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Mijn natuurgebiedje voor uw Termunckveld?

Gewestplan voor Term
ep 15 april komt er - hopelijk

- klaarheid over de vraag of
de KU Leuven Temllmckveld

ooit tot een wetenschapspark zal kun-
nen omvormt". Een aantal partijen
Slaan in deze zaak tegenover elkaar:
het Aküekommiuee 'Groen en Lande-
lijk nrbank', de verenigde.bUllrlbe-
wonen dus, de vzw Natuurreservaten
tn de Leuvense universiteit. die het
waardevol landbouw- en rekreatiege-
bied \Vi/gebruiken om er een weten-
schapspark nur te poten.

De Raad van Stale zal zich binnen drie we-
ken ten gronde: uitspreken over de: wijzi-
gingen in het Gewestplan, die in 1993 aan-
gevraagd waren door hel Vlaams gewest.
Het (laaI In totaal om een veenlgtal geb!e-
den. Vorige week lekte het advies van de
auditeur uh In de pers: blijkbaar acht hij
het raadzaam om de Gewestplanwljl.iging
Ie schorsen. zij het enkel voor hel
rermunckveld. Her advies van de audlteur
wordt in 99 procent van de gevallen
gevolgd, en het is dus zéér waarsmijnlijk
.... wIPlPllI er niet doorkomt. Op het
kabinet van minister van ruimtelijke orde-
ning Eddy Baldewljns (SP) wenste men op
dit feit niet te reageren "daar wij niet over
de noodzakelijke stukken beschikken om
hier uitspraken over te doen."

Het Aktlekommluee reageerde drie jaar
geleden op de plannen van de universiteit
door naar de Raad van State Ie stappen.
'ïwee jaar geleden kreeg de KV Leuven dan
alsnog nul op het rekest en werden de
wijzigingen van 'rermunckveld in het oe-
westplan op basis van procedurefouten ge-
schorst. De andere wijzigingen zullen ge-
woon doorgaan. Een - voorlopige _ (Pyr-
rhus)overwinnlng voor hel Akttekommlnee
dus. dat het hier echter niet bij laat en
vreest dat de plannen van de universiteit er
op lange termijn toch nog zullen docrko-
men.

Dat het kommluee met de uitspraak
nIet echt tevreden Is, word. nader verklaard
door Michel De Mevere: -ne Gewestplan-
wijziging gaat Immers gewoon door, alleen
het Termunckveld wordt 'op basis van pro-
cedurefouten' afgewezen. Het zijn die 'pro-
cedurefouten' die we als reden hekelen.
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OoIt In Leuven In men aan hel graven geslagen. Archeologen hebben in een proefsleuf m('mdijke beenderen gevonden dk In
anatomisch ~~nd lagen, Wat dat willl"ggen, van wanneer die resten dareren en wal ze daar uberhaups doen. mi u (lP paglva 7.

Wat is er gebeurd? Minister 'rheo Kelchter-
mans besltsrc over de zaak op basis van een
onrechtmatig bijeengeroepen Regionale
xommtssfe van Advies. Gevolg: procedure-
fout wordt Ingeroepen en de wijziging van
Termunckveld gaat niet door. Wij hadden
echter graag genen dat de héle Gewestplan-
wij7.iging vernietigd werd. Onze 700 beo
zwaarschrtlten werden echter straal gene-
geerd. Is dat een voorbeeld van dernokreu-
sche besluitvorming? Ik dacht het niet.
wam In geen enkel adviesorgaan zijn deze
bezwaren gehoord geweest. Bovendien
zullen de andere wijzigingen gewoon door-
gaan."

Die 'andere wijzfgtngerr' betreffen ge-
bieden in 'groot-Leuven'. gaande van
Werchter tot Schiplaken. De Mevere: "Aan
de Boudewijnlaan in Leuven zal de: univer-
siteit een soort 'Supertmec' neerpoten, in
een natuurgebied dat ekologisch veel meer
waarde heeft dan Termunckveld. Deze
strook stond als 'natuurkemgehted' crn-
schreven in de Groene Hoofdstruktuur en is
biologisch zeer belangrijk. Het is niet crudar
de universiteit eigenaar is van dit gebied,
dat ze dolt zomaar mogen volbouwen. zeker
wanneer je beseft dal het stukken van
Egenhovenbos omval." De urnvershen
heeft echter haar zinnen gelet op een groot
en_prestigieus wetenschapspark. en krijgt
daarvoor ook het fiat van de stad Leuven.
In 1984 ondertekende de huidige burge-
meester Tobback nochtans het pamflet Ier
bescherming van het Remtsebos, gelegen

achter het Arenbergkasteet. als lid van het
beschermkomminee. Dat bos wordt In de
recente gewesrptanhernentng ingekleurd
als zone van openbaar nut. waardoor de
universiteit het gebied volledig kan volbeu-
wen,

Volgens schepen arepoets kon de uni-
verstten eerst aan de Böudewljnlaan begin-
nen en bewijzen wat ze kan. Dit impliceert
een ultbreldlng: het unlverslteltspark aan
de BoudewIjnlaan - door het Aktiekom-
mtnee snerend 'Boudewijnpark' genoemd
- zou dan maar een aanloop zijn naar de
aanleg van Termunckveld als wetenschaps-
park. Waarom er in het nieuwe gewestplan
kategorleën als 'unlversltchspark' en 'we-
tenschapspark' worden onderscheiden, is
echter een vraagteken. ·Er is ook het pro-
bleem van de waterwinning In het gebied,
die in het gedrang kan komen bIJ het lozen
van gevaarlijke stoffen die gebruik! worden
bij de produktie van computerchlps". aldus
Michel De Meyere.

BIJ de nieuwe invulling van het Ge-
westplan voor Leuven zijn er een paar op-
merkelijke overwinningen voor de vzw in
onder andere Schiplaken, Gelrode, Melden
en Helsr-op-den-Berg krijgt
natuurreservaten er eindelijk een paar
ekologisch waardevolle' randgebleden bij.
waar zê'twlntill jaar voor gevochten heeft,
De vrees bestaat dan ook dat men een
koehandel aan het opzetten Is, met als doel
Termunckveld in handen krijgen .

Ann Bries



• berichten
I.'.iûll spuiGiad
Voor de ondersteuning van haar werking
gedurende het akademiejaar '97- '98 zoekt
Sportraad Studenten KU Leuven vzw twee
halhijdse werkkrachten. De vrijgestelden
zullen werken onder een bedfendenken-
Iraki van één Jaar, en dil vanet I augustus
1997. Hun laak beslaat crin de dcetnentn-
gen van Sportraad uil te werken.
Deze doelstellingen 1.Ijn:
- de kompethles en massasponaktlvhehen
organiseren voor alle studenten
· de studentenbelangen aangaande sport
aan de universiteit verdedigen
· de studenten vertegenwoordigen In de
verschillende kommlnees
· de kringen ünanoeet ondersteunen
- speetale sporten subsidiëren
De taakomschrijving van de twee
werkkrachren net er als volgt uit:
- begeleiden van en werken mei de leden

.. van de Algemene Vergadering (AV); In een
wederzijdse vertrouwensrelatie openstaan
voor Initiatieven van de AV, deze uitwer-
ken, zelf met ideeën uitpakken ton mensen
motiveren
- konkreet organiseren van massaspcrtaktl-
vnetten en tornooien (onder andere de 24-
urenloop. studentenmaraton ... )
- admtntsrraueve taken: archief en boek-
houding bijhouden. verslagen maken en
uitwerken, begroting en ekspleltatie opstel-
len
- kontakren met sponsors leggen en onder-
houden
- permanentie en service (uitlenen van
sporttrutrjes en dergelijke) op het sekreta-
riaat verzorgen
Gewenst profiel:
- kunnen omgaan met flekslbeie werkuren
- vertrouwd zijn met het studentenleven
- interesse hebben voor sport

- minimum AI cpletdlngmlvo
- minimum 20 en maximum 35 jaar oud
zijn
- vlot Nederlands, Frans en Engels kunnen
spreken •
- een energiek en kreatief persoon zijn
Je schriftelijke sollicitatie stuur Je samen
met je CV en motivatiebrief naar het sekre-
tariaat van Sportraad. 'rervuursevest 101.
3001 Heverlee voor vrijdag 18 april om
16.00 u. De kandidaten lullen dan uitgen-
odigd worden voor een solltdtauegesprek
op de AV van maandag 21 april 1997, om
20.00 u In de spuye. 'rervuursevest JOl.
Voor meer informatie kan je altijd naar
Sportraad bellen op 32.91.H of 32.9U4.

lakaiûll SPOnr.ad
Sportraad zoekt ter ondersteuning van haar
werking voor het akademiejaar '97-'98 een
voorzitter en ondervoorzitter. Kandidaten
moeten student zijn, Interesse hebben voor
sport, een energiek cm kreatief persoon zijn,
mensen kunnen motiveren. vlot Neder-
lands, Engels en Frans kunnen spreken.
Kandidaten kunnen hun kandidatuur, ver-
gezeld van een moüvade zenden naar het
sekretariaat van Sponraad, 'rervuurseven
101. 300 I Heverlee voor vrijdag 18 april
om 16.00 u. Mr:er Informatie 1.5 te verkrij-
gen op Sportraad: 32.91.H of 32.9I.H.

Studenten ere In het kader van hun tesis
onderzoek wllJen doen in een entwikke-
Iingsland, kunnen vanaf dit akademiejaar
daarvoor een flnanciële tussenkomst krij-
gen van de Interfakultaire Raad voor Ont-
wlkkellngsamenwerking (Iro). In totaal Is
er een bedrag van I miljoen voorzien, met
een maximum bedrag van 50.000 frank per

nuderu. Je moet wel een positief advies
van je fakulteit kunnen voorstellen. De
deadline voor deze voorstellen 1.5 ]0 maan.
Verdere inlo kan je krijgen bij de tro. via
Toon Boon op hel rektoraat; ol bel Student
Aid 32.45.81.

kuGrraïd zoe"
- mensen die volgend akademIejaar het
aanbod kunst en kultuur In Leuven mee
willen bepalen. Dit kan op verschitlende
manieren: door mee te draaien In de dage-
lijkse werking van Kultuurraad ol door uil
een of ander projekt op poten te zetten. Wil
je er meer over weten? Elke dinsdag om
18.00 u komt de xuracrew samen in de
keuken van SIUC op de tweede verdieping.
alwaar menig projekt reeds het levenslicht
uS,
- studenten die geïnteresseerd liJn in de
manier waarop een kunstencentrum funk-
doneen en die hierin de studenten willen
vertegenwoordigen. Kur. Is met andere
woorden op zeek naar mensen die In de
Raad van Beheer van Stuc willen zetelen
namens de studentenbevolking. Metr info
bij Katrin op
23.67.73. ol kom
gewoon even
langs.
• een voorzitter.
Wat je als voor-
zilter nu nel wel
Q.f nel niet moet
doen, hangt een
beetje van jezelf
af. De offidële
taak van een
voorzitter is het
lelden van de
AV's en Kultuur-
raad vertegen-
woordigen op de
OAV·S."lJiteraard
komen hier ook
leuke dingen aan te pas. Meer Info bij
Frederik of Kauln op 23.67.n. Kura

verwacht Je kandidatuur voor 10 april .

kuliûurrlld WIM aan
- een koördlnafor (mN) voor de onderste-
uning van de werking. Het gaat om een
halftijds.: kracht voor het akademiejaar
1997-'98, met een bediendenkontrakt van
bepaalde duur. Takenpakket en Info te
bekomen op 2].67.73. Kultuurraad ver-
wacht je kandidatuur voor 10 april.

kuliûUITI.d "rwlcM
Op donderdag 27 maan komen An-Marie
Lambrechu en Karollen Derweel. de twee
nieuwe erusueke krachten van Stuc, zich-
zelf en h.IJIl plannen voor Stuc voorstellen
tijdens ~ AV van Kultuurraad. cernteees-
seerden zljn welkom va naf 19.00 u op de
eerste verdieping ...an Stuc.run
-Koru-aki' is een i_!l:lllatlef~an de projekt.
groep ]c4, die een aantal laatstejaars van
het Hir [Hoger lnstltuut voor Readaptatle-

_,-

~ vrije tribune
Anderhalf miljard voor de stations buurt

Oe plaatsing van 1200 nieuwe fletsstalllngen,
die het nivo van de voorwtelklemmen net nverstij-
gen. is het onverhoopte resuhaa ...an twintig jaar
smeekbede. Dat bepaalöevcorveduers van een
fielsvriendelijk beleid dit erbann~Ujk resultaat met
veel gejuich weten te onthalen zegt nler alleen
veel over hun immobilisme, maar tevens over het
Leuvense mobiliteitsbeleid.

Ook VO!'tganger\ en openbaar ...ervoersge-
brutkers laat men gewoon in de kou Staan. Ot
bouwvallige luifel aan het Leuvense station Is hler-
van een sprekend voorbeeld. Busgebruikers staan
er niet alleen letterlijk in de kou. maar kunnen
bovendien elk moment het sl.achtofler worden van
een Nar beneden vallend stuk luifelplaat. Oneer-
lussen blijkt er in dil dossier toch schot Ie komen;
men beert maar Hdsi anderhalf mlljerd gevonden
om de nauonsbuurt te vernieuwen (zie interview
met prof. Smets; Vela 18).

Van 5 maan 1012 april loopt het openbaar
onderzoek in verband met het Bijzonder Plan van
Aanleg (BPA) station en Diestsevest-vuurkrulsen-
laan. Onder andere Leu v en Verkeerd/I. de koepel
van Leuvense buunkomntittets, en Genoeg
(Groen Jongerennetwert) roepen de studenten op
om een berwaarschrin in te dienen. Studenten of
verenigingen die een bc-zwaarschrih willen indie-
nen tegen dit BPA kunnen terecht [ondertekend.
met naam en adres] op volgend adres: Dienst
Ruimtelijke Ordening. Bezwaarschrift BPA station,
Boekhandelstraat 2, zde vrrdieping 3000 Leuven.

Bezwaarschrift BPA station en BPA Diease-
vest -Vuurkruisenlaan:

I. Door een ondenunneling van het Mane-
larenplein wiJ men het autoverkeer aan het station
ondergronds sturen, doch is het niet de bedoeling
om bet autoverkeer te beperken. verschillende
...erkeersdeskundigen vrezen dan ook dat op de be-
woonde Vesten, de TIenS(· en de DieSl5esteenwcg
de verkeersdrukte nog zal toenemen. Aan de tun-
nel voorziet men immers een autoparking voor

meer dan 380 auto's en ook aan de vuurcutsen-
laan (aan wat nu oog de stelplaats van de lijn Isl
zullen er op tennijn nog eens meer dan 500 {af-
hankelijk ...an de bron tOt meer dan 700f autopar-
keerplaatsen bijkomen, dit kan enkel een ver-
keerseanzulgend ellekt hebben.

2. Planologen voorspellen dat Leuven zich In
de nue eeuw rond de as Philips-stanen zal om-
wikkelen. Zo'n omwikkelings.l.s is zeker niet ge-
baat met doorgaand verkeer.

3. Mrt het huidige plan is een veneersarm
Martetarenplein niet meer dan een illusit. Dage-
lijks lullen er nog honderden bussen af- en aanrij·
den. Bovendien tal er ook nog het pLJatselljk auto-
verkeer Djn.

4. Op honderd meter ...an de tunnel. ter
hoogte van de J. upsfussnaat. zal men weer ge-
kontrenteere worden met een kruispunt met ver-
keetslktuen, Dit kruispunt is noodtakelIJk om er-
voor te zorg~n dat lussen de riensepoort en Dies!·
sesteenweg de geplande parkings tijdens het piek-
uur zonder al te ...eet hinder tweehonderd wagens
kunnen vrijgeven. Ook aan de Van Monsstraat zou
er mogrlijks zo'n kruispunt kunnen komrn.

5. Door de aanleg van een tunnel vmterk je
de idee bij de autobestuurders dal zij zich op een
snelwrg bevinden. Het verkeersgedrag in een tun-
nel is in strijd met het gewenste verkeer\gedrag op
de {bewoonde) Vesten. Een tunnel wekt vooral bij
het binnen- en buitenrijden rij·agressiviteit op.

6. Momenteel zijn de oversteekplaatsen aan
het station uitermate on ...eilig en onkomfortabel.
De tunnel zal hlrr een verbetering beekenen. maar
lal voor nieuwe problemen zorgen bij de ever-
steekplaatsen aan de andere Vesten. Zeker dur
waar rr enkel ten zebrapad is. komt de veiligheld
...an de voetgangers seneus in het gedrang. zen-
voudig te bedienen ...erkeersllchten mrt een ver-
hoogde oversteek!ijd voor voetgangers, lijkt alvast
een betere en goedkopere oplossing,

7. In een interview mei Veto verklaarde pro-,

fessor Smets (projektleldrr ...an de "ationsomge·
vingl:'Verkemimulaties door de ucdteburc's Tra-
eer en Groep Planning tenen aan dat het verkeer
aan het stationsplein toch zal vermlnderen, want
het ...erkeer UIl langs de noordwestzijde van teu-
ven omgeleid werden, De tunnel ...oor het station
Is zdfs ntet nodig. hij dient alleen om de doorstro-
mlng naar de binnenstad te verbeteren en omëe
busservlet te optimaliseren.' Het is t....ijfelaehtig of
de tunnel edn alleen nodig is om een betere bus-
serviet en -doorstroming naar de binnenstad te
verwezenljjken. Zijn et daar overigens geen goed-
kopere en betere middelen voor; zoals bij...oorbeeld
de aanleg van vrije busbanen en een betere rege-
Ung van de verketfSlichtrn? Mtt andere woorden
als hetgene wat professor Smets zegt komkt is,
dan is de tunnel gewoon een overbodig en geld-
"'(,l"Jpillendprojekt.

8. Er is l'en gebrek aan openheid el) duidt·
lijkheid rond de plannen voor de nancnsbuun.
Sowieso zullen er nog honderden autoparkeer-
plaatsen bijkomen aan de vuurkruisenlaan. voor
de bevoorrading van de nieuwe kantoren (onder
andere het Vlaam Huis, goed ...oor 250 à 700 auto-
parkrerplaatsen aIhanktUjk v an de bron). Dil zal
de leefbaarheid aan de Diestsesteenweg (8lauw.
pUI) nog meer in heuedrang brengen. En wat als
niemand gelnteresseerd is In de nleuwe kantoor.
ruimtes die de vroegere stelplaats van de Ujn moe-
ten opvuUen?

9. Het hoefijzer- of het sikkelmode1. die een
groot deel van de Vesten autoluw zouden maken.
is niet alleen een goedkopere oplossing. maar ...a-
groot ook de leefbaarheid van de starjonsbuun en
de omliggende woongebleden (Vesten).

Thlerry teenee

Voormeer inJkhtingm btl 0/6/J2.37.89. Eln
gwa/ldailrdürmi bt<'Wilarschriftkan men ëe-
komrn bij Uuwn Vrrkeudlt, NilamStvts/ 130.
3000 Leuven.

wetenschappen Igroepeert. Zij organiseren
op zaterdag 29 maart een gratis everiemen-
tenparcours waarin de meest uiteenfepende
aktiviteiten die Jongeren kunnen boeien
vervat zitten: van drugsp~nrir over eeks-
spelen en boksen Is het immers maar een
kleine Slap naar auto's - weliswaar op ar-
ttsuek verantwoorde wijze - volspulren.
Brandpunt van de aktie is de Oude Markt,
waar Je russen 13.00 u en 17.00 u terecht
kan voor een Spitse rommelmarkt, een
warm drankje en waar je Arabisch bijge-
spijkerd kan worden. Voor het volledige
programma: zie agenda.
'Kont-akt' hoopt met al deze aknvtretten
zoveel mogelijk jongeren te mobiliseren om
zich 'kultureel' uh te leven, en' richt zich
speerflek naar minderheidsgroepen en (kul-
tureel) ultgesloteu bevoljdngsgroepen. naar
kansarmen dus. De inschrtjvingen voor
deze dag lopen nog lot 25 rnaart. maar je
kan op weensdag- en donderdagnamiddag
tussen 14 u en 17 u ook terecht op Lel.
29.30.79, Zonder inschrtjving kan je ook
deelnemen aan het parcours. Dan moet Je
je simpelweg aanmelden bij het infopunt
'Kontakt' op de Oude Markt. De keuze Is
dan we! beperkt.

