bevoegdheden,
Bevoegdhedell die IrOllwe,1Ssinds kon
vatbaar bleken voor een ticnte uit-
breiding. De stad Leuvell blijkt tevre-
den te zij" over de samenwerking,

'. Bij de eenvang van het projekt besrond er
een zekere argwaan over de taakomschrij-
ving van dit: stadswachters. Hier en daar
werd de vraag gesteld of de stadswachters
gebruikt werden als 'ogen van de pclnlc',
met andere woerden, als verlengstuk van
hct polhic- (of rcpresste-j apparaat.

"Deze visie Is duidelijk ol)jui~t-, aldus
stadswachrkoördlnaror Christel Manens,
"stadswachters staan volledig los van de
politie, Zij hebben geen enkele bevoegdheid
om een proces verbaal op re maken. Het·
geen zij doen is de prevenuedn-nn rappor-
leren en informeren, die op haar beun de
door de stadswachters gesignaleerde probie-
men [putten in de weg. reletoonsetlen die
vernield zijn. systematische toutparkeer-
ders, enzovoort) doorgeelt aan de bevoegde
diensten, zoals bijvoorbeeld Belgacom."
Stadswachters zijn trouwens zeker niet al-
omregcnwoordig in Leuven, wal moeilijk is
met een ploeg van ongeveer 65 man,

Verder bestaat er ook enige verwarring
over wit: nu juist stadswachter kan worden.
Naast het krccren van een gevoel van sub-
jekueve veiligheid onder dl' Leuvense be-
volking, is het projekt bedoeld om Iengdu-
rige werkrozen {minstens drie jaar, of twee
par voor ~dlool\erlatNS l'll \'l'erEigplus)t:Ts)
It' ondcrvseunen in hun zoektocht naar
werk - reeds twee van de stadswachters
zijn daarin reeds ge~la,lgd. In het geval er
een overaanbod \',U1 kandidaten zou zijn, i~
hel bovendien 70 dol! la.1gge~cho()lden ("11

oudere werklozen voorrang krijgen. Maar
,,"k unrvcrsuatren kunnen zich in de stads-
wachten] guolcn. wal het beeld van de
laaJ.:g('~ch()Olde stadswachu-r <,niglll1~
1II1.1n(t~l'n

Stadewachter wordt je trouwens niet
zomaar: kaudidatcn moeten t"('rst nog een
wh'ktlcproccdure dourlopcn. waarbij de
lIIo!l\',lIk van dl' betrokkene wordl nage-
I-:.Ian. vn !wk,'kell \\ordt hOl' IIIj/7ij re,lgt','n
in bejlililldl' \IIU,1IIe5. \\'1(' znh olJ.:rt'~~lt'f
loont in lijn rt'aktin, wordt met 0I'1tl'I1U-
IIIl'n voor dc unemdchjk twruug uur
durende OlllddinJ.:. Daarin wordt hel
verkccrsreglcmcrn npJ.:t'frbl, kennivgcrnaakt
JlWI de bevoegde ~rad)dien)ll'n en worden
kommumkatictcchnickr-n a.tugelccrd. Ook
mensen IlWI ecu ~tratblold ol een "11\'01-
dUl'ndl' k.'nni., van l1<'tNcderl.llld .. kOlllt'n
ni.,t In JaulIll'rking. Al, Jt' in aolllllll'rking
k'lIlll vnor hrl PWA'~latlllll, kanj., ~lad~·
walhlt'r worden, DaolrdlKlr I\\lrdt de Il'f-

Studentencafe
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mijn verlengd voor eventuele schrapplng
van dl' werklooshefdsuukertng. Maar hoc-
wel chrtsrc! Marlens roegeeft dal -ueee
lichte dwang beslaat, Is het loch zo dal
ongeveer ncgenng procem van de «cos-
wachters uucrsr gemonveerd zijn, en ze
hun werk altfjd vrijwillig doen."

