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Onderwijskwaliteit belangrijker dan levensbeschouwing •..•

Studenten bereid 'K' van de KULte laten vallen
e0tlderdagallOlld is op de alge·

melle vergaderi"9 vall Kri"g"
raad. de Lokogeledi"9 die zich

over onderwijsaanqeleqenheden buigt.
beslist dat een optimale rottonattse-
ring vall hel hoger onderwiis niet ge-
hinderd mag worden door ideologi-
sche beslommeringen. Konkrèer wil
dat zegge" dat de ullvense studenten
bereid zij" om her katolieke aspekt
va" de KU Leuven te latelI varen,
mocht die 'K' een verbetering van de
ondenvijskwaliteit "ti de weg $10011.

Die op zijn minst opmerkelijke besli:s-
5;"9 were' gfnomen in het kader van
de vorming van een studentenstand-
punt over het rappon-tnëemons.

'We denken dat indien de ideologische be-
langen zwaarder doorwegen dan de kwali-
teitsverbetering. van een ecrue rauonausa-
Ik geen sprake kan rijn, Dl' daadwerkelijke
kwaluettsverbetertng is voor ()n~ dan ook
van een hogere orde dan de K ol de v. AI~
de reuonenseue in de weg wordt gestaan
door IU'r '(k .. I()~i'<Cht;'bd,lIlg. dan moelen
de In!>teUlnllien-m.aar !l\uralkli~h worden.
Indien er een prirnautctt korm van dl' tdeo-
lcglc betekern dil dat dun bevolkte richtlng-
en op dne verschillende plaatsen gegeven
zullen moelen worden. Een eauonaüsaue
wordt daar echter door tegengewerkl.- Zo
luidt het ctuctëfe snrderuenstandpuru over
de ideologische binding van de Vlaamse
uruversltclren. Die binding - 'verzuiling'
- is problematisch volgens dl' studenten
omdat zij een epumaltsering van het hoger
underwijs In de weg kan staan.

uaarom ph-it de studentenbeweging In
haar nieuwe standpunt voor een 'pluralis.

tisch' hoger onderwijs. Plurallsrne wurdt
daarbij wel eerder minimalistisch ingevuld.
Kringraadvoorzitter Ludwig Deweghe kogl
uil: -Plurallsme Slaat voor: 'elk levensbe-
schouwdijk vak aan elke unief', Met ande-
re woorden: in Gent moet je godsdienst
kunnen volgen, in Leuven moet bijvoor-
beeld zedenleer aangeboden wmden als
mogelijk ahernatief voor vraagstukken uit
de godsdienstwetenschap, dat dan niet
langer verplicht is. De term 'pluralistisch'
slaat dus niet op hel zogenaamde wrborsClr
lurplan dat nu overal Jalem aanwezig is en
dal ervoor zorgl dal je aan de KU Leuven
vakken volgl die op een katolieke leest ge-
schoeid zijn, of aan de VUB vakken die op
een vtijzlrmlge manier zijn ingevuld."

Historisch

Bestunen worden in een bepaalde reto-
riek <11 gauw historisch genoemd, maar in
dil geval !Ijkt dal predikant toch wel te-
recht. Nooit eerder - het Napoleontische
tijdperk even buiten beschouwing gelaten
- werd de katofteke inspiratie van dele
umversucu zo ~'erk bevraagd. AI moet
daarbij wel duidelijk :.I<:!óU:ldworden dal Ju:-t
de srudcnrenbewcgtng niet zozeer OlTI een
eventuele afschaffing van de 'K' zen te
doen. is dan wef om een konsekwent door-
trekken van de lijn die wordt uitgezel in
hel al genoemde rapport d,H ererektor
Dillemans opstelde voor minister van On-
derwijs Luc Van den Bossche. Daarin stelt
de auteur ekspüoer dilt enkel dl' kwaliteit
van hel onderwijS een richtlijn mag zijn bij
de rationalisering van he' universitaire aan-
bod. Andere argumenten - bijvoorbeeld
Win regionale, historische ol ideologische
aard - worden in dat perspeknet nier in
aanmerking genomen. "Maar die partlku-
nere (neven-)doelsteHingen, zeg maar
belangen, mogen in het debat nlet meer
doorwegen. Ook hier is er plaats voer een
nieuwe politieke kultuur, We moeten oog
hebben voor het algemeen Vlaams welzijn,
wal goed is voor Vlaanderen als een globale
edukerteve ruimte", Slaat in de inleiding
van het rappon-Dlllemans te tezen.

De studentenbeweging wil nu wel eens
weten in welke male de bel rokken partijen

bereid zijn om hun woordelijke overtuiging
in beleidsdaden om te zeilen en om voluit

de kaan van de optimalisering Ie trekken.
vervolg op p. 2

S1aatsekretarls Peelers pleil voor hervoming sludiefinanciering I

ln een interview mei Velo verklaarde stearsekreterls voor Veiligheid, Maat~chappdijke Integratie en Leefmilieu Jan peeters (SPI zich voor-
stander van een grondige hervorming van hel slUdieloelagc~y~teem. Peeters blijkl gewonnen voer de invoering van een volwaardig
studieloon: "Een studiebeurs nu Is stech« een beperkte russenkomst om extra kosten die studeren met zich meebrengen op te vangen. Dat
is dus geen vervangingsinkomen. Maar niets zegt dat dat zo moel blijven, In veel landen kan een studiebeurs voor behoeftige etudemen
perlekt een vervanglngstnkornen zijn, Ik wil daarvoor pleiten", aldus de staauekretarts. Peelers kloeg verder ook nog aan dat in de huidige
situatie de vcrantwoördehjkbeld van de enderwfjssektor afgewenteld wordt op het hljStandslehel: 'Hctprobleern van studenten die hun
opleiding niet zelf kunnen bekcstlgen. wordt verlegd naar hel veld van de solldariteitsbtjdrage. Het probleem moer aangepakt worden daar
waar hetzkh stelt en dat I~binnen de sociale sektor van het onderwijs 7clf." Aanleiding voor het rmervtew was een recente studie van
hel Cernrum voor Sociaal Beleid van de Antwerpse U(si.a, waaruit gebleken is dat h('\ aamal jongeren In de bijstand op zes Jaar lijd meer
dan verdrievoudigd is, [en belangrijke faktor in die verhoging is de toename van het aantal studenten dat een beroep moel doen op het
OCMW om zijn studies ICbetalen, Hel volledige interview Is te lezen op p.s. (be)
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Politieke kalees: lUssen drank en diskussie
dk ,'f nnO.1 kw.nu i~,11v(lo!lwr,',,1 "I' \".If(',- OrIlJ.I1 dt, 11l1voerill"

en de 1>,'wf'''E<n'df'nt'n de \'olgt'n,lt· dil}: 0"):<11eens w'rg.'to'n w.rren. Wt·.WIl~1.. vcd drank.
wil men nu Ot' politiek\' ('")lll4pr..at beter organi r,eren Vanuit dt, VdSl~1t'lIin}ldat
VJ,I,1(1,I<'I'I'11wet r-eu hie-r ,'11 kafeekulruur bort. maar ~""Il dd.,nkuhuur. Willllf'1I het
,'eNt' gebruiken om het tweede te snmuteren. Dit gebeurt in de Jl<IUtit'ke ~af<·e). In h ..,
Fr<lI1~t.\li~l,jlhl~i("(kdl~' k,'nrwn ,.1.'1('flülitif'h' I...l(('n,ll jaren ~tlkt.('s.Sirnh vulig [aar
willen d,' j()l1~Wrt·ll()r};.lllholll~Tri.\ngd en h." Ct'ntrum voer P"lilickl' Vl'II11t'uwing~d('
merreen van d e V-d,lg.. weet u weh dh konsept wnrtelIaten .,.;:-hi.'1en in vlaanûcrcn. 001..
dn jaar g.ldl1 'I' daarmee vcrdr'r In Gent. Bru\~dl'n Leuven.

D" bt.-.j,~IiIlJO: b d.n er Wild bepaalde themav !o(~'t.!hJ...l~~kl'rJW.. rdllu~'>C.'n pol en
pint DI.' ouderwerpen worden deer de: deelnemers lelf vaMgc:kgJ tljdc-n~ een
·Wi\,,,v(Ig,I\lu',bijecnJ...lImsl. Ou kucrw,lord ,taal dan vour '\VIj etaan open vuor goede
veurstcllen" Dit leidt tut C('IJ grok di~"Cl"'.itt.'il in de onderwerpen. ~aallde V,H1 !o(.J,ub
epenbaar vcrvoer over een pfOjo(n'~sid \fl,l.:lm~ bewustzijn tot ti" Europese Muntunie De
dl,l..u"it.'" werden niet edit gl'ldd, maar ,·nl..d il1g.'ldd. 10ddt het gesprek nog .IUe
rtchungcn kan uitgaan. In I CUH'n hebben d"7I' politieke kafucs elke dUlidenj.l~ IIld'lt,> in
GinkS" 8i1(lbil in de vlamingenstraat 116.

("'l
Hr:t 1'O/!)CJldep,'lltuk kafrl' "P ,1,'nd,'rdd9 JOokt.'v.., hufr ,I/.i onJ.'nI'rr]'.' "F.kow.Asm.-n l'Crhlmdd·
"arc ~'Cr;umlill:l,·II. cm d.,'-cJ.:,'n,'IIIis.h bclrid" l11f<"mf'lfil' krii,<Ij( Hili J.11t Ct'mil/ic op 2" 33./ J
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• lezersbrieven
Alk Icl.ersre,lk.tic~ kU!1Il<'U ocLOrgtl worden op het rl'd,d ..!i<:~d ..r('t.Jriil,ll in ril'

'S Meiersstraar 5.3000 Leuven en moelen vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn.
hcf\1 op diçkcttr- of vià e-mail vewevcro.studenr.kuleuven.ac.be.
Oe brteven moeten bern-kking hebben ".1 in V('!Obehandelde onderwerpen uf up

Leuvense Istudcntcn-Iaktualhcit. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: dt'
schnjver moet ~H:...d~ naam. ~tudiejd"H en adres bekendrnaken. Slechts uhzondcrlijk.
en na uudrukkebjk en gcmouvccrd verzoek, kunru-n J:I' weggelaren worden in veto.

Brieven die langer zijn dim 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overren kumt mei
:t 1,5 Retjl-..te bladzjjde met dubbele interlinie) worden m prmcipc mgckurr. De rcdak-
Ik behoudt zjch ht't recht voor brieven ntetrc plaarsr-n.

Ideologie
vervolg van p. I

Wie immers het recente rektorendebar in
de media volgde over het rapport-Dille-
mans kon zich niet van de indruk ontdoen
dat sommige stemmen het bepaald I~stig
hadden om afstand te doen van hun ideö-
logische stelling. De diskussie verzandde
daardoor in de ogen van de studenten vaak
in een wet knnzlchtige verdediging van het
eigenbelang. Het voorliggende studenten-
standpunt moet dan ook in de eerste plaats
gelezen worden als een reaktie daa rop, als
een statement waaruit moet blijken dat het
''''Ivdst de studentenbeweging menens is met
de voorgestelde optimalisering van het on-
derwijsaanbod,

wilden 4e studentenvertegenwoordiger-
zelfs nog.een stap verder gaan door voor
een onvoorwaardelfjk pluralisme - dus
zondçs koppeling aan de raüonaltscrtngs-
problem.!Itiek - te pleiten. De vraag is
evenwel hoe de akademtschc en politieke
overheid op h(:t srudcmenstsndpum zullen.- -reageren- In een onderhoud met de stu-
denten van de verschillende: uniefs nam
ererektor Dillemans nota van het stand-
punt. In een eerste reaktie verwees hij naar
een paragraat in lijn rapport waarin het
belang van de verscheidenheid wordt be-
nadrukt. Aan katolieke kant wenste men
vooralsnog geen kommentaar te geven.
Studentenpastor Tom Heylen vond hel
voorlopig niet gepast namens de Universi-
taire Parechie Ic reageren ~bij gebrek aan
duidelijke informatie over de thematiek die
ter sprake gebracht werd op Knngraad."
Monseigneur vangheluwe. die namens de
tnnchreude macht in de Raad van aebeer
van de KU Leuven zetelt, WdS niet voor
kommentaar bereikbaar.

~arl Ee<:khout

Macht

Aan de andere universiteiten wordt
door de verschillende studeruenoverkoepe-
lingcn in dezelfde richting gedacht. In Geilt

Over Che Guevara en zijn gevolg: welk perspektief?
Emcstë Che Guevara blijft in de mooe.lûwcl in
kommersteel als in ideologisch opZicht skoon de
Àrgemijme arts goed" Hoewel hc\_nirt goed botert
tussen dl' kommersjële en dl' idl'{)logische aanpak
hebben b.:-idtn mei elkaar gemeen dal ze hun pro-
dukt overtuigend vloden. che is nuuigt tdeolo-
gisch hergebruik en merkantiel gladde kommersic
van de latijns-Amerikaanse held komen op die
manter dlrhr bij elkdar te staan, Het lijdt geen twij·
fel dat de sommerslële hype rond Che weini~
goedkeuring oogst bij politiek geêngageerden. Bij
het ideologische nut van de Cubaanse guerrillero
worden evenwel minder vragen gesteld. Niettemin
vraagt de politieke profilering om enkele kriuscbe
kanttekeningen.

Che is tIelangrijk geweest voor Cuba, Zijn
stlijd en zijn charisma als lid van de Cubaanse re-
volutionaire regering hebben hem wereldberoemd
gemaakt. De romantiek rond Che is nooit ver weg,
Voor velen is hij een voorbeeld, een stimulans, Dat
was ook zo voor ondergetekende, llij wordt al
vlug een superman, een heroïsche revolutionair
met een han, een internationalist die antidogma-
usch en anuburokratisch zijn Ideeën praktisch
gestalte wou geven. Dat positieve beeld vinden we
zowel in Cuba als in Vlaamse linkse kringen terug.
velen vjn er dan ook van overtuigd dat Che's
dood de foute wending van het Cubaanse regime
mogelijk maakte. Castro steunde namelijk openlijk
de Russen bij hun onderdrukking van de Praagse
lente in 1968. Nochrans rijn er weinig feiten die
aanwijzen dat Che GueVJr.J tegen de Russen zo»
zijn ingegaan.

Ehc heeft meermaals openlijk de Sovjetunie
bejubeld en sond voor eert kad,werdissiplinc bin-
nen de revolutionaire tx":weging.Alles voor de
7.Jak, was htt I)i1rooL De persoon met al zijn ver,
schillènde kapadtelten l.ag zich geredu(ccrd tot
een revolutionaire machint. In de lijn vart het
latino madlismc nam hij l'en dWdrs-duur-alk'1i-
houding aan, Dal wordt al heel vroeg dllidelijk. In
oktober van 1956, wanneer de Cutlaanse revolu-
tionairen in Mexico aankomen om de ovenocht
met de Gramna voor te bereid.:-n, zijn de Russen
lelijk huis aan het houden in Hongarije. Dit bru-
tale feit lokte hevige diskussies uit bij de groep
Cubanen. Daarbij stelde ehe openlijk dat, in het
belang van het kommunisme. de Russische troe-
pen gelijk hadd.:-n de 'burgerlijke" opstand onder·
drukten. Bijgö'olg is het helemaal niet dui~elijk of

Cht openlijk het 'SO\ljetim]x:rialisme' in 1968 zou
veroordeeld hebben.