2 Jaargang 23 tlr. 25 dd. 24 maart 1997 0' nto



Kontingentering voor de kinesisten

120 kinesisten in 9 hogescholen
fj)t1 de kontingentering Vatl de

artsen en tandartsen, komt er
ook één voor de kinesisten, Bin-

nen enkele jaren krijgt da" slechts een
vast aantal afgt!$lIldeerdell een eiziv-
nummer. Patiënten die dan bij afge-
studeerde kinesisten te rade gaan die
geen Rizjvnummer "ebben, zullen
geen terugbetaling krijgen van liet
ziekenfonds.

De beslissing van de minlaterraad is inge-
geven door de vasrsrelltng dal er in België
teveel kinesisten zijn: het aantal inwoners
per kinesher<lpeUlligl hier zesmaal lager
dan het Europees gemiddelde. Sommige
ktncstncn hebben daardoor zo weinig werk
dal de kwaliteit van hun zorgverslrekking
in gevaar komt. Hel gevaar bestaat dal kl-
neslsren mei weinig werk hun preslalies
opdrijven en bijvoorbeeld langere behande-
hngcn voor te schijven dan strikt noodzake-
IJjk is. De patiënt en de belastingbetaler
draaien voor de bijkomende kosten op.

De opleiding klneslterapie kwam de
laatstt" lijd <11vaker in het nieuws. MinisIer
van Onderwijs t.uc Van den Bossche bereidt

een dekreet voor dat de vierjarige opleiding
aan de hogeschelen toewijst. Van meet af
aan werd ook gesteld dat dil zou samen-
hangen met een vermindering van hel aan-
lal ktnestsren.

Er konu een drastische beperking op
hel aantal kinesisten die mogen afstuderen.
In De Morgen van vrijdag 21 maart stond
dat er in Vlaanderen binnen enkele jaren
slechts 100 101200 kinesisten zullen kun-
neo afstuderen. Minisicr Van den Bossche
verklaarde zaterdag -dat het aantal afgestu-
deerden van 760 moer teruggedrongen
worden rot 120 of ten hoogste 180."

Ueve De arabandere. sprekend voor
hel kabinet van minister Colla, beween
evenwel dat er nog geen getallen voorop-
gesteld zijn: -De rntntsrerraad been lidl
akkoord verklaard dat de bevoegdheid van
de planningskommissie uitgebreid wordt.
Zo kan deze kommissie ook adviezen uil-
brengen in verband met de kinesisten." Ok
planntngskommlsste bestaat onder meer uil
artsensyndtkaten, mensen van de mutuali-
teilen en vertegenwocrdlgcrs van de rege-
ring. Voor deze materie wordt ze uitgebreid
met mensen van de beroepsverenigingen
van kmesnerapeuren. De plannlngskom-

Numerus Clausus vanaf 1998
Mtn",lrl van OllderWJI~ LUl V.1n den 'Bt>s-

bI' ~pl4k àdll.alerdag up Jl' P.lr!ljl,IJd
vaD de SP uit voer een numerus (1.1U~u~
vllur de- rll"'htlnjt"lI kinöilerapl(' en t .. nd-
hedkun,f.-. Oeonderwij~l!lÎnhll:r wil. d..,
il«'há'ftn 'T voorhand lx:p.1J:I,J,Jamal

aan de opleldin)l kan hc~jJ1nen
,Idil Jol3f komt er {'(,Iltodatmgs,

kdnffn Jie \'OOrdr proef i!t'~ld.:\,.;J
_ .aau.k opleldtng IK-)';innen. De nul-

wnlIdtnl pn>hrh"ll dt- unchd.lat U.ulll,-
[mAl voor ~ bfol'f'kkon 'Ol' de

. waardoor Inf'a'''~ cUn voor-

IopfJdolf'l,f ...rvooe muckn ,La ..... V.o'
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- -~ - lel YOOfbIj' -het mil..n beQ.li1t

In't't'l tncllK'tl af~lUdl'h·n. en
shUtC'odtr ~ysln:'m nochg. ,I..
wuilrDder systum en d.lt ts

~. Ab C'T 1('\ff't'1mt'Ib •.·J\

de vrees ilnak-n reèel dal de
van Mand CoUa lAl t<.>e-
Hij bn wt"1~",n d.:aln-n

aantal~udt't'rden rtn Ri7i\'nummu
krIjp m:dc'h niet !..tmnt'n Vl'stIRcn: dio;>i;lf-
~udHrdt-o bC'bbcn dan 7ewlIJ;rar 'o'Oör
Q.lt1~ ~{"';lUdet"ld. Yaadaar de plannen ,)ffi

de mstroom 1<"ilq)(·rl..en en maar een "'<lS!

eenral mensen tilt (k nchungcn in k\vl~l~
101:: te laren. De ~dekl(' wle wel en wie
niet. gebeurt np ba,l~van de toelatlngs-
prnd. Nk-nund "'(TI of die prlll."fdaad-
werkelijk goed gt'llOeg i~om een juiste en
betrouwtere 1.1Il1il0id~· \VN'r u- geven \'0<,11
dl' knndrdar ..n, .ldl 11.·rIOd duv n')8 ni('1
eens ge-ëvalueerd 15ui Vanéen Soss.che
echter W<II't Wf'1'(,D.<>uk schaduwmini ..ter
vart onde,",ij~ Luc Matten\ (CVP) - mt"1
wie van den B",,"(;he wellkht mfcrmeel
overlegd bmi - ..,tl'LUltdl' plannen vau
Vandc-nBt~schr: 11ft b 'PlJtig. maar
noodzakt'lijk- •

J)(' )(lJden1m 1I''Fftdm.alvast af·
wij7l'nd (lP dat' nieuwe vnorudlrn. ne
\'t·r.'l1igin~ van VLa.am,;cstedenten (VVS.
1\1:l "dat de mtnl~('r doul' dlt voorstel een
l.ngodonffijk..- wksUg ~1It HO de iel«
v~ dcmolaa.li5fttnaAll hn hoter ondff·
WIJS ("J1 ht"t pt1ndpt: van vn}r loegang lot
bet hog!."1ond('O\ijs' Wat do: m.aalrC"J«'len
in de lle'wndhei,Jl.Mg ldf lu>m'h \indt de
VVS hel 'verwerpel,,).. dat d... lcdetale re-
~I'ring bt'sli'l "IJl dt' vtr"lkhte l>eusione-
ring van arLSell tenlg 1'" trekken.' De art-

missie werkte in het vcrleden al maatrege-
Ien uit in de gezondheidzorg. Wellicht koml
er een behcetrensrudre die zal nagaan hoe-
veel ktncsucrapeuren er nodig zijn. Ze geeft
ook advies over hoe de regering dat juiste
aantal moel bereiken. Een toegangsbeperk-
ing en een verplichte pensionering behoren
lot de mogelijkheden.

De Leuvense Overkoepelende KrIngor-
gaulsatie (Loko) verzette zich In een pers-
bericht tegen deze nieuwe konupgcnrcnng:
·Oe noodzaak van een studcruenbeperklng
is nog niet aangeloond door koukrcte gege-
vens over de evoluerende behoehen aan
medische verzorging." Opnieuw wordt hel
principe van de kontingentering Ingevoerd
als 'federale stok achter de deur", zoals Mi-
nlsu:r Marttl cona het uitdrukte. Het is de
bedoeling dat de gemeenschappen - dit'
bevoegd 1.ijn voor onderwijs - door middel
van een toelatingsproef de studenten op
voorhand selekteren. Minister Van den
Bossche zal dan ook een toclanngseksamcn
ontwikkelen zodat hel federaal vastgestelde
aantal afgestudeerde kinesisten niet over-
schreden wordt. Zoniel houdt minister Col-
la de deur open voor een kontingentering.

.... Ludwig oeweghe

fmannt'le - mdchl dan de studenten In
het onderwijs i1lArijf'è1\ i~dm gcmakkdij-
ker dan OJ'lIO~;lllltelll"e!..t'11111dr gczund.
helu/ori( ldf. O,jk Je vtaamse filkuhelt,
krmgen geneeskunde en tandheelkunde
reegeren vermuwaardtgd

Frédé nr- Meeken. preses van Met.lI(.1
MeI! vast d.U "alle bd,Ulghd.lben(k parujcn
van ('i' een eiland reageren. De t_;u!mard
~lJaal n'agft'n alken als blijkt dat de echo-
!teren van ht'1 kawLid. (lIJderwij< minder
Lan) 0]1 ~uL'I'!'"\hebben op Ik lesl. De uru
vt'Ml"rten welen hun !oChaapJ"- op hel
droftr. '-'P het morneut dal dl" mmlster ge-
.teld h('t,'1t J.l! minder studenten rtk-t min-
dl'r ~Id N.'lek.._-,u, Ik iHht!J1$}·ndiJ...l!\·n
Lijn .lllall~ bUJ 1IM:1een beperldnJ op zkh.
Een k,lhc-rent beleid was er niet." Or ev ..
IUdUl'pl'rnJdj' \'.11) de test. een studcrnen-
ris. Lom1 er ook niet. voor de opleidlnlt
k1nt'lltt"rarll! komt er volgend j.wr C1!'n
proL"f dit' nop: moet OfIlwnrl'("n worden,
Dil M'lcluw-imtrumem tal fIlt"teen gt·
bntikl wmdt>n om IlO \Ot 180 "inC\I~It'n
Ie \Cldlh·('n. of dolt !IlSlntm"n! d.tarwC'
ui pe"c:hikl zjln, Is ctn "'ra3g dit' de mUli!;
1('( 7ich nkt ~felr.

(ldJ
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De beslissing van lHill/ster WIII 011-

derwijs Lu( Vall den Bossche om een
numerus etausus in te voeren voor de op-
leidillgen geneeskIInde 1.'11 kinesiterapie in
/998 kwam als een donderslag bij heldere
hemd. Her is een voorlopig dirpr"pum in

de al bekoelde re/olie tussen studenten 1.'11

politieke overluid. Bij de bes/i5sülg werd
getn enkele rekening ge/toudl'll met dl'
vrije studiekellz;' van de student, Nu stu-
deren elk jaar oligeveer 760 artsen af. het
mogen er maM 120 lot /80 zijn: viervijfde
van de abitur~lVe" di" in d" toekomst
genuskunde wil sWderell zal dat recht
ontzegd worden. De mtlhür waaróp de
beslissing genomen werd is in €in woord
grof te noemen: de studenten, die tenstouc
de dupe zijn val! de hete affaire, werden
niet eens gd/oord.

Dat er Uil maatschappetijk probleem
is, wordt door niemand ontkend. zeker
niet door de studenten, Precies daarom
deden zij de niet g"ringe toegevjng om her
aarnat studentelf te beperken door middel
van 1'1'11 taetatingsproe]. Vall de INdoeli11;"
om de proef te evatueren. kwestie van de
onredelijke maal regel zo redelijk mogelijk
te maken. werd gauw afgl'Wtken. Het wel
en wee van de toekomstige student interes- •
surt de minister geell zier: voor hem was
de prol.'f niet meer dan 1.'1.'11 matematisch
hakmes om zijn plannen te verwezenlij-
ken. Oll/(II/g$werden voorbertdvraqen
opges(dd om de proef loch 1I0g eens 11.'

tes,éll. proefkonijnen waren eeruekanners
9I!/Ii'f"sklllldc.De resutuucn wtlren 'ver-
bijsterend': "di' eerstekenners behalen
belere skores op de proefeksamens dan op
dl! toelarilt.lJsprOf'fterwijl de priNfgroep
reeds 1.'''" halfjaar geIlerskuIlde aan het
studeren is l'/1 dus (I)'U hu/wat meer
voorkennis beschikt dan dl!groep dil'
straks aan het eksamen zot moeten deel-
nemen" (Vn,' J.<J 23. nr 20, p, I), Dal
vervolgens gl!l'roh.:erd werd hel euvel zo-
veel mogelijk ft! verhetpen door bijvoor-
beeld voorbereidende kuriussen, 1'1'11

maatr<,gd dil' d,. financide druk cm stu-
diedmk op de studenten al verhoogt, be-
viel Vall den ~ssclte niet weqens Nlrn

risiko - dar leveel snedenren zouden afstn-
deren.

•,

Vee! verantwoordelijkheid /lemelJ de-
politici ook all/iet. Onderwijtminister Van
den B05$(II,. geefl de zwarte piet door aan
federaal minister van Sociale Zaken Mar-
cel Colla. die dl.'kom;lIgelller;,lg invoerde
til omgekeerd. De polilia lijken de willige
en onpersoonlijke speelbal Ie rijn van
ekonomische wetten ell betanqengrorpen.
Col/a ,!am rijn beslissillg Ita overleg met
de ziekenfondsen 1'11 de nrtsensyndikaten,
Tekenend is dar toen de intentie werd
geuit om - als I'ellgebrekkige vorm van
kompensatie - 1.'1.'11verplichte pensions-
ring val! de arts op 67 jaar vast IC' IeggeIl.
Nu hel masker /oelt werd afgl:lvorpell.,_
werd bes/otell om dir illfelll;e ook maar
metun il/ te Irekkell.
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Urbanist Luc Deleu over leefbaarheid in de stad

"Een stad vol rovers, moordenaars en wilde wijven"
G",samenwerking met hel/mi';'

tuut ,'oor Kulturele Studies,
VZUlDe Kunstbank CII Stad

Leuvell organiseerde het tçuhureei
Centrum Leuvell een tweedaags collo-
quium over kunst til leefmilieu. Ebt
va" de sprekers UllIS kunstenaar Luc
Dele", een urhanlst die in zijn wer-
ken vragen stel. bij de hedendaagse
stadsarcnitektuur: I" zijn pleidooi
voor statlsvee. stadsgroelIteIl, stedelij-
ke mesthopen ell zelfs stedelijk wild
ijvert Ilij voor de opheffillg van het
onderscheid tussen stad en platteland.
Ook zij" plat! om de Universitaire
Instellin9 Antwerpen (UIA) op drie
afgedankte vliegdekschepen Ie huis-
vesten deed heel wat Slof opwaaien.
De onleefbaarbeid van de stad door
verkeersproblemen pakt Ilij aan door
dubbel parkeren toe te lateII.

Luc Deleu: •Dat voorsrel is eigenlijk overat
Inzetbaar: Nu zi~ je toch ook overal borden
met 'zone JO', die dan afgewisseld woeden
door lelijke bloembakken. De plannen die
ik gemaakt heb om het openbaar vervoer

op bruggen door de stad u."laren njden 1ijn
dat niet" om dal niet elke srad daarvoor ge-
schikt is. Dubbel parkeren 10U de stad -
als brandpunt van hel sociale leven - niet
aantasten. omdat er doodeenvoudig geen
sodaalleven meer is. vcrscheidene studies
zullen uitwij7en dat net d~ straten die auro-
vrij zijn, het minst veilig zijn. Maar als ar-
chitekt beslis je daar natuurlijk niet zelf
over, omdat archtrektuur - en zeker src-
denbouw - altijd in de open ban" en in de
maarschapteujke rurnuc opereert. neemt
die natuurlijk een speciale plaats in binnen
de kunsten, dat is duidelijk, Daardoor h~dt
stedenbouw ook altijd een mamschnppcllj-
ke en dus politieke dtrncnvie. NÎt'\ toevallig
dus, dat zulke voorstellen altijd voorwerp
zijn van een sirijd tussen yoorstanders en
regenstanders.

Bierbak

Veto: Uplm ook voor dt mlt!jratlt van litl
plallt/and in dt stad Zijn rudm,da" uwrbodig
!1twOrdm")
Deleu: _Een stad bestaat vandaag eigenlijk
volledig uit priveerulrme. semfprlveerutmte
en openbare ruimte, Die openbare ruimte
moel veilig zijn, er moel altijd volk rond-

•

Oxfam- Wereldwinkel Leuven verhuist naar Tiensestraat

Winkel zet stapje in de wereld
Oneeveer vier jaar geleden kocht

Groep T een heie reeks huisjes
op in de Tiensestraat met de

bedoelin9 om hun kampus i" die rich-
ring "it re bn:iden, De wereldwitlkel
i" de rîensestraat 140 moel" lIog blij·
veil tol JO juni '97, maar moest daar-
"a met al zij" koffie- etl kakaobonen
oplloepelen,

Naruurlijk wisten ze op nummer 140 dat,
vanaf het moment dat groep T dl' wcruge
eigenaar werd van hun huisje. ze zouden
moeten uitkijken naar iets nieuws, Nog niet
zo lang geleden leek er uitstel van eksekuue
Ie komen tot '99, weliswaar onder dubjeu-
ze voorwaarden In het nieuwe kontrakt
was namelijk een klauvule opgenomen dat
:r.eop een maand tijd buhcngerct konden
worden, Bovendien was het 1l'1J~mogelijk
dat :r.ijzouden moeu-u updraalcn voor de
uiteindelijkt' koeren van de afbraak.

De wereldwinkel koos het zekere voor
bet onzekere en gmg naar~uger dan lIOÎl

tevoren lip zoek naar een nieuw onderko-
men. Volnaf één mei beschikken de Leuven-
se wereldwinkelters over een pand in de
TIemestraat 269,273, np de hoek van de
TIenS<."!otraalmei de Tlcusevcvt. Vroeger was
er een ~dlllder..· en bchaugcrswmkcl dit"
vori!o(emaand h ge~ltltt'n. BIJ\Tfl de plaats
dil' dis wmkclruuun- gebruikt zal worden
liRgl'n tien kamt>r!>waarvan de precieze be-
stemming nog niet vastllgt.

Elektriciteit

vtcrcmwtnug jear gek-den verkochten
de eerste Idealisten hun 'witte' produkten
al In de Tiensestraat 140. Het is dus niel
zonder lllJstalljit: dat de wcrcldwlnketlers
hun boeltje zullen pakken. Ook <11werd de
winkelte klein, kun je cr haast geen affiches
ophangen, lllOöt je urn de petitin terug te
vinden de nodiJ.:e tijd uittrekken en J.:mg er
we! eens W,lI mis met de clcktrnucn. Daar
staal tegenover dal de wercldwmkcl ajn
strategische positie naast Aro, zalmoeren
opgeven en dal het voorgoed gedaan Co met
de kleinschalige ~ezellighdd van vrocsvr-

Eind april gaal de \erkoop door. en vijf
maanden daarna moct de nieuwe wereld-
winkel afbetaald zijn. Er wordt gerekend op

4

de steun van sympathisanten om het volle-
dige bedrag bij elkaar Ie krijgen. vanaf één
juli Is de nieuwe wtnkel open, de officiële

opening is wel pas gepland in september oi
oktober.

Goedele Levssen

(fMtl Ptltr Crttmm)

lopen. Dat is niet meer haal-
baar omdat tegenwoordig het
openbere leven - door de
elektronische media - zich
daar niet langer alspeelt. Dus
moet die openbare ruimte ook
een zeer speelflek statuut krij-
gen. en zou je kunnen zeggen
dat cr een deel 'jungle' bij.
komt: als je je daarin begeeft

.. kan cr vanalles gebeuren. Daar
) verwacht je geen velligbeid of
"soctaaljeven. maar daar
verwacht je avontuur, nieuwe
dingen. Da11is er dus een SOOrt

~ruimte bijgekomen, Als je dan
de ogcnbart" ruimte werkelijk
een spe~lïeke Idemheit geeft,
een spectfleke funktie, begeet
je je naar het epenbaar lellen
dis je je naar hel openbaar
leven WIl begeven. En als dat
je nier interesseert, ja, dan
begeef je je in de jungle. En
iedereen begeeft :r.ichdaar toch
van tijd tor tijd eens graag in?
Maar je kan niet verwachten
dat het in die jungle ook alle"
maal georganiseerd is wals het
openbaar leven. 'IJa, er kan je

vanalles overkomen, en sommige mensen
moeten er komen. anderen niet. Daar
zitten ook revers. moordenaars en wilÎk
wijven. Je moet er je voorzorgen nemen,
Dat is toch niet zo erg. al~ je gaat zeilen'dan
zorg je toch ook dal je een zwemvest blJ-
hebt?
veto: Dmkl u dat de Ultlwmsl u hierin !ltlijk "
1tll !ltwn?
neteu: -wei. ik denk dal ik er nkt ver
naast ben. Maar ik weet niet of mijn voor-
stellen ooit gerealiseerd worden. Natuurlijk,
de wereld is aktie en reaktie: nu is er een
reetauratic. een reaktie tegen het modernis-
me. maar dal komt ooit wel terug. Niks is
eeuwig. het heilig kapitalisme is ook niet
eeuwig: ik denk dat het Iailllssemeru val!
het kapitalisme dichterbij ligt dan je denkt .•

.'S;..