Klusjes

Wat is er dan bijgekomen aan be-
voegdheden? Voor het projekt milieu. één
van de drie projekten Waarin de stadswach-
ters tewerkgesteld kunnen worden. is er,

niets veranderd. Voor het hoogbouwwl]-
kenprojekt Is er op het vlak van de sodale
komakten een aanpassing gebeurd: stads-
wachters mogen voortaan de "wijkrnaua-
gers' helpen in her organiseren van akû-
vhehen van de wijken die de sociale om-
gang moeten helpen bevorderen. Verder
mag er ook okkasioneel hulp geboden
worden aan Invaliden of ouderen. bijvoor-
beeld bij het buuenzenen van de vuilnis of
voor het gaan halen van medicijnen. Indien
deze hulp \',111 dil.' aa rd is dat ze permanent
nodig is, moet er melding van worden
Gemaakt aan de bevoegde diensten
(OCMW. klusjesdiensten, enzovoort).

BIJ het derde projekt ziJn er bovenop
de reeds bestaande taken nog en"dc taak-
jes bijgekomen. namclfjk die van gcmach-
tigd opzjchter bij scholen, Dat behelst onder
meer het helpen oversteken van scholieren
waar de politie niet aanwezig is, en adrnlnl-
sunücve ondersteuning bij okkasfonele

graveerakues van Hersen. "Spektakulair
veel is hel allemaal niet". geeft Chrisrel
Manens aan, "maar in de roekomst kan cr
eventueel nog bijgesleuteld worden. Dat
men In de stad tevreden is over de samen-
werking, bewijst d.11we goed bezig zijn. Er
bestaan trouwens -e-voorloplg nog vage-
plannen om een evaluatie te doen. uer
grote probleem Is hoe we kunnen meten in
welke mate de stadswachters bijdragen tot
de veiligheid in de stad. Om een voorbeeld
te geven: wc hebben V,1n de stadswachters
gehoord dat men meer en meer de vuilnis-
zakken op het gepaste moment in de juiste
zakken buiten zeI. De vraag is echter in
hocverre dit een verwezenlljking Is van
onze mensctl en in hoeverre andere dien-
Sten hierin b1j.dragen. En dit is dan nog een
vrij zichtbaar effekt maar hoe meet je zo-
iets als het<subJeklieve \'eiligheidsgevod'?·

• mermar Bosmans

Mark Vanrunxt danst 'Portitudo' in Stuc

Onbereikbare verstilling
Ocltte danstiefhebbers kennen

Mark vanrunxt wel, maar
voor het grote publiek is hij

nog steeds eell onbekende, Nochtans
maakte hi], samen met twee andere
vlaamse danstenoren - Anne Teresa
de Keersmaeker ell Jan Fabre - in
net begin van tie jare" tacl/tig furore
i" de danswereld. Terwijl J'II/ Fabre
etJ Rosas, net dansgezelschap va" De
«eersmaeker: Uil internationale
reputatie venll;ervell, verdwee'l de
rijzige Antwerpenaar echter stilletjes
val/liet toneet. I" 1994 presenteerde
/Jij 'Antilichaam', een choreografie
die zij" dansende wederopstanding
inluidde. Een jaar later bracht I/ij
'Dies trae', het lentedeel vatl een vier-
luik met de seizoenen als thema.
'Portitudo' is een voörstellinq die rond
de winter is opqebouwd. eu reeds;"
december werd gerootJd in StIlC. als
tootunoment. De vraag is maar of
vanrunxttnvena met deze nieuwe
choreoerafie de - ol/getwijfeld hoog-
gespannen - verwachtingen kali
intossen.