Desalntenemin argumemcrende ûuevarta-
neu dat 'hun' Che altijd heel kritisch heeft gestaan
tegenover de Suvjctunk. HCIzij gé1.egd dal SOm'
mige Cubanen andere klemrenen legden, toch
gaat het niet om frappante meningsverschillen
over het marxisme, of een kritiek van hel gebrek
aan vrijheid, nog minder uvcr de tri('Stc roesrand
VJn het reeel bestaande sudalumc. Oe menings-
vcrschillen WJTcn louter VJn taktfschc aard. Het
was Che een doorn in het lXl1: nat Moskou de
guerrilla in de Ontwikkelingslanden niet echt ge-
negen was. De offi'dële 'solidariteit' van de Russen
beperkte zich immers tot het subsidiëren van de
plaatstlijke KP's, ene was dus anusovjet omdat hij
'lA' niet kon mobiliseren voor zijn projekt, meer
dan om ideologische redenen.

Che's denken is in grote mate totalitair, •
Iedereen en alles moest ter beschikking van de
revolutie suan zonder de menselijke kost en de
gevolgen er van in te schatten. In dat systeem was
de taak van de kaders het geheel te sturen. Zijn·
geschriften, gebundeld in Obra revcludonaria, ro-
nen treffend aan dat cuevare voof\ll de nadruk
legde op de revolutionaire voorhoede van kaders
die het volk gaan vormen. Dal heet in hel linkse
discours "liefde voor het volk', terwijl het pater-

naüsme nooit ver weg is. In dilzelfde opzicht is het
cksemplansch hoe cuevara's verwerping van het
scoabsusdie realisme in het filokomullJilistisdle
discours onvoorwaardelijk wordt voorgesteld als
artistieke Vrijheid, Dit terwijl de Cubaanse rcvotu-
ronair dc schrijvt'/S en kunnenaan hevig vcrwijt
riek en gealiëneerd re 7.ijn door de kapit.Jlistisdie
rnaalSChappij. Meer nog, hij Stel! lormeel dat ze
1100itechte revolutionairen lullen zijn omdat ze
een erfzonde hebben. Ü';waren namelijk niet
aktief in de strijd tegen het kapitalisme en zijn
gevlucht in de kunst.

Che als dl' verpersOOlllijking van het socalis-
me mei n1.:-nselijkgelaat? Blijkbaar worden veel
'echte revolunonalren' telkenmale weer warm bij
het beeld van hun "antldogmatisrhe" en "amistai-
lnlstische" guerrillero. Dat is duidelijk gebleken in
de sererronle rond het lijk van Che Guevera. zo-
wel de Cubaanse autoriteiten als klein links in
Vlaanderen hadden blijkbaar zo'n moreel steuntje
nodig, tonder veel kritische refleksie en aktualise-
ring teren beiden voert op veilige klichees, die vol·
gens hen een aarwoord bieden op de 'burgerlijke
vernieuwing', Weinig zaken tonen nochtans beier
het failliel van de klassieke ideologieën dan de op--
hemeling van stoffelijke resten van relikwiei'n uit
hetverteden. Daarin ligt ook de tere plek, De
'echte' Guevartanen verketteren het kommersteel

o vriie tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretarj<lat in de 's Meiersstraólt

5,3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddilg 16.00 I1 binnen 'lijn, lielst op diskette of
e-mail veto@veto.studell1.kuleuven.ac.be .

De vrije tribune stdat open voor Iedere persoon of orgdnisatie die met redelijke drgu·
men teil een standpunt verdedigt of een gefundeerde mening formuleert. Hel stilndpunt
kan vrij aangebr,Kht worden. De Persoon of organÎ5atie is volledig verantwoordelijk en
~amprakelijk voor de inhoud en kan slechl, éên llI3al per j3M een vrije tribune krijgen.
De vrije lribune wmdt steed~ ()lI!ft-rtekend met naólm, studiejaar en volledig adres. en is
onder geen beding dnoniem.

Eventuele TCakties 0Jl een vlijt' tribune worden lIiL~luitend iwgt'ven via
Jezersbricven_

De vrije tribune wurdt ofwel integr'lal ofwel nid gepubliceerd en is niet J'Inger dan
7.000 tckens rSpatÎ('~ inbegrepen, \Val overeenkomt met ± vier gelikte bladzijden met
dubbele interlinie) De redaklie behoudt zich het recht voor de vrije tribune n[et Ie plaat-
sen als aan de nitcriól van redelijke argumentatie. een standpunt Cll gefundeerd zijn niet
,trikt voldaan wordt.

gebruik van de Ar~ntijnse held. terwijl u- hun
eigen ideologisch (her)gebruik niet in waag stel-
len, of durven te steden.

Hel hoelt dan ook niet te verwonderen dal
het n1JrxiStisch reveil rond Che vooral terugvalt
op mislukkingen uuber verleden. Die gerustheid
zou je in haar soort u-I1s reaktionair tonnen noe-
men. Ondertussen is duidelljk dat hel voluntarisme
van de 'ware' revolutionaire voorhoede en haar
loopgraventaktiek op een kompleet debade uitge-
draaid is. Nog triester is het vast te stellen dat een
groep nOSLillgidmeer houden van revolutlonaire
masturbatie dan van oplossingsgerichte voorstellen
voor konkrete problemen.

Welke vernieuwende op'los~ingen Slelkn de
linkse cuevararans voor? Wdl 'hiedt Che voor de
pcst-tncusrnêle maatschappij van de 21t eeuw?
Hoe mei Che uit de unpasse hij het gerecht gera,
ken? Klein links en onderen maken vandaag de
fout die Guevara en het marl isme ook gemaakl
hebben. Ze denken de waarheid in pacht tI!:heb-
ben en zijn ervan overtuigd mCI hun marginale
voorhorde het volk achter zich te krijgen.

Net als Che in Bolivië de bocren niet mee.
kreeg, krijgen de kornrnunlstiscbe splintergroepe-
ringen van vandaag de burger met mee achter hun
waarheid. Daarbij komt dat juist die mensen in
een vrije tribune in Ik Morgen (21 oktober, p.l)
thema's als modernisering van de sociale zeker-
heid, een transparante overheid en een betere
werking van parlement afschepen als een 'burger-
hjke' invulling van demokratie. Dit terwUI het
middenveld meer en meer haar stem laat horen.

Het gaat er volgens de guerrillero marxisten
dus om nct al~ ehe, één, drie. vier vele Vii.'tnams
te krei.'rell. Sinisch, niet? Lef moet je hebben om
anno 19'97 te beweren dat die kat.Jstrofrtl'{)rie dé
manier iSom werkelijk iets Ie veranderen. Durf
moel je hebocn om vanuit verbitterdheid je te ba-
seren op een romantisch, reduktionistisch beeld
van Emesto Che Guevara en hem bovendien te
gebruiken hem om hun eigen dogma's wat kracht
bij te zeilen, verblind moel je zijn om de Arg~n·
tijnse guerrillero in Ie zetten als dam tegen een
gemoderniseerde visk op verdndering, Taktiek
moet je mi>Sen om nicuw geëngageerden te vcr'
oordelen terwijl al jaren mensen gedei!{Juteerd zijn
door de ronkende matxistische retoliek,

Bert ComilJie,
afgeslud("{'rde Romaanse talen
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In dertig jaar tijd is er nauwelijks iets fundamenteels veranderd

Demokratisering van de universiteit
nog niet voor morgen
Gorige week kon 11 al ren uitge-

breid verslag leun over het
onderzoek \'alf Ja" Pickery.

Daar;" werd de teefwereta doorgelicllt
valt vierhonderdtwintig eerstekanners
tijdens liet akademiejaar /996-/997.
Vooral de sociale herkomst vtlll de stu-
denten is een interessant item, temeer
daar hel in voorgaande onderzoeken
al intens onder de loep werd gellomen.
Veto legde Piekery's studie notlst enke-
le '';1 de jaren zeventig tIJ laclltig tn
vergeleek.

De studies die in hel biJl.Onder lrueressant
zijn wal betreft opleidingsnivo en beroep
van de ouden; van de Leuvense studenten
- en die door Pickery zeil ook worden
aangehaald - zijn die van Ivan De Lancc
uit 1977 en van Frans Lammenyn uit 1987.
Beiden werken met een zogenaamde parti-
ctpaûe-Index om aan te geven in welke
mate de kinderen uit een bepaalde socio-
ekonomtsche groep vertegenwoordigd zijn
aan de unlversltelt. Een participatie-index is
gelijk aan honderd maal het procentueel
aandeel van de studenten afkomstig uit een
bepaalde socto-ekonomtschc kategorie, ge-
deeld door het procentueel aandeel van
dieU'lfde kategorie in de bcroepsbevclklng.
Als bijvoorbeeld zes procent van de be-
roepsbevolking onderwijzer is en zes pro-
cent van de Leuvense studenten zijn kinde-
ren van een onderwijzer dan geeh dat een
panldpatle-Index van predes honderd. Uit
het onderzoek van De lanoo blijkt dat er
bij de eerstekenners In het akademiejaar
1975-1976 een sterke oververtegenwoordi-
M was van de. katc~orietn 'akadcrrusche
tonkues- en 'onderwijzers' (parücpeue-

indexe-n van rcspckncvchjk 361 en 601
voor de mannelijke studenten en 433 en
71 I voor de vrouwelijke). In mindere mate
gold hetzelfde voor de karcgcrtccu 'onder,
nemen', 'bedienden' en 'amlJiI(:ht~licden',
De karegoneën 'handelaar)' en 'landbou-
wers' waren lichljes nndcrvcncgcnwoor-
dfgd. Opvallend was de zeer lage panldpa-
tie-index (35 voor de jongens, 23 voor de
meisjes) van de kategorie 'lHbt'ider)'. Op
het eerste geztcbt lijken dit vocrhlsiorlsche
gegevens, maar is er studsdtcn wel zoveel
veranderd?

Het onderzoek van lammenyn geelt
aan dal zich in de loop van de jaren zeven-
tig een demokrausertngsbewegjng doorzet.
De participatie-index van de hogere socio,
professionele nlvo's daalt aaclujes en die
van de lagere stijgt behoorlijk. Vooral de
kinderen van handelaars, bedienden en
ambachtslieden schijnen hun weg naar de
unief gevonden te hebben. Hel is dan ook
heel merkwaardig Ie moeten kenstareren
dat deze trend zich in het begin van de ja-
ren tachtig terug ombuigt. Vooral de man-
nelijke studenten uit de kategorie 'arbei-
ders' gaan er flink op actnerutt. Van een
participatie-Index van 29 opgeklommen tot
36, vallen zij terug tot 32, Op de indexen
rust echter een zware hvporheek. zoals
lammenyn terecht aangeeft. Ze zijn bere-
kend op de indeling van de bevolking, in
sooo-ekonomtsche kategoneën op basis
van de volkstelling van 1970, In de jaren
tussen 1970 en 1987 kan er al een aanzien-
lijke verschuiving gebeurd zijn, Toch kan
deze verschutving nter verhelen dat er wel
degelijk een terugloop is van de parnctpa-
tie-index in de lagere kategorteên.

~die van Pi~k~1)' bad e:en JnterC'S:
S3m vervolg kunnen brelen aan deze sreus-

De macht van het getal
In hel onderroek van Piek!'!)' staat een schat aan sijfemul\eriJaL De meest belaugwek-
kende gegevens slaan hrllt'derlljk naast de mee-st lachwekkende en o\'erbodige, Mo:'tde
IX"l>tl'wil van dl' wereld valt lnjvoorbeeld niet u- artucrbalen wat de rd"\I,l!ltk "lU "UO
nen lijn van het percentage studenten dat een wasmachine op l.'lt heeft (lf van de vijf
dom moeder met,,>t gctesen tijdschriften IHumo, Knack, Ft.lir, Llbelle. DAg Allemaal,
uvdr.}. TIIl Je Je rcahsccrt dat Je lelf vaak al1crki ~tati'th.:J...jt.><;hgt UIt te rekenen wanneer
Je plotsehng meer JJII dnc sijfen voor de n,'u~ komen. waarom toch?

D~ moderne w,·rcld wordt rut in hel absurde geregeerd d,...." siJkf'> D,~macht ven
het ~tal OJHe I(knt!tcit wonh l1l'rleid tnt eClI numm ..r, Bij dr. cks..1melh 1)('11JE' n~n
nummer. In tic klink" hen Je e~n numlllt'T, Jn de supennarl.l {'If ,k run" moet jt' etn
nummertje Irl'U,en \'l,"ralc:er jl' t>edil'nd wlml!. Ot" H,mputl;'r wl'r}ct bij de glalle \',111
~lj{«rtJe~ ('11hij \..1'lIt cr dJII !:lIllbl·tcn JIIlIWr twee, Het is dim n"k gl:l'1l w"rl(kr dat UI>
meJ\s prrxit"s diczt'lJdl' sljfcnjC's gJJt gebruiken om er zijn vel'\angen naJr rlnlon.,ht'id
m~ te' twvredlilen Een verklllgell dM In de7l' nvergeJetermme('rrl(' w"fC'ld hiJ ledt'ret'll
wt'\ ('ell~ b~itlt tt' J...rl~bekn,

Laatst hdd iemMld 7.Ljn(:omputl.'r weer cell~ e.::n paar honderd decimalen e"U'<l VarL
het gClal]'i laten IIÎfrt'''cnen, terwiJl er in vcrrcwl'S de mee~le wcten~chajlpclljke tnc·
Ild~~ingl'n lILet llleer dan tkn nodig lijn De r~st kumt voon uil c~'n IJrÎmitk\l(' dr<iug
naaf ('en "a\kaJè \.an I.lIlloze ~iJkrtJö. Bij HallS R<:'eLun je lezen o\'er een .....erJ.grocjlje
dat de 1000llas\ing \'an d~ \Vhkunde in sodologische proef~hrif\l:1l nnJf'rlQdll. KeN Op
kl'er Ilro(lu('('crdcn 'ij ~.11><'1~cnmpulenlitdraalen \-01 sijfen die d()<,r gel'u hond tn~'er
~l'iC'J.t'n IJat staall g(,lIltt'rpreteerd werden. Zij moeten het pèr\'ersc gen,,,*cn gl·~fLladt..t
hchben 1>111uilger!'k('nd dl' t,-c:hnologie te gebruiJ..en om dlllgen te doen die he'I domst ...
l>.:nadewn WJI dr me!L\ ooit hl'eh gediJdn Het zal cr ('n~ niel \',)n \n'~rhoud~u om l'("rL)
bij Pid.('ry I\."gaan ktjken hoel'eel pl'vcent van Ollze kotgcnuten 1TIl'rJ;"'1lJ ... !t-\ 'lullen
m'>eten l>ro<,sen (pm)
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Heken. Ook ,11had hij met de bedoeling om
71Jn verzamelde gegevens te interpreteren,
had hij 71: ingedeeld op de manier dJt Oe
Lanoo en Lammertyn dat gedaan hadden,
dan was een aardige vergelijking mogelijk
geweest Jammer genoeg drukt Plcke ry
alleen participatie-indexen af gebaseerd op
een andere indeling VJn de beroepsbevolk-
iJlg dau zijn voorgangers. vergelijkingen
dienen dan ook met de meeste
omzichtigheid te gebeuren, Enkele
algemene konklusles kunnen evenwel
getrokken worden. De lage participatie-
indexen VJn de arbeiderskategorie (31) en
de landbouwerskategorie (37) verraden een
zekere stagnatie in de vertegenwoordiging
van deze groepen aan de entverstten. Over
de hogere socio-prolesslonele kategorici'n
valt niet zoveel te zeggen omdat ze geheel
anders zijn ingedeeld dan bij De lanoo en
lammenyn. Veruit de hoogste panidpane-
Indexen vindt men bij Pide!)' in de kate-
gcrieëu -spectaltsten' en 'dienstverlenende
en kornme"fsiële Iunktles".