Fruitbak

Velo: VaIr /3 april rol 23 mei koml er irr Leuven
Uil ~Trk van II tr 51aall als orrdrrdul val/ htl
kunstparcourt: 'Nature MorIe??' Waaraan kun-
nen wW' om daarbij als fots.}/Ou~r wrl'.'achmr?
Deleu: ~lk denk dat het aan het station 1..1,]
~I.lan Ik zoek een beetje een plek waar het
in de weg ~ta:!l. Natuurlijk: de stad wil dat
niet, maar hl't zal daar wel ergens terecht-
komen denk ik; link~ van die obelisk als je
voor het statton !>taal. Het wordt een afval-
cuntaim-r \Vaar - in het b<..~te ~e\'al- een
Ironboom in zal staan. Een fruitbak dus, in
pJaolt~van een blocrnbak.»

.Fif.wn1ijk l~ 1lt'1 t<Kh erge-naardig dat
ht'l openbaar groen ruks mag opbrengen,
Op dat vlak ben ik nogal te vinden voor
note-n, omdat dit' 111 openbare rUImtl'S niet
kapotvallen en appels bijvoorbeeld wel. Hel
71lUvoor kmdr-rcn toch veel plezanter zijn
om in een knckcnboom te klimmen om
daar k riekcu Ie plukken dan zomaar in zo'n
ijlt'Tt'n IIIJ~. Het valten \'0111 dit, vruchten
wordt dan een publu-k g~lx:urcn. De con-
temer geelt aan zon boom ook het idec
van vcrplaatcbaarhr-id. VJn rec-yclage. heel
~impt'll'igt'nhjk. Dat luj in de hoedanigheid
van lruitbak pn-ctcv in die omgeving komt
t{· eraan. (].1I i, ril- gucntla. dan rij1.en er
IIr,lgt'l1 Wnl ~taolt dm hrcr te doen? Het ziet
er nil" uit .11~kunst. dm da\ is hl'! niet. Als
ik dan zeg dil! 11('1wèl kunst is, dan zijn l.C

gcrustge\wld.l.o zu het met al mijn voor-
vtclh-n. in hun ee-nvoud roepen ze allemaal
\ ragen 0]'. HIJ mij komt de komplexiteit
van ee-n werk voort Uit zijn simpele vorm."

.reroen Ltssens

.11kan dt comuiner ~'allLuc Ddtu van IJ april
tot }.) mei wor hll stalum In ol zijn !llorie be-
'It'C/JJtrrn
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Multatulilezinq over multikulturaliteit en demokratie

Waarom demokratie faalt: eindelijk antwoord
eeMultaluWezi"9 is een geza~

metijk: initiatief Vat. Nederland
en Vlaatldere" en wordt afwis-

selend in Breda en Leuven gehouden.
Het thema van de lezing heeft telkens
betrekkinq op de uitdaging die gesteld
wordt door de multikuitureie samen-
levi"9 waar wij willen.s nillens op
alstevetJen. De titularis is dit jaar de
Amerikaanse professor Michael San-
del, hoogleraar politiek beleid aan de
Harvard University. Op maandag 24
maart guft hij een lezing, voorafge-
gaml door U" bedenking over demo-
kratie van Louis Tobback en gevolgd
door Uil nabeschouwing van Mark
Eyskens.

De eindeloze schandalen. de verkiezingen
die telkens uitdraaien 0l' een zwarte zon-
dag, de Renauhlabriek die sluit zonder dal
de overheid ook maar tets onderneemt. De
dernokrade beweegt zich richrlng volgende
eeuw met de metaalmoeheid waarmee een
uitgeperste ambtenaar zich naar zijn pen-
sioen sleept. Voor elke poJilicus is het bon
Ion geworden de beruchte kloof tussen po-
litiek en burger aan te klagen. Er zijn zo-
veel nieuwe polilieke bewegingen en Inhla-
tieven dat het begrip 'nieuwe politieke kul-
luur nu al een kwasl uitgehold begrip is,
Analyses genoeg. maar verder komen ze
nter. Michacl Saudcl wel.

Hel wantrouwen in de demokratie
vlndt volgens Sandc! ..ijn uitwendige oor-
sprong in twee zaken: de machteloosheid
van de burger die voelt dat alles boven zijn
hoofd beslist wordt en de koerante samen-
levingsvormen - gezin, buun, maalschap-
pij - die uttcenvaueu Dit zijn niet meer
dan symptomen. de werkelijke oorzaak ligl
dieper 'Er is onvermogen om de oorzaken
van hel onbehagen In de demokratie te on-
derkennen omdat In de publieke opinie de
geml'enschap wordt beschouwd als de som
van vrije, ongebonden individuen wiens
rechten. voorkeuren, moraal en religie on-
interpelleerbaar zouden ~jn. Door hel
domjnanre karakter van deze visie wordt
voorbijgegaan aan het akruele gebrek aan
groepsvcrbondenhejd en gemeenschepzln."

De relatle lussen hel Individu en de
gemeenschap raakt de kern van de heden-
daagse politieke ülosoûe. In die tnosone zijn
twee hoofdstrekkingen IConderkennen:
enerzijds hel legenwoordlg dominante libe-
rale denken dat ervan uttgaat dat niets hei-
liger is dan hel ongebonden individu. De
belangrijkste woordvoerder van die strek-
king Is John Rawls. Anderzijds is er hel
korrununitarisme - waartoe Sandd be-
hoort - dal zegt dal een Individu maar lOt
stand kerm binnen een bepaalde gcmeert-
schap en zich daar niel van kan losmaken.

Volgens de liberale filosofie is de ont-
wikkeling van elke individuele mens altijd
beknot door een "begrenzende kontekst: kul-
turele waarden. normen en overtujglngcn
vormden een keurslljl." Je kunttegenwoor-
dig niet meer zeggen dat deze of gene kul-
tuur of opvatting meer waard Is dan een
andere. Het individu moet zich losmaken
van de omgeving waarin hij gevormd is en
moet vanuit zichzelf en volledig vrij zijn
eigen keuzes maken. Aange r: len niemand
dus kan zeggen wat hel goede of het wan:
is, moel "de overheid een nemeale poshle
innemen ten aanzien van partikullere
morele of religieuze overluigingen en mag
de overheid, wanneer mensen mei elkaar
in konflikt komen op Oasis van dergelijke
overtuigingen, enkel optreden als de garant
voor een fair verloop van de diskussie."

Hel moge duidelijk t:ijn dat deze hbe-
rale filosofie en hel posrrnoderuisme hand
in hand gaan. De kritiek up het postmo-
dernisme heeft hier dan ook gcldmgskracht.
de versplintering van de maatschappij om-
dat iedereen egomlsch bezig 15met de uit-
bouw van zijn eigen, hoogstpersoonlijke
leventje waaruit elk engagement voor

gemeenschappelijke waarden verdwenen i~_
De liberale filosofen hebben hun ant-

woord al klaar Rawls bijvoorbeeld spreekt
van de 'orlgtnal pcsiuon' die iedereen in-
neemt. Oorspronkelijk weten mensen nog
niet wal hen van de andere mensen onder-
scheidt, dus tOl welke gemeenschap, ras.
sooale klasse, enzovoort, ze behoren. Ze
weten alleen dat ze een bepaald levensplan
hebben en om dat uit te voeren hebben t:e
bepaalde primaire sociale principes no(lij.;
zoals "rechten, vrijheden, Iocthretten, Inko-
men en welvaar t ," Elk Individu klest uil
"pure zefflnteresse" uil genoemde principes
wal hij voor zijn levensplan het meeste no-
dig been. Volgens Rawls Is dal niet In tegen-
spraak met het engagement: er zullen altijd
mensen zijn die - om hun eigen leven zin
Ie geven - de drang zullen voelen om zich

individuen in staat Zijn zinvolle keuzes Ie
maken en engagementen aan te gaan."

De liberale filosofen spreken ..lchzelf
eigenlijk tegen. Ze willen een neutrale af-
stand houden van de verschillende waar-
den, r: leb er boven plaatsen, maar "OP het
ogenblik dat het omzag voor bepaalde mo-
rele waarden wordt beschouwd als onder-
geschikt aan de morele waarde van de indi-
viduele keuzevrijheid", wordt er wel dege-
lijk een morele afweging gemaakt. Wie
aanneemt dat abortus moord is, wal Sandei
in het midden laat, 7.<11 de keuzevrijheid van
de moeder onmogelijk kunnen laten prime-
ren. "Als de overheld dal wel doet, heelt ze
onwillekeurig een morele afweging ge-
maakt." Die liberale ueutralüen leidl bo-
vendien 101 een neutralisatie van de 'waar,
de' van waarden: als alle waarden even-

voor anderen, voor de gemeenschap in Ie
zeilen. Konom, de individuele vrijheid
Slaat cemraal, maar onder die individuele
vrijheid valt ook de mogelljkheld om zich
Ie engageren voor een gemeenschap ol
bepaalde waarden. gngagement als subka-
tegorie van de individuele vrijheid dus.

waardig zijn en je ze zelf kunt bepalen en
kiezen, dan is een gemeenschap niets meer
dan een soort Instrumentele markt waarop
waarden "als objektleve gegevenheden af-
gewogen, uitgewisseld en berekend kunnen
worden" mei de bedoeling er wederzijds
voordeet uit te halen. ïuenegeuover plaatst
Sandel de -konsuruueve' gemeenschap: de
verkenning van de eigen tdenuten -ts
slechts mogelijk als een verkenning van de
eigen levensgeschiedenis, dil wil zeggen als
een reflektie op de gemeenschappelijke
kcnstituercndc waarden dit' mij hebben
gekozen vooraleer ik zelf kon kiezen."

Sandel gaat dus niet akkoord met het
liberale kortsept van vrijheid waarin 'vrij-
heid' gelijkgesteld wordt met 'keuzevrij-
heid': je mag kiezen wal je wil, zolang je de
anderen niet schaadt. Hij opteert voor het
republikeinse model van vrijheid die lot
voor vijltig Jaar deminam was en dal In-
houdt dal men aan hel bestuur kan deelne-
men: "het veronderstelt kennis van over-

Lullen

De kommunitaristen I>cgrtjjlen dn alle-
maal wel. maar zien de zaken veel funda-
menteler. In St: Impliceert de llberale teorie
dat de mens 'voorafgaat' aan zijn waarden
en ovenuigingen en die later zelf krest. Ier-
wijl de kcmmunüarlstcu vinden dal een
individu -zijn identiteit maar geleidelijk ver-
werf! "In hel aangesproken worden door
waarden waarvan de betekenis hem of haar
aliijd ten dele overstijg!.· Rawls en de zij-
nen verliezen de "waardering voor en de
bescherming van de noodzakelijke gemeen-
schappelijke achtergrond op grond waarvan
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heldzaken en een gevoel van toebehoren,
een bekommernis voor de samenleving.
( .. ) een polilieke vorming: het verender-
Steil dal er vaardigheden worden geoefend
die nodig zijn voor aclfbchcer." senëet zegt
niet dal hel in de goeie ouwe tijd beter was
en dat we terug moeten naar de periode
voor de tweede wereldoorlog; hij vtndr dat
·een herwaardering van hel republikeins
gedachtengoed met haar nadruk op ge-
meenscbapzm I;n zelfbcheer een kcrrige-
rend effekt kilri-hebben op de akruete ver-
armde gemeensêhapztn."

Onding ~

Interessant i~zljl\ toepassing op de evo-
lutie van de ckonomlCl:lfilgangspunt is dal
dernokrane en ekonomie mei elkaar in
tegenspraak zijn, Mensen als 'rnomes Jef-
tersen waren zich daarvan bewust en pro-
beerden de omwikkeling van de industrie
tegen u' houden omdat loonarbeid onvrij-
heid betekern. "hoc kan een burger die
üuancteet afhankelijk is van een andere
burger onbevooroordeelde beslissingen
nemen?" De lndusrne won de strijd en de
polllid legden zich dan maar toe op de
vraag op 'welke manier de vrijheid om de
ekonomie vorm ICgeven, gewaarborgd kon
blijven?" Sommigen pleiten voor antitrust-
wetten in de hoop alles te decentraliseren
en kleinschalig te houden waardoor de
ekonomie kontroleerbaar Is. Anderen, zoals
Theodore gooseveh. pleiten voor een een-
lraliserlng, maar de bedoeling is dezelfde:
een zo groot mogelijke kontrole op de eko-
ncmle om zo Ie verhinderen dal de ekonc-
mie de demokratie bepaalt in plaats van
omgekeerd. In die kontekst werd vrijheid
als "het morele vermogen om dee! te ne-
men aan hel zelfbestuur- verschraald 101

"keuzevrijheld": op die manier kon men
beargumcmcrcu dal loonarbeid vrijheid
toch nlet unsjoor omdat de arbeider ~clf
kon 'kiezen' voor wie hij werkt en wat hij
met zijn loon doel. Vrijheid betekent dan
de -keuaevrqheld van de konsumern". De
ekonomische groei was vanaf de jaren '50
zo-sterk dal de politiek er ondergeschikt
aan werd: "van dan al had de demokratie
geen vat meer op de manier waarop de
ekonomie tnoest worden georganiseerd en
op welke bcheetten er moest worden inge-
speeld." De sluiting van Renauh yilvoordc
Is nug maar eens een voorbeeld van hoe-
t:eer "de ckoucmische wetmatigheden hel
demokratisch zelfbestuur heeft ingeperkt."
Hel leid 1auromausch lOl een rnaatschappl]
waarin hel leder voor zich is: de vcrtegen-
woordigtng van de burgers, de politieke
wereld, Is onmachtig geworden. Elkeen
moet weer voor zichzelf zorgen en dal wil
zeggen dat het recht van de sterkste de
maatschappl] bepaalt.

Sandel wil daarom de gemeenschapzin
bevorderen. Hel kodewoord daarbij is deeen-
trahsatie en meer zeggingskracht voor loka-
le besturen. Je moet pogen de mensen weer
te laten deelnemen aan het bestuur. Dat
kan niet als je de politiek zich in steeds gro-
tere gehelen verenigt om zich te kunnen
verdedigen legen de ekonomjsche wetmatig-
heden. Voor Sandel zijn burokrarische on-
dingen als de Europese Unie en de Verenig-
de NaIÎt"$ tot mislukken gedoemd. Deze in-
stellingen missen 'de betrokkenheid van de
individuele burgers, Alleen via kletnschaffge
lnspraakmechanlsrneu kan de begeestering.
de moed en hel zelfvertrouwen van de bur-
ger worden aangesproken om deel Ie ne-
men aan het bestuur'. Alleen dan kan de
demokratie zijn tweede adem vinden.

Benny Debruyne
fN Militatullftzin9 vindt ptaats op maandag 24
maart in dt Promotinaai l'an dt univenitem-
hal, Ot p/«htlghtld /Ngml om /7_00 u, Prof
Sondtl btSlnt lijn Ittirls Om/7.45 u,
Bronnen- Alft sitat", komtn Uit 'Ethltk en tra-
dltlt fN rommu"itamtischt kijk op ht! libtra-
lismt' door ls"aa L«luyst tri tril wmtnvatting
van dt /torit va" Prof Som/tl door Ban Party".
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Juristen kongresseren rond het openbaar ministerie

IJs gebroken bij de broodies

OP 18 maart konden reent-
studenten IUIII hartje ophalen
aan het VRG-kongres rond Irel

openbaar ministerie (OM, parket).
Eind '96 werd al op een debatavond
de moeilijke samenwerkinq sussen de
akteren in l'en strafrechlelijk onder-
wek aangekaart. Hoewel di! akiuati-
.dl meer d«d wrhopen: bodrft'n
orgallisalorelllU/ slechts tets meer dan
honderd inschrijvinqen. All" deskun-
dige" was er noenrans geen gebrek.

In zijn inleiding wees Dirk Van naere op de
!egitimiteitskrisis die de srratrechrsbedclfug
doormaakt. Daarna konden de deelnemers
aansluiten bij één van de drie werkgroepen.
De eerste werkgroep net 7ich in met de ver-
houding lussen de poltuediensten en hel
OM Politicdiensten ervaren een gebrek aan
beleid vanuit hel OM, terwijl dat predes
een van haar plichten is. Als het parket te-
konsctuer, dan is Je verleiding grom om
haar opdracht te minimaliseren. In polltie-
kringen pleit men al langer voor een min-
der stringent konsept van Idding vanuit het
OM. Volgens die visie zouden parkennagt-
straten zich moeren beperken tot het kon-
troleren en waarborgen van de juridische
kwanten van opsporingshandclingen. All-
dré nochaveter. lid van de generale staf van
de rijkswacht, beklemroondc dat de politie-
diensten meer dan een "poule dacrvlos",
een groep typisten, zijn. Ze hebben hun
eigen Ilnalltelt en moeten ook Intern gc-
srrukrureerd worden. Of ze ook effektief
zouden moeten kunnen seponeren, blijf!
een twistappel.

Doof

De werkgroep die de relatie russen hel

OM l!1Ide onderzoeksrechter besprak. begar
zich in mccr technisch vaarwater. Vooral de
vermeende aîhaukelijkhcld van de onder-
zoeksrechrer ten opzichte van de proku-
rcur-gencraal riep vragen op. Sommigen
pleitten ervoor om 1ijn positie te verstcvi-
gen. Anderen achtten 1ijn rol als leidingge-
vende figuur in het onderloek uitgespeeld
Jean-Maril· Bcrkveus. prokureur de~ 1...0-
ning~ v;lI~r(l!-:-;<:il.irt;t,~ktrot'8 z'rcl
erover dm niemand onderzoeksrechter wil
worden. Rechters die niet goed funktione-
ren In de rechtbank van Eerste Aanleg
worden dan maar tot onderzoeksrechter
gebombardeerd. Zo was er in Brugge lange
tijd een nogal vreemde onderzoeksrechter
die later dool bleek te zijn. "Ferm amberant
voor een onderroeksrechter." zo merkte
Berkvena op. Vooral omdat "tijn griffier ook
-al doof was.

Slachtoffer

In een derde werkgroep spitsten de ju-
risten zich toe op de vcrhouding tussen het
OM en de procespanljcn. Ht""C1omstreden
daarbij is de stelling dat hel opsporingsen-
derzoek een meer tegensprekelijk karakter
dient te krijgcn. Nu is de aktieve deelname
van de verdachte aan het onderzoek veel-
eer een gunst dan een recru. De Leuvense
prokureur des konings Ivo Carmen achtte
slachtoffcrbcjcgcnlng bij het parket een
goede zaak. "Het slachtoffer moet echter
niet de tunkttc van parkennagistraat over-
nemen", waarschuwde hiJ. Het parket heeft
als eerste opdracht de waarheid aan het
licht te brengen. Daarnaast werd ook geop-
perd om een seponeringsbcsllssing tc moti-
veren en mee te delen aan zowel de ver-
dachte als het slachtoffer. Dit zou de ver-
trouwensbreuk met justitie gedeeltelijk kun-
nen herstellen. Hel slachroücr blijlt dan

Holiday Inn haalt zwembad binnen
De rneeroerherdspanjjee hebben ztch verleden week uit~~prokcn voor de bouw van een
nieuw vijfentwintigmeterbad in Leuven Ier vervanging van het Stedelijk zwembad aan
het Hogeschoolplein. Daarvoor wordt waarschijnlijk samengewerkt met de hotelketen
HoJiday Inn die de grond in erfpacht krijgt om een kongrescernrum Ie bouwen en onder-
In - met ttnanctële steun - een stedelijk zwembad zal bouwen. De kcnkrere plannen
voor de bouw van een zwembad dat voldoet aan de vlarem tt-normen zijn nog in de
maak en de definitieve besllsslng moel nog vallen. Hel LeUVI.""IlS ZwcllIl'latfoml Water-
sport. dat geijverd had voor de bouw van een vijftigmeterbad buiten Leuven, blijft bij het
standpunt dal een olympisch bad geen overbodjge luxe is, en is van plan een grondig
dossier samen te stellen rond de noden van de scholen. de clubs en hel publiek.