N,l de premil:fe in Berchem presenteert
Stuc up4 en 5 tcbruart d...ntcuwste pro-
duktie van de zcsendcrugjangc MMk
vanrunxi. die, santen met Annamlel van
der Pluyrn. Rosa Hermans en Eric RaeH'),
ldIIlU"l'dallSI op muziek van Poltrick De
Clerck. Net als vanrunxr debuteerde de
Nederlandse Van der Pluvm bij Jan Pabre.
waarna ook zij suln ging. Op KlallS1Uk '95
danste lij twee solo's. 'Solo P' en 'Solo M',
di,' -l;c7.("1 op de ceüosutres V,111Bach -
lel gesnlaolkt werden door ht't publiek. Ook
Eric gacvcs i~geen dausgrocrujc. Zel! cho-
reegraaf danste hij aleerder hij vanrunst
e1l C.llherille Ma.,sin. Naasi dan~dncel1t ~'n
I..nStuumontwerp.:r is ook hij nu opnieuw
!lClig mei dgen pmdllkt[e~. De jongste van
de vier is ROSolHermans, in 1991 afgeslIJ'
Ikerd ilan de d.lnsakademie van ArnheJli,
('n geen onbekende voor Raeves. Zij werkte

reeds mee aan lijn produktles. evenals aan
die van Alexander BaeTVoeLS.

'Fortitudo' keni een 'verstilde' start. dil'
uitei~elijk niet leidt ror een klirnax, ZO.1ls
misschien verwacht kan worden. MOeaan-
gename hertnncnng aan wat men had en
hel verdriet om het verlorene" Is de een-
rrale leidraad waarin de vier dansers zich
uiterst lndtvldueel, zonder de minste inter-
akue. bewegen op de scène. sorurudo heel
een "ommoettng van het hernelsç en hel
aardse- te zijn, het geörnetrische en hel
vluchtige. De7.(' ontmocting leidt tot een
noodzakelijk evenv ....cht, een versrilling.
Met zo'n omschrijving weet elke rechtge-
aarde toeschouwer dal hij geen beheerste,
grensoverschrijdende en kwasi akrobattsche
dans als die van Wim vandckeybus of het
sensuele, speelse en aardse werk van Rosas
hoeft re.veewecmeo. Vanrunxt.dallst..zijn
eigen 'demonen', in de vorm van soms
vleuggellamme maar vloeiende, zeer 'klei-
ne' -bewegtngen, die door de vier dansers
met veel gevoel en zin voor timing worden
uitgevoerd, Hun uiigestrekwarmen ljjken
de hemel Ie willen omvaucn. maar le blij-
ven - jammer genoeg? - met hun voeten
op de grond. Dl' ijsblauwe wtnu-rsteer, dil'
geakscruueerd wordt door de belichting en
de kledij van de dansers _ nutwerpen van
Vaurunxt, Raeyes en M.artin Mar~iel,l -
onderstreept de verinnerlijking van deze
(lans. Ilie eindeloos doorgaal al~ een cycli-
echc kurve

Halzen

Waar Vanrunxt's choreografie inboet
aan ~.'n"'ltk, vertoon van Ilichailnl~)krachl
en ckspressu-. wordt dil enlgztns gckom-
pcnseerd door de voelhare nabijlu-id van de
dansers. Licharnclijke ,l.lflrakillgen lijn
onbcstnandc. de- dJn!o('r~ anten gevangen in
hun clgcn kokon. Hel cycli~cbC' van dit
ja.ugetijde - t'en trage o...ergang~rjIUS V.Hl
verstilde dood nolM nil'uw leven - bn'ngl
Vanrunxt in de Choft'ugr.lfie tnlllimaaJ lot
lHting, De dansers t'>t'\\icgen, ieder nn.llh.1n·
kclijk en in ovt:TIJ[J[Jellde fa!>Cn,feikhal·
zend, op de !Opflen van hun telll'n, cn

Oriënteren of toelaten? Een
maatschappelijk verantwoorde politiek

De Psychtlloj.;lsche Krln!: o~lIlseen 0"

dinsdagavond 4 februari om 20.00 u
in de Grote Aula van het MTC

een debat ml't:

Minister van onderwijs Luc Van den Bossche
Rektor Oosterlinck

An Hermans, voorzitter van de koepel Vrije PMS-centra
Ludwig Deweghe, studentenvertegenwoordiger

- -verdwijnen dan weer tiaar de achtergrond.
Vooral Van der pluym blinkt hierin uit met
een bijna grenzeloze beheersing van de-
zeer beperkte en beperkende - eksprcsste-
ve mogelijkheden die de choreografie biedt.
De dansers lijken immers allen re bewegen
in korte, staccato uitgevoerde, rnlnlmale
momentopnames van naar binnen gekeerd
zijn. Uil dit zachte 'harnas' Is geen ontsnap-
pen mogelijk. En nu Is hel wachten op de
zomer.

Ann Bries
Mark venrunxuliyena danst 'Fortitudo' in dt
VI"",illgnwrnat 8J op w,umJaj 4 en donder-
dag:; [tbm(lri. Hrt lVillltrgi'tljde Mt}J1/tom
20.JO]l til jMsl 2()()fJ(}() frank.
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~ zoel(erljes
zoekenjes zoneer kommcrsfcet oogmerk (gezucht. gevonden. veiloren c.d.r liJ I' grans
Voor dl' andere tic r..O()P,te huur. tikwerk] wordt 100 lrank per week aangerekend. De
redaktfe behoudt LICh hel recht \OQr een loekt'rljl' likt te pl<l.mcn. Zenden aan of
ofgeveu op -s ""cicrs~tr,lat 5. Vla e-mail kart ook til' \et(l{d hagar.arts.kuleuven.ac.be

,J Wil degene die vangt' rnaandOig in A('(:o mlJIl
~roenc Kipllugrugzak per ongeluk meenam
dit' 1.0 snel mogelijk lIIel Inhoud rcnrgbeeor-
g..n? Ik heb binnenkort eksamens van de kur-
sussen die crin ztucn, til hel Khcpresldlum
hedl cr ook dringend papieren uil nodig.
Bovendien ben ik erg gdwrht ...an mijn vul-
P"Il. MJ,I! .rfgcgcvcn WOlden in lak tetteren.
,J EvduIl.', wanneer word. je lid.
-IVoor al degenen die 11<"1nog uiet aoudeu

doorhebben: S.lrah Punk Is God. Te bezkhll·
gen alle dagen of meer in Fal L&-W
.,tAan Katrien en E...eline: als il,)(jil nog eens
een huwelijksburo nodijl heb. \\<1'(.'1ik jullie IC
vmdcn. F_

"ne meIsjes van homojongeren lIel ëoede
Spoor hebben het op donderdag 11/2 over
kinderen In een lC1>btsche relatie, 20.00 u.
MSI. Ravl'nSlraat, afspraak een de hefboom.
Meer info' PB II}, )000 Leuven-}.
vHeeft u t-ehoerre aan een nieuwe zeden-
meestert Slem Evcllnc. Orde en ruct verzekerd
+ kle,]al in lndelmgen.
-JOonderdag 6/2: lezing over de verschllleude
betekenissen van het woord -habeo'. door
uens M
"Dag Hans, 't is hier de Rob, he. Maar vreC<;1
niet. ik bedcel hel goed. En Wim: you say
gun. I say p-sr-l-t veel chance bij de Munche·
ner Wienen;lorfHo~ll.
"Kat~ienlje. jong IIdeerd is uud gedaan, niel-
waar. Als je OOit veroordeeld wordt. kom ik
voor je getulgen .
..JWees het Interfakultair voor. Kom spionnen
in Pangau, woensdag.
vGe;wchl: 2 hardCUrdreab (bil~~lst en gitaar-
wonder) om drumster en zanger Ie verblijden.
Zich melden tijdens hel weekend op
02/687.76.4J (Saar). !.ielst geen nerds. Bdwln.
,I Gezocht: goede advokaat voor npsreuen van
huwcljjkskontrakt. Honorarium: één stier.
.J ëveûoe. je bcrn "elf blamabel.
,J De jongens van homojongeren Het Goede
SI)()()Torganiseren op 10/2 «ti a vond met als
thema "Seksualuelt. welk ivies) beest is da!?".
20.00 u, Ierse Prcdlkherenstraar 2S. Mc<:r info
in neutrale omslag v ia PB 113,3000 Leuven-)
of 20.06.06.
"BIj Katrien Ct'1I das dragen, is om problemen