Schoentje
wenneer men de evolutie van de par-

ticipatie-indexen volgt. dan merkt men dat
opvallende wijzigingen bijna steeds het ge-
volg zijn van ckstcrne faktoren als onder-
wijswetten, programmawljzigingeo en stu-
diebeurzen, Na een tijdje schijnen alle In-
grepen echter hun effekt te verliezen, Kwa
demokratlsering is er maar één tendens die
zich konsekwent heeh doorgezet, en dat Is
de toename van vrouwelijke Studenten tot
een participatie-index van ongeveer hon-
derd, Op het vlak van de sooo-ekonomr-
~he kategorieën lijkt de demokratisering
nog veraf. De vraag sren zich dan ook In
hoeverre hel universitair rekruteringsys-
teem rechtvaardig te noemen is.

Voor men op de barnkaden springt,
moeten hier toch enige kanttekeningen bij
gCIJlaalSt worden. Het mag niet ze zijn dat
men universitair onderwijs als meerder-
waardig voorstelt, laat staan dat men het
nis een streefdoel voor iedereen gaar be-
schouwen. Rechtvaardigheid wat betreft de
toegang tot het universitair onderwijs ts
veeleer gestoeld op het principe van 'equal
uso lor cqual ability' (Lammertyru Dit beo
tckem dat jongeren met gelijke kapacnehen
gelijke kansen op onderwijs zouden moeten
hebben, En hier worden de verschillen die
optreden in de pantcipatie-indcxen voor
een groot stuk weggevlakt. Lammenvn vet-
wijst naar een studie van Nultin uit 1965
die een beeld schetst van de verdeling van
de verstandelljke begaafdheid over de socia-
le klassen, Hier wringt het schoentje serreus.
Hel onderzoek. waarvan de resuneren in-
middels herhaaldelijk bevestigd zfjn. toont
namelijk aan dat de gemiddelde begaafd-
heid van de jeugd stijgt met het beroeps,
nivo van de ouders, al vindt men uiteraard
in alle karegerteën zowel hoog- als Iaagbe-
gaarden terug. veromrusrend is wel dat de
ontwikkeling van de kinderen vaak alge-
remd wordt in een minder gunstig sociaal-
kultureel gerinsmilieu_ Oitleidt bijna auto-
matisch tot een kleine fNrlidpatie'index in
de k,1legorieën van de lagere beroepen,
[lens de universiteit dao toch hereikt is,
komt cr een ander gevaar om de hock
kijken, namelijk de vervreemding van de
ouders die zich minderwaardig dreigen te
gaan voelen ten opzichte van hun kinde-
ren, Deze kunnen dan vaak terwille van
hun ouders hun ambitie's laten varen.

Als de studie van Pickery ietS aamoom,
dan is het wel dat er het voorbije deCC'll-
nium niet ved veranderd is aan de situatÎt'
zoals die door lammenyn werd geschetst.
lil de hogere univenitaire kringen is men
hier natuurlijk allang van op de huogte
(Lammertyn's onderzoek is trouwens vel-

E*ltSimalt,maSI
Kvan deKUL
tnhuar llil"JplltII I~IIa(mxi~1I van di!

voorttelten ill 11<'1r<lp,,,,rl_()ill.:malh lIi!1'[r Ll,ia>
Ji! kl'>'<lIU':ltvan lid h'~iJu ,.nderwijs boven dl'
l,ful/Cl:!h'mil J.TI ,mJi!nujs !Jesl~IJ_ Dm wil

U ..I!I"II .1.11de I~"'''''!$''studenten btrelJ ZIJn
,>IJl de'Jo( 111 di! naam toan hun unief ti! laten
ra/kil m",hI di,. 'K' (til eaumate onderwijtra-
liollalisl/(fC ""/emm"'i!/I, Een Jlf'floriscl!e std-
!i/1.9"alllr, rok af lijkt XI) aan Ie sluiten bij de
IIjd5g ....SI. Rt:cm/t ,mdi.-s I"'bben immers uil-
.91:1'>'':::1'11 dal fil'eIlSb!sdlOl/will1] nauwettjks I/og
Uil rol speelt in.J1' tr:uze van studenten voor•deze of,qm c ollderwijsillsttflillg. Toch pleit de
Sludm/mb.:wt'1]if/g Illcl.1oI1U1(lr voor dt af-
sdraffinB ,'all fdl'q)ogitg ..honden onderwijs.
Haar stondpunt iiJijfJ vOi1nwtardelijk: -Als dl'
rationalisatie ill de weg M(Onfl 8~/aaIL door h~t
id~ologÎsclle btlan!l, dali m'óe'm de- insldfingrn~-
maar pluraliSlisch worden. - A'all hel ttand-
pulli ligl dali Oi1k zeker getll a/f/iklerikale nei-
9;119 ten STandslag, maar "~Iun oprechte be-
kommernis loor un optimaat ondtrwijs,

De groclSll' kwalileil van dil studenten-
standpullI li91 mÎSSthien niet in haar vernieu-
_nde inhoudelijlu boodschap maar _I in
haar duidelijkheid, Een p/uraJisf(u:h (hog~r)
orld~rwijs lijkt op Iwrtt tnmijn niet haalbaar,
Maar mtl dit standpunl dwin!Jl'n dt stude/lti!n
de andere partijtn 10' een minstens even klare
posiliebepaling, lk SlelJingnaml' is Uil dwing-
~ndt vraag aan allt betrokkenen om hun kaar-
ten op Ia/tilt le9ge .. , ûijvoorbeeld dt rappor-
teur ~t1f.Rogtr Dillemam, die in zijn wt'rksluk,,,
\lall dl' onderwijskwa/ilál h~I enigt r;,;hlSnou
maakt bij dl' ge'l4itmft 'optimalistring van het
univertitaire aallbod', Zo btgfC'pen wordt dl'
visie vat! dl' Ilu<11'lIltll ten konsekwente uitvoe-
rin9 van hel rapport-Dittemant. De ereretaor
van dtu univrrsÎltil moel nu maar teIJS iNwij-
Uil In wt/ke mate hij buád is om dt verzui-
ling, waar hijulfzolan9 etn promin~lIft positil'
in innam, op 11'affereIl war een bete- ~IIsoäa-
Ier hoger onderwijs,

Hn voorslel van de st"derltrn is Oi1kUI1
appel aan dl' Vlaamse ri!klOre'l H~11IoWrdt~-
vraa!Jd uit hlltl looP9ravrn ti! kruipen rn u:
tontfl dat ook war II~IL liet a/!JI'",un Wf!lzijn
\">:111Uil hog ..rr ord .. is dali htl eigtn/JeIang,
Ti!1I slolle- is dIl uandpunt Uil oproep aan d~
MiniSltr ven Ond~nl';js, lk studenten h~bbtll
aal/gtduid berdd ft ;:,jn Dm teil fimdan/tlJ/ul
dl'bal tI' ~'OfIrtn over een klut hrrvorming van
hel ulliwrsitairt landschap, Hel is IIU aan
milli" ..r Vall d~1I Bossrlu Dm zijn \1';/ om 'itlS
11' b01l9~r.:,,' m btftidsdad':IL 01/1 Je UIlen,

Hn SlIIdtlll.:nslalldplIlIl iS bo .......ndi~" ht::t
resutuuu van een mooi delllokrulisd, spel_ Aan
dl' lIilkomst ",,/1 dan ook weÎllig af'" d;lIgl!/I,
Th,." mag worden g ..vreetd dal al.' kom.:"dt
I<~'kellUil aam'alzaf worden illg~uIop de
Iwidig,> ulISgl:ZÎlldluid. Kampanjes met tezen-
bri.""''' tutten wordellgcor!Janisurd, lobby,
groe(1<11g"IIfSlalletrd, dil' ollgtIPAtijfi!/d de repre-
selltalil'il";l mil di Sllidelllwbtwo!gmg i" vraag
zullen steil ..". De s/IIdellltl!vtrli'gi!lIwoordigÎH9
mo.., zirh daar U!JtH ...apenen til mag eich lIin
lilt verband laren speten, xoals eertijds is gl"
/Kllrd ;n 111'1deb"1 rand numerus etausus ZI'
ma!:} llch ,,11'1laten v"r/~iden 101Uil retorische
'l4itd5trijd op h~1 ideologische veld, dal 111'1hart
IIUI is, naar kruelll IS haar held,," ar9umell'
latil' ti! dit moel U ttll votte benutten, De stu-
di!lIIt!11 willen kwalilallef hOi1gslaalld 1'11 sociaal
verantwoord olldi!rwijs, Als een K, V. R of S (in
Ufsia) dal bl'ltmm~rell, dan ",oerw die '~lttrs
maar lVijkm. Zo slmpd is dat,

schenen in Onze Alma Mater) maar veel
initiatieven in die 'lin ziJn er nog niet geno-
men, Het zou echter verkeerd ~ijn om ~o'
mJar de Steen IC werpen naar de universi-
leiten, die door de oVl'rheid gedwongen
wordl'n een konkurrentieslag om de stu·
dent uit te vechten, Zoals blijkt uit de on·
derzoeken naar d~ \'erdeiing van de be-
gaafdheid over de sociale klassen is er een
probleem dat veel dieper zit en waarvan de
situatie aan de universiteit maar hetlOpjc
van de ijsberg is, Wil men hier verJndering
in brengen dan liIl een dlgemene maat-
~hal)pelijke reorganisatie nodig zijn, De uni·
\lerslteit is hier maar een klein radenje in,

Peter Mangelschot5
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Nieuw artike140bis in het eksamenreglement

Werken en studeren beter te kombineren

Gtel, je studeert aan de KU uu-
velt maar wegens omstandig-
lIeden mMI je je studies zelf

betalen. Je gaal daarom voltijds wer-
ken. Of nog. je hebt je humaniora
beëindigd maar bent daarna onmid-
dellijk gaat! werken omdat je studeren
[inancieei niet zag ritten. Nu je een
inkomen ',ebt. zou je loeit willen stu-
äeren.Je vraagt je echter af ofje baas
het wel ZOIiappreciëren mocht je twee
maanden verlof aanvragen om je ek-
samens voor te bereiden etl af te leg-
ge". Hel vernieuwd artlkel40bis in
liet eksamenreglemem van de KU
Leuven ZOIl je 1111een oplossing kun-
mm bieden.

het einde van de tweede eksamenpenode.
Eén en ander dient natuurlijk in overleg
met de: betrokken Iakultch en professoren
geregeld Je worden. Een tweede tacünen
dlc wordt aangeboden is het deeltijds stu-
deren. Deeltijds studeren betekent dal de
beirekken student slechts een d(.'CIvan hel
vakkenpakket van een jaar dient Ie volgen.
Hij kan dus een opleIdingsjaar spreiden
over twc('_akademiejllren. Voor. 'werkstu-
denten' geldt voortaan dal. zelfs wanneer
voor een bepaalde opleiding die mogelijk-
heid met is vooralen. zij loch de toelattng
kunnen krijgen om dec:ltijds te studeren.

een eksamen is afgelegd. Voor hel afleggen
van een hereksamen is het dus niet nodig
dat er al een deliberatie Is geweest. In dit
laatste geval kan de betrokken srudenr vra-
gen dat de resultaten van het eerste eksa-
men aan hem worden meegedeeld. De ek-
sarntnerende professor kan dit in prindpe
niet weigeren.

Wie denkt aanspraak te kunnen maken
op deze nieuwe ~In!! moet uiterlijk voor
de aanvang van de Paasvakantie een gemo-
tiveerd verwek indienen bij de koördlnaror
studentenbcleid. Dele zal dan de gegrond-
heid van de aanvraag Onderzoeken en in
overleg met de betrokken Iakulreit nagaan
o_l en. zo ja, welke maatregelen kunnenSpreiding

worden toegestaan
Deze maatregelen moeten he! voor

studenten mogelijk ol gctuakkclijkvr molken
hun studies n- kombuteren met een job ol
met r-en gezmsh-ven. Le staan echter met
open voor alle werkende studcnu-n. fnkt'!
«udenwn met een stabiele voltijdse job
hebben recht op een afwijkende rq:eling.
'j-en volledige daglaak ingcvnlgc (,('11 uf
\ c-rscheldcne a rbcidsuvereenkomstcn"
wonh dus restriktief gemtcrprctccnl. Nil:t
alleen jubslUdt!ntcn kunnen geen beroep
doen op hel nieuw!' anikeI aübts. o...k del']'
tijd~ werkenden 'vallen bulren de 1I.11.·IJJ~-
vlngcvoorwaarden. DI' regelrug lijkt dan uok
voural bedoeld voor werkenden die bestut-
teil om (olm ieuw) Ie gaal! wudcrcn en nrcr
IUlI't;j· vour vrudeurcu die hun ~tudle~ (111,
dan IJkt uit tWOdl.ilak) kombineren mei
CI'n jllh.

Op Jejllrlai'>l.he drenst van de urnver-
silcil hebtx-tr1r7:h ..tvast heel wal ~,lndld~·
ren aangemeld. Tilt h'rbaZIll~ van het IloI.'r~
soneel daar schijnen heet wet menwn op
de h\)(/);Ie (I' lijn WIIl de nieuwe r('gclfn].:,
"En dal Ittw1jl studenten anders nauwl'1ijk~
rers van hel eksamenreglement lijken 'a f Ie
welen". lutdt hel daar. Hel is echter nog.
maar de vraag <)1 veel van die kandidaten
ook werkelijk een beroep zullen kunnen
doen UI)de nieuwe regeung. Door de strikte
lmerpreraue van hel begrip 'volle dagtaak'
zullen immers heel wat geïnteresseerden
uit de toot vallen. "De regelilig is nog zeer
nieuw. Uil de jurisprudentie van de koord]-
nator studenrenbererd za) een konkrete in-
vulling van de roepasstngsvoorwaarden
moelen afgeleid worden. Hel is echter nog
te vroeg om daar uitspraken over Ie doen,
laai staan om er al sfjfers op te plakken"
aldus de juridische dienst voor studenten.
Laten we hopen dal de konkrere invulling
waarvan sprake is ook werkelijk deuren zal
openen voor zij die studies en een job rrlbe-
ten kombineren.

Kristof riantets

Voorme« informatit omtrent het ninJw, arlikt!
40bis kan je alrijd terecht bij dt Juridischt
D/enst voor SlIIdnllrn, in htl Val! DaÜkolltgt.
Naamstslraal80, lti. 31,44.35. in bij dt Koord/·
,wtor S/udtnrmbtltid, UnÎvtrfilmsha/. Naallfst-
straat 11, Iel. J1.40.30.

De derde faciliteit die aan werksruden-
ten wordt geboden is de herkanelngsmoge-
lijkheid over twee zittlJdcn. Dit wil zeggen
dat de kans geboden wordt om een tweede
maal eksamen af te !(oggen voor een be-
paald vak, nog vóór over dc andere vakken

Nieuwe Sedes is
van ma Um do tot 23 uur open!
Speciale exotische en vegetarische
schotels.

Ook op vrijdag en in het weekend:
speciale broodjeslunches, koud of
koud en warm buffet, gourmet-party,
tot en met een compleet 4-gangen-menu
met bediening en klasse-wijnen, ...

Speciale verjaardags·formule met
gratis aperitief

Voor studenten die "wegens uitzonderlijke
individuele nmctandtgheden" niet vulledig
kUlll1CI1deelnemen aan de 'normale eksa-
menperiodes vooroter artikel 40bis in dl'
mogelijkheid om een
arwljkende eksamen-
regeltng te bekomen, TOl
vorig jaar kunden alleen
j.>e~onel1 met een ern-
stige handicap en perso-
nen die een ereende top-
51)Ortol kunst beoefenen
van déZC mogchjkheid
gebruik maken. Door de
wijziging van hel artikel
wordt nu ook "een \'01-
ledige dagtaak Ingevolge
één of verscheidene
a rbejdsovereenkcmsien"
als een ultzondertljke
individuele omstandig-
heid erkend. vanaf dl!
akademiejaar kan dus
ook de zogenaamde
'werkstudent' om een
afwijkende eksamen-
regeling verzoeken.