(rr)

niet langer in het ongewisse over de stap-
pen die zich zouden opdringen. eermen en
advokaat Je! vennassen waren hel er over
eens dat advokaten ITIt""Crmoeren eensturen
op een alternatieve alhandcling bij het par-
ket. De heren verschilden dan weer mening
wat betrelt de Onpa nijdigheid van heiOM.
"In 1\("1It'j!o11i~11\(hwerken 1011 n-cdv <1I111ar-

tijdigheid I..UIltll'I1ootwaard worden", aldue
carmcu. Vemld~'>I.'nbestreed dit terecht.

Broodjes
Later op de avond had prof. Chris Van

den wvngaen het over de voorstelten van
de Kommissie Franchlmeru. Aan het be-
houd van de klassieke figuur van de onder-
zoeksrechtcr, wat wcmjg w<larschljnlijk Is.
koppelde de kommissie enkele voordelen.
Zo zou een enderzoeksrechrer minder se-
vocflg zijn JCJ!-lrpolitieke bemvtocdtng.
Daarbij wees lij op hel gerucht dat de Pran-
~e regering het dossier Renault zou willen
koppdcn'IiJali dat van stneau-valenoenues.
Naast her meer Iransparam en gedeeltelijk
tegensprckehjk maken van het onderroek
besprak de AllIwe.,-;s; prof ook het voorstel
om procedurefouten al te laren behandelen
tijdens het vooronderzoek. Het aantal vrij-
spraken wegens procedureleuten 7011 dan
beperkt kunnen worden. Daarna was hel
de beurt aan enkele eminenties waaronder
Duchatclet, lid ven de generale staf van de
rijkswacht. en de voorzitter van de tweede
Bcndckommlsvle, Ttlny Van Parijs. Advo-
kaat-generaal Mark De temcecker pleitte
voor een [usurk-cl peeswoordvoerder. seoe-
tor-advokaat Frcd Erdman (SP) wou 001..
advokaten het rt'(ht bieden de pers te woord
te staan.

Eén van de zwaargewichten, de Brugse
prokureur des konings Berkvens, aehllf de
problemen bij het parket niet van strukur-
rele aard. Dat was misschien wel de teneur
van hel kongres. Met geslepen messen
stonden dl' mensen van de praktijk zeker
niet tegeuo ...er elkaar. Bij het verorberen
van de broodjes kcngresseerden zij verdere,

Gianni Loosvetdt

VEERTIG JAAR JONG
HET MODERNE BLAD MET DE OUDE NAAM
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Het verslag van de Vlaamse ombudsman

Doorbraak inzake studiefinanciering?
.,

ecent legde de ombudsman \lan
de Vlaamse Gemeenschap zijn
jaarverslag voor. De belangrijk-

ste signalell hierin naar het beleid toe
zijn de te grote afstandelijkheid vatl
de Vlaamse o..:erheid en de Ie oubot-
ligt administratie. gekoppeld aat! liet
cliché \lQII de de Vlaamse parlements-
leden als 'arrangeurs', Minstens even
belatIgrijk voor de studenten zijn en·
kele opmerkingen ;', het kader \lan de
sludiefinancierifrg. De reglementeri"9
hieromtrent is te ingewikkeld en de
informatie sijpelt te wei"ig door naar
kansarme gezinnen. tn zij" jaarver-
slag pleit de ombudsman dan ook voor
Uil vt'reell\loudiging van de reglemen-
tering en het tijdig antwoorden 'op
aanvragen.

De ombudsman haalde ziJn informatie uit
drie keregcrteëo van verroekschrttren Ie
welen een aantal bezwaarschriften, verzoe-
ken tot Informaue over beslissingen in ver-
band mer een beurs en verzoeken lot infor-
matie over de stand van zaken van dossiers.

Het belangrijkste probleem met de be-
zwaarschriften Is dat er niet op tijd kan op
gereageerd worden. Volgens de wet uit
1971 betreffende de studtctoetagen kunnen
afgewezen aanvragers van een studietoela-
ge de eerste denig degen na ontvangst van
een beslissing een bezwaar Indienen. Bin-
nen de dertIg dagen na ontvangst moet de
bevoegde dienst op haar beurt een antwo-
ord geven op dit bezwaar. Die termijn blijkt
organisatorisch echter moeilijk haalbaar.
Wegens perscueelstekon moet men Immers
prioriteit geven aan de afbandellng en uit-
betaling van de aanvragen voor studietoela-
gen. In januari en februari is er dan ook
geen tijd voor de afhandeling van de be-
zwaarschriften.

Verzoekschriften die om meer Informa-
tie over de beslissing om een studletoelage
al dan niet toe te kennen zijn een tweede
belangrijke bron van feedback. In deze ver-
zoekschriften vraagt men waarom studie-
toelagen geweigerd worden, op welke wijze
ze berekend worden. enzovoort. Het betreft
hier ongeveer een vierde van hel totaal
aantel lngedlende verzoekschriften. Uit de-
ze vereoekschrrncn leidt de ombudsman af
dat heel wal mensen de regjementering en
de procedure nlel kennen. Nochtans wordt
de bevolking al enkele jaren over de studie-
toelagen geïnformeerd vla grootschalige
medtacampagnes en een Jaarlijkse brochure
met de voorwaarden 101 toekenning en de
wijze van berekening. Men kan dan ook
stellen dat een en onder te wijten Is aan
een te komplexe wetgeving.

Onaangepast

Een laatste kategorIe vencekscboüeo
dient om U' peilen naar de stand van zaken
van de aanvraag. Doordat de aldellng Stu-
dietoelagen soms genoodzaakt Is exua ge-

Studentencafe
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gevens op te vragen lopen sommige dos-
siers vertraging op. Enerzijds moeten deze
gegevens opgevraagd worden omdat het
dosstee onvolledig is Ingevuld, anderzijds
kan het Ie wijteo zijn aan een verandering
in de gennsituatle van Iemand. Als Iemand
bijvoorbeeld pas werkloos geworden Is, kan
zijn financiële situatie verschillen van die
van zljn referentiejaar. Met andere woor-
den: de gegevens waarmee men rekening
dient te houden versch!llen van dl' gege-
vens die In hel dossier ziJn Ingevuld. Om
deze lakune te kunnen opvullen moet men
exlta gegevens opvragen over de huidige
gezjnshuane. Dit speelt uiteraard In het
voordeel van de begunstlgde: hij omvangt

nëmëlljk e-en hoge-re uitkering.

Rompslomp

De konklusfes die de ombudsman hler-
uil trekt ziJn tweeledig, maar hebben de
Ingewlkkelde wetge-ving als gemeenschap-
pelljke noemer, Enerzijds kennen de meeste
aanvragers de reglementering nlct, omdat
de wetgeving te Ingewikkeld is of urndat ze
de Informatiebrochure niet hebben doorge-
nomen. Anderzijds is het grote struikelblok
voor een efficiënte werking de komplexe
wetgeving. Deze voldoet volgens de om-
budsman vaak niet meer aan de huidige
maatschappelijke situatie. Ze dateen dan

ook al van 1971. Oe koppeling van de wel'
gevlng aan het Wetboek der Inkomsten-
belastingen zorgt trouwens nog voor een
extra probleem. Elk jaar dient de afdeling
Studietoelagen opnieuw na te gaan welke
wijzigingen In dit wetbeek werden doorge-
voerd en welke konsekwenues dit heelt op
de tocpasslng van de wet betreffende de
studietoelagen. Daarom moer de reglemen-
lerIngjaarlIjks aange-past worden en moe-
te-n e-r nieuwe- Instrukties worden opgesteld
om een korrekte afhandeling van de aan-
vragen te verzekeren. 011 alles zorgt steeds
opnieuw voor de nodige admininstratieve
rompslomp. Uh dit alles kan men dan ook
besluiten dat het jarenlange geroep van de
studenten om meer aandacht te besteden
aan het beleid rond studtcflnandenng. en
hun pletdool voor e~n doorzichtiger en
eenvoudiger systeem'zeker niet onterecht
I,.

(

WI"l Vander MeerSl:h

Archeologische opgravingen bij stadhuis

Leuvense skeletten verrijzen
eu de Leuvense Grote Markt

loch heraallgelegd wordt, pro-
fileerden de archeologen ervan

om aan de frappen van hel stadhuis
nog vlug even een ardleologisclte
protfslellf te sraven- De resultaten
waren boven verwacllting: al gauw
stootten ze op menselijke beenderen
die afkomstig zijl! van ten minste drie
personen.

De archeologische opgraving onder leiding
van het Instituut voor het Archeologlsch
Patrimonium -de overkoepelende Insren-
tie voor ideologlseh enderaeek In vlaande-
ren- had zich een dubbel doel gesteld:
enerzijds de bodemlagen ondereoeken en
anderzijds te speuren naar de oudste Leu-
venaars. Hoewel de "oudsie bewonlngijjÖ-
ren. dalerend van de Romeinse periode
(70-250 na Christus), gevonden zijn In de
Brusselsestraat, Is het stukje Leuven van de
Stm-Pteierskerk 101hel stadhuls van ouds-
her he-t centrum van de stad geweest en
bijgevolg de Interessantste plaals om opgra-
vingen Ie doen. De Sint-Pieterskerk is de
plaats waar de eerste 'echte' graaf van Leu-
ven, Lambert I met de Baard. omstreeks de
eerste milleniumwende een romaanse
kapittelkerk net optrekken.

Hel verwachtingspatroon van de arcbe-
oiogen werd grotendeels bepaald door twee-
vroegere vondsten. Bij de opgravingen In
de Sint-Pietqskerk in de jaren '50. waarbij
men de resten van de romaanse kapittel-
kerk blootlegde, vond men ook enkele gra-
ven. In vroegere lijden was het zo dat al-
leen de rijke en adellijke inwoners binnen
de kerk begraven werd, hel gewone 'kloot-
jesvolk- kreeg een plaats buiten de kerk-
muren, in een kerkhof: Bovendien was in
1829, bIJ het aanleggen van rioleringen op
de Grote Markt, een 'knuppelweg' aunge-
troffen, die beschouwd wordt als een Ro-
rnetnse heirbaan.

Sleuf

Oe gevonden skeletten lijken alleszins
al he-t eerste vermoede-n i~bevestigen. De
gevonden beenderen liggen in anatomisch
verband. wat wil zeggen dal te niet zomaar
In de grond geschoffeld zijn, maar dat wel
degt'lIjk van een graf sprake Is. Het feit dal
In zo'n smalle sleuf resten van drie licha-
men worden gevonden. betekent wellicht
dat velen onder ons dagelijks over een mid-
deleeuws kerkhollopen. Het enige voorbe-
houd om die stelling zender senroom Ie
bevestigen vloeit voort uil de bedenking dat
de beenderen nogal ver van de voormalige

romaanse kerk liggen: als het om een kerk-
hof gaat, moet het In elk geval tamelijk
groot geweest zijn.

Slurf

Oe kerkholhypotese wordt evenwel
kracht bijgezel als je de datering onder-
zoekt. Vlakbij één van de skeletten werd
een scherf Andcnnekeramlek gevonden.
Dat is een ~on aardewerk die pas gemaakt
werd vanarde elfde eeuwen die vanaf de
dertiende eeuw een achteruitgang kende.
De Leuvenaars in kwesue moeten er dus
ergens russen de elfde- en dertiende eeuw
begral/en ziJn; precies in de periode na heb
bouwen van de romaanse kerk dus.

De kome-nde dagen worden de skelet-
ten verder opgegraven. Het Is de bedoeling
ze-eruit te halen en verder te onderzoeken
in de hoop het geslacht, de leeftijd en de
doodsoorzaak ervan te bepalen. Ook wil
men nog dieper graven om de onderlig-
gende bodemlagen te bekijken. Woensdag
wordt de sleuf al weer gedicht, maar bin-
nenkort wordt het onderzoek verderge-zet
met een sleuf dichter b!j de Stnt-Pteters-
kerk.

Benny Debruyne

Etll 1'Olltr !laaI tOlop htl bat

o YllIO Jaargang 23 IIr, 25 dd. 24 maart 1997
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Vetowerkt aan nieuw imago

"Het gebruike
rlijk 0

geriigjaar geleden
LaVey, een \loo~m'áJ((/ #kuure, .ol
temmer til pof!&foU>graaf. eet

satanistische
"n
lier

.-lid boek werd
batteller, el' sinds.. ij is de interesse

I~ het algemeeuell
tiet bijzonder aJ/çë..

/11AmeriJla

voor het
liet
nog maar
zouden sekten meer

aan ooit

,.. her

toch
in werden

s en is
een manier om stoer te doen"

Veto: In vt-;:b.m"}lIf~t~ til ptJ"fi/'i

~

'-"erwerkm IS dl naam Abr ~Lk«r i;
h~1niruW)" eekomen Is dal ff ~ ...?
Lecompte: eOmdat die zoveel . '
kwamen, heb Ik zo Ook even
Volgens mij Is Abresax
'school voor magie",

Je ka~~en

bandm m~sala,,~
Htbt u
t.ecompre:
adem worden
derzoekbegOnne~n, ...,
dermtsbrutk wel pas en

h ..

groeperingen zo pervers zijn
ren misbruiken op rttuele wijze,
zullen het sataniulsche eerder geb

toegelaten zljn. en die tegen
Ie keer gaan. Naar het

die ook aan klnderrnlsbrulk.s

krijg JI! een I
ziJn et ook wel '~"''''"'I!I::'
ze niet publ!l!kl!HJk _
treden. Het Is wel

Leccmpte: «reen Ik mijn tesis scnr~1
er over de situatie In België niets bekena,~
en moest Ik noodgedwongen naar het
buitenland voor mijn Informatie. Nu is er
wel meer Interesse voor: ik heb kontakt
gehad met serapeuren die me zeiden dat ze
ook gevallen van ritueel misbruik behan-
delden. Ik ken ondertussen vijl mensen in
België die beweren sladuetter Ie ziJn van
ritueel misbruik, en Ik heb weel van vijftien
gevalten die als melding zijn binnengeko-
men bij politie of bij terepeuten. Maar hel
is ,,!lijd moeilijk In te schatten In welke
mate wal ze vendien waargebeurd is.•
Veto: ZIJNrr den gttN btWijUII van gtvcmdw~
Lecompte: _Dat Is altijd het grote pro-
bleem. Verhalen zijn er genoeg. en ze zijn
ook opvallend gclljklopend, maar er is nog
nooit een bewijs van gevonden. Wat natu-
urlijk vragen oproept. om te beginnen bij
de geloofwaardigheid van de slachtoffers,
maar ook bij de omvang van het probleem.
Als het inderdaad zou gaan om internatio-
nale netwerken van ritueel kindermisbruik,
zoals bepaalde slachtoffers beweren, dan
zouden er zeker bewijzen van bestaan.
Daarom denk Ik dat ritueel misbruik, en
zetts kindermoord, wel eens voorkomen,
maar op uiterst kleine schaaL_

Duister
Veto: Wat is htt vertchil unsen ritueri m 'gr-
woon' ktndtrmisbrulk?
Leeempre: .Ik versta onder ritueel mis-
bruik hel misbruiken van meerdere slacht-
otters door meerdere daders, die angst ge-
bruiken als komrclemechantsme. Er zlucn
ook altijd bizarre of rnue!e elementen In.
Konkreet kan het gaan om misbruik op ver-
schillende vlakken: seksueel, fysiek. psyche-
logisch en emotioneel. De daders proberen
een zo groot mogelijke Invloed en macht te
krijgen over het slachtoffer. In dat opzicht Anion LaVey ....,ordt bt?Wl'tTd (jOIOJeroen LWlns)

o .alo Jaargang 23 ~Ir.25 dd, 24 maart 1997

dit van
I'Dndt

Wrikt

een echie
er vast

~Die

d..
waar -

zijn om

zljn
niet beslaat.
veelte

'"

-

precies meer herinneren zich
inspireren. Het Is dan ook gebeurd
slechroûer heel Jong was - meest-

IJonger dan vijftien - en vaak onder in-
vloed van alkohol of drugs. De herinnerin-
gen zijn dus altijd vervormd of verdrongen .•

Hakenkruis

.Maar In feite Is het niet belangrijk of
een kind misbruikt Is door mensen met een
zwarte kap of zender: hel gaal uiteraard om
hel misbruik zelf. Het gaat er zelfs vaak niet
om ol het verhaal verzonnen Is of niet.
Mensen die dit soort verhalen bedenken
hebben ook een probleem dal opgelost
moel worden. Voor het slachtoffer is het
kruclaal da! de terapeut waarde hecht aan
zijn woorden en zich Inleeft in de leefwe-
reld van zijn patiënt. Anders hedt de be-
handeling geen kans op slagen .•
Veto: Htl uuanbme krijgl nltt al/un in dt
Itraplt, maar ook in dt ruimtrt maalschappij
studs meer $uksts_ Hot is dal ft vtrklartn?
Lecompte: ~Hel is niet meer zo dal één re-
ligie hel sociale leven regen. Hierdoor gaan
de: mensen meer individualistisch en aso-
daal leven, en ze merken dat de samenhang
zoek 15. Om eenzaamheid Ie vermijden
gaan ze dan maar op zoek naar een nieuwe
manier om hun leven zin te geven, en die
vinden ze In allerlei sektes .•

~Het valt ook op dal ckstrcemrecbrse
groeperingen de satanische svrnbollek graag
overnemen. Er worden steeds vaker haken-
kruilen samen met pentagrammen op de
muur gevonden. Satanisten gaan ervan uit
dal Satan op een bepaald moment de wc-
reld zal overnemen, en dal ze dan macht
zullen verwerven. Dat komt ongeveer over-
een mei wat exrreemrecfus wIJ; een supe-
rieur ras van heersers creëren. Maar het
gebruiken van satarusûsche symbolen is na-
tuurlijk ook een manier om stoer te doen .•

Marlijn Graumans
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Colloquium 'Hekserij in de Nederlanden'

Oude feeks aki i
OPdinsdag 25 maart or90ll;-

seert Historia een tnteraisstptt-
nair colloquium rond hekserij,

gisteren ell vandaag. De dag wg;nt
met Uil persoonlijke introduktie van
de aktuete heksen- of 'WiccQ'bewegin9
door journalist Jan de Zutter. die ten
tijdlang infiltreerde in een heksen-
kring. Nadien Sthelst professor Van·
Iremelryck een historisch overitem
\'011 de befaamde heksenprocessen 's
Namiddags is liet de beurt ams pro-
fessor in de vaikskunde Stefan Top,
die het zal hebben 01l1!r de lIog steeds
voortlevende heksensaqen, Professor
Karel Pyck van peáagogie zet 'ritueel
misbruik' uiteen en wie daarna nog
',onser huft kan een Jreksenmaaltijd
nutligm in de Alma - paddenogell
met een sausje van mierenbloed. De
dag wordt sfeervol en toepasselijk
beëiftdigd met de film 'Rosemary's
Baby' van Roman Polanski,

van de appel van de Buom van goed en
kwaad. Dit verhaal werd vakkundig uil de
Bijbel verwijderd omdat hel zou aanzeilen
tot bigamle of echtbreuk, maar leefde voort
in de beeldende kunst, met een vrouwelijke
slang als thema. Voor lemlnisten is Ulith
een sncruend voorbeeld, omdat zij opkwam
voor een gelijkwaardige behandeling van
mannen en vrouwen,

Mystiek
Rond 1200 brok een eerste periode van

intensieve kerkelijke ...ervotgtngen aan. Op
dat ogenblik ontstond er een nieuwe, u-
ptsch vrouwelijke vorm van spiritualiteit,
gekenmerkt door enerzijds een absolute
negatie van het dogmatische en anderzijds
een zeer persoonlijke zoektocht naar de
vergoddelijking van de schuldeloze (vrij
van zonde) ziel door de liefde: de mysûek.
Het was een lijd waarin steden tOt bleet
kwamen, nieuwe ordes als paddestoelen uit
de grond rezen en een enorme ekonomt-
sche ommezwaai en ekspansle plaatsgreep,
In deze vroegkapltallsusche samenleving
vielen er echter heel wat mensen uit de
boot: een nieuwe klasse van paupers ont-
stond, benevens een nieuwe Ideologie, De
sekte van de Vrije Gent, met aanhangers in
heel Europa maar 10 de I)e en tee eeuw
vooral In onze gewesten, beschouwde 50-
date - kerkelijke en wereldlijke - srruk-
luren als overbodig en stond de vergodde-
IIJklng van de ziel voor, Tevens wees ze alle
pnveebezfr, als'i~n van de pijlers van de
feodale orde, af en verwierp ook het huwe-
lijk, dat beschouwd werd als hel 'bezit' van
één vrouw,

Het waren vooral vrouwen die zich beo
keerden tot deze nieuwe, kwasi linnelljke
vonn van spiritualiteit, ZIJ hadden en wil-
den geen plaats In de bestaande maatschap-
pelijke orde, en gingen daarom vaak awer-
ven, Zo maakten ze van de nood een deugd:
apostolische armoede werd door hen zeer
ps... C

Wie dacht dat een toverkol annex bezem,
haakneus, wrat en zwarte kat niet van deze
tijden was, zou zich hierbij wel eens leHJk
kunnen vergissen, want er lopen vandaag
de dag nog steeds heksen rond. zelfs In teu-
ven, De zogeheten -wlccabewegtngen' ver-
schillen echter grondig van de oude, ver-
trouwde heks, Deze situeren zich namelijk
eerder In de ruimere kontekst van de 'new
age'. In een Iln-de-slèclezoektocht naar oer-
oude waarden, Ook mannen maken er deel
van uit, De traditionele heks zit echter bij
Iedereen nog zeer sterk In het geheugen.
Waar komt ze vandaan?