...ragen.
~GezodH Lie ...c L. lil de Ie) archeologIe .
..J Ikke nu weten wie ge 1'ljl. Ri,,).
,JGlovauna. ik mb u\\ schouder. pre Riw.
..JOllIck U.rarley dankr de l'jro-redakne voor
de beloon de waardenng
,JThanks to Flirt vanwege de Onverhlddelqke
luo;-ner.
,'Duislcmbjl'. allemaal goed en ",.-I van Saar
en d,]t warme bed, maar dan hcf~t uret in d,l!
van mij. Kusje. darkman.
" Duislenll~ken, allemaal goed en wel van
Sleven en dJI wanne bed. maar please gimme
a break!
"Bericht aan vrouwvolk uu Iak l & W. JOOSI
zoekt hef voor over twee weken. vmuwehjk
niel 1l00<1l.. gn e rv , nodig, moet kunnen ...l-
wassen. nelzuigen en ömlulzen.
vJawel 'I 1$echt waar, Ayco.
'Komt veto ook In Antwerpen>
-J Heeft el' iemand Kris in de f.lk geZien? tllj
nlag de rekening van de rnorning-aherpil
komen ophalen ëan de loog.
Jemen ocscemps 'lockt nog steeds the rmssing
lluk .
.JV()Or al uw ple7jer, mijd Edwiu.
..J En wal met de cooktes bij UI}'ssis71
,JThe eX-POSse (okee duertnckx. fk weet dal
hel op nix trekt] meldt de dood aan Lew-
duwn. Hahahahahaha. Sy the way: dag Tur-
bo-D. Komde gij mee skaTen? Ge rnoogT
samen met .reroen Gooly 11jn
vTot1.over de Rob. Dank \I voor uw aandacht.
vKom er wal Verse adem weken I Alle snrook-
jespnnsen en -pnnsesscn welkom. Hoogach-
lend-.:"'de kOl1il1g.

"Uw Bx-Pnend I~ Terug van we!!.lo:t'weesl, Na
Glaslonbury. PmklI<IP. de rockrally en Rm-
lilde IIU 111Pan;:Jt'.1. midden de week. Tl'fug
vriendJC'i?
,JZlel u hel even met zuten? komwar Valium

nemen. woensdag.
~ Hi. Led Kroket. doen wc \\at rner GaUow~
l'u]e? Choral-prcludc in c-kiein: Andante.
Aivasi lOl woensdag.
\'Gianni. goed spelen hit
V Ik 10d een wasman. Gelieve zjch aan Ie
melden met waspoeder. Venaehier en strijk-
ijler op nummer 20.12.06.
V veto-bööfdrednkteur zoekt nieuw schuim.
v ceaoctn. verloren lek!;1 eu muziek van
'Horellounge', voor dronken slaapkop.

" Dag FiJill, deze week weer niete gevonden?
Kom in '1 \'I'I"\'olg wal later thuis. MlsKhien
moel je wal harder werken in Brussel. A,D.
"supervrouJ'JOt'kl manenklopper voor
nieuwe vent unag hard lIjn).
V M. doel hel 111e, de matrak.
V De koe há-kaul'I'l. Dal is haar specialiteit.

JQ MEUWISSEN bvba

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal.

Videoschermen tOl 4 m .
DISCOBAR EN CD's
met of zonder D_J.