Die 'afwijkende
regeling' omvat grosso
modo drie faciliteiten. De

. N&vD.l VQM 6,qO(!T/t(Jé (lP ZfASEZE60E
pé{}C46LE R/IIKT.!lJ(6(/ 1tl0è0 LJD7UPr

eerste en vooma a mste ts
de spreiding van de ek-
samens. Dit houdt in dal
de betrokken siudem
zijn eksamens kan sprei-
den tussen het begin van
de maand januari en hel
einde van de eerste eksa-
menperiode of zo nOdig

SEDE
Vlamingenstraat87, tel (32) 34 rt
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Staatsekretaris Jan Peeters pleit voor een studieloon

den daar waar het nch stelt en dat is bin-
nen de sociale sektor Vim hel onderwijs
zelf.
Veto: Hu hangt flit van dt wil/tletur van de
plaatulijkt OCMW-s af af zij studentin toetaten
in hun bUld. Dm lijkt "irl mtlun ft" !inrant;t
voor een objtktin't en r«/rtvQQrdigt organisatie.
eeeters: .Dat Is krudaal in deze diskussie.
Hel atschuitmechantsme dal Ik zonet be-
schreven heb. leidt 101een situatie waar
OCMW's hun ejgen grenzen gaan stellen en
cen eigen onlwlj~ingsmechanlsme gaan
installeren. Jn boPll<lldc gemeenten kan je
je niet meer zomaar een domicilie krijgen
en dus ook geen uitkering. Leuven en Gent
hebben daar b~voorbet:ld een erg streng
beleid in .•

"Studenten horen niet thuis in de bijstand"
Oéll 10011voor drie jobs .: Zo

omschrijft Staatsekretaris voor
Veiliglleid, Maatsdwppelijke

Integratie en Leefmilieu Jan Puten
(SP) zij" [unküe. Peeten was deze
week in Leuven om enkele recente
vernieuwtneen op het vlak van de
verkeersveiligheid te bekijken. Maar
Veto was vooral geïnteresseerd in zijn
werk als Staatsekretaris van Maat-
schappelijke tnteqratie. In die hoe-
danigheid Uet hij immers vorig jaar
door hel Centrum voor Sociaal Beleid
(eSB) van de Ufsia een studie maken
over 'jo"geren i" de bijstand', Daar-
ui, bleek dat tussen 1990 en 1996 het
aantal bestaansminimumtrekkers
jo"gu dan vijfentwintig gestegen is
van 5.811 naar 19.612. Dat kO",1
deels doordat meer ell meer studenten
stelII' vragen vall de bijstand om hun
opleiding te bekostigen, een situatie
waaraan de slaatsekretaris dringend
iets \Vit doen.

veto: AI.r ttrl jongtu tirh wil beroepm op dt
bi}Slllnd, dlln mott hij ttn 'inlrgratirl"mtrllkr
Itktllttl WIllIrom?
Jan Peeters. • Het kontrakt - welldijk
verplicht onder de vijfentwintig - is be-
doeld om jongeren die een beroep moeten
doen op de bijstand zo snel mogelljk weer
uit dat systeem weg te krijgen. Het slechtste
Wilt zowel de maatschappij als die jongeren
kan overkomen is dar die bijstand in plaats
van een vangnet een hangmat wordt. In
dat kontrakt worden enkele bepalingen
vastgelegd om die jongeren er toe aan te
zetten zelf stappen te ondernemen om er
weer bovenop te geraken. Dat kan gaan
o...er een verbintenis dat wie gaat studeren
ook moet slagen ol een afspraak over een
"(Ischnlingskursus. zelfs nver-een ontwen-
nlngsk.uur voor versteatden. Daar t<Kenovcr
staan nnruurlljk een aantal engagementen
van .....cgc het OCMW voor een persoonlijke
begeleiding van die afspraken .•

Ouders

Velo: JOII!Jtrtnin dr bijstand htbbm \'Qllkgr·
mttllS(hllpp~/ijke kenmerken: lo!Jlr'diploma.
d«h't rrtatie erer thuis. 'à komen /ti tin 11ciru-
U sirktlleuchl. HlX wil u di~ sirkei doorbrrktn?
peerers. .Wij willen van de bijstand niet
zozeer een vangnet dan wel een trampoline
maken, een aanzet voor een nieuwe start.
Dat wil zeggen dat we de jongeren niet
enkel financieel ondersteunen, maar ook
proberen ze sociaal Ie integreren. In plaats
van zomaar een uitkering Ie geven, mves-
teren we nu liever twintigduizend frank per
maand om die jongeren aan een - gesub-
sidieerde - job te helpen met een normaal
loon. Dal Is hel enige wat de overheid kan
aanreiken, omdat de individuele sociale
problemen 7.0 verschillend zIJn.~
Veto: Zijll dit jobs wel altijd even ZÎnvol? Htl
lijk.t ons dlll het vaak galll om artlfiriu/gekrt-
ttrdt 'klusjrJ', dir malltschapptlijk ook. flitt erg
gtwllardurd worden.
Peèters: • Dat is een belangrijke maatschap-
pelljke vraag. Is het beier om mensen geen
job te geven dan mensen een job te geven
die uiteindelijk geen volwaardige werkge-
legenheld is? Mijl) ervaring is dat mensen
mei bijvoorbeeld een PWA-stalUut daar zelf
toch erg aan hechten, ook al weten ze dat
het geen volwaardige job is. Toch vormt dnt
een herstel van hun eigenwaarde. Er zijn
natuurlijk afstompende jobs waar je je als
mens niet al te happy bij voeh. maar die
vind Je in het normale arbeiddrcult Ook.
Maar van één ding ben ik ovenuigd: als die
mensen geen job zouden hebben, lOU het
nog veel erger :zijn.•
Veto: Uit dt Jfudir 'Joll.!/rrtn in dt bijsland'
blijkt dal hu' 1<'01 jongeren bij het OCMW moe-
teil gaa/l Ilank./opptn om hun smdirs It brkosli·
i/tri. Is dal uitE wat tril vreemdt siulIl/ir?

peeters. «Absoluut. De huidige toename
van het aantal bijstandstrekkers kan wor-
den verklaard door dril' bijna evenwaardige
taktoren. Naast de problemen up de ar-
beidsmarkt - door schorsing ...an de werk-
loosheidsvergoeding bijvoorbeeld - en ge-
broken gezinsttuattes Is er die opmerkelijke
stijging van het aantal jongeren. Een be-
lengrijke groep daarvan - uiteraard vooral
in de universiteitsteden - zijn studeren-
den. In luik bijvoorbeeld zijn vijfhonderd
jongeren die In de bijstand zitten studenten,
Dal is geen gezonde situatie. De bijstands-
uitkeringen zijn niet gemaakt om jongeren
hun studies te betalen. Eigenlijk ontwijkt
een aantal ouders hun onderhoudsplicht

Maar nrets zegt dal dat zo moet bliJven. In
veel landen kan een studiebeurs voor be-
hoetuge studenten perfekt een vervnngtngs-
inkerncrt zijn. Ik wil daarvoor pleiten. In
hel huidige bijstandstelsel krijgen studenten
sowieso al een uhzonderingsplaats. omdat
ze nu eenmaal niet kunnen ...cidoen aan
bijvoorbeeld de opgelegde sollidtatiepllcht.
Maar dat Is het besïe bewijs dat dat geen
goede situatie is. Als er zich. zoals nu, een
speetale situatie voordoet met studerende
Jongeren, maak er dan ook meteen een
speetaal regime voor. Dat is evenwel de ver-
antwoordelijkheid van de onderwijssektor.
en van de sociale omkadering van die sek-
tor .•

daar op de kap van de samenleving. De
bijstand moet een laatste redmiddel zijn, als
alle andere vormen van familiale en sociale
solidariteit uitgeput rijn. Jongeren die nog
elders terecht kunnen. hoeven en mogen
eigenlijk helemaal geen gebruik te maken
van het OCMW.•

«Het wordt tijd dat er eens nagedacht
wordt over een ander sociaal systeem dat
kansarme jongeren toelaat om hun studles
verder te zeilen. Het is niet goed dal die
groep moet terugvallen op hel OCMW. Dal
systeem Is daar helemaal niet op afgesteld,
met al zijn kleine regeltjes én lage bedra-
gen. De studiebeursregeling lOU daarom
verbeterd moeten worden. öndenussen is
er wel al een kleine stap gezel met de
Indexering van de beurzen en een supple-
mentatrc ...crhogtng van de beurzen voor de
laagste inkomens .•

Steden
Veto: /km u den voorstandtr van een apan
sttl$el \'OOrstudillltn? Etl! studietoon ofto?
Peeters: «Een studiebeurs nu is slechts een
beperkte russenkomst om extra kosten die
studeren met zich meebrengen op Ie vang-
en. Dat is dus geen vervangingsinkomen.

Veto: IX probftmillitk van dt studitbtuTlin is
een zaak van htt MÎnislmt VQnOndtrwijs In
bthoort dus nitl tot dt bNotgdhtid van dl ftdt-
ralt owrhtid. Wllllrl'an U dul uitmllakt. Llidl
dllEniet tot k.ommUflik.Oliq;roblf'mm?
peeeers: efk kan me niet van de Indruk
kunnen ontdoen dat een stuk van de unl-
vcrsltalre sooale sektor - in bepaalde de-
len van het land meer dan in andere-
afgewend wordt naar de federale overheid.
Niet alleen naar de federale overheid, maar
ook naar de Sleden en de gemeenten. Een
opleiding die wordt geûnancterd door het
OCMW. wordt in feite betaald door de stad,
die op zijn beun de helft van dat geld krijgl
van de federale overheid. Als luik bijvoor-
beeld vijfhonderd studerenden bij hel
QCMW heelt, wordt de helft betaald door
de Iederale overheid. maar ook de helft
door de stad luik. In een untversheusrad
als luik, wordt dus voor een deel beslag
gelegd op OCMW-geld door studenten,
terwijl dal gcld eigenlijk bedoeld Is voor
behoeftige luikenaren. Hel probleem van
studenten. die bijvoorbeeld door verstoorde
geztnshuaues voor hun studies een beroep
moeten doen op het OCMW, wordt aldus
verlegd naar het veld van de solidariteitsbij-
drage. HCI probleem moet aangepakt wor-
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Kennismaatschappij

Veto: f:tn van de a'9umtnfm dir door OCMW's
gthantttrd wordlom studrntlfl ft "~igtrm, is
dllt hogtr ondtrwijs tOl vrijt ktuu is waarvan
jt zelf de gevolgelI moel dragtll. Is hoger onder-
wijs stilaan un luxt gtwordtn?
Peetcrs: .Het behalen van een hoger on-
derwijsdiploma of soms een derde diploma
wordt Inderdaad door vele OCMW'S als
een luxe beschouwd. Eigenlijk is dat alle-
maal het resultaat van hel feit dat in de
onderwijswereld die diskussie nooit is ge-
voerd. volgens mij moet het studietoelage-
systeem uitgebouwd worden tot een uitke-
ring waar men van kan leven en van stude:--
ren en waar een ...oudige en uniforme regels
gelden voor iedereen: je krijgt een studie-
toelage voor het behalen van je eerste
diploma, maar niet voor het behalen van
een tweede of derde. Dan krijg je een zui-
vere regeling die niet langer afhankelijk Is
van de OCMW's. Je kan daar dan ook
werken met een systeem van inkomenson-
derzoek zoals nu met de studiebeurzen .•
Veto: Htb jt her daarover al9thad mtl dt mi-
niüer van Ol1dtrwijs?
Peeters. .Wij hebben indenijd die gege-
vens overgemaakt met dl' vraag daarover
een diskussie te voeren in de Konferentie
over Maatschappelijke Integratie. Dat moet
nu ergens In het najaar gebeuren. Maar ik
weet dat de gemeenschappen daar geen
voorstander van zijn, omdat het een in-
greep veronderstelt in hun budget studlefi-
nanderit'ig, In Vlaanderen zijn er een aantal
stappen gezet cn Ik denk dat we deermee
een beetje de aanloop hebben gegeven.
Maar in Brussel en in de Franstalige ge-
meenschap is men daar niet echt v ragende
partij ~oor ..Maar dat moet ons niet beletten
om de vinger op de wonde Ie leggen .•
Veto: U komt WJOTIl/mkonfllkl mtl maatschap-
~fijk Á'VIIf:tsbllft!Jrotptn. Alldtrzijds hoor j~
overat dm we evolut1"tn naar tttl kennismaat-
schappij. Huft U vanuit uw trvaring htt !J~I
dat we naar ttn dualt maatschllppij aan htl
evotueren zijn?
Peeters: «zeer sterk. En nog op een meer
spektakulatre manier dan vroeger. De klas-
sieke teorie van de duale samenleving re-
kent met een verhouding van twee derden
tegenover een derde. Een derde van de
maatschappj] kan kwa inkomen niet vol-
gen, de rest behoort minstens tot de mid-
denklasse. Nu dreigt die verhouding zich
om te keren. Dat betekent dal in de kennis-
maarschappij tweederden niet kan volgen.
De duallsertng op het gebied van kennis
vertoont dus heel andere preportles dan de
dualtsertng op het gebied van ekonomie en
welstand. Mijn vrees is evenwel dal die
twee dualiseringen elkaar nog gaan verster-
ken. Wie nu achterblijft in de kenrusmaai-
schappij. zal op termijn ook op ekonomisch
vlak moeten afhaken. Om dal probleem te
voorkomen, moet je het aanpakken in het
basisonderwijs, want daar wordt de eerste
selektie doorgevoerd .•

•
•

Bart eeckhcut
óuvter Remy
Katrien parras
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profiel van de Witte Marsman

"De wiHe bewe
Oe" jaar geledf.m trok Uil im-

mense wille golf door Brussel.
Allemaal melIselI met hoop op

veranaerinq, of zoals Carine RII."iSO
liet verwoordde: "les gCIl.{ marchaient
paret! que ce pays "I! marchalt pas",
Dit allel heeft geleid tot de oprichting
va" eCII parlementaire onaerzoeks-
kommissie; er werden WCIS1.:oorstellell
ell lVetsolllwerpell illgediend til ook
de media besteedde veel aandacht aan
het 'wille fenomeen', lJe wetenschap
bleef echter achter. Deze laatste lijkt
äan ook wat op CCIIuil: ze trekt er pas
op uit als de dt'9 voorbij is, als ze in
de nachtelijke rust "lies heel objektief
kali oversenouwen. Stefllall Walgrave
1'11Belloit R;JIOIIX, Iweê sociale weten-
schappers. zochten op basis \.'all em-
piriscne gcgcvetlS naar liet wie, wal
en waarom vat! de witte beweging en
...telden hun WIÇfçtelli"gen te boek,

Ht't hoe" is geschreven voor een breed )JU-

blu-k. Dat blijkt uÎI ht,t feil dat cc hn>OIt'-
sen sterker gdormult't'rd (_'nde statistlsche
analy~t;"'i l'et1\oudig gehouden worden. De
auteurs werkten samen met de verani-
wl)(lrddiJken van de wntc beWt'gin!<ten
lieten dl' witte burgers ondenu ....er via en-
quêtl'\ olim twt wuurd Daarnaast hebhen z....
de aktk~ \f1l11 tk wille hewe)Cinl( svstcma-
tbth gcmvcnrartxecrd.