De eerste 'slechte' vrouw was er al zeer
vroeg biJ: UIIth, de legendartsche eerste
vrouw van Adam, verliet het paradijs cm-
dal ze vond dat ze gelijkwaardig aan Adam
moest behandeld worden. later keerde ze
terug als slang en verleldl.:le Eva tot het eten

• » 4 =

laan In de anonimiteit van de steden getJen
als een bedrelglng~, aldus Geen Coenen,
die een tesis over heksen voorbereidt. ~Wan·
neer een familie getroffen werd door on-
beu. zocht men de verklaring daarvoor In
het bezoek van een bedelaar, die een per-
soonlljk Item van de familie kon gebruikt
hebben om hen Ie vervloeken."

Het 'hoogtepunt' van de heksenvervel-
gingen situeen zich in Europa tussen 1400
en 1700, Deze precessen resulteerden in
100,000 doodvonnissen, tachtig procent
van de veroordeelden waren vrouwen.
Vooral In Duitsland ging het om massaver-
volgingen, waarbij bekentenissen van de
ene heks leidden tot nieuwe veroordeun-
gen, Verschlilende verklaringen werden
hiervoor aangehaald, maar geen enkele Is
stuttend: de vervolgingen zouden voortge-
vloeid zijn uh ckcnomlsche r...rnpspoed, de
godsdienstoorlogen, pestepldemles en der-
gelijke, waar een zondebok gezocht mO('$1
worden voor al hel onhetl dat Europa tefs-
rerde. Volgens Geert Coenen ma~ de om-
wikkeling van dl" geneeskunde als weten,
schap hierbij nll't over het hoofd gcsfen
worden: 'Dt'zc strookte helemaal nter met
de volkse. eeuwenoude gebruiken van de
tr ...dhionelc -knndengeneeskunde', Zt' werd
veetal beoefend duur vrouwen. en werd
dour hogere kla~~t'n als magie en hekserij
bestempeld Ht't King hier va ...k om oudere,
ktndertozc en alleenstaande vrouwen, die
geen duidelijk omschreven 'funktie' hadden
in de maatschappf]." Ouk de wisselwerking
tussen de volkse magtsch-godsdlenstjgc bc-
levtngswcretd en Ut' denkbeelden va n de
geletterde elite over het 'monsterverbond'
met de duivel l~ hier echter van belang ge-
weest. waarbij r-r ongetwijfeld ook a ndcre
motreven dan rulver religieuze hebben mee-
gespeeld Geert coenen trekt hierin zelfs
parallellen met dl' aktualiteit: "Er zijn wel
geen brandst apels meer, maar als je bekijkt
hoe de media menven vastspijkert in deze
tijden van socta!c onrust. kan ik niet anders
dan !;dijkclliswn zil'n, met vroegere vervol-
gtngvn. Men ht'cft altijd een zondebok nodig
wanneer de sociale en maatschappelfjke or-
de in het algemeen dooreengeschud wordt."

Ann Bries

letterlijk beleefd, Oe kerk wist zich geen
raad met deze onkontroleerbare, onvatbare
'vrcuwenbeweglngen', wat In de 13e en
14e eeuw leidde tot veelvuldige vervolgin-
gen, In 1235 liet Roben Ie Bougre de begijn
Aleydls van Kamerijk verbranden, en ook
de Henegouwse begijn en mystica Marga·
rete Porete (+ 1310) stierf in Parijs op de
brandstapel. Het ziJn slechts enkele voor-
beelden uit een lange reeks,

l'eriiloeken
De uitbouw van de pauselijke Inkwisl-

tie vanaf 1231 moet dus gezien worden als
een kerkelijke, perfekt georganiseerde 'se-
hetme dienst', Vooral het Konslile van
Vlenne (131 1 . 1312) keerde zich heflig
tegen de beweging van de Vrije Geest en
"onbetrouwbare religieuzen". Een eksueme
mystica - of 'ekstatlca' - is Christina de
wonderbare (11601· 1224) uit St. Truiden,
wiens leven opgetekend werd door de Iran-
elskaan broeder eereert en getoonzet door
NIck cave. Haar levensverhaalzit zo bom-
vol onnatuurlijke ervaringen - Inklusief
vier keer overlijden - dal ziJ door de ker-
keliJke overheid gemarteld en opgesloten
werd. Lichamelijke grenzen overschreed zij
kwasi moeiteloos: ze leefde in bomen, -s
winters lag ze zes dilgen in het Ijs van de
Maas, ze kroop in hete ovens en geselde
zichzelf tot bloederis toe, Als kluizenares
verbleef ts: zes weken lang in de bussen en
voedde zich louter met melk ult haar maag-
deüjkc borsten, 'Laktatie' kwam voor bij
verschjllendc vroegmfddeleeuww mysrlcae.
Ook werd zij door de stigmat ...- wonden
in handen en voeten ~ getroffen, net als
andere 'heilige' vrouwen waaronder 'reresa
van Avlla en Ida van Leuven. De kerk acht-
te haar door de duivel bezeten, !iet haar
viermaal opsluiten en haar benen verrotten
maar "met Gods hulp entsnapte ze telkens
opnieuw, "

Daar waar de heksenvervolgingen in
de 161"en 17e eeuw veeleer als 'sociale pro-
cessen' betiteld kunnen werden. )laat het in
de 13e en 14e eeuw eerder om de bedrel-
ging van de kerkelijke hlërarchte en leer,
stellingen, Deze ondermijning betekende
tevens een ondergraving van de maatschap-
pelljke orde: vrouwen (en in mindert' mate
ook mannen) werden tmrner-, nil'! geoctu
vrij en unafhankehjk rond te trekken. hun
gcloofscrvaringcn te verkondtgen en 70 Iwt
"allerhoogste te bereiken. Zij hoorden thuiç

in (ge~I"len) klooners en hegijnhoven,
waar de kerkelijke ovcrhcrd konux-zten np
een goed Vl'rlUOP, ·DaanM.:t~t werden ht'(Je·

B,o/ll,,/I ril i/ll~uSS<l/lI/ttH'{Itr: 'De schaduw
\'<ln dr ma<lll' (/994) \'all Iun dt lutltr, 'Hf/st
til hilnflst \'f,'IIWc'I1 UIII(xmSltlli/ljJsk<ltalcgus
o t v M CIl'Wl (10)87) ('IMht t'1I 'HNlglltd Dt
buIJl\~'r,'''' \',m ,,'I1,~I<'II:,' \',,'1/1-1'<'11;11 dt
luide/lJla /V,'d,'r/Illldm ,-"maf di J Jt tel/W',

Il'Ilf",'IIstdlin,."k,lt"/;';,jIl' ,!.I,I', Pa,,1 Van dill
Broct: (/994), Urmu'l,
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werknemerskontrakt. maar het Is cverdre-
ven te stellen dat er een gebrekkige be-
scherming z9u zijn van de bursaal. Het
rechtsrreeks tnkcmen van de bursaal zal
bij voorhuid niet lager liggen dan dal van
een assistent.- Van Achter is wel tegenstan-
der van hel invoeren van praktfjkasststen-
ten om de beperking van de onderwijslast
bij bursalen Ie kompenseren. Hij benadrukt

"Wij besteden dat geld beter dan de overheid"

Aktie en Reaktie
Oaar aanleiding van de aktie

vall de assistenten van het de-
partement sociologie ondernam

Veto een zoektocht traar de kern vall
hel bursalenprobleem. Bijna verdron-
ken we in de veellleid van' meningen
ell nuances. Gelukkig werden we nel
op lijd gered door onze deadline, Wlï
110penvoor f~helzelfde,

Prof. Malthij~, dcpartementsvoorzlner se-
clologtc, toonde sympathie voor de ludieke
akuevoerders, maar vtndr dat ziJ het pro-
bleem enigzins opblazen. Matthjjs: "Er zijn
inderdaad nog een aantal tekonkcrningen
aan het bursalenstatuut. Deze moeten zo
snel mogelijk gernventanseerd worden zo-
dat er een srrukrurele oplcsslng voor
gevonden kan worden. De huidige ad hoc-
oplossingen om deze tekortkomingen weg
Ie werken zijn begrijpbaar, maar niet goed
Ie keuren." Mauhljs ven rouwt er op dat de
'bevoegde Instanties' snel tot een water-
dicht reglement. dat iedere vorm van bena-
deling van bursalen uitsluit, zullen komen.
Daarnaast wljsl hij op de enorme voordelen

, van het statuut voor het wetenschappelijk
onderzoek aan de universiteit: "Per twee
doktoraatstuderuen die werken onder een
bursaleustetuut In plaats van als assistent
komt er één extra plaats vrij voor een doc-
torandus: 'rensloue benadrukt Mauhijs dal
alle middelen die door het invoeren van
KU Leuven-bursalen vrijkomen, aange-
wend zullen worden voor de kreatie van
nieuwe rcwerksrelllng.

Ook Prof. Lammcrtyn. dekaan van de
fakulteit sociale wetenschappen. beschouwt
de ludieke aktie van de assistenten als een
positief gegeven: "Vanuit hun opleiding is
hel logisch dat zij dit soort zaken nauwkeu-
riger bekijken. lij funklione.ren al~ ee.n
soon zweeppartij en spelen daardoor een

Staluut
Op 28 oktober 1994 werd duur dl' f.-dt'ra·
Ie overhete. In het kader ven tewerkstel-
ling van jonge uni"cr\italu'n en I('T beo
vOI-dcrlnA van het fundamenled weren.

Ippcltjke enderroek, bc-sh~llhkale fa'
.1('ltC'nIer t>e.,.("htld.:ingIC «euen aan de

untve ....uenen. Deze ladlitt'lu:n beeraan
crin dal de unlversnen zelf doktoraats-
beereen kan tuekenne-n waarvoor geen
bt'drijfwoorht'llll1il diern het.l,lhlt,' wor-
den. De doctorandus uUJI! WI.'l volledig
onderworpen aan hl"t ~td\t'l van ~ndak
lekc.-rhdd
Aan dil stJtUUI werden wel enkele ..-0<)1'-

waalden ~ek"f'I,dcl. [)I' beurzen mogen
nlel brKhouwd werden ak een n"rgllC-
ding ~'r'orprl"SlIuit'1 voor de urnverstten

mag nkl tll('tw.!.,'nd w.. rdcn >Ian
men die al !I'~H'rK,:esldd gl'\,e~t

n aJU dr1t'IIJI' unlverçu.nre Îl1\td11ilS
nl' duur VJn dl' bc-urv 1\ bl'p..·rl-.I \lil maxi-
rnaa! vu-r 1.1<""

(lp 20 ckn'ml"'] I<N'I b<,',li,te J~'Raad
van Ikht,·, Wil de Kl! Leuven g~hrulk u-
rnakeu \',111de door lil' lederale R·,,~TlnJ!
cdlll(kn ucüuetreu Stndcdèen 1." er een

.. h'I'll..HIWVJIl htl d,lll!.:ll Kli Lcu-
ven-bursalen. 1'( zuu nhlt"r ~mte
vcrwhtllen tuswn de tekuncucn ouder-

WJdf I..>ilhilv".nh-r'dd t'k',ll-.tl· en

](Judt'nd~' hOtl.lIll''': aan
(wdr)
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belangrijk rol bij het perfektioneren van het
statuut: MilS deze perfektlonering ziel de
dekaan hel bursalenstatuur enkel als een
goede zaak voor het wetenschappelijk
onderzoek en de tewerkstelling aan de
universiteit.

Jos veesen. de direkteur van de dienst
akademisch personeel, bevestigt dat hel een
beleidslijn van de akademtsche overheid en
de Vlaamse universiteiten is om het bursa-
tenstatuut Ie promote~. Ook veesen erkent
dat er nog tekortkomingen djn aan het
statuut. Deze worden echter één voor één
weggewerkt. Zo heelt hij van het rntnraerte
van Sociale Zaken gedaan gekregen dat het
recht op vakantiedagen voor bursalen wel
bewaard blijft wanneer deze veranderen
van werkgever,

Op hel gebied van üskatnents er ech-
ter geen oplossing mogeliJk, Vermits bursa-
ten geen belasting betalen, kunnen zij
uiteraard ook niets van hun belasting
aftrekken (vervoersonkosten enzovoort}.
Met betrekklng tOt de beëindiging van de
beurs - met de mogelijke els tot terugbe-
taling - Is direkteur vaesen niet van
mening dat deze sankue ooh zalroegepast
worden. Hij Is wel voorstander van een
soepeler regeling, maar er moet loch ergens
een stok achter de deur zijn. Een bursaal is
bijvoorbeeld niel verplicht op de werkplek
aanwezig te ziJn. veesen begrijpt wel dat de
assistenten zich vragen stellen en vindt het
10SIsch dat ziJ hun statuut zo goed mogelijk
verdedigen, maar denkt dat zij niet veel
grond hebben om te vrezen.

Als kommentaar op de vraag of het
hier niet om een vorm van legale belas-
dngsontwiJklng gaat, antwoordt vaesen:
"Wij besleden dat géld beier dan wanneer
het aan de belastingen gegeven wordt. Het
gaat Immers om een verruiming van de
middelen van de universiteit. Het 15 beter
op een inventieve manier het geld te
gebruiken dat er al Is, dan te wachten tot
de overheid reu meer wil geven."

hebben met onderwijs. De relatie onder-
zoek-onderwijs gaal dus in twee rlchtlngen.

Apes

Karrten De Mey, vertegenwoordiger
van assistenten op de fakulreusraad eksakte
wetenschappen, is niet prtnopleel gekara
tegen de Invoering van KU Leuven-bursa-

ten. omdat dit aan meer mensen de moge"
lIJkheld geeft om Ie dektoreren. Zij vreest
echter wel dal de oefeningendruk op de
gewone asstsremen te groot zou worden
Indien hel bursalenstatuur te veel veralge-
meend zou worden. Sabien Lust gaal na-
mens hel assist erend akademisch personeel
van de rechtslakulrelt nog een stukje verder
In de kritiek op het bursalenstatuut. lij steil
de vraag ol er wel nood is aan Uitbreiding
van het personeel aangezien er al geen
plaats Is voor ht't huidige. Bovendien heb ..

vervolg op p. I1

om een werknemerskontrakt. Er is wel
een bepaling in verband met beêindiging
van de beurs: -ne beurs kan worden inge-
trokken lndten dl' bursaal kennelijk reken
",hiel in de uÎ!oefenins van hel studje" ol
ondcrzoekswerk waarvoor hem de beurs
werd verleend. De besltsstug lot Intrekken
kan de verplichte lerugbetalJng inhouden,
gl'ht'd 111gcdccltelfjk. van de reeds uttbe-
taalde lu-ursbcdrngcn " De assrsu-mcn eisen
~chr.ljl[ling VJn de mogelijkheid tot terug-
ocwling en een duidclljkcrc omschrijving
van hel begrip -kenneüjk rekonschtercn".
5. In tege-l\sleJHng tUI het FWO-reglement
i~er ~t"l'n dlliddijl..ttdd ui dl' wettelijke
,11\. il'l1llllt'lI dl..- jl' npbouwt e-nkel aan de
unrvervnen It'h ol ook bij de volgende
\\'l'rkge\ er.
6. H..-t hurvah-un-glenu-m bevat geen en-
1-.\"1 •• rq-:dmg lil I!c\'JI van zwangerschap
behalve dan dl' tn',&l'lijkhcld voor een
l:k-strJ beursu-nnlln

(wdr)

Pijnpunten

het belang van het eigene van universitair
onderwijs dal gebaseerd is op wetenschap-
pelijk onderzoek. Het kan dus niet dat
iemand die zelf geen onderzoek doet loch
les geeft.

HIJ sluit hiermee aan biJ het standpunt
van de studenten. Ook ziJ benadrukken hel
belang van de band tussen onderwijs en
onderzoek. Kringraad. de onderwijsgeleding
van Loko, vreest bovendien dat vooral bur-
salen zullen doorgroeien naar een docent-
schap en dat deze bij invoering van prak-
tljkasslstenten vrijwel geen ervaring zullen

Grootscheeps
JO'I Bosmans. regertngskommlssarts aan

de KU Leuven, Is van mening dat hel bur-
salenstatuut een goed beleidsmiddei is om
de onaanvaardbare wetenschappelljk ach-
terstand van ons land een beeqe goed te
maken. Het betreft volgens hem een nood ..
zakelijke: Investering In menselijk kapitaal.
Hij begrijpt de aktfevcerders wel In hun
protest legen dl' resterende tekonkomlngen
aan het statuut. Zo zal hiJ er bij de regering
op aandringen dat er een harmonisering
komt van de, verschillende beurssraunen.
Daarnaast wijst hij er op de wertelfjk ver-
plichtins dal asstaenten 36 procent van het
akademisch personeel van de universiteit
moelen uitmaken (aan de KU Leuven Is dat
nu iets meer dan 40 procent). In die zin Is
de vrees voor echt grootscheepse omscha-
keling ongegrond.

Professor Van Achter, prof Arbeidsrecht
en werknernersvenegenwoordlger op dl'
ondernemingsraad van de KU Leuven, is
van mening dal de Iakuhelten voorzichtig
moeten omspringen mei het bursalensta-
tuut. Hij is ook geen groot voorstander van
de invoering ervan op de rechtsfekultcü.
Hij vindt het echter onterecht om te sprc-
ken van cen nepSto1lullt. wEen beurs Is gecn

rikkantoor
Devano
016/490.890

De belangrijkste tekonkomingen van het
bursalenstatuut volgens de assistenten
sociologie:
I De bursaal heef! nauwelijks rechtzeker-
held aangezien in het kontrakt niet verwe-
Jen wordt naar reglementen van de KU
Leuven of andere kollektleve regelingen.
Alles zou dus in het kontrakt zelf moeten
etaan en dat is nu zeker niet het geval.
2, AlllOewc! de ]x'J"\'kening van ht'1 inltit'll'
beursbedrag gebeurt naar analoglt' van het
loon van asststcmen met dl'7l'"lfde kwaltll-
karles en gczinSÎlUatil' b er geen aanpas-
sing vooraten tijdens de loop v:ln het kon ..
trakr. voor anctënntrcn en bij wij7.iglng
van dl' gCIII1\1Iuali., i\ er bljvoorbeehl !-:1·t'1l
aanpa~sing van het beursbedrag voorru-n
3. Dl' bursaal heeft geen recht op vakamie
bij de volgende werkgever [nvdr.. nere
onvolkomenheid 1.OU~incl~kon \'VC'II-~e-
werkt IIJI1.)
4_ Hl"1kontrakt en het reglcrm-m hc\al
geen ontslagregeling, het gaat Immers nkl
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Assistenten willen niet op de beurs

"Dil is een bezening"
Gorige maandag werd aan de

KU Leuven aktie gevoud. Di,
gebeurde voor éé" keer niet

door studenten, maar door de aS!iIS-
("nUII ,'all het departement sociologie
die protesteerden teqen de ondoor-
dacnte im!oerÎlI9 lIall liet universitai-
re bursatensuuuut. De aktie verliep
rustig t!II werd door de proffen blijk-
baar als een amlgellOml! en ludieke
onderbreki"g \lall de dagelijkse sleur
beschouwd.