KARAOKE (1.500 titels)

i[ 016/201.301

• agenda & ~ ad valvas DOOR."ARTIJ~GRAU."A~S

DINSDAG
1900 u THEMA-AVOND A\·"nd (t'Tr m('I''',k-

schelen: Dall"n, 1\I0nrt'S),jr,. Swiner. io
l-'!iychologisd1 rusthuur 91.91, rocg.
50/7019Q.0rs. Ped.-ogogi..-h" Kring.

20.00 11FII.M 'Land & Freedum' vall Ken Lf)~d,.

lil K C. Orawrienhof. ofl-: Masrreeltomh.

WOENSDAG
12.)0 u VORMING Oe !w~ede van drie ~l'rd'er5

kom! verlellen over zijn werk in de pcdago_
gl>chc I'rakrijl. soci3nll,edagOO)! Erik Herre-
bosch. in Aula MTC 00.74. loeg ,RTilIlS.Mg.
Ped.lg"!!;".

11 u KONSERT Jazzkoneen duor Leu!e Sclavi~
op klarinel, ;n Labo vour hisloriS('hc indus_
lticle rn~(hi,,(' •. kampus Arenberg. teeg.

gr.ltis. org. Kuhuurkommissil" KU Leuven.
14 u FILM 'Her af.chcid· van Roland Verha .....n

uil 1966. nMr de: romall VJn 1"'0 Michi"[,;
met Julten Schocn~rrh, r~lrJ L.1I'·u' en
Scnne Roulr~er. Ov('r de man dIl' vilal zijn
laudn, poetst tn dan <lIl reis Ipat. in Vlaarm
Filmmuscum (V,mdnkelrnslraar 301. toeg
50110120. 0'11. VI~alll' rummuseum.

20.00 ti DEBAT PandgeSl',el rond kirule,e'l en
cch!.ch('idlng. meI v('".;hillendc hulpverlcn-
ers, In Mon§cigoellr S"nde-insliluul 0).18,
loeg. 50/70/90. org. Pcdagogl.,dw Kring.

20,00 u DANS pen Van Golll en zijn gt'7.elschap
Contrecoeur dansen 'B'J<:ken en juwelen',
losweg gebaseerd op 'Oe kerseruuin' va"
Anton T'j"dmv. in Sçhm,\\burg. 1<)('8.
4501350 (en sluden!enkoningi. 0'11. K. C.
Leuven

20 u FILM 'Anlonia' van M~rken Gorns uil

1995. "'''I Willeke van AllImelrooy. Jan
Dedeir. EI~ DOllennan' en nora Van Jet
Groen Gevnlgd door bcsi>rekirtg van kenner

Freddy Sarl"r. in Vlaarm Filrnmuscum (Van-
derkelcnsrraal JO), toeg 501JO/20. o-s.
Vlaams FîlmTlluscum.

2U u VERGADERING open werkingsvcrga,lcr_
ing. In couperos & COCIcau. eO'!'>Ieverdie-
ping. OiC5lscnr;ul 245. org , Labyrint

20.30 u KONSI3RT Amhm,y Colemoill1k0ll11 In
"0;-1k.lder.-all een ·Rad, ca 1Jewish Culture
Nighl' encrlijdi de JOOIhc: mu7.iek en.!t' 'Ra-
di ....1Jcwtsh Cullur.: M""'(,IIl<,nl' loelichl~'I.
co ~Ilderojd5 ~1><:lenop p,ano en orgel, in
SIU<".teeg. 200/)00. org. :>111('.

20.l0 u DANS lIyella danSI 'Funiludo', va"
ct'rorcograal M~rr VanrunXI. in Vl.Jmingl'n-
Stta.ll 1:13,1<1,,):. 200/300, org. Stuc.

DONDERDAG
12.10 u VORMING Een ""rde van drie spreken

konu ...c:rtdkn u...er zijn wcrk in de ped3-
gogische J.raklijk sociaal pedagoog wilhied
V3nn~'Sle. in Aula MTC 00.74. 10'-'1.1.gratis,
org. PNagq;k.