Ruzie

Dl' hooldhedocltng was klaarheid Ie
'>('heppl'll in dl' drvcrsc I.lbds die aan lil'
Wille beweging werden roegek ....nd. die gaan
van een kon se ""alkve IN.'ral maji)fltv, een
n-ctns (,ti\eh reveil I<lleen politieke en
emarmpcrcndc beweging. De auteurs vin-
den dar nutug omdat 7(' mlê~rl dil! de wille
bewegmg ëe gev.'lngen~ 1'11V.'ll):de 1
dl' lIIcdj,] haM "l'l'lolkkt'rl, Dl' rl,UlnehJk~
!(i."vrganlseerdl' bewegmg drtJft namelijk op
de golven van de mcdia-aondacht De
schrijvers van hel beek beschikken echter
niet OV('fgot'de n-fererulekaders om Ie zeg-
gen wat dil- beweging inhoudt: hel valt ben
makl..elijl..t'T.t' zeggen Wil. ze niet is, Hel
rnecsr uniek vlndcu re haar samenstentng
me. een evenredige aanwerjgbeid van
hoog- en laaggeschoolden. verder konsta-
teren ze dal er meer vrouwen dan mannen
in panfelperen. meer oudereu dan jongeren
en dnr het vooral gaal om mensen mei kin-

g zal politiek of ze zal niet zijn"
deren.

De auteurs beste-
den ook vee! aandacht
aan bet kit dal de
Dutroux-zaak sterker
leeft in waüonfe dan 111
vlaandercn. verschtl-
lende IIfll'7Àl ken wonten
hiervnnr gesuggereerd.
Eén ervan heeft te 11l,)·
ken met dl:' le{'[tijd van
de ~t,l(htoflero;, Julie,
Mêli5~a en Loubna wa-
ren jonge, onschuldsgc
kinderen: All en Fctje
wo ren ouder, weertoor-
der dus. Daa reubovcn is
Paul vlarchal 111('\ ""

populair ,ll\ dl' Wa,ll,,'

witte ouders. HtJ 1~'·
schikl ruet over al te
veel chansma. goven

dien staat hij er. na dl'
ruzie met Jean Lam-
breeks. alleen voor,
tenvijl dl' Walen een
g<imtlla aan probeh-n
van ouders hebben 10'
d,l! lC kunnen ku-zen
met wie -n: zuh willen idcnnhrcren. 1'1'
wordt ten ~IOIle gewezen op een vrrukture-
tere oorzaak. De Vlaam\t' pollriek J'ou llck .
sibelerzljn. undcruemcudcr. Wl','t \I1(,1I1'r
antwoorden te vcrzuuu-n op uk-uwe vrc-
gen, De auteurs pfcatscn dat argurm-nt 1111'

der voorheboud. IIlJ.Jf oll~hl'l zou kloppen.
dan h dal ook tueteen Ik reden waarom
witte kommlnces 1l1t'1 edu ,11,nnH(.!J',lkdijk
worden ervaren door 0.1" vtaamsc burger.
Ot' bevolking vmdt dl' J}(llitlCke T(',lkul' dan
blijkhaar voldoende

Teleurstellinq

jilM Iiltt'r hhjkt ui! r'en ()pmie-nndl'noeJ..
van le Suu dal 90% van dl' Bt'lgl'n
ontevreden i\ mei de doorgevoerde veran-
dertogen. Paradoxaal gCIlt~'~ W,UCIl

diezelfde Belgen vong jaar na de Witte
Mars lovend over de vter beloncs die
Dehaenc hen deed en lijn dit' belofu-, stuk
voor stuk gerealiseerd, Er is een Europct ..s
Centrum voor Vermiste «mdercn: de
kornmlsslc-Durroux hCt'it haar werk-
zaamheden vrijuit kunnen uitvoeren: het
onderzoek in Ncufchátuau kreeg de vrijt'
baan ril de wctswljzfglngcn Inzake de rectr-

DeWiHe Mars, zestig iaar eerder, deel 2
war vooral~m8? vonge weck presenteerden wij u een gt'dldll van de Ylaarnsc prievter-
dichter (',,:ry Heldercnberg, getroffen ,lIs wij weren door de pregnante t>c!d,ell1~ die lijn
g('tl!lhl 'Hl'. kind' (19H) verkregen ht'e11 in het laar-t:en-u;),M.:Irc,Oulrom, Dilt pot'em
linkt echter Wtg lil hl't niel~, naast d(' \'lligende ~erzell \',UI de Nedf;'rl,lnd,.., prot("tilnt~e
pt'1ln/Îl'I-dkhttr Wil/cm Ik ,\-1érooe i IRB7- 1939), die 'C.upe Diem' 1111920 pubhn'erJe in
hel IljJ~hrlft 'Slemrnl'll dl'\ TIjds'

Vier ja,lT lal(~r Wtni Willtm de ,\tirode oneervl)! ontzet uit nJn ambl ab uIltkrwij7cr,
na een veroordeling in '('en iOl1gem-zaak,

Carpediem

'J... Heb dezen dag zoo traag en IiJtl gcnmt'n
Als kinJerlipjl'5 zuigen ,lan ~n Huchl
En ddn lang nageni(·n·n met t't'n luchr,

AI, 'I laatste ~flhun kt'chjc is irtgt"lolkllen"

HUil hanJ~1I sut·dden ! s.oudfluweeleo dom,
In hun /.iIl.htgloeiendc herililleringcli

Is 't of 'lij nóg de fulpen vrucht omvinat'n .. ,
Fn 100 bcmij~r Ik m- lleftko in ons.

De Irissen uwer 00JC1l glansden donker
En vloeiden vol \fan zonnig goudgenonker,
'I R,--".mljl: gelaat scheen lichtt:r in uw lolCh

De h~1ye-s van UWsmalifl1 mond bewugen..
VitObdmellJke Khaduwnl bcloam .. ,
Ik pluk.te sill dt: kOSldijk.cn IU,'

BAKKERIJ
SCHOLLEN-SERE

~«.,~~m(
het lekkerste brood
de l1eerlijkste koeken

•
ren van hel slachtoffer, her blll.Jj.!l'tvoor juç-
rute en de integratie van hel politiewezen
lijn goedgekeurd or zuren in de pipdlnc,

De reden voor dl' diqx' telo.'uf"oIelling
leggen de auteurs in de hoop van dl' oudere
en de !Jt:wq:ing op diepgaande vemndenng-
('11en een l11ent,l1ileilswijli~ing in Ill,l.lT~
\",ln kor-krere resultaten. De vage vcrwach-
ringe-n die dan nog eens haaks vrnan °11dl'
voorgectruktu reeroe bela ngenvt'nkdigtn~
lijn immers moeilijk venaalbaar ttl konkre-
re resuhaien vreemd genoeg gil.lll de au-
teurv 70 voorbij ':1,1nde 11l('0;'~1voordehand-
liggende verklaring 0(' oudt'r~ en de kom-
mtm-e-, hebben lmrm-rv duidl,ltjk het g('\'uc!
dat de vier bc'Inf!c\ met uugcvoerd worden,

nc dal rulkens opdrukt. Zo opperen re re-
gdlll.1llg d,lt de kornrmsste ('11 Neufcháreau
hun werk met vrij kunnen afwerken en Is
er geen tevredenheid 111t'1het Centrum
voor Vemustc Kinderen,

In tellekt ualistisch

De wille beweging moer at van hun
vage vvrwachtingcn wil re l'en duurzame
plaats op helmiJdenvcld verwerven, bcto-
gen walgrave en Rihoux. Men moet zich
toespitsen op bepaalde themata waarrond

ste It

blijvend gl-a~cerd en gcmobüiseerd kan
worden Di. b eduer bqzonder moellijk
omdat de motteven van de marsjeereers ln
uitl'('nlüpelld lijn De auteurs relkrn hkr
een hdj)t"ndt' hand. Ze beschollwen"tk-
cmanstpotte \illl oe burger tegenover de
ilHI('lIingctl alv de kern \'aI1 de willt' bood.
schap. Dit is een unieke e« ZOO,l1 de bewe-
jo\ingnlct in hel vaarweter zou komen "i11l
beunende organrseues. De andere doni('j
ncn waarop de beweging zich zou kunnen.
teespttsen zijn wel al 'bezet'.

In de eprloog kregen de WIUt' kommu-
rees de kans zichzelf VOOf te srcljen, Zij tip'
teerden ervoor om dat op een rruellekrua-
Ibll'iCh!.' manter It' doen. Hel raalgcbrurk 1$
immc-r:~~iaancl:li~h;~'lmg van mod-'
IijJ..ewoorden, terwijl de boodschap een
samenraapsel van gemeenplaatsen is, Rel
slot~tuk i~dan ook enkel beetend OIIl(\,}1
het loom dal do.'sterkte van de wlne kom-
mtnecs alvast niet Ugt in hun nucucktuc!e
aard,

bogaarclenstr•• t ~Z 3000 leuven
016-'ZZ.ZS.SZ

Hans oectercq

'Dl Wil/t Mars, Hl! jaar UI/rr'.l'on Sternall Wal,
gf{l\~ fII BmoÎr Rihoux, mrt fen lwnworJ _I'1I1!
LIICHuyse. /ijl in dr boekhn"delvoor 598frank.
HI.'r is Uil!Jf!JflTI! bij Val! lIaleW}'{k,

voor

de fijnste belegde broodjes
met een ruim assortiment

specialiteiten zoals
big bob, grtngo, arabier,
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Professor IJsseling gaat met emeritaat

"De rektor gal mij zeve izend Ira "

(l)/9e10pen weekeud lIeeft profes-
sor Iredendaagse wijsbegeerte
SamuellJlSelitlg zijn afscl,eids-

college gtgtVttl_ Bel! drllkbezet en pro-
duktief man is hij zeker gewust_ De
lijst van werken op zijn naam is in-
drukwekketld, evenals de berge" -
en dit valt letterlijk te nemen -lek-
tuur die vï" werkrutmee bevat. Zijn
in'dlektude carrière MgD" hij in
Rome als teoloog. waan,a hij naar
Leuven trok. Daar promoveerde hij in
1964;n de wijsbegeerte. Professor
IJsseling had Torinstinkt. was altijd
op de juiste plaats op het juiste ogen-
blik. Hij studeerde in Parijs eind ja-
ren zestig. waar hIJ de studentenre-
voiles van dichtbij kon votqen. Ervoor
was hij in Duitsland gtweest waar /tij
professor Heideggu ontmoette.

samuet t.rsseüng. ..Mijn studie heb ik hier
in Leuven gedaan, Ik ben hier ook gepro-
moveerd, Maar ik heb gelukkig wel nog
wat lijd gehad om [0: speciallscrèn. Ik ben
naar Dunsland geweest en ben daar mei
Heidegger persoonlijk in komakr gekomen.
We hebben vee! gesprekken gehad. Hcidl1l-
ger had de naam moeilIjl.. toegankelijk IC

zijn, een beetje een stugge ïüosoot. Per-
soonlijk heb ik erg aangename hërtnuermg-
en aan lieidegger. Hij was. zeer vriendelijk.
Ik was nog vrij jong toen ik hem de eerste
keer 7ag. vrij nerveus ook om zo een grote
meneer Ie ontmoeien. Hij heef me erg op
mijn gemak gesteld Ik had een heleboel
vragen die hij niet zozeer beantwoord heeft
dart wel opnieuw geformuleerd zodat hel
Ineens zeer helangrijke vragen werden.
Heel rassinerend. !hj heeft een diepe indruk
op mij gemaakr.e
vero. Ondanks 111'/ feil dal hij ZICh Uil betlje
vtrbralld huIl lijJtIIS dt TIt'ude Wereldoorlos?
IJssellng: MWei. dat Is natuurlijk een ern-
stig probleem. niet alleen voor mijzelf.
maar vonr iedereen die mei HCidcgscr bezig
is. Heldogger ~clJ heeft daar later weinig
over gelegd. wal op zich ,11een probleem
vormt Ik wil toch even nuanceren. Hij
ht'Cft heet duidelijk de uudemen. zeker in
1933, opgeroepen om partij Ie kiezen voor
het nlitiona .. I\.(I(,'iali~me. Vrij ~p()t:dig heeft
hij lÎch daarvan gedistalllleerd, maar nooit
openlijk. Toch mag er niet gl'!Ileld worden
dat Hr.:idegger een oorlogsmisdadiger is ge-
weest, Hij ht'ch nooit achter het mi'idadige

karakter van het regime gestaan. Maar het
minste wat men over Heideggcr in die peri-
ode kan zeggen. is dat hij een zekere vorm
van lafheid teruoonsprejdde. Nu is het na-
tuurlijk wel de vraag wat je zcl! lOU gedaan
hebben in dat ujdsktimaat.e

-Ik vind hel een prindpiëk modlijk-
held. Hoc heelt één v..n de grootste Iuosc-
fen van de twintigste eeuw zich politiek zo
kunnen vt!Cblandc~D-.L..!iLclL ukL- auccu
Hetdegger in vraag. maar ook de filosofie op
ziçh._
Veto: Eli UJ(h is hij illdtnijd /11 aanmrrking gt-
Iwmtn voor ttn trtdoktaraat aan dt KU Ltul'.m
IJsseling: _Hij heeft hel uiteindelijk niet
gekregen. Ik heb wel geprobeerd om het
erdoor Ie krijgen, maar natuurlijk niet om
zijn politiek verleden. Men mag niet ver-
geten dat Heldegger veel teweeg heeft ge-
bracht in hel Europese denken. Hel vreem-
de is dat hij zich In Frankrijk en de VSo In
tegenstelling tot in Duitsland, bewogen
heeft in eerder progressieve milieus. Vele
Franse denkers die eerder naar links nelgen.
zijn toch wel sterk bernvloed door Heideg-
gcr en Niet7'>ehe. Denken we maar aal I
mensen als Poucauh, Demda en Levlnas.~

Standpunt

Veto: Na uw DJ4J1M saren :Jrtlg 11naar ParijJ,
emd lau" ~(Stl.'1 Puur I,,..,,'a/ ,'1uII:Jtrtktnd?
UsseUng: <Ik moer tuq(l'\'en dal het een
gelukkige ,peIing van het lot was. Ik kreeg
de gelo:~enheid orn nog wat te studeren. en
zo heb Ik in l<,lh7 en 1968 in Parijs geuten
Zodoende heb Ik tic hele studcmeuopstaud
in 1968 heel tlt>Wll~!nlt·t"~l'maal..! Nlel dat
ik vooraan op ut' bamkades stond, maar Ik
heb wel vee-l rnccvcrgadcnl en ll1et:~edi~·
kussleerd. vee! meneen ontmoet dit' nu l101o:
steeds meedraaien in de pollnek. Die erve-
ring heeft van mij een .nurcr nu-uv ~e-
maakt. Ik ben loen nlt"l'1 )'t1ltuek bewust
geworden. \iuorJiell Wd\ ik t\l~h C.TIl beetje
naïever, In Parll~ kwant Il1n'l1\ ren qroOlnl
van rnaatschappelftke \ la~t'n tip lilt' ,.t ,\,111
de andere kom mO\'1 ik ",,'" '1<'1I\'n .Iat h"1
ging om een h<,h()oorlijl.."rtrl11'~II"h., ).:"111'-

raue. Iedereen. mezelf mkhm ~dt)oldt' ntl~
in een totaal meuwc Wt're'tl _.
Velo: De I-rall><'fi/<"W_rm lul>bm /11 dIl! rI!W'II~

Uil vrij promincrue rot .<li"p«/J
Ij ssetlng: -Inderdaad. ,11'Fran-,c fil" ..olen
waren lil dit pnlO"l he-el ,wrlo. betrokken.
Dat is een nprsch Franv \1,,,,,htjn\('1 Ik
utosotte is daar veel mee-r :n.'1 c.k p"hll,'k

(f010 Joost Ht/stll)

verweven. Er is eigenlijk sprake van een
beweging langs twee kanten. Enerlijds zijn
de politid veel meer geuueresseerd in de
filosofie dan in België of Nederland. Hel
zijn veelal tnteüektuelen met een grote
filosofische en kulturele bagage, veel meer
dan bij ons. Anderzijds zijn de filosofen
bereid om over een aantal politieke proble-
men Ie diskussieren en er een duidelijk
"',audpu1ll over In te nemen."