Voor her beKin van dl' departerueutsraad
hadden de asstsremen 111("1 spandoeken en
ballonnen po~1&('Villin dl' vergaderzaal van
hel deparrement. Dl' hlrmendruppelcndc
profft'n \..regen een zoelhoUlstokjc mei de

Aktie
vervolg van p. 10
ben de prollen op dil moment alle weinig
lijd \lOOT de begeleiding V<l11 hun assistenten
en dukroraaisrudemen. liet argument V,Hl

bijkomende rcwerkstclltng gaat bovendten
zeker niet ahijd op. De budgetren die ter
beschikking gesteld worden voor prejekton-
derzoek gaan uu al uit van aanwetvlug van
bursalen, waardoor dus gc:'en mogelijkheid
is om bijkomend personeel aan te nemen.
Daarnaast blijk! dol' bij Iakultelten waar hel
bursalenstarnut veralgemeend is, de vrijge·
komen werktngcnuddelen slechts in
beperkte mate gcmvesteeed werden in bij-
komende teweeksrcmng.

Mcl betrekking 101dl' beperking van
de onderwÎj~I)(:I,l~tÎng i~ er uiteraard de
vraag hoe men dit kan komroleren. t.ust
deelt nok de Ht·,·~ ddt dr- nndt·r\\ij\ht'l.l\_
uug voor de re~t,'reluh.· a».~lelllell te zwaar
zat toenemen en dilt er l'en systeem lOU

ontstaan van eerste- en tweederangsessu-
renren /I.1l'lbetrekking tut hel SI'IIUUt
hebben de recmsassrsrcntcn dezelfde eisen
als de assistenten van ht'1 depancment socio
ologtc.

Dal er ook fundamentele I.ritit'1. te
geven is op het bursalenstaruur bewijst Jan
Pickt'ry, asststeut sociologie, In een vrije
rrtbune die hij schree! vuur Dl' Morgen. "De
praktijk kan wel gckatalogl'erd worden als
belasringscntwljklng. Ikl argument dal uil
een vorm is van subsidie van dl' ov ....rheid
aan de untversncn mtst kracht. Het statuur
en zeker het )(l'hruik ervan db b('sparitl.f.!~-
middel zijn nooit voonwq) hl'Wl'('~1 van
enige poltûeke -laaI staan parlcnu-mairc
- diskussie. Dl' manier waarop zo nneucte-
rtngstromeu In de untversttcu worden om-
geleid en dl' overheld ucrueuen miljoenen
misloopt, \l·rdil·nt UI) zijn minst el'U gron-
dige pouucke overweging. Dl' plaats waar

bood~chap: "lndlvtdueh- Ilplo!.~ingl'n voor
kollektleve problemen .t.iJ!l zoethoudertjes"
Bij het begin van de vcrgad ....rlllg w....rden de
etsen van de .Jktk'voerdcr. !l~ eens kort op
crn riJtjc gez e t. Hun woordvoerd ....r bene-
drukte dat het SlatUUI eerst \ulkdig op
punt moet gesteld worden vooraleer er
nieuwe bursalen kunnen aangenomen

worden. Daarnaast moet iedere bursaalaan-
Hilag besproken worden op dl' depene-
mernsraad en moet tedere emzen ing van
a~sl\ter~nd akademisch personeel gepaard
gaan met een evaluatie van de onderwijs-
tast.

zlch terug aan hun vorsende bezigheden en
ging de depanemerusread over LOl de orde
van de dag,

Het bursalensteruur stond niet op de
agenda en werd dus niet ten gronde be-
sproken. Dat zal gebeuren op de volgende
raad. Er werd echter wel benadrukt dat er
\I()()rlopig geen nieuwe bursalen worden
aangenomen, ook niet met de middelen dk
vnjkomen dom de twee reeds aangeworven
KU leuven-bursalen bij het departement
sociulogu-. Mt't deze middelen zal wan-
schijnlijk een halftijds assistent aangene-
men worden

Orde
Departemernsvooralucr professor Mat-

Ihijs verktaarde dat hij begrip heeft voor de
bezorgdheid \'JII de assisrcuten en stelde
een volledige Inventarisatle van de proble.
men, en een besprekrug teil gronde in het
vonruuzlcht. Hierna Wijdden de assistenten Wim D~Rop

VOLGENS DlERENRECHTEN-ACT/V/STEN ZOU
DOOD f10BUTU LUjPAARDENBE5TAND !./EER

OP PEil BRENGEN

zo'n overweging moet gebeuren is het
partement en nfer de lobhykanil1en Ill~'it'n
de untvcrstteu en de regering."

Vervreemding

Als men de maatregel van de fctkrak
regering als een rcwerksrcllmgsmaatregel
beschouwt, is hel in leder geval vreemd dal
zij t'ig....nlijk l'en vcrmlnderlng van werkne-
merskcrurakreu I(Jt Kcvolg heeft. neven-
dien heelt de overheld geen enkele gilramie
dat de tndlrekrc sltb~idic cfil'ktieften goede
komt aan tewerkstelflng. En dat lenvijl hct
gaat om een liskale maatregel die bijvoor-
beeld Maribeltlltil.ll dlll'l verbleken. Geen
bedrijfsvoorheffing meer moelen betalen is
voor vele bedrtjfsleldcrs een naue droom
waaruit ze uoou meer willen ontwaken. Als
sumulans voor wetenschappelijk onderzoek

SPIT
KRINGLOOPWINKEL

meubelen
kleding
huisraad

voor elk wat wils

NLEUWE OPENINGSUREN
dinsdag t/m vrijdag IOu-18u

zaterdag 10-17"

ACTIE VAN DE MAAND: THE FlFfLES

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo 016/26,09,21

,

•
\

•

heeft het bursal ....nstatuut in leder geval h....t
voordeel dal de regering zelf IlU goedkoper
en misschien dus meer fundamenteel 011-

derroek kan laten uuvoercn. De tederale
overheid heeft al zo wetmg te luedeu aan
de universiteiten die onder de bevoegdhesd
van de gemeenschapsregeringen vallen.

Ikt vreemdste is dat de akademtsche
overheld de Iakuheltcn toegestaan en aan-
gemoedigd heeft bursalen aan Ie nemen
alvorens het statuut helemaal op puru
stond en er een echt duidelijk beleid was

UIIl hun gt'rill!o:l'Tt'underwijvbevocgdbcrd te
kompenseren. vanuü de maatschappelijke
vcrautwonrdelijkheid VJn dl' universitelt rs
hel enb•.'grij)lt'lijl. d,u zij toelaat dat mensen
dl' dupe worden van onvolkomenheden in
dl' door haar aangeboden komrakten. Op
' .. rnmigl' lakultuitcn kunden deze gedu-
peerden wel rekenen op een ad hoc-oplos-
~ing voor hun 'lrullvlducc!' probleem maar
van erugc rechtzekerheid is 101 111'lot' geen
vprnkc.

Wim De Rop

9 -19 u.
9-19u

Maandag Urn Donderdag
Vrijdag

88 118
KOPIËREI. DRum.· PRImI· OI1WIIIJIITIensestraat TIensestraat

9 -22u.
9 -20u.

gesloten Zaterdag 10 -Hu •
.....IT TAKES NO TO TANGO..... ("'''"''''"'J

Voordeliger reizen kan écht niet.
Promotionele reisformules heel het jaar door.

Exclusieve 'Juchtvaarc'otretnv'bus' tarfeven voor studenten en Jongeren.
Dé laagste luchtva.artpr\jzen wereldwild voor iedereen.

Alrpassen en around-the-wor-Id tickets.
Last minute aanbiedingen.

Dé voordeligste cltytrlps en verbïljven 'ê la carte'.
Rondreizen met internationaal karakter.
Aantrekkelijke huurwagenformules.
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Teorie over strips

De sadomasochistische koningin

-J

... O trips, laat dat duidelijk WtZeII,
zijn verderfelijk vermaak. Wie
er boetakes over velschrijjt,

moet kierewiet zijn. Onder impuls van
de -/roofdzakelijk toeristische -
campagne' J 00 jaar beeldverhaal' is
hel aantal klerewieten i" het Neder-
landse taalgebied de laatste tijd zorg-
wekkend gestegen. Veto, zoals ge-
woonlijk "09 kierewjeter dan de rest.
bekijkt feit aantal ,,!gemene werkjes
over liet stripverhaal.

Teorievorming IJver Strips is nog steeds zejd-
zaam. De akadcmlschc wereld komt lang-
zaarn in beweging, ruaar leven toch nog
maar weinig publikatles over 'Jomrneke' en
andere Interessante grensverleggers van de
negende kunst. De meeste werken die uil
het met-akadernlsche wereldje komen. beo
lichten ofwel één auteur ofwel één smp-
reeks en doen niet veel meer dan leiljes
verzamelen voor de {':lOS. Eind vorig jaar
~ijn er loch een aan lal ")oedige pogingen
ondernomen om reu dieper Ie graven: de
literaire lijdschrif1t~n 'Bzzlletin' en 'Dletsche
Warande en uelron' (DWB) besleedden een
themanummer aan de strip, en ncdalus gaf
het boek 'Geheimzinnige sterren' uit, waar-
in Rik Paren (van Studio Brussel] een aan,
tal arukeleu samenbracht.

aantenn's themanummer heet 'Litera-
tuur en het strlpvcrhoal'. Het is niet erg
duidelijk waarom Bz:t.letln dle mcr heeft
gekozen. want een aantal bijdragen In her
tijdschrift is zeer moellijk onder die noemer
te brengen {'verûfmde flIms & verstripte
films' bijvoorbeeld). H('"Idoorgaans literaire
karakter van hct tijdschrift zal er waar-
schijnlijk wel iets mee Ie maken hebben.
De artikels zeil zijn van een heel verschil-
lend allooi. Er staan grondige studies van
bepaalde: auteurs en bepaalde werken in,
onder andere een intelligente: lezing van
het 'Duistere Steden'-projekt van Schuiten

12

-T ..
Heks

VERTAALDE

lijk mólg schrijven. om de drooglegraad van
de kritiek op een aanvaardbaar nivo Ie
houden. De meerderheid van de bestudeer-
de Strips zijn tipische voorbeelden van
knscb [Jommeke. De Rode Ridder, Buek
Danny) en lenen zich dus goed voor een
ironische aanpak. Oe meeste artikels in het
boek volgen min of meer de door Pareit
uitgestippelde weg. Hilarisch is Paul Men-
nes's lezing van de Koningin van Onder-
land uit 'Jomrueke". Menncs kernbineert
een sadomasochistische interpretatie met
een zachte plaglaatclaim. de Koningin van
Onderland vertoont verdachte gelijkenissen
mei de heks uit de Disneyfilm 'sneeuwwttje
en de zeven dwergen'.

Zwart
i

Het arti'"kc] over stripprofessoren van
Maarten OeJbcke levert leuk matertaalop,
maar ~on~igl tegel! de verbod op saaiheid.
Jcrocn Olyslaeghers vraagt zich af hoe Buek
Oanny, notoir Jappen- en kommuursten-
hater, zich in de nreu~e politieke konstel-
latie moet gedragen en Rik Pa reit bespreekt
met veer uetoe en heerlijke ironie de B·
ûlmkwalnenen van 'Oe Rode Ridder'. AI·
leen die ondertitel al: 'I set" a red knight
and I want to petm him bleek'. Mislukt in
hel konsept. want te serieus en kwasi-ob-
jekliel in zijn analyse, is Basjan van Stam's
lezing van Hergé's 'De gehemulnnige sier'.
Zijn doorgedreven psyeho-analytisch ver-
haal verreh veel meer over Van Stam dan
over Kuifje, maar Is helaas niet altijd grap-
pig.

Bzzlktin, DWB en 'Geheimzinnige
sterren' vertegenwoordigen drie manieren
om over strips Ie teoretiseren. De manier
van Bzzlletln is de meest traditionele, die
van DWB een bijzonder akademtsche. maar
gedurfde, en die van 'Geheimzinnige ster-
reil' de meest onderhoudende.

Gert Meesters
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'Geheimzinnige sterren',
waarin Rik Parelt eenf- "",,I arukclsom "d,l·
. sche strips vcrzamelde.

- heeft een "" duidelijk
'mission srarcmem'. Goede
stripkritiek is bijna even
schaars als de kleding van

de dames in 'De Rode Ridder'.
Er is behoefte aan evenwichtige, on-

afhankelijke en krtusch-subjekneve reo-
rievorming over strips, Daaronder verstaat
Parelt dal de crineus Strips niet alle fel se-
rieus mag nemen, in Slaat moet zijn om uit
te komen voor zijn mening e2 erg persoon-

lings. De strip zelf wordt
van allerlei zijden bekeken:
als Vlaams- en Waals-Bel-
gische aangelegenheid In
een wat gelorseerd maar
wel informatief stuk van
twee mensen van het Bel-
gisch cernrum voor het
Beeldverhaal; als propagan-
da in een stuk van schrijver
Dirk van Basselaere over
'Barman' en als kindcrbe-
derver in een artikel van
filosoof Marc de Kesel, Niet
dat de artikels altljd licht
brengen in de duisternis.
maar als poging kunnen ze
tellen. Het temanummer
wordt afgerond met een
eksperimentele strip van
Dems oenree (van het
Brusselse kollektief Frigol
en een verzameling strip-
pagina's die een subjeklie-
ve. maar sprekende staat-
kaart biedt van wat er In de
stripwereld momemeelre
koop is.

'"Peeters.
met voldoende aandacht voor de literaire
invloeden op dat werk. en een grondtge,
maar beiwistbare evaluatie van het werk
van Jacques Tardi. Pierer van Oudheusden.
de auteur van het stuk. vindt dat de oetec-
rivestrips die Tardi rnaakte naar de bocken
van Malet lot zijn beste werk behoren, en
de stripklassieker 'Hel besteren land' veel
minder sterk is, Dapper maar helaas. Omda1
Bulletin nu eenmaal een Nederlands blad
is. kunden enkele -s-maüg Irucrcssame-c-
beschouwingen loij het werk van Necrlands
bekendste stripauteurs Maarten Toonder en
Hans G. Krcssc naruurtijk niet ontbreken.

Droedelig

Verreweg het boeiendste stuk is dat
van criticus Rob Schouten over strips en
'hogere lueraruur'. senomen toont hoe de
strip als kultuurgoed en als eksperiment in
de literatuur wordt opgenomen en hoe de
essayistische belangsrèûing stijgt. maar hij
ziet ook dat de banvloeken van weleer nog
nier helemaal weg zijn, omdat de strip nog
niet als hedendaags medium wordt geevc-
lueerd: er treedt een elitartsering op waarbij
Toonder- en campgevoelige strips wel beo
stuoeerc worden, maar hedendaagse ont-
wikkelingen genegeerd worden. Veel ande-
re auteurs in dit themanummer zijn zich
daar trouwens van bewust. Zij doen veel
muclte om strips tOt 'hogere literatuur' uit
te roepen, maar begaan daarbij meestal de
Iuut om de strips aan literaire criteria te
toetsen.

Hct nog steeds erg statige ltrcratre tijd-
schrift DWB pakte de zaak helcruaal anders
aan. Zijn themanummer 'Strips' is eigenlijk
een themanummer 'Woord en beeld' ge-
worden. Schrijver Koen reeters vertelt over
zijn dwang om droedelige tekeningetjes te
maken, er is een verhaal met zélfgemaaktc '
kindertekeningen van Anselm Glûck en
een bijdrage over de invloed van strips op
het werk van archttekr wtüem Jan Neure-

BzzlI~,in nummer 138 (ui,g~j Bmêh) is 1'"-
krijgbaar bij dt btl"t b()(khatldtl tn kost 150
frank; DWB 4196 is onder atldtrt wrkrijgbaar
bI) lwrklumdd Puttn; til kou 300frank. 'Cr,
Ittimzinni!lt Sltrrtn' is u;lgt!ln"'l bij Dtdalu$ m
kost 699 frank_

(advertentie)

MAAND VAN HET
LASSIEKE BOEK

Tbeatermonoloog door Jules Croiset
~ &hrijven vertaalde de Amas van Vergiliulen de ei~nzinnige
NedertandJe lICtau, J~ Cloixt bmIat zijn mterpn:tllie van ~ vienlc
boek. hel yernuJ van Oido. de IChtl:l'gdalen &diefde.
Maandq 24 mIIII om 20 uur in Cult1.lrcd CcntlIJOIDe Minncpoon
Inkom 200 _AcwIoócn tSO &ank
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Päu I Claes wordt getntervieuwd door Bart
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en waarom?

vr\\geste\deO

voorzitter
Twee vrijgestelden (mIv): Zij zijn halftijds
betaalde en geëngageerde krachten. Hun
taak bestaat erin Sora administratief en
inhoudelijk te ondersteunen, het geheel
mee te koördineren en te entoesiasme-
ren. Zij zetelen ook in de verschillende
medebeheersorganen waar Sara de
studenten vertegenwoordigt.Om de boel te koördineren en te onder-

steunen zoekt Sora vooreerst:

Een voorzitter (rn/v): zijn taak bestaat erin
de werking te koördineren.
entoesiasmeren en de beslissinqen van
de Algemene Vergadering (AV) mee uit te
voeren. Hij/zij werkt ook mee aan de
inhoudelijke ondersteuning. De voorzitter
is ook ondervoorzitter van de Raad voor
Studentenvoorzieningen.

De kandidaturen voor beide funkties
moeten, met motivatiw.en cv, binnen zijn
op Sociale Raad ten laatste op vrijdag 18
april om 17 uur. ~
De voorstelling van de-vrijgestelden
gebeurt op de Algemene Vergadering van
dezelfde dag om 19 uur in Be-'s Meiers-
straat 5. De voorzitter wordt verkozen op
dezelfde Algemene Vergadering~

Raad voor Studentenvoorzieningen
Het beheer en beleid van de sociale sektor van de universiteit is in handen van deze Raad.
Sociale Raad stuurt vijf studentenvertegenwoordigers en deze vijf worden verkozen op de Algemene
Vergadering van Sociale Raad op vrijdag 25 april.

Alma .studentenrestaurants

In de Raad Van Beheer van de Sluclentenrestaurants zetelen 3 studentenvertegenwoordigers.
Deze verkiezing heeft plaats op de Algemene Vergadering van Sociale Raad op vrijdag 25 april.

ACCO e.v.
Ook in de Raad van Bestuur van ACCO, het bedrijf dat kursussen produceert, hebben de studenten 5
vertegenwoordigers. Deze worden verkozen op de AV van Sora op vrijdag 5 mei.

vzw Velo
Velo ~eeft, u raadt het al, ook een studentenvertegenwoordiger in haar Raad van Beheer.
Deze rordt eveneens verkozen op de AV van Sora op vrijdag 5 mei.
Daarnaast worden op die dag twee studenten verkozen voor de Algemene Vergadering van Velo .

•

Vereniging van Vlaamse Studenten (vvs)
De Vereniging van Vlaamse Studenten is het overkoepelende orgaan van de studentenraden en
overkoepelingen van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen.
Sociale Raad heeft er twee vertegenwoordigers en die zullen worden verkozen op de Algemene
Vergadering van Sora op vrijdag 5 mei.

Overleg stad Leuven - studenten
Op het overleg tussen de stad en de studenten hebben alle raden van Loko en de Hogescholen een
vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger van Sora op dit overlegorgaan wordt op de AV van 25 april
verkozen.
Op het overleg tussen de stad en de studenten hebben alle raden van de Leuvense Overkoepelende
KringOrganisatie en de Hogescholen één vertegenwoordiger.
De vertegenwoordiger van Sara worqt verkozen op de AV op vrijdag 25 april.

Studenten moeten eten, een dak boven het
hoofd hebben, geld hebben om Ie kunnen
studeren, een dokter kunnen konsulteren,
juridische of andere raad krijgen,
geïnformeerd worden. zich kunnen verplaat-
sèn. Kortom veel zaken, die ook veel geld
kunnen kosten. Daarom bestaan de sociat
voorzieningen, de studiebeurzen .....

*) nta Jaargang 23 nr:. 25 dd. 24 maart 1997

Democratisering van het onderwijs:
het bestrijden van de financiële en socio-
kulturele drempels. Drempels die het studeren
voor sommigen soms onmogelijk of moeilijk
maken.
Omwille daarvan is de stud9'nteninspraak in de
medebeheersorganen en d& studentenwerking
rond dit thema zo belangrijk.

Voor meer informatie kan je steeds terecht
op Sociale Raad (Loko),
's Meierstraat 5, 3000 Leuven.