20.00 u LEZING Kiilu Ny~sha. exüd Van dc
'Black Panlhcr rMly rllr Self_dd"nsc' koml
een kling I!o;-venover polilleke gevilngcnell
in dl' VS. over repressse. r<leis",,' en d" bevrij-
dingsootluil. Z,· la,'1 .Mlk de situal;o' in EurOflil
en Belsi" 03.111 bod komen. In r.lrk~lta~1 14.
teeg. Vrije bijdr.lge. org. TegcnSlr""1II en Los
BUI·nos.

10.00 u KONSI:RT Symfonisch ork('~1 "all hel
lcmm",,\imtiIUIII sp•.-dl in Konscrl1.aal
Lcmmens. 0111. Leuunenstnsunnn.

20.30 u TEATER Monolot'l[ door Ugo Prinscn:
'Mijne wis,;eIIl~1 goed. maar hij k"'l11 nlët
door'. in Pi...ter De Soma. tocg. S0J70/9Q,
org. Ped.lgugische Kring.

lU.lO u DANS Uycna d~'>'I·F",llludo·. van
Chorl'osraal Man: V..nrunxt, in Vlaminllen
suaa! Sl. I<Ic):. 200/JOO. Ulg. Stuc

VRIJDAG
22.00 u FUIF fiolebifuir, lil Alb.Juos. 8rus~cJ..:_

straal. erg. cueure Exqul.,.,.
20.00 IJ KONSERT tcuveue alumni-r .. ke>t

onder Iciding VJn Peler f)e ...os Sl>o:chMtll.Jrt,
Schubert. Brillen. SIr.lvln,ki. in ROllla~nse
POOrt. org. Alumniwerking KU Leuven. Into
22 2U).

2000 IJ KONSI:RT will Tt,ril, lil Schouwburg.

ZATERDAG
BADM1NTONTOERNOOI Tocm."d. waarvan

de opbrengsi geschonkeu wordt "an de 7A, ...k
LiJy. lnfo 3'i.00.69.;u Spor1hal"'~11 nevertee.

org. labyrinl.
21.00u FUIF lc.'sbii.'nndulr. Opbrengst geschon-

kc'u aan dc :tiIak Llly, in ureuwe Karer. "Tg.
Labynm.

14.30 U OPERI:;"TTE Hel gezelschap 1)(' NI.'IC
SllCCh en :ringr 'Vi.-1",;;I t'n haar J"n.aar·. in

S-chonwbur)l.. oTg. KC Leuven
20.00 u OPI!RElTE Helltezdsch~l' uc Nt'I~'

SJl"'ChCII 7)"&1'ViCloria ('n ha.Jr hUl....lr'. in
S.-Iutl,wbuTj;, "'S. KC l.t·uven

ZONDAG
IJ 00 " KONSERT Fred I~k"bs~1)Cehluirmu-

rio·l; Vdn Ikroi. Gaollkr. Cbacks l)ufauh en
J"ctjues (;alIol. io ROflloldnsc Poort. rneg.
200/ "ind ... c" );Iaris. "r~.KC 1,(-1I.....n.

Blos Poienreis, in Rumba .• 06102 om 2) U! vroo-
wenavond. In KaJlaer.

·04/02 Kultuuravond .• 06/02 011111 u:
Rcdaklh!verg3derlng. in rarkslr-aat 14.

Crimen
• 04/02 om 18.00 u; 8ij70l1dere werkgroep
Onderwijs. in DV 91.20 (vergaderlokaal
Crimen).