"Ik heb ooit geprobeerd
een roman te schrijven. Ik
heb geprobeerd de pagina-
nummers in de plot te be-
trekken." -----
Veto: Is dit In!lwefte er dan lIie/1I1 &~'1it?
IJsseling: «Die behoefte is er mtssenten
wel. maar ik vind het filosofisch gehalte
van de Belgische poftnek loch Zeer laa~ Als
Nederlander wil ik niet Ie vee! kritiek op
het Belgisch s)'~tet:m uilen, Maar de nloso-
techc ol zdfs het tnrcltektuele inhoud van
de gemiddelde Belgische politicus Is loch
zeer gering als het gaat over noties als ar-
beid, techniek, milieu, geestdijl..e en beha-
melijke gezondheld. Veelal worden maat-
schappeüjke problemen enkel behandeld op
korte termijn in de vorm van drrekre maal-
regelen. Er wordt heel weinig nagedacht
over hel ejgenlljke karakter van d.ll '>l.Ion
vragen. De politicus ziel zichzelf als een
SOOrtmanager die lO snel mogelijk konkre-
te problemen moet oplossen .•

Jezuïet

Veto: VMI/II zich dan mei ul(gtroJ/'J'nr om d,'
r,,/i/jekt debatten mi filosofischer !}i'hal/( ft .'Ir-
,'tIl"

IJsseIlng: «wat dat betreft mag ik ni('t nnt-
kennen dat ik me soms een beetje o;chilldig
voel. Ik had me misschien wal meer lil po-
Hueke debatren moeren mengen. Nu is hel
da.trvoor wel wat laat. vennnv Ik net up
J"'n~loen beu. Toch heb ik alllJd gi'lra('ht
~'1T1111rmjn cullegev de band mei de re..htelt
ruct u' 10\...·11.11.. hr-h 110011een volkomen
Jh~tra"le lilu\ofle \ oorgehouden. ~
Veto: Irl I9i4 bent 11, al< Htidl,.<I!]tria<1/J,dlrrk·
','ur .'itwflrdm I'all hil L..uwnst HilSStrl.llrdllef
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Toch 1l.~1mtrkwaardlg.
IJsseling: eHeideggcrfaan vind ik een groot
woord. Toen ik promoveerde, kon ik bijnol
gerdenuficeerd worden met Hefdegger. La-
ter heb ik meer afstand van hem genomen.
Mijn aanstclltng lot direkteur van hel
Husserl-archlef is eerder toevallig gebeurd.
Dl' \lOTigedirekteur was vrij onverwacht
overleden. en men zocht een filosofisch
kompetent iemand die tevens menselijke
leidil1~ kon geven, Het bracht veel ad mini-
~tralid of burokräusch werk met zich mee,
Ik hen d;}! wel all~d graag gedaan, Hel was
aangenaam OUI naast her vele lezen en
schrfjven ook ll\aleried werk te verrtduen.»
Veto: U }lUI/ bowndim oon priaur gtwtl!$l,
lJs~dlng: _In een ver yerteden, ach ja. Ik
heb daar helemaal geenép!il van, wil niet
natrappen zoals professor vermeersen uit
Gent (een gewezen jezujet. nvdr) wel doet.
11.. heb Ie veelte danken aan die periode. Ik
snap ook de ergernis van veel mensen van
mijn generatie omtrent dal punt ntet.»

Veto: U durfl m uw ,,,{le:Jtf htdt/Jdaagg wij~,
«gunt Je klassirkt Gritbt ,'/(Jdtn ' .. lHhandtlm?
IJs~t'lIng: e.Ja, de Grieken hebben mij altijd
zeer geboeid, en sinds enkele jaren' betrek
ik re lil de lessen hedendaagse wijsbegeerte.
Dal zorgt soms wel voor enige verwarring
bij de uuëcnten. Als 7e vaststellen dat ik in
mijn college hedendaagse wijsbegeerte over
Griekse tragedies begin, zijn ze de eerste
lessen wel verbaasd. Langzamerhand begrl]- '
pen ze dan wel dat ik de Grieken onder de
loep neem om een beier beeld Ic krijgen
van hedendaagse denkers.s

Rompslomp

Veto: Is httlll dal etn prof mor htdtn ttn da9t
tr wtm(g lijd aan onderzoek: kim wijdtn, dat hij
ft veet aan wr9adtrtn mandtre randaktivilri-
ten mMt sptndtrtn?
IJssellng: -ra. dat is een onrust wekkende
evolutie. Hel betreft niet enkel het vergade-
ren, ook de Iondsenwerving. waarvoor je
allijd rapponjes dient op te stellen. is ze-
nuwslopend. In mijn roUegetijd was de
direkteur een leraar, die tijdellS de vrije
uurtjes wal het beleid van de school op zich
nam. Nu hebben ze daar een aparte funktie
van gemaakt, De direkteur is de manager
van de school geworden. Tegenwoordig
moet elke frank die uiigegeven wordt, ad-
ministratief achterhaalbaar zijn. Zo wordt
natuurlijk wel veel misbruik voorkomen,
maar dat 'managen' legt soms Ie veel bestag
U))je, Ik kan daar 1l0~ een anekdote over
venellen. In mijn studentenjaren stond ik
aan het hoofd van de Filosofische Kring.
ltel was de gewoonte dat we ieder jaar mei
de tnosoüestuocnten op reis gingen. Daar-
voor dienden sponsors gevonden te wor-
den. Ik had een brief naar hef rektoraal
gestuurd en kon een i1fsprililk regelen mei
de toenmalige rektor, Tijdens die afspraak
vroeg hij mij hoeveel Ik wilde voor die reis.
Ik vroeg heel beleefd om tienduizend frank.
Hij vnnd dat wel \ICcl. trok vcrvolgens zijn
schuil open en gal er mu zevenduizend. Nu
i~dat niet meer mogelijk natuurlijk, Als je
up emeruaat gaoll. dan word je naruurlijk
gekontronteerd mei het ouder worden
maar iedere professor die mct cmcrttaat
~aal, voeh 7kh hevrijd \l1I1lalle administra-
lieve römpclump .•
Veto: Wat WIl 11 dom nu 11 mei emeritaat bent?
IJs~cllng:.lk houp nog wat te kunnen
meedraaren In het filosofisch lnsthuut. maar
ik wil in de eerste jllaal~ veelpubltccrcn.»
Veto: warden dal mkt/ wl'Il'lUchappdijh di"9-w,
IJssellng:.Ja, want romans schrij\len kan
Ik niet Er knmt meer bij kijken dan enkel
een verhaaltje neerpennen. Ik heb hel con
wel eens geprobeerd. Ik ben erg geberen
door de' materialiteit van de tekst en tracht-
Ie de !),}ghloll1umlllers In de plot Ie betrek-
ken. Mijn manuskript b eetnee noou bij de
uitgever beland .•

Floriaan Vossen
Hans Oec(ercq
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De vijfentwintigste 24-urenloop

Vijfentwintig keren trager
Gorige dinsdagavond kon de 24-

urenloop, de bekendste en
must suksesvolleaktiviteit van

Sportraad, voor de \,ij{emwÎ1Jtig'!ite
keer vall start gaa,,_ Voor menig stu-
dentenkring of -11Im!llÎgi/J9 een gele-
gel/heid om eeus een nieuw standje Ie
proberen, Voor de studenten is liet een
we/doem/i! onderhoudsbeurt 1'all hef
veqe lijf en een jaarlijkse kans om zjell
CCIIS goed Ie laten gaall op de loop-
piste bij het Sportkot. Rond het voet-
batterrein sjokten dan ook dit jaar
weer eell paar honderd doodtweters.
De organisatie verliep lIatlr jaarlijkse
traditie vlekkeloos, el' ééll vall de uit-
blinkers was de cybertent \'all U/yss;s
die luur spitslecJlllologie even ten
diemit luidden gesteld vall de sport.

De ze-uren berekenen steeds meer hel ge-
sjouw met stellingen, balken, hooi en bar-
Ix-cues. Elk Jaar opnieuw drelgr immers het
gevaar dat de sicdenren uitgekeken raken
op de Sportraadklassieker. Hel is dan ook
broodnodig dat de organisatoren hun besr
blijven doen om mei nieuwe dingen op de
proppen Ie komen. Dat was dit jaar niet an-
ders: het gebeuren rond de piste had weer
veel weg van een pensënkermts: je wandelt
t.:Ulgsll~n bll;!m- kOI:;5Irukt1('s die bèVolki
worden door een mozarek van kleurrijk
studentenvolk dal pannenkoeken staat Ie
bakken en rondbazulnr dat zij de gedood-
verfde overwinnaars zijn in deze grote
stammenoorlog. 'russentn al dal mensen-
gewriemel. de baklucht van koek. cake en
hamburgers en onder de gezellige lampion-
neljl's 7011elke mersvcrmcedcnde Sinter-
klaav 7icl1 °11een Ie vroeg geboren kerst-
markt wanen.

Hel VRG had de massale volkstoeloop
vocrztcn. en huurde een farwesHreil1tje in

8

om te pendeten tussen hel !luis der gech-
ten en ~jlrookJt"'irand MailT dt, on.annnsn.
sche bedoehngen van VR(;'t'r<;rouden al
snel hhjkt'll uil r-en gt">prek dal ,""'W had
met hun Iakuhatr 'Snelle Scluldpad'. De
zwaar lx-pluimde Indiaan verklapte ()n~ dal
de skalpcn van de ckunumikalcdcn dh-
avond nog zouden bengelen aan de loog
van ))('1 HOR. De tomahawk blljkt dus 11I~-
sen het VRG en Ekonomika nog lang niet
begraven te zijn. Om hun knjgcrs wal Ie
mortveren. werd er door de 't...1W Boys'
viJI10111c.:~en nog wal 1Jt'loofd: VJn grJli~
pinten en Hmesstoestandjev 101 l'en grarls
skjrets. ·Hoka hé, VRGI·, gilt een uitbundrg
koortje VRG-chn'rlcader<;.

Flens

Ondanks de Amerikaanse roestanden
bleef I..k Intrasrrukruur van dl' rcchrsruden-
ten bescheidener dan her vorig jaar. Spon-
raad voerde immers enkele oppervlakte-
beperkingen door. 011 belene de Burgit."
van VTK trouwens mei om hun kreanvueit
in de hoogte Ie botvieren. In It'genstdling
101Nero. die in een bui van onspornvlteu
heel Rome platbrandde. bouwden de spor-
tieve jongeneden van VTK hel hele Forum ...
Romanuni weer op.een tempel. ecu half
amfileater en l'en kasraar van een obelisk
- waaronder hun volledig geauromauscer-
de kontrolecentrum }:ehuisvesi was, Hun
buren van de landbouwkring (LBK) hingen
zoals ieder jaar weer 'den boer' uit. Een
houten palenkonstruktie mei een levens-
grote hangmal bood hangple dcr aan een
horde SI)()rlbocrell die zich zo nler meer
hoefden om te kleden lussen de strobalen.

Ook hel logo van LBK, een levensgrote
varkenskop. trok ue aandeclu van iedere
dierenvriend, Een enorme groene slang. di~
zich over de prsre kronkelde, deed menig
loper verslijven WIJl angst en gaf het Par-
rnaciestanoje een ietwill dreigende aanblik,
~{aartlcntt:nît!"IJ),l;lwt!"rk van ium ~~-
dcrlj-apcecck' omwaarde men vlug een
gezellige hoop beddenbakken waar koppel-
tjes zich wet konden terugtrekken. en waar
zij die zichzelf wal hadden overschat. ' v-cr-
den vcrlest van hun loopkrampen.

Ambiance
Ondanks hel vertoon van de grote

kringen. slaagdcn de kleinere kringen er
behoorlijk in 01.11uil de schaduw van grote
broer I~ blljvcu. en ook wal sfeer de lucht

(JOIOMllllrtm Tim~Qm)

in Ie blazen, Wie klein is, moel groot zijn in
kleine dingen, en dus speeauseerden zij
zich voornamelijk in de voedselbedeling.
Mei nramtsu en vers fruils;Jp lokten zij dl'
voo;:t;ijgangers naarïlull duistere tenten.
De jongens van Salvasr hadden alvast geen
dopingkomro1e verwacht, en prezen luid-
keels hW1 potenneverhogende. gellambeer-
de Ilensjes aan, In hel tentje val) Hlsrro de-
den de kerstbomen, de kerstkaarsen en de
oudbakken teerten je bijna kerstballen kOI-
sen. De biologjestudcntcn kozen duidelijk
voor de groene aanpak. Hun -bewusuna-
kingstalldje' stelde een zoo voor: hel trallc-
werk evenals de dieren waren vervaardigd
van gerecycleerd matertaal. De utos-studeu-
ten hekelden wel hel feit dal hel VRG zijn

kanonnenvlees met een treintje en mini-
busjes vervoerde. Dit staat volgens hen
haaks op de deelstellingen van een sport-
manlîesraues voor studenten.

Pompstation

Een nieuwkomer dit jaar was Olkonde,
het centrum dat duekre opvang en onthaal
biedt aan mensen in krisissituaties en de
begeleiding organiseert voor thuisloze ex-
gedetineerden. Binnen de werking is er een
sleutelrul weggelegd voor vrijwilllgers, en
dal Lijn vaak ~Iw:lclllen. onder de hoede
van Pedagogie probeertic otkonde 11\(;1haar
slandje wal naambekendheid Ie verwerven.
Dat deed rukoude ondermeer door Heldl
Rakels ,* guesrstar uit Ie nodigen op de
za-urenjoop. onze nartenale judovedette
mocht hel stenschot geven, en nadien de
lelding nemen van een heuse openlucht-
aerobicshow waar zo'n rweehonderdvljfug
fine lij...en aan dectoemen.

Het helt' kenutsgebeuren werd aan el-
kaar geblazen door de rondbuikige musto
van d~ studcrucntanïare die her en der de
slandjC'5 opluisterden met sfeervolle ambi-
ance-nummertjes. Ook de DJ's deden be-
hoorlijk hun werk. Op hel tempo van IWI
lopende volkje beukte de metal uil de ahuu
verspreide luidsprekers. De beesten uit de
b.w;.:n van neverlee konden dil' nacht ulet
slapen, en kwamen maar meelopen "nor
xotcchcuke. dtc op die manier nog een ver-
dknd\' voorlaarsre ploars konden bernach-
ligen.

Als we het gemiddeld aamalgelopcu
rondjes van de afgelopen vijf jaar vergell]-
ken. moeten we toch een teteursreucndc
cvnluttc vastetellen dc sportivltelt van dl'
-auderu !W('ITIt gC~laiJg af. steeds vaker
wordt de 24-urcnloop geassorteerd mei hel
beeld van dl' student die r-erct aan zijn siga.
rct Iurkt. dan een rondje 1001'1om vervul-
gcm ach Ier hel standje van z'n kring een
hOI dog uil te braken. H(lJ)(;JiJkbljjvcn de
organlsatorcn ook in de loekom~t zoeken
naar een evenwicht tussen sport en plezier.

Bart De Schrijver
Tom Clarysse
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dntonete Iakkchrxju met veel joll.'zang,ge-
roep en fmaal ook een hk\c purtie vuur-
werk dat nog zo'n vijf rumuren de reeds OJl
proef geslelde adem benam,

werd door wma rondgezeuld. ï-chre lek-
kerbekken konden hun katorteen op reil
houden met de als beste gerecht verkolen
urarntsu van Hiswria en aomaota. Het ort-
glneelste S1andje langs de ptsre was dil jaar
her met varkenshoofd getooide boerenkot
\'.111LBK Volgend jaar een kmderboerderf
mogen we hopen?