Tel: (016)22.95.41.
(Elke werkdag tussen 14 uur en 18 uur)
E-mail: Sora@Sora.student.kuleuven.ac.be.
Of bezoek onze web-site:
http://www ..sora.student.kuleuven.ac:be

•

.,
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-_

(;l'hn r-d. IWolrll(nJJt" hncul'<:h du:u om tof ben ,I.. dan ('dl! lU~kchL''?). ,\\<I;lr('r thc
1'0.'\'1"11'1,101,,11<:":II(,1l ontvreemd hebt ;I,Jn het wa)". \'ccrlc D en SI')' heb JC niet galen. hé.
MalM,", terug Ic bo:lvrJtel11l1 de Burchtstraat 10, ~' CI)'d('. wat dit" mdl)!t'~II(' betreü: all)' urne!
,J Ann u), SI ·"iJ.Ja.n: rd'l'w ..tranj'lIj takoj Bunrue.
vrdor ntqenj podlo. "OIO: drie bedankt ,lll'lll ka~/crs voor hun
" A.1n Robm llood, wear jij \'.111komt is h("\ venrouwen WI: lullcn Jullie 111.1011vergeten.
loch da(lciiJks rntddeleeuwse dag? TrIlSI no- Iedereen dle (Ijl on~ aemde een ))1111in ut' Fak.
body, en zeker met je-weet-wel-wie. "Tim VOS wjÇl niel dJI Danh vader astma
"Vrienden Kh01C:n. bedankt voor hel kaartje had Een schande
met venragfng. rl..was bljna »mroerd. Maryse. V ueve Softe, groeqcs UIt Dulblaud. Ik mis je .
.J Zeg Axel, krijg ik nog anlwuord of hoe zn Joris.
het? Mary-e Ik heb trouwens ook E·mall : ,J Groeten uit Duitsland aan alk Allanell die
x41759lflli>lfcdro.u"r.e~. Makkl"1ijk te enthou- zielig thuis zitten. WIJ amuseren ons hier te
den nietwaar? pleiter. Tut volgende week. De rnauneu van
.J Help mijl Wie heeft toevallig de dokurnen- eerste Llc.
tatkrnappell van de eerste Yljf "avonden van v Maestro ... Mu1.ickl Laten we samen lekker
de an hhëktuur"? Ik wil U kopleren. tau virtuoos wezen. woensdag orn 2100 u In
Grosleld, Naam se slraat 171 Bus J2. Dank bij kajee Amcdee, A
voerbaar. .,J voeralsnog eten Q\'l"rIOIICI'Sgraag neervrees
-./ "Een open deur Is moeilijk in te trappen." - zelfs onder etn andere num. Ml~sdllC'1l dal
Een spreuk 1)11het Onnoisme. sommigen beter op de [ulste zoueen kakken.
-./ "Roh. als ik doiltwoord nos ~n letr hoor, ..j Helpl Snikl Ik ben mijn zwarte brilledoos
ga tk ethl hul gewelddadig wordent Je bent verloren ln hel PDS ol MTC. Ik ben desperaart
gewaal'iChuwd I." Td. 20.09_00 (wtmpk).
"Ja, ecue. Ik leef nos.!k weel alleen met hoe- .J Heavy Hans and brave Bart Irmn folk L&W.
Lang ik deze geneugte nog mag kennen. De .J Na de krekel volge hel llclu. brandend als de
Roxc Pamper. rmddegzon.
" By thë way, /log een fijn vat gewenst. De ro- "Wie httft mijn}as [zwart. met kapje, merk
ze pamper, Dom-tennis) en sjaallblau\\griJs) gevonden
" Dtdter L.. 'k heb vandaag Stephank ontmoet op de "gitaargestoordfull" van 19 maart in 7.,'1.:1'

en ze kem u nkt. Verklaar u eens nader (voor Rumba? Daar ik er heel aan gehecht ben, zou
het oog van alle verclezers). ik hel heel fijn vinden alsje hem terugbrengt
-./ Hoe kan dat nu dat Stephanle mij nietmeer naar Iris, Naamsestraal 164,
kcm"?? Ik ben nochtans deze week drie maal "Voor de ram: hoc word ik Koen Verheyden
naar de sinema geweest lOCI heatll En na in drie stal'l)(~n? Primo: Slei u kandidaat veer
\\Iocno;dalln.l(ht mnt't 1,'IUt' wrlll()g kennen \I<lllt7iltcr van Sportraad. Secl1nd,,; wllprescs

Avontuurlijke
Jongerenreizen

\';In 18 tot 28 jaar

• wandelreizen
• trekkings
• canyoning
• rafting

in Europa, Marokko, Nepal

Num .. " , " .. """"" , """

Adrn ., , " .. "." .

(advertentie)

U BENT ALS STUDENTENKOPPEL
OP ZOEK NAAR EEN

GOED(KOOP)
EN GEMEUBELD
APPARTEMENT

BIJ DE STUDENTENRESIDENTIE
CAMILO TORRES

IS ER EEN GEVARIEERD AANBOD!

PRI~ZEN (inclusief kosten" uitgezonderd elektriciteit):

van 8.170 tot 10,710 fr. per maand voor een
appartement met I slaapkamer

van 8,675 tot 13.750 fr. per maand voor een
appartement met 2 slaapkamers

Aanvragen voor het academiejaar 97~98 uiterlijk voor I juli 1997 bij:
Camilo jorres. Brusselsestraat 165, 3000 Leuven.

Tel. (016)32 9811 - Fax (016)32 9900

Kli.)ni, wurdcu. 'Icruo- ~tcl u kandidaat \lTlj·
j:e"elde voor Kringraad
,J stem veer ervaring met 200 kinderen: Ellen

eu Hall'.
"-KoiIlI JIJ al zien zonder te liJken?" Een
spreuk utt het Onnorsme.
.J Bjom. de ovcrwmmng is verzekerd als ook
Ingebol}: haar gewicht in de schaal .....erpr.
" winc wijn IS lekkerder (grapje).
"Koen, derde keer. goede: keer? Koen, waar-
om mei doildehJk YOOrLlI1er.ol vetc-hcofdre-
dakleur?
-./Tien kantussen in '97-'9$: Ellen en Han~
zorgen ervoor.
-./Een goede. diepe. brede, inhollddiJkc werk-
ing in Kilo: Ellen en Hans.
,J Jeja, /lU is het de beun aan Sera 0111Ie ko-
keil voor on)111
.J Na Goele en Joke, Marit-Anlle nu het \'01-
gcnde slechtoffer van vrouwenloper vcrhcv-
den.
,J Bjom en Ingcborg: alleen een verstands-
huwelijk?
-./Ellen en Hans aan het hoofd van Klio's
(grole) familie, meter Ct pater famIlias?
-./Slem op de ploeg van het gezin- Ellcn en

• vorige weel,

11.:111'_

" Ajnrn en Ingehorg. we hopen dat julhe rcla
ue later vakchjk hhjft .
.J Tool1 en KM,'n oll~IU~ en vree.
" "J"rT1 eu Karen: omJoiIl monSler5 btlangnJl
IIJn_

" Na dIktator l:.lkn, vadsige J)1'eSC'i Bjöm?
-./ lngeborg, JIJ de zweep ol tl? Bjum_
" floor. velgend jaar preses KVHV. of wav het
NSV?

" Mohutu dead. ~i«l"e Ie pUlain de batêrd.
[usqu'a ce qu'il eet mon. Cesl moi, Ie chc!
vtve Ie peuple kongolau.

e i o I s
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fI zoel(erljes
.J Door de wind, door de reilen. Ingeborg heeft
hel weer hoog In haar bol gekregen. Door de
wind. door de regen. tngeborg en Bjöm. Klio
kan cr nlet legen.
..J Bjöm lockt dringend vice uil Klassieke om
alsnog 'l!ljnmachtshonger te stUlcn.
..J Obellx, gaank d'n menhfrs bezêrge. en laAI
U! mei ros.
.J Leer eens Irdklijk schriJven, Ik kan dal ntet
lezen. We zitten hier niet In de brousse.
v Wal Is hel verschil IUiKn ccn mol en ccn
metro? In een mol zitten geen dennen.
.J Ha, Ha. Ha.
.J Ben ·B~rc·: "Dlch bh jus ë wuI.'
"Eddy sicrs btedr aan: "l3ksotbrnen' _ Een
twee uur durende megavideo (ongesensu-
reerd, dus met schepen open en bloot, als ti
begrijpt wal Ik bcd~I).
.J LIl Funk Mob me eend ccmplèremem fou.

"Ban S. embleen de post van hoofdrcdaktcur
van Veto. Zijn kwalilt'itcn: Ltdykllling. Min-
punten: weinig studie-Ij ver; sLJpeloo$held,
.,J La perte. putalnt Vous n'avel pa..s de merure.
sajopet Hlhlhl.

" Maastrlchl$ op de ueret Nu.
.J Isha·melsjl!: Ik zal ner echrer Je met sodclo-
gle (19/0)). De resl laaI zjch wel raden.
.J Take me baby. Take me now. Take me tO the
edge of explcstcn.
..J Yeah. scre. II you hand me Ihe heys, you
cocksucker.
.J LIdoman was hërël Beef en sidder voor zijn

aengezlcht.
..J steen drukt leJmlti ult.
..J Fuck you Cardon.
.J Bêre, ge liJt ne dikke sp.tstl K'nIJn. Spa~l.
..J Whlskey ol een kel'$tnsapje.
..J Die van Middelnederlands Is nen dikke .

,

v •Je bem nooit alleen. Je hebt ahijd jezelf.'

Een spreuk uil het Onnoisme.
..J Jean ccossens. kum gij I zin zeggen zonder
mlnstens 38 versprekingen?
..J Cardon, we tove you (-Maasland is zeer beo
langrijk', 1910))
v Aan het meisje dal 2 plaatsen schuln voor
mij UI (rode trul, volslank) op 19 maan
(kunstgeschiedenis): een beetje meer respekt jlll
..J Dat komt ervan mensen Ie plagen mei sruk-
jes koord en messen. Dan durf ik al eens mijn
voodoopop bevenhalen en een grîepje de we·
reld in sturen (sorry).
.J Aan hel meisje voor mij: brdankl voor de
Humo.
v Aan dir tweC' dikkr van C'C'rste kan moderne

geschledC'nls: fuck 011 [vanwege Bars).
V De Club wordr kamploert.
v Moskou Vlaams .
..J Aan hC'1 m(']sjC' voor mij (wil hemd): waar-
om krijg Ik de Humo ntet, au jij hem toch niet

leest?
.J JC'~n D.V.: ZIjt ge zo. of doet ge maar zo.
.,J Bull's Eye: Jasper Johns Is rooi. Ra~ the Ilag.
.J Veto Is een mallg blad.
v Veel geluk mC'1je eksamen Afrikaans Recht.

~ O]ó/20].30]

Lemmenslnsdunn, toeg. 250/200, orj. tem-
mC'n!.instlluut.

20.00 u FILM 'RIff·Rafl' van KC'nw.rn, In PSI
91-93, erg, ALS.

20.00 u FILM 'BluC'berry HIW, dramatlscht ko-
medie van ROOM Oe Hen. In Vlaams Film,
museum- en archief, toej. '0/30/20, 0TJI,
vtaerns filmmuseum- en archid.

20.15 u KONSERT untversnatr Harrnonleorkest
ej.v. Maurice van M«heltn. met wllst Dirk de
Caluw~ (f1uil en plcroln), Kaanen 29.34.76,ln
Pteter de Someraule, 1000g.250{200, orJI.
Ku!tuurkoör.dinalle KU Leuven.

20.)0 u TEATER MilalSch.pplJ DIKordla speelt
'Familie', in Stuc:ual, lotg. 2oo/3oo,nTJI. Stuc.

DONDERDAG
10.15 UTEATER 'VrlC'ndhmen' . Intelligent

amusemem van Ed vanderweyden met Mu·
leen Merckx en Annemarle Plcard In Amuse·
reerusteeter LC'uvC'n.Vun H. res.: 21,15.98,

10.10 u KONSERT B~ethovcnahdenue presen-
teert Barok: K1auJ Mrn('n!, bf.s en Jaap ter
Linden. d1rij('nt, in de Rotonde van Aula De
somer, tO<"g.650/500/350. org. êcerhcven-
ilk.ld('mie Rn/infn: 0)/22,6).511.

20.30 u TEATER M... tschapplj Dlsrordioa speelt
'FamiliC", in StuCZ&ill,toelI. 200000, nl). Stuc.

21.00 u VERGADERING Infn·avnnd over RC'·
naull. met arbeiders van Renault. In Los
auenos, Parkm. 14, 10<"11.jrads, ofll. Los
Buenos Vlw.

VRIJDAG
20.00 u FEEST Verbrocd~rlng~leC'SL. Inlo: V. VM-

denborre: 21.15.36,11'1 RIJSChool. RIJschOOl·
waal 2 L, lorII. lIralis,

20.15 u TEATER 'Vriendinnen'· lntelltngeru
amusement van Ed venderweydeu met Mar·
1«1'1Merch en AnncmlC' Plant, In amuse-
ffiC'nUIUIC't Leuven. Vain 25. Res. 2l.1 5.98

21.l0 u KONSERT 'Campbdl 6- MC'Farland', In
'TlIveme T. Su.plelon, Sumdondrnraal 4.

ZjlTERDAG
11.00 u Kontakt. Opening door gooch('].aar mC't

spKiaIaCl. Gratis wannC' dranktn door dr
Kokktrellrn, Lnsen Arabisch I.S.m. LC'uvens
Integratie«nlrum. RommdrTUlfkll.s.m. vzw
Spit. op Oudl" Markt. 10000.gralis. OTj. Kon'
lakt,

13.10 u KONSERT Paasl~tcn: voorstdlJng van
de groc:pcn op de Grotl" Marklom 15.00 u;
~il5ekrenwnrp 1'11' dC' pul van hC'1Slildhuis
om 15.45 u; vC'nnijd('n van hel Paaslam op
hel M, d~ LayC'nspldn C'n volkskunSHmlmntle
om 16.00 u Info: V, VandenborrC': 21.1 S.36.

14.00 u 'Kîck·il', drugprcvl"nllc door 'I LampckC',
in Faoola, IO<"S. jralis. orj. Kontakt,

14.00 u 'Vellill vrijC'n toerne~' ('n 'JAC blnnel\ltt
buill"n', in JAC, tOl"g. gratis, orll. KonLakl,

14.00 u Spcl door Chiro Vlaams·Br~bant, op
Ou(lC' M~rkl, tOcg. gratis, ors. KOntakt.

14.00 u Gralliti spuilen op auto mei Y1;W uJo, op
Ou(lo: M~rkt, 1000j. gratls, 0111.Kontak1.

15.00 u Kwls",n op C'Ompuler: JexQO!), C'etnO!),
joblklp ... C'n SilultiC'Spcll"n, In JIP. tOl"j. gralls..
org. Kontakt.

15.00 u BokSÎnitiatle door A.bdd Walulbt, In
Thmual un Stt"delijk Zwrmbad, tocg. gralis.

onto Jaargang 23 tlr. 25 dd, 24 maart 1997

TEKSTVERWERKING-VERTALING
GespecialiSeerd In formules
Tel. 0 1 6 I 2 6 • 0 6 • 5 8

0111.Konlakt.
16,00 u 'Veilis vrijC'n reemee' en 'JAC blnnC'nstC'

bullen', in JAC, 10I"j. griltis, org. Contact.
16.00 u Homokultuur door het GoedC' Spoor. in

MSL tors, grads. org, KonUikl.
16.00 ~Boksinitiatie door Abdel Wilhabl, In de

Thrnzaal ian het StC'dl"lijk zwembad, teeg.
jratls, erg. Kontakt.

17.00 u Lekkër eten un een goed ptijsJC'. In
Buunwrrklng ee SIraaimus, era. Konl~kl.

17.00 u xwtssen op computer: seksflop. eerüop.
Jobnop .. en snuanespeien. in lIP, 10C'g.lIra·
lis, org. Kontakt.

18.00 u PopkwIs met medewerking van An FO'
rum, in untveesnatre ParochiC', roeg. jratls,
ora. Kontakt.

18.00 u FILM 'La Herrie' van Malhll"u Kassowllz
Ls.m, bevrlJdln~mms, mei nabespreking. in
Unlvenllalre Parochie. teeg. gralis, org, xon-
takl.

19.00 u DANS Alrodam olv Sarbel CUpflens.ln
Thrnzaal aan St('«eüjk Zwembad, IOCj. gratis,
urg, KontakI,

~O.OOu KONSERT '11nloo', gitaarjrorpjC' uil her
Leuvense. in Calf. Aperc, 10Cj. gratis, ora.
Kontakt.

JQ MEUWISSEN bvb.
Alle verhuur video-, klank- en

lichtmateriaal.
Videoschermen tot 4 m.
DISCOBAR EN CD's
metsof zonder D.J,,

KARAQKE (1.500 titels)

• agenda & ~ ad valvas 1)()O"A~~INIIIN~Y

20.00 u Multikullureel katee. in Los Buenos.
tOC'j. grills, org. Kontakt.

20.00 u DANS lot~trullinqalt folklorC'.avond en
volksbf.1 opceëeu en samcndans mer de
buuenlëndse groepen, aljcwlSSdd mC'(
vtaamse volksdansen, in RijsdlooI, Rijsdlooi·
SIraai 21, tOCj. 100.

20.00 u FlLM 'La Halllr' van Ma).hiC'u Kassowitz
Ism bcvrljdingsillms. met nabespreking, in
UniversitaIre Parochie. roeg. graus. erg. Kon·
lakl. ....

20.L5 u TEATER 'vrtendtnnen"- tntelltgem
amusemem van Ed Vandcrweydcn mei Maf'!.
Iren Mrrckx en Annemarte PlClrd, in amuse-
memsteeter Leuven, Vaart 25, res. 23.15.98.

21.00 u KONSERT Jauy·lunk optreden door
·BlaJ~·. In Kafrr aperc. toeg. gratis.. 0rJI,
Kontakt.

21.10 u KONSERT PrrkU5sÎ(' door een gc]egen·
hrldsjTOl'pje, in Kaf« Apcro, loeg. gralis.
org Komakt

•
\

MAANDAG
17.00 u LEZING MultaluWezing'Multicuhu~

r.llsm and dC'mocracy' lofo en [('S('rvallc:
32.37.87, In de pronlotln.aal van ee univer-
Jit('Îtshallen, NaamSe1traat 22, org. Overleg·
centrum voor etiek.

20.00 u TEATER JulCJ Crol'lC'l brenllt ·Arnrïs'.
een 1e&IC'rmonoIOO8uh hC'1vlerdC' bock van
de Aenees. In KC Mlnnrpoort. Kon. Albert-
laan, lorII, 250/200, org, Aceo-boekhendel,
Info eu rcs. 29.11.00.

20.00 u TEATER Teater Ivcnne LC'xspeelt 'Ma-
ma Carlola'. Info: 21.S4.21; RtS.:22,21.13, In
Stadschouwburg. tOCj. 400/3001200.

20.30 u TEATER Repertoire aanbieding van
MUIschappij DlsC'Ordla: 'familie' van Anhur
Schnttzler, In de Stucual. lori. 2001)00, org.
Stu'r.'

20.l0 u KONSERT 'Uurik. Rauch', Zuklafti·
uan'lC' klelnkunstenares en z,lIlgl"res In PiC"
ter De Sorneraula. lOeg. gratis. res.: !Jekilnaal
IlKht"'ttrdhdd. 'nenscslr&l1 41. tel.
32.52.99; VRG, 'n('nSC5traat 5). td. 22.n 97;
Ku!tuurkoördinatle KU Leuven, oude Markt
D, td. 1241.40.

10.)O·u TEATER Maatschappij DlsC'Ordia speelt
'LiC'bclri:;-ln Stl,loaal. to<"lI'.200/300. org.

Stuc.
20.40 u FILM 'Sommernatlens Leende van Ing·

mar Brrgman mI"l InleidIng. in vtaams mmo
museum- en archief. L VanderkC'lenstraat 30,
toeg. 100< erg. Vlaams Illmmuseum· en ar-
chlef.

DINSDAG
1).00 u lNTERVIEW 'verhelen ol vertalen?'

Paul Claes laaI zich Intervit'wen. Inlo:
29,11.00, in Acco beekhandel. teeg. gratis.