LBK
• 03/02 GaLlbal in Zaal Postlljön in AarschoL

Medica
.04102 om 22.00 11: Half-Tune, in noe-s Bar.
·04/02 om 22.00 IJ! Vergadering WGMO
GZZ (Diskussie hervörmtngeu in de gezond-
hcidswrg). in CeRa .• OS/02 um 22 u: Half-
tlmc. in noe-s bar .• 06/02 onl 22 U! Halftime
turf. in Udo.· 07102 om 1557 u: Artsen-,
zonder-Crenzenbevoek in Jette, In Station
Leuven.· 07/02 om 1! u: Auw'
zakkenavond. in noe-s SM .• ()9/02 om 22 ti:

Kla~sicke avond, mer hel Mcdiça·urkcst, In
Muza .• 10/02 om 21 II! Eerstekancvoud, In

uoc's Bar.

Pedagogische Kring
.04/02 om 21.00 u; Pulf ortcpcdagogtek I"'v

Polltlka
• 05/02 urn 12 11: KultuurkafC'C. in Pangaea.
toeg. gratis .• OS/02 om 20.l0 u: Kulturele
avond. mei optredens. in Pdngaea. lOeg.
1001120.

POrlUlaca
·05/02 orn 20 11: Wclronle-goodbyepany. in
Blauwe Kaler .• 05/02 om 22.00 11;
Welcome-gll'odbyt:-par1y. in Blauwe Kater.

PSYChologisch Kring
.06102 Travestle-aveud. Waarol' jongens de
kans krijgen uit Ie pakken mei C'CIIsexy stel
benen. en mcisjcc de stoere bink mogen
uithangen Oe verkleden krijgen gralis hier,
en er is C'CIIprijs voor de besr verklede miss
en mister, in Shrlnk .• 10/02 om 20.00 u:
Pilmavond, mei 'Str~ngl' n.l~· en 'Sleep
wlth Me'. in Shrtnk, toeg. 601100.

VTK
• 05/02 urn 22.10 U! narscrocmool, in 'I
Elixir .• 09/02 om 22.00 IJ: Happy HOUT, in "

EliAir.
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In deze tijden van groeiende seku-
lariscring ts hel een hart onder de

riem om Ie zien dal de vlaamsc
intelligentsia nog emoestast en

massaal ter kerke gaan. De profes-
soren van de Fakulteit lichamelijke
Opvot'àing- cl1"Kin('~ïîëfäPic kan u
herkennen aan hun witte lintjes.

Daarmee prore ..teerden 7.C legen dl'
bt'!.Jissing van Van den Bossche. d,~

de opleiding ktnevneraple aan de
universiteit wil onurckken.

Misschien waren ze LOchmaar beier
in trainingspak ge~(llllen

Alweer vier nieuwe eredoktoren

Nog meer pellen en lintjes
Het jaarlijks patroonsfeest \lan de Alma Maler
was een waar sukses. Veel volk (hoewel niet
altijd gewenst), vele prominenten, een uitqekiend
senario eIJ een dagje vakantie voor de studenten
\Ion de KU Leuven. Een sfeerbeeld.

was
zeerste opgetogen over

bnlt'rvcmie van het Leuvens univer-
Koor die - in tegenstelling lul de

IBaski<,Cht: nattenaltsten - wél de keel
mochten opensperren. En dat deden ze.

De tOLAmerikaan genaruraltsecrdc
Egyptenaar Ahmcd Zcwail overweegt
even de Leuvense nationaliteit aan Ie

nemen. De cmtsch verantwoorde
eredoktor mocht geen toespraak
houden. waardoor hel voor het

grootste deel van onze bevolking nog
altijd met duidelijk is wat hel surplus

van de Icmtochcmte voor het
Vlaamse huishouden inhoudt. Het
heeft alleszins iel'; mei snelheid re
maken. zo bleek uil de speech van

zijn promotor professor De Schrvver.

ID~' ~ersvcrse eredoklor Ma-rtha Nusebaum. een van
vrouwelijke genodigden. haalt hel met twee lengten voorsprong
op de Leuvense burgemeester Louis Tobback en Ahmed zewatl.

((OIO'S Peter creemersj

-'~-..I-_:.o;,