Ten slolle waren er nog enkele 'Irc.lk~'
dk 2<1 rondtes aidraaiden voor 24 verschil-
lende kringen en hiervoor een niet 0e7W("("t
I(aining~pak kregen ter vervangmg van hel
oude. l-én loper 7_.]1 het deze wintcr alvast
tot ~kief schoppen: Piel Rl"indcl'> liep maar
lit't~1 150 rondjes. en won daarmee een
gretu skirei~_ Hopehjk breekt hij daarbij zijn
benen met. en is hij volgend jaar weer van
de parü].

Gehandicapten op de piste

Vierentwintig uren lopen op wieltjes
Net als I'oorgaattde jaren deden dit
jaar ook enkele gelrandicllPlen mee
aan de za-urentoop. Geen probleem
op zien. ware het niet dat enkele jaren
ge/edeu toen de omkadering qehondi-
capten I'a" de KU Leuven deelnam
aau lIergebeuren. stemmen opg;lIgell
om "'OOrlatlllde hinder van rolstoelen
op de piste te verbieden. Toen
gebe"rde 'tamelijk een klein ongeval
waarbij een gehandicapte 1';1 de bocht
gi"9 en op de piste belandde. Naar
aanleiding hiervan werd hesloten
soortgelijke akttviteiten i" de
toekomst Ie verbieden. Niellwsgierig
over de IlIIidige stand mil zake"
staken we ons licht op hij Patriek
!t1aÛèrf!.hoofavera.uwooraettfke van
Spora voor tie 24·/lre,,'001'.

V("d wijver kon hij on~ echter niet maken:
van vroegere jaren en regelingen over deze
matcru wisl hij nicb al. Hl; vond het op
zich geen probleem voor gehandicapten om
met ()f zonder ml~t(){'1op dl' plvu- te ko-
men. Btj eventuele obstruktie of een te
ho):1."konwmrane van rotsroefen zouden
bewaken wl."! eventueel kunnen tngnjpen,
meende hij. Wc vroegen ook Sarah Balde-
wijn~. dit" dit jaar voor de tweede keer deel-
nam. naar haar mening. Vorig jaar werd ze
nog met de mlctocl geduwd. dit jaar llcp 1:l"
11.'11mei behulp van twee srudemcu het
trajekt rond. volgens haar moet iedereen de
kans "riJSl"1lom deelte nemen aan Sport-
cvenemenren. Tuch begriJptle dal bij even-
weel gevaar Ingegrepen kan worden door
dl" bewakers. Zelf genout ze trouwens volop
van de ervaring: "Ik kreeg veel aanmoedi-
ging, hel was ecru 101." Hl"! grappigste vond
Zl' wanneer lernaud bij dl"Apolloonsrand
7cÎ: '0, maar dil" gaan keiveel tijd verllc-
zen." Pedagogte-Olkcnde eindigde op een
verdienstelijke achtentwiutlgste plaats mei
687 gelopen rondjes.

Om acht uur 'S avonds was het dan
zover: hel luJdruehrige Spekl,lj"d_dal een
etmaal lang vele ztelen beheerste werd
abrupt algloslotcn: wcg licht, wl."g muziek.
maar niet voor lang. AI gauw begon dl" tra-

Uitslagen
2"·urenloop

Skireis

W<ltat enkele Url"1Ivoor hel eindc in
de lucht hinj.( werd ook bewaarheid: Apol-
loon won ook net als vorig jaar de 24-\lren-
loop. met up de hielen. even traditioneel.
VTK en LBK Bij de nevenklassemenu-u
kregen (Kik de kleinere kringen een I..Ml~
om een beetje eer 111dl' wacht te ~1l"flCn De
migillcd~ll" d\}(Jrl<cd~lOI..bijv\l\)tbt'cld-
naar verhndt 'een half 110Ill]l)l.1lion'-

I.
1 Apclluun 90 ~

2 ,\'TK 1177
U:n..: 8')0

10lIu"ri.)o8~7, VRG ew- ~

• P,llJ<;collq:('Sll
Ekouomlka SlO

8 HI'llIg" Gt'f"~tI PIU~X 819
v KHL 790

10 Satvavt ~71
II ,\kdlCaIAZGILI.h. 761.
12 lnl..l"vddILUAK 759
IJ wtna 754
15 PulHiu 7-1')
te Citèf khw) 735

17 Thomas 'l.1vru\ 7n

" F,lrnlaCt'uti(',) 731

t9 ,\11.').;,1730
21) Terbank 729
21 Au lu 7l~
22 Cht'mikalG-cI\~/Ml"r""'lOr 722

2J Gn'l"nvelJ 715

" \1,·(ti",I(.Arnllonl,l 700

25 xno 697
2. UP 695 I" _27 Hlslrn 6'H
28 p,'dagogleIOikondf" 687
2. BI!)'! 666
10 K,lh'("h("II("a655
II , ui~ju)rKd",,~bet)! 646

Vierentwintig uur later
Na het rlOdlj.('·rondwn ...-ten In ,k n),)",I, b"IUkwll we eindelijk hel renuwccnrrum \'.111
dl-l,l-ufl'nl"np, hel kantoor van S'>llItr.l.ld in Jt" uuvcrvnotrc 'pnrthal. Daar Momf
Patrk k IX'mdll;>fe. een van d,' tWtT (II~lflisa.t"rt'n van hel eve-rumern. 011' It' \"U<HJ_ WC
vreegen hem ol dl' S~)<H1r.1iId"I,l'~lt·"nook dil i.l.H wen ITIl 'ukSf:~ genoemd kon

w"nkn
OH'r de llpk"m"lol \\,IS hij vrij "l'liUlI'IM'h: hij vcrc vachtte ongeveer evenvee-l ,rOn('f'>

CIlIOl'\.Ch."U\n·r~dL~HJrtb [aar. I-r waren ook geen Iln"r'o.-.Oafe problemen opgedoken hij
dl" orgauivatic De j-t-uren koneh-u Jit jd.H bov emhen unpakken met 'Til aantal
lUcuwiglll"d"n T'11 n'r,h' Wd\ het aanvangsuur van 1'UH) IJ \<:'rplaal't naar 20_00 11
omdat men ollldef"' het "'M'fJkn(" vuurv ..crk - In vn- van dl." \1jfl."ntwllllIJ-:'>h' \"'lJaardalC
.- 111hel schemerdonker had lI1o,'l("1Itewonderen.

11.'11tweede paktv SI>llr.auil meteen heuv ()'ht'I"hf('t,. 01'1(('7<'1 d.lIlk7ij d .. I(ulll'
ml'dt'wl'rkHlK van UI)'s~h, VOOIlnte-rm-tvervlaafden en mcr-vporuevehngen een unieke
kanv om 1'1' t!("/l' WiJl" een (diKIt,I.1H~r,).ll1tj(' "1<HImee 1(' pil.J..en. Uly,\i\ lorgdt· unmerv
voor een kousrente h,_'ridlll(l'\in)l O\"\'T d(' ,Iaml ven 7.Jk."n 111'het percourv- Elke kring <11
vl"rcni~inl-: IH'rll vernu-ld In een l.llwl. 1I.1a,1her aantal rondj"'" dat haar leden recJ~
gelope-n hadden. vcrder vond men "I' d,' \itc nog een aantal ,lrukcl\ met bijhorl'lIdl'
[010'5 terug. Op re}(('lmali!(l" IIJd'l1l'fl,·n went hrt vcrloop van dl' 24·uren door vllcgende
reponcrv w·c,I,)gt'tl. en we-rd .','\1 uk-uw ,ulikd op dl' ~itc' mgclavt.

Alleen ven het 'real 1'ld,·t)'·pwJ('ktl..wam met veelm hUls_Dat had ervoor 111O.'t,'\1

zorgen dal ooj, be\~es('ndl' beelden v.1Il"P hl"I parrour's rr-chtwn-cks hun WC"g naar het
Inrenu-t zouden vinden. Fen 'I"finl-: OWI dl' kabel t'u de kowbare apparatuur zaten daar
Haar verluidt \""lf iet\ IIISM"J),

Naar ja.arlijks.' K("w'>I,ntr putten alk deelnemende krtngen r-n ven'lliJlingen zich uit
in hel bouwe-n \",ln mdrukwekkr-nde kunstruknes nllld de phte _Pd!Tkk vond dit ja,lr dte
van "TK en Apolloon dt' <lrij;lIlt·,'hll.", j-en zcvkopptge jurv van Sportraad vcrkoos later
op ,10;- avond het bouwcel van un~.11,1lI"'mtt· Tl'n\lotlc was Dernaziere op~elt'}:l"n ever
tk kom~I'\',ln Heltli Rakcls die mct haar aerobic-lee bij de sportievelingen vee! ~lIk~~
nopnr.flC!iÖ.....,.fiii~twllöfnrwHnfVjiiwnbfdrYbI~~jtrfl--...
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Blues Lee leeft

"Blues en bier zijn onlosmakelijk verbonden"

DANSATELIER
Kleuterdans (3,5j)
KInderdans (Sj)
Predans (6j)
Jazz-dans

Klassiekballet
Dans-aerobic
Hlp-hop

FIguurtraining
Dansexpressie

NIEUW!
Hlp-hop volwassenen
Dansexpressie kinderen
GRATIS PROEFLESSEN

GEDIPLOMEERDE DANSLESGEEFSTERS
ALLE LEEFTIJDEN EN NIVEAUS

VOOR OANS-AEROBIC-FIGUURTRAINING-STRETCHING MOGELIJK
PER LES OF PER 10 LESSEN TE BETALEN

§:.1AAfl] ."':.1 iJ "~-U:.I.]i .. iî il).];t~iîI :UJ
INFO: DIESTSTESTRAAT 234 (vlakbij het station) LEUVEN

Tel. & fax 016/23 26 40

O,ue.f kan ook door jOllgt! gasten
op een doorleefde manier wor-
den gebracht. Niet alleen net

tdicheebeeid vat! de geketende zwarte
katoenplukker uit Mississippi is ver-
dwenen maar ook het [eit dat blues-
optredens soms snel gaan vervelen
door een Ie statige podittmact. Bewijs
daarvan Î!/ de Limbur9se band 'Blues
Lee' met zijn zange,..podiumbeest Ben
t.amörecnts. "Blues Lee is I/ere 10kill
you", Wij hebben er geen moment
aan getwijfeld,

veto: Jul/ir Ms/aan nog nitt lang m toch spul·
den jljmr al up 1Itl lkfgiall Rhythm 'n: BluN
!'nt/val In Pttr. Htt loopt gtsmtrrr/. nid?
een Lambrechts: -In r'eer spejen was dl'
verwezenlijking van een jongensdroom. We
zijn eigenlijk begonnen uil diven..e kleine
projekreu. Door onmiddellijk veel op te
treden en gesterkt door de goede respons
hebben we besloten onze demo op te stu-
ren naar Michel Dantëls. de grote man van
de blues in Stlgil.i. TOl onze verbazing
moehu-n wc direkt de Bluesparade openen
en kregen WI' goede kritiek in de pers. Voor
Je het goed en wel beseft, Sla je daarna in
Peer tussen Amerikaanse ronds. Dat was
voor ons een hele grote eer terneer omdat
wc nog maar twee jaar bestonden. Zelf
vonden we dat we eigenlijk nog IC onerva-
ren waren. Onze eerste reaktie was: dil
gaan we niet doen I Het is loch één van de
grootste bluesfesrtvals in Europa. Aan de
andere kant kun je zo'n aanbod natuurlijk
nlët weigeren. We hebben er veel ervaring
opgedaan. Toch spelen we even graag in
karces. Daar kan je beter Inspelen op het
publiek en komt het visuele van je optre-
een ook beter tor uiting .•
veto: Htl valt op dat meer en mur jongt mt-
Ilun de bluts rij" Baall Ipt/tII. wals EI FiJh en
Ilt mi !1tsplint IJlectricKin9~. Zijn dt bll/tl-
klichets Jefinilief ~rdwtntfl?
Lambrechts: .We zijn inderdaad geen ka-
toenplukkers .. Dat geldt gewoon niet meer.
Wij maken eigenlijk een ander soort blues,
een soon blanke blues, die plezant is en die
in feite wei.n.ig meer Ie maken heelt mei
het kit van zwart zijn ol konstant in de
miserie Ie moeten leven. Je kum je met
onze muziek ook goed voelen alhoewel we
natuurlijk ook onze serieuze momenten
hebben. Blues moet gewoon uil het hart
komen. Er zijn natuurlijk de hardllners die
beweren dal blues door een neger moel
worden gezongen, of dal echte blues uit

-

Amerika moet komen, Voor mij hoelt dal
niet. Ik luister trouwens zelt meesral naar
blanke blues omdat die nu meer en meer
de broesscene overheerst .•
Veto: Waarom sptlm jull/( bluf"S?
Lambrectus: .Dal b eigenlijk gekomen
door sommige leiders in de Chirc die ons
mei de muziek vertrouwd hebben gemaakt.
Voeg daarbij de grme aantrekkingskracht
die blucsnumek op ons uitoefent en het feil
dal hel één van de alternarleve muzlekgèn-
rcs 'is dal zich verzet tegen de massa. Maar
het belangrijkste Is loch dal iedereen er zich
op één of andere manier in kan vinden .•
Veto: Ikn Jt n/tl ball!J om op ten bepaald mo-
mtnl vastlt komen .mm door de beperktheid
l'lln dt mU!ltk· bluet gaal al fIItl vervdm, ltgl
men llitl UIIS.
Larribrechts. .Muzikoilal zit je nu eenmaal
vast in een bepaald bluesparadigma waar je
heel moeilijk uÎI kan treden, anders ben je
eigenlijk geen blues meer aan hel maken.
Als beginnende groep moet je hij voorbeeld
niet onmiddellijk beginm'n te ekspertmen-
teren als je aan de bak wil komen. J(' moet
eigenlijk eerst een zeker nivo nebben zoals
bijvoorbeeld El Fish. Je kunt dat vergelijken
met de leerjaren van een bluesband. je
moel je niet direkt aan moeilijke dingen
gaan wagen. Wij zijn ook begonoen met
ons eerst goèd in Ie leven door hel spelen
van blues uit de jaren dertig. Pas daarna
kan je beginnen mei het spelen van varia-
ties op een thema .•

«De tout van veel beginnende groepen
is hel direkt willen coveren van stevte Ray
Vaughn of Jimi Hendrix. Men zou beier
beginnen met onbekende nummers, die
onder de knie krijgen en vervolgens er een
eigen Imerprerane aan geven. Met Blues
Lee zijn we nu pas klaar om in de nabije
toekomst met een volledig eigen set uil te
pakken, nog steeds gekoppeld aan onze
eigen podiumhumur. Zo doen we nu soms
een rover van 'ayc of the 'J1gc!"',de boft~-
show illkluls~Het visuele is voor ons leer
belangrijk. En plezant. In Peer hebben wc
'Op de purperen heide' gespeeld, om er een
beetje in Ie komen. Dal was riskant maar
het lukte. tedereen begon mee Ie zingen. Ik
moet er nu nog altijd mee lachen .•
veto. wtlk wort publitk tnkktn jullie?
Lambrechts: .0(' gemiddelde leehijd van
OIISpubliek schat Ik rond de 35 jaar. Meest-
al zijn het mensen die graag een pint pak-
ken en die zjch gewoon willen amuseren.
Veel arbeiders ook die ln de fabriek gaan
werken. Blues en bier zijn onlosmekelljk
met elkaar verbonden. De laatste lijd ku-

10

men wel meer en meer jongeren naar onze
optredens kijken. Misschien komt dJt wel
als reaktie legen al bel muzikaal geweld
van de laatste lijd. Helaas nog Ie weinig
knappe vrouwen. Speel dus zeker geen
blues 0111 een knappe vrouw te verleiden I
Toch stijgt de interesse voor blues duidelijk.
nat merk je bijvoorbeeld op Radio I waar
nu elke avond in hel programma 'PIIi Pill'
enorm veel blues wordt gedraaid .•
veto: HII/esLu speelde in zotaer met de Belgi-
sche hiues-peetvader Rolal/d. II hIj een idool voor
julll~?
Lamhrechts: .Een idool Is een grOOIwoord.
We 7111eneigenlijk in een ander ctrcuh. We
houden trouwens ook van andere muziek.
Maar hij blijft naruurlijk dé Ruland van
Campenhout die bij ons veel Tl"Spekt af-
dwingt. Hij doet allijd wel tets speciaals.
Daarbij komt dan natuurlijk nog zijn charts-
ma en podturnpresence. We waren tijdens
het optreden wel bijzonder zenuwachtig
omdat je mei hem noou weel wat je kan
verwachten. Hij heeft 7.0 zijn dagen, en wij

hadden geluk dat hij er die dag echt zin in
had. Na hel optreden zei hij dal we dat 1101;
eens moesren doen. We vonden dat een
mooi kompliment voor een jonge groep .• ,
veto. Waar zou jt WlUm dal Bluts Lu staar
over pakw't!J vijf jaar?
Lambrechts: .Uitelndelijk was r'eer mijn
droom. Die is nu al verwezenlijkt. Je moel
echter ook realistisch zijn. Met deze bezet-
ting wordt hel gewoon heel moeilijk om
bijvoorbeeld tarcmanonaal door te breken.
W,e zijn nu el..~lmaal geen beroepsrnuzikan-
ten en we hebben gewoon Ie weinig tijd
om te repereren. Laat ons momenteel ge-
woon ons <lng doen en niet Ie ver vooruit
kijken. Tegen f'lieuwjaar zouden we graag
de stud!o induiken cm een nieuwe demo
op Ie nemen. Dan zieo.:we wel weer.s

Pascal Seynhaeve
Blues Ut kOllstrturl in THBlauwt Kater op 17
november. Illfo t') bctkingtll bIj ChrislOp"t op
011/:;;.78.33 of bij Jan: 011/5J.32.09. E·mailtll
kali ook, nnar hell.llmlb'«"'S@$flldmt.kul~u·
wll.ac.he.