10.00 u WOORD Produkue afdelIng woord urn-
mC'nslnsthuut. Inlo: 23.39.67, in KOOSl'l'I1.Ial
Lemrnennnsunnn, HC'rC'Straat 5l, loeg,
250/200, org. ummC'nslnstituut.

20.00 u TEATER Jos M~enmam mC'1zijn venrl.
IInjC'n rond Barn'!Je Grol(' Koninj dl"[ Ver'
IiChrlkklnll', In KC Or.toriê'nhol. M«hdse·
51rail ILI.

20.00 U KONSERT 111e Budal)('S1 Syrnphony
OrdtC'Slra' o.l.v. MIklos Cser. Inlo: 23.84.27;
Rn.: 22.21.13, In StadschouwbuTJI. locg
800/600/400.

20.10 U TEATER MDaUcha!lpij DIKordla speC'h
'UrbelC'i', in SluCUlal. 1<X3.200/300. oTJI.SIUC.

21.00 u KONSERT OQth s[)('elt C'C'nmC'ngellng
van blues, jaul"n lunk. Inlos Suenus, Park·
stro 14. torg. gratIs, org. Los Buen05 vzw.

WOENSDAG
13.00 U KONSI!RT Uur Kultuur' Arahlsche

muziek nlel La Volx du U])an en Marwan
Zoue!nl, I()('g. gra!ls, ol). Uur Kultuur.

14.00 u fiLM 'Blueberry Hili', dr.ltnallsche ko·
mediC' van Robbe Or IIrn, In Vlaams Pilm·

museum· rn archld. 1000g.50/l0/20, orJI.
Vlaams f11mmuSC'um. rn archief.

17.00 u TEATER Jeusdteater Bink I. speC'h
'MOOy Dlck', Info: 21.84.27; res.:22.21.1 " In
SUldKhouwburg. lorg. 2001150.

20.00 u WOORD Produktie al!kllng WQOmUrn·
mC'nslnR!tuUt. Inlo: 23.39.67, in Konsem.aal

ZONDAG
11.00 u MIS P",sfC't'Sten: FC'Sllvalml§, In Sinl·

Pieterskrrk.

Crimen Kilo

-

• 24/0) V<XtballegC'n esslsremen. In KB·
sporthal. • 2610) om 20.00 u: Pakbaravond.
In de R....cror .• 26/03 om 20.15 u. Prësldlum-
vergadering, In -s MeIerssnaaI 5.

Eoos
• 14/03 om 20.00 u: Salamtsbeker- voetbal
en volleybal. in sponhal De NaeyC'r. • 25/03
om 12.45 u: VrrlctezingC'n, op 7e verdil"p.'
nlO) om 14.00 11:speüerjesnamtddag, In
Naamsestraal. • 25/0) om 20.00 u;
Saiamlsbeker: voetbal en volleybal. in
Sporthal De Naerer .• 26/0) om 12.4S u:
VC'rkiezmgen. tOl 17.15u. op.J'e venhC'p .•
27/03 om 14.00 u: Tap.avond, in de Fak.

Garmanla
• 24/0) om 21.00 u: Verkiezingsdebat, in
MSI 00.20 •• 25101 om 09.00 u:
Vcrkltzingen, In Hal van Lelleren, • 25/0)
om 09.00 u: BoekC'nvC'rkoop, van 9 tOl 5, 111
Kal van Ll"l1ereu, • 25/0) om 22.00 u: Gratis
val van winnende plOeg. in Fak .• 26/0) um
15,00 u: VoelballegC'n Romania vuor tie
Hnpparthckl"r, in Sponkot. • 26/0) om 22.00
u: Dun TV (samen met HislUria), In Udo,
101"8.60/80,

Hisloria
• 24/0) om 20.00 u: Kringvergauering. in
Perma .• 25/0) om 10.)011: ColloqUium
'HeksC'rij in de NC'derianden glstC'ren en van·
daag' mct u.a. Pruf. P. Vanhemelryck en IlfOl.
K. Pyck, in JUSlUS Li~iuS7.ilal Erasmushuls,
tO('g. )00, - 2510) om 20,00 u: Film: 'Rose·
rnary'$ Baby' van Polanski. in MSI 0).18,
loeg. gtlltts .• 26/0) OIn 18.00 u: Etentje \'oor
prcsidlumleden. verL1melen in ck Fale

• 24/03 om 20.00 u: Klilssieke avond. in d e
Fale· 2S/0) om 14.00 u: Aklie tegen sernes-
tereksamens. voor de Hallen .• 25/0) (11\1

14.00 U! Schaken en Trtvlal tegen Boos, voor
de Itallen .• 26/0) om 22.00 u; KloS·TD, Klio
en foos dus, in BLauwe: Klier .• 2710) om
16,00 u: Verkiezingsdebat. In MS191,19.
IOcg.llratis, • 2710) om 22.00 u; cockou-
avond. in Pcnne. - 2710) om 24.00 u: Ver.

kiC'Zingsuhslag. in Pcrma.

Medica
• 24/0) om 20.00 u: l'appc:rsfttSt en Meubel·
avond, tn OOC's Bar .• 24/0) om 20,00 u:
Thema'oJvond samenwerking at1S,vCTVleeg·
kundige, In MTC. - 2410) om 22.00 u: MC'u·
betavolld eli pIjpen, In Doc's Bar.• 2SIOl om
16.)0 u: Laal$tC' centrale raad, in OOc's Bar.
• 26/030111 14.00 u: Werkgroep KonenbC'rg.
pannekoekenfeest, lil DQc's Bar .• 26/0) om

22.00 u: K!elnkttnslavond in 'I grool, in Doc's
Bar .• 27103 Swingp;llC'is, in Doc's Bar.

NFK
• 25/0} Ot\1 I ).00 u: [..aaiSIe broodmaaltijd.
In Studentlounge.

Romanla
• 24/03 om 20.00 u: Film 'On.:-e were War-
r!ors', in MSI 03.18, I!leg. gratis.

VRG
• 24/03 Verkiamgswrek tol 26/03 .• 27/01
om 18.00 u: ValkfeeslC'n ... BBQ, ililosluitc:nd
Optreden van 'Tonyen dC' Hangmallen', een
ver~S5lngs VRG act en 'Brn Crabbió 1- Floor·
show', in d .. Valk.

15



•
IJt

'Kollaboratie of kultuur?': een tijdschrift in bezettingstijd

"Die e Hillergedichlen zijn een spijtig insidenl"
n het departement Ultra-
tuurwetenschap loopt
mamenteet een projekt
rond het literaire teven
in Vlaanderen tijdens

de TWeede Wereldoorlog.
Een aantal resultaten wordt voor-
gesteld in het boek 'Kollaboralie of
kultuur?', Met het boek wil Dirk de
Geest, de woordvoerder van het pro-
jekt, een nieuw licht werpen op de
kwestie van de k,lfturefe koëaboraüe,
die door andere lIuteUr$ vaak tenden-
tieus - versoelijken{J of afwijzend-
wordt behandeld. Konkreet gebeurt
dat door een nauwkeurige anal)A5t
van het discours van lIet tijdschrift
'Volk UI kultuur', dat verscheen van
1941 tot 1944, en binnen de kontekst
van het vlaamsch Nationaal Verboud
(VNV) geplaatst moet wordt",

;

Dirk de cees« -uccr ous re koncentreren
op één - toonaangevend - tijdschrift. wil-
den we ons underzoek Inhouddijk wat ver-
diepen. We hebben het vertoog In dat blad
geanill}'Scerd en hebbeu om gericht op de
beeldvorming 01'18eNed van kunst, lhera-
tuur en gt">Chled~ni~, Zijn we daarin ge-
\la,lgd") Ik vind van wel. w~hebben het
debat over kulrurele kollabordtie kunnen
vcrrijken mer cen aantal nieuwe argumen-
ten en WC!('I1\lhilPflI'IiJk reuenmarertaal.
Maar een ddinltief nordeel vind [e hier
natuurlijk niet Het is aan I_uc Huysc om te
oordelen of die menven nu schuldig zijn ot
niet. Daar houden wij ons niet mee bezig.»
Veto: T,'IIItl!l t,>;, was rl/blikali.' over Á,'I/ab(l·
raf U lUI J""UlII r.:ln d,' I'/<lwltl'r [kwtgmg of
',m haar tc,lItmr.mJtrs.. nlil .tl/t ,ql!\'O(~tJI)'On,
Jirll U!tgt In .Ir lII/dim,IJ !/rm uandpuni /(
"",iflmmntmtn. Srrujlll,d.ln tffl SOOflweu,,-
sch,lI'rt ••)J:r 'h'ulf<l/ild/~ll:i"['i;;,;.tt-rtr
De ceen: .!l.t't·n, neutreuren 1$ niet moge-
liJk in deze m4teriC'_ WIJ hebben niets wil·
ten vergoelijken. Hel blad wordt dutdelijk
Ke~hue('rd binnen de Nieuwe Orde. A4n de
andere uni ,...rllcn wij duidelijk enige nu-
ame aanbrengen .•\1.en heel! zich alnjd vast-
gepmd op dre twee ol dril' Hittergedichten
die In hel blad zijn versebenen. of op de
pos.ue dl~ bepaalde auteurs h~hben bekleed
lil het naztrcglme. Dat kan je niet goedpre-
ren. maar db je het bekijkt In het geheel
van het blad zljn het toch niet meer dan
~piiti~e mstdemeu. WIJ ziJn op loek. gegaan
naar me ...r Iundememet .... Inhoudelijke
krachtlijnen, en dan blijkt het toch allemaal
1,) simpel niet te liggen ...

_Hell~ nter zo dat wij geen konklusles
durven trekken. We ziJn alleen nrct venrck-
ken vanuit een bepaalde vooringenomen-
nerd. die Je Inderdaad wel vindt biJ vele an-
dere pubhkattes over dil onderwerp, Vaak
vertrekt men vanuil de visie dat er in de
oorlog alleen goed en slechl is, wit en
zwart En dan hangt het van de Ingesteld-
heid van de auteur af welk kamp hij kiest.
De enige konklusie die je dan kan trekken
i~ een bevevtiging van je eigen waarde-oor-
deel. De sttuaue die wij tonen blijkl heel
W41 meer gekompuceerd .•
Veto: Wat IShtl btlall!J wm dt analyst van zo
iin IIjdJ<,hrift ~wrdt visie op dit hrlf MrioJt?
De Geest: «Je krijgt alleszins een idee van
hel gedachtengoed van die periode. Wat
verwachten dre mensen, wat is hun droom,
wal I~hun .1ngst? WIJ geven geen lijstje van
'verbrande aureurv', dl had de uitgever dat
wel gewild. \-Vij proberen een bepaalde ge-
dachl~'ngang hloot Ie [eggi.'ll, Hoe funktio·
neren milt's I>ijvoorbel'ld in dat dis('()UTS.
IVdt bep,1alt de sm3:tk V,1ndie groep men·
sen die ljch7clF een kulturelt- dite acht? Wij
tonen de aarzelingen. d~ interne legenstel-
lingen_ Ern lnOOIvoorbeeld is dJl van de
uitspraken ovcr hl.'t ekspres~ionis!ne. Vanuit
wat bekend is over de 'Entanete Kunst' in
Duit~land, zou je vefl-','a('htcn dat ook in
'Volk en Kultuur' het eksprC'$sionisme

wordt afgebroken. Maar dan merk je hoe
die auteurs zich in allerl~1 bochten preberen
te wringen om hel nuernauonate ekspres-
sionisme te veroordelen, maar de Laremse
school wC'1tegelijk Ie prijzen, als volkse,
aardse. eigen kunsr.s

~Als Je een oordeel wil venen over die
liJd, dan moet je de kontekst kennen, Was
reut De Man ennsemtet of pmsemlet? Met
één sttaat kun Je 1I1l1!'~ bewijzen. Wij tonen
de achtergrond. de denkpatronen. om zo
die Uitspraken In hun Juiste Hdu te stellen.
Wij zijn vooral geïnteresseerd In wat men-
sen gezegd hebben, en minder In welke
funktie ze bekleed hebben. Als Ik elke mor-
gen om halfnegen in het stalion ga staan,
zal dat allicht een zekere bcrekents hebben,
Maar hel b minstens even belangrijk om na
te liaan wat ik daar allemlll[ vcrtel •

-Als Je 'Volk en Kultuur' bekijkt. merk
je een aantal spanningen. Er i\ daar een
tegenspraak tussen rnensen die de kotlabo-

vloed uitoefenen. De tdeeen uu 'Volk en
Kultuur' leefden op vrij grote schaaL.
Veto: lij, Jt dan htt vrrloog ~'an ;:0 'n blad ana-
lys«rt tn)~ komt er op Itlt dat mtn h.rt l'<WK
hetft <1\Tr 'ti9nf volk" of 'htimat', dan kun j~Jat
toch telt U-'t"rmg wrra~unde konklu,flt noemen'
De Geest: -De verrassing zit hem in de
verschillende betekenissen die zo'n term
'volk' krijgt, Wie behoort er tot het volk,
dil! Is de centrale vraag, In het ene geval
gaat het over Vlaanderen, dan weer over
Groot-Nederland of over een Pangermaans
rijk, Volgens de enen groeit zo'n volk door-
heen de geschiederus. aan de hand van ge-
zamehjke mnes en verhalen die worden
overgedragen. volgens anderen is het btclo-
gjsch bepaald wie tot het volk bc:hoon .•

.Je ziet die diskusstes ook in het blad
naar voor kernen. Radikale, vooruttsrreven-
de Duttsgezfnde geesten staan regenover
men gematigde sternmen die eutemtsusch
spreken over 'deze nieuwe liJd' Dal onder-

Mtt iin sitaat kltn}t
rane heel gunsug gezind zijn. in hel spoor
van De Vlag [radlkale kollaborartebeweglng
die later opgaat in de SS, nvdr], en anderen
die heel wal minder ver willen gaan. Men
spreekt dan eerder van akkomodane. het is
een poging om vooral niet in konflikt te
kernen mei de bezcner,s
Veto: Was ·Volk tri Kul/uur' dan Uil elitair
rechn k/iekjt, of lI'<lS Jut op het .(/rolt publiek
!Jtrkht?
De Geest: ~Zeker geen kliekje, hoor. On·
der de medewerkers treffen we vl"('l na-
oorlogse professoren aan, van verschillende
uni\'ersitehen. Een breed spectrum dus.
m4ar wel imel1cklued en k4tollek Er wa-
ren ook veel mensen uit hel onderwlj~, die
sterk gericht waren op Op\'ol'1ling en vor-
ming. 'Volk en Kultuur' is lIeen program-
matisch blad, maar wilde onrechtstreek.1ln-

scheld past ook in een bepaalde strategie.
het Is niet zomaar een teken van wanorde,
Als je twijfelaars wil overtuigen moet j~
zowel een radikaal programma aanbieden
als de wat meer keurige en bezonnen af-
spiegeling daarvan. Geen enkele partl] of
ideologie, ook vandaag nog, kan bestaan
zonder die duallteu.»
Veto: Tijthdrriftm als 'Y,'lk en Kultuur' bedie-
n," zich vall een SMcifitkt huid/aai Lult dit
<>Jk nu IIogdoor?
De Geest: _Absoluut. Natuurlijk I~ de tra-
ditionele, klassieke politica na 1945 grol.:'n-
deds vervangen door ttn meer modernis-
tische bt'weging, Er IOI~n sindsdien Iwee
sporen door onze kultuur. Naast d(' modt'r-
/lt', spraakmak~nde beweging. heb Je een
meer hchoudsgeZlnde die nlel zo veel ver-
!>Chlltvan wal j~ In ·Volk en Kultuur' vindt.

Ook vandaag wordt Fehx Tlmmerrnans nog
gelezen vanuit een zeilde standpunt. HeT
probleem bc:gint wanneer diezelfde mensen
met dezelfde ingesteldheld 'Het verduet van
België' willen lezen. Maar. zeker op levens-
beschouwelijk vlak, vind je ook vandaag
nog dtezelfde beeldtui .•
Veto: Uhttft un tijdjt dt 'Vlaamst Filmpjts
jtrtdi!ltl'rd. Hult u duit mttlltvitrkt aan hel in
Slm,d houdm van dat !Jed<1c}Jtt'ngoed?
De Geest: ~L[acht) Ach, de vuemse Film·
pjes ziJn nteömeer wat 7(" geweest aljn.
Maar, Inderdáad , dar ts zo'n tipisch instru-
ment waarmee bepaalde mttes en verhalen
waaruit el!!Qvolk lijn identiteit konsrrueen,
worden overgedragen van generatie op ge-
neratie. rmeressent aan onze: studie is, dat
van een aantal ljkpemen van de vlaamse
kultuur - de: Guldensporenslag. de Boe-
renkrljg - aan de ene kanr het Specifieke
btstonsche belang wordt benadrukt. en aan
de andere kant zijn die heel geIndlvkluali-
veerde (lt'rlode!. ook heel gelijklopend, In de
vtaamse FilmpJC's worden de heiligenlevens
link SI('('ds op dezetrde manier voorgesteld
Dal Is ook hel probleem mei het modemis-
me waar -ik het z,;rîCt over had: je ken dal
hC!I('f van het verschil en ven hel andere
maar ontwikkelen, als je ook de nadruk
legt op patronen die steeds weerkeren,
waar je dIe vC'randering den tegen kan al.
leIÎt:n:Du~" dl' vtaamse Filmpjes moeren er
7i)l1_ ,,"',1arop dit moment -wordt dal bt;~ef
van de identiteit up een heel andere manier
belichaamd: we hebben een mtmstcr-prest-
dcm, en een aantal georganiseerde Insten-
tk~. die zlch daarmee bezighouden. ri

Sjabloon
veto- IJ IItt b..vk tál~li(hlkt lmllllhtlilt'~
dar htJmdlltl ..r;t wrt~ ti btkn'tlStrm <1011dt
hand ;lfnllJtl dÎS<Jurldat ujJms WO IJ wrrJ
~IWF'J.111 «n IirJSJ~rt~ls ::'1'011.rn hIfi"'''']- - .'--'

De Geest: _Dat was zeker niet onze bedoe-
ling. maar het b wel een les die wij g~
hebben. Ik kan nlet meët near ni~'ilY~Uit~_ I
zendingen of politieke tribunes kijken, 1'tIh':'
der dezelfde gemeenplaatsen lt'nlg re vin-
den Een tribune V;tD htt-Vlaams Blok op 1\'

begon met lIIusn.lties ,,;-n"de Guldensporen-
slag, de Val van Antwerpen, de Boer~nknjg,
net die episodes die wf bestudeerd hebben.
Mochlen er meneen hel boek lezen zonder
die lmpükattes te erkennen. dan zou dat een
unrechtmatig gebruik van het böck liJn,.
Veto:Hebt u al rM/csirs 9fkrt!}tn?
De Geest: ~Terwljl we eraan werkren. zet-
den er een aantal mensen dat we waarde-
oordelen moesten vellen: Iemand is annse-
miet ol niet, en er lijn geen tussenrosutes .•
Veto: Vindt/! wij ook
De Geest: _lk zou hel leuk vinden als het
waar was, maar het werkt zo niet. In 'Volk
en Kultuur", btnnen de Nieuwe Orde etgen-
lijk een gematigd blad wordt het woord
'juods' vrij trekwent gebrujkt, maar wel
uitsluitend als adjektief, en in een opsom-
ming: joods, jmemauonaaf kapitallstjsch.
Daardoor wordt het een sjabloon voor een
maatschappeljjke krisis, maar het wordt
nauwelfjks gebruikt om aan een specrüeke
snuaue of bevolkingsgroep te relereren. In
Devlag, een veel eknremer blad, wordt wel
enujoods gepraat. en worden mensen, zelfs
de katclteke priester Alben wesrerlinck. als
joods aangeduid. Hitler is er 2dfs In ge-
slaagd om een soort angst voor de tijd om
Ie aeuen In nnss\ voor een tijd waarin jo-
den leven. en ten slotte een paar mensen te
sügmattseren als dé ooraaak van het pro-
bleem, Zulke dingen ud Je niet aan in
'Volk en Kultuur',_

Ban EeckhoUl
Joris Janssens

Dlrk.fr Gus/. Ewlme V<llIfr.:U.lStn.list MmJallh
til M.tnzi.rr Beym, Kallaboro1tie of kultuur, Et"
Vlaams tl}dschrift In lNzeIlÎ"!J$rtjd(1941· (944).
Mtu/vr}wffIKnullcJSatml. AJrulmiamJAnr.wrpm,
1997_
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