•

Schrijven is zappen
Ot' ~pcgels hangen bl]na weer aan onze vensters. de gure winterlucht zal ons dra naar
binm'n blazen dis we dl' kno!", van de voordeur ömdraaten: tijd om ons in ons hoekje Ic
nestelen en een boek te 1('7.('n.Of zijn boeken nier meer van de tijd in onze Internet-
wereld? Een vraag die aan de orde komt tijdens hel kulturele prd,llprogrammoil ükOr-
Stuk, een pril samen werktngsvcrbaud lussen smc en Radio sccrotc, dat elke eerste
zondag van de maand georganiseerd wordt,

Het volgende onderwerp \~ 'Literatuur (71)' en voer! als gasten onder meer enige
korikeen van de jongste. hippe schrjjversgenerane ten tonele: Paul Mennes. Jemen
otystaegers en Peter verheler. De rode draad die hun korte levenstonde verbindt, Is het
programma 'De- Gebcunenisscu" waarmee ze de Vlaamse kunuurtempels gauw zullen
vereren. Virtuoze sampler~ als ee zijn. zal hen gevraagd worden wat de relatie tussen
schrijven en samplen is Is dit het einde van de Hteraruur of gewoon maar van de negen-
ucnde-eeowce. romanusene kurmopvarttng dal schrijven de allerlndividueelste uitdruk-
king van de aljenndivrdueclsre emotie is?

Een andere 8<151,Kamid vanhole. wordt onder andere ondervraagd over -aeuevue f
scnoooncor. een bock in de vorm van een Iheratrc wandeling door Brossel, dat hij
~m".!Lmet Koe~ Peeters sdllCet Dlmltti Leue _onderhoudt het publiek over 2ijn mono-
loog 'Mdura er de zeven rnagen der eenzaamheid' en dies meer; Jean-Peul Mulders en
Annlck Lesage ten slotte drongen binnen in de zwarte ztclcnrocrselcn van .rcne r-aoorr.
waarover ze een biografie schreven.

(be)
LtkOrStuk (2)vindt pl<Jats"p ::onJag tWK mwcmbu in Ik Shlcbar; ruSWt lijf en 'ZfWIIuur til
"""dl kSt/ijk uit!JCZoJnJen(lP Scorpi(l (J()(j !m) Tot9tlll9 gram.
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Een nabeschouwing bij Klapstuk '97

Bomen en Neanderthalers
ee achtste editie van het inter-

nationaal dansfestival Klap-
stuk zit erop. Net geen volledige

maand /tmg werden de Leut'l!lIse
podia overspoeld met in hoofdzaak
dansprodukties, maar ook tea Ier en
video kregen er een plaats. 111 de
marqe werd er ruimte voorzien voor
gl!jprekkell, le:;"gell en publikaties.
Dil afles was goed \'Oor meer dan
le\'cn,;g voorueëinoen en tienduizend
toescnovwerv. Oe kunstenaar. ....CII "et
publiek zijn weer /laar huis, tie rml
lijkt even weerqekeerd in de SllIcbar,
die zich echter al opmaakt \'oor de
openinqsweek \'all de nieuwe Stuc-
program malie volgende week. Veto
Ilolgde lIet [esüval \:an kortbij en be-
riante reed .. uitvoerig over de 1'001'-

stellillgen. Een bescheiden stand vall
!lIkel' 1/0 de storm.

In tegenvu-lling \U! de voorgaande
edilk' IJl 1995, werden de vourstclhngcn
rïlet onder een bepaalde 1l000ma "I rhcma
geprogrammeerd De taak en I.k duch!dlin-
gen van l'en urgJnl'Mie voor dans gaau
namelijk veel vcrder dart hel prewnteren
van \'oonldlingen ujdr-ns een rt'"\li\',ll
Sinds de jaren liJdltig I~de danswereld.
zeker in vlaandcrcn, ehp('nemicel ge-
groeid en geevnluccrd. Klapstuk ~I}('t'hk
hierin steeds l'en crg akucvo rol, nie! ;lIl.'en
met de Icslivah, maar ook mei produkuo-
nefe nndersteurung en zcvr r('(('1117l'1f, mei
een oplctdtngslnitauef. het Pertorrnauce
eauceucu Pregram Wep). Vand.lJg lijkt de
hedendaagse Jan, nch bmnen de poduun-
kunsten t.'nlg1.1Il~te hebben gckoncohdcerd
en i~ ('nigt' lellgelltKgzaamhcld sommige
chorcograleu en dilJ1~ksllVab IIkl \ rccrnd.
toch Is hO:Ivoor Iesuvaldirekteur Joh.,.,
RlTllJers van krll(1.J.11Ix-Iang aau It' t<>nt'U
dat geen cnkvlekunstvorm en ,ektOr nft't de
dam. in een vacuum ontcraar. *11-wil ook
c-cht laten 1..Iendal Non kunstenaar nkt db
een Nt'':1l1dt'rthalcr uit een boom konu
gevallen. Fen kunnenaar komt crgen~ uit
voort. En dat Is kIS dal heel vaak miskend
i~ geweest in d.. podtumkunsren. rcdtum-
kunsten hebben sowieso al weinig gehcu-
gen. En in de jaren tachtig is men bij ons
helemaal van serateh bt'gull!wn. Alsof een
kunstenaar alleen interessant IS als hij
romanuscn en ortgineet is en vanuit het
niets zh te scheppen. Ik vind dal allemaal
zo'n nauwekul dal ik daar echt niet tegen
kan". Deze preokkupane vormde in de
programmatic van het laatste festival de
rode draad, waarnaast je nog enkele zijlij-
nen kon omdekken.

Lokomotief

De hoofdbrok van hel Iesuvat werd
gevormd door de dansproduktles zelf.
voortgelrokken door een aantal grote en
gevesugde namen mct aan de andere pool
jonge dansers in opleiding, Parallel daarml'e
liep de 'EX'-lJjn, produktics van dansers dk
vroeger bij j.teve,llgde choreografen hebbt"u
gewerkt. wieT invloed nog steeds merkbaar
is. Daartussen wrongen zich een aJntal zijli-
jnen: prodllklies van kleinere Vissen, een
aantal video's en schijnbaar geïsoleerde
lea!erprodukties en enkele Klilpslukgelrou-
wen die voor enige kontinui'tCÎt dienden tc
zorgen_ Om in die wirwar klaar!e blljven
zien, werd er in 'blokken' geprogrammeo:rd,
helder gespreid over de verschillende
lokaties eu festlvalwek~n. Zo moest de rode
draad meteen word~n opgepakt tijdens de
eerne aktivileit, een presentatie van hel
werk van Jeanne Brabants, éminence grise
en grande dJme van de Belgischc dans,
wier werk velen onbekend is en wier in-
vloed vaak onderscha! wordt. Om prakti-
sche redenen konden de cahiers met
portIellen van Brabants, Fabre, De Keers-
mac:ker, Vanrunxl en Vandekl'"ybus niet

worden voorgesteld.
Dat ~tan">ChOlin rmneur werd echter

men-en goedgemaakt door 'Agon', één van
de meesierwerken van de Amcrtkaau
Georges Bölanchinc, door Hel Narionale
Beller: een I-Ia..stek Nederlands halietgi'Zel-
schap dat vee! werk van Balanchlne cp het
repertrure h["('(1staan. Balam.hine en diens
werk zijn in België nog ~Il~th grull' onhrl--
enden. in regcnvtelling tot 111 de St.ltt'~ en
in Nederl.1!ld, waar re~j)(.'l..li('\'ehJ]..tlt"t ~1'\\1

York City Ballet en Het Nationale Hallel 7tjn
werk blijven koesu-ren en opvoeren.
Samen me! !~()r Srravinvkv Imgd!' (il'orges
uatancntnc voor een aanral fundamenrele
venueuwtugcn in hel kla!»I(.'I-(.'hallel; 7iJn
werk hlij!t ()Cl" vandaag nog t'r~ lris en llJII

invloed np veel hedendaagse choreogrilfen
merkbaar, Iemand die haar bewondering
voor en bemvloedtng door Balanchlne met
verbergt, is Amanda Millet, die reeds op de
vorige cdlue re zien was en nu met haar
Prctty Ugty Dancecompanv een wonder,
mooie voorstelling afleverde, 11aAgtJll de
grootste produktie op dil fesnval. Haar
aanwezigheid trok enerzfjds de Balcnchlnc-
lijn door, maar bevestigde bovendien de
gemaal-Ie arusueke'keuaes van het fcstivill,
dal de produktie dan ook kopreduceerde.

Do: kanonnade van grote namen vond.
naast de ekspllciete aanwezigheld van Jan
Fabre en Anne 'reresa Oe xcersmacker.
vooral een echo in hel bataljon EX-en die
op dil resuvat mei eigen produktles aanwe-
zig waren, Zo vormden de ex-Gunning-
hamdansers Dennis o-ccnnor. Susan
Quinn en Gus Solomons Jr. een Irio dat de
pcrsoonlijke invlücden van Cunningham
trJchlle to: vertalen in een voorstelling, Een
ander trio werd gevurmd door I)e Keers-
maeker, de WOOSler Group en Sleve Paxton
(xelf ex·Cunningham) die elk e("ll solo
choreografeerden voor de ex-RoSilS danStr
Vincent Dunoyer, een voorst("lling waartn
het vocabularium van de makers hand in
hand ging mei dat vau de performer.

Andere EX-o:n vormden Maria Voort-
man (ex-Fa breI mei een wa! oudemlamse
solo en Anouk Van Dijk (ex-MilIer) met
een erg lrisse voorslelling. sameo met
BenoÎt Lachambre (ex-Stllart) één vao de
betere prodllklies van het rest~al; Jennifer
Lacey (ex-Warshaw), voor het eerst io
België met een bij momento:n sterke Jlro-
duklie en tenslotte Emio Greoo (ex-Fabre),
ontegensprekelijk de publieksfavoriO:I en de
vermoedelijk krachtigst(" topl)Cr van het
reslival. Da<lmaast kregen Klapsluk-

verceaucn Alexander aaervoe«. die vorm
en beweging nndervoekt in erg varterende
voorstellingen, en Lynda Gaudreau. die het
lichaam van de da neer meer dan ooit als
een kunstruktl .. van hOIteIl en vlees voor-
stelt uok de kans urn hun laatste werk voor
IL' stellen

Ex-Ex

Een eermale plaatv werd ingenomen
door Jan Feb re, die met zijn 'Ot' vier tem'
peramenten prominent aan welig wav. De
cyclus, waarvan twee delen "I' hel festival
werden gekreëerd. werd gemaakt voor vier
dan'K"f'Smet een anÎ)liel- verteden bij
rabrc: vtarc venrunxr. Wim Vandekeybus.
Annanurl van der Pluijm (allen ex-Fabre]
en Rcnec Cepraij tnog ~tet'd, Fabre}. Hier-
mee wordt de EX-lijn lelh tot ('0:11 vlrkel:
e\,ddther~ die cpnu-uw nU'1 hun vroegere
choreograa! samenwerken Tu,eh wordt hel
dubbele elo.-prcfi" niet gcncutealtscerd: hel
danwoccbulanum van de diln'>Cr In kwestie

rnaaki integraal deel uil van de voorstelling,
hel bbjven dus ex-ex-aansen. Mdar hel is nel
daarin dat gabre's twee ureuwe solo's wat
teleurstellen. Oe verwaclue choreografische
rijkdom die de verschillende kornbrnaucs
zouden kunnen hebben opgeleverd, blijft
achterwege. Mede door de dwingende en
tcatrofe scenografie verliezen de solo's aan
dan50111\('en esteusche kracht. nel wat
sabre's vroegere choreografieën zo tassme-
rcnd maakte. Hel is overduidelijk dal Jan
Pabre momenteel 011zoek is naar een
nfeuwe vormentaal en een nieuw publiek,
Daarbij rijs! de vraag hoeveel krediet hij
van zijn huldig publiek kan vragen en of
7.ijn recente produktles. ondanks hun
hogere toegankcljjkhcidslaktor. anisnek
nog voldoende te bieden hebben om een
nieuw publiek aan te spreken. Niettemin
blijh Jan Fabre voor Johan Reynie~ een
belangrijk kunstenaar die zi~n plaats op dil
festival w("1degelijk verdient, OndJnks zijn
repuIatie blijfl het arlistleke rlsiko echler
even groot als bij d(" nog minder bekende
nOImen. lIlaaT is zijn promotionele impakt
veel groter,

Forum

GrOle kanonnen zoals Jan FJbre, De
Keersmacker ("u zelfs Mll1er scheppen
zowel voor het festivalpublIek als voor de
deelnemende kunstenaars ee-n zeker ver-
trouwen, maar ook zij hebben soms nog
nood aan een festival om hun werk aan
een jonger publiek voor Ie slellen. Ook kau
hun werk als 'katalysa!or' fungerell om het
werk van jougere choreografen toeganke-
lijk te maken voor een ruimer publiek. Dat
hel werk van deze laatsten daarbij SOmS
positiever wordt onthaald dan dat van de
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gereputeerde 'groten', kan hen aücen maar
ten goede komen. \1oolc voorbeelden hier-
van op dit ïesuvat zijn dl! produktles van
Anouk van Dijk en Emlo Greco, die op dit
feilivo11het venrouwen van Reynkr~ beves-
ngden en dat van het publiek wonnen.
Hiermee is boveneten aangeloond dat
Klapstuk crin g(.~IJJgd i~ haaf jongeren-
kapitaal te verzilveren, zodat opnieuw
jonge choreografen aangetrokken kunnen
worden lOt hel festival. '

Outsider bij \1 hstck was Jan Rltseme.
-een eillCn7inni~ tenrcrma ker die aanwezig
wa~ met een zelfgedan~te, felgesmaal-te
>;oln('n mei een voervrellmg met de laatste-
jaarvruderuen van P.HI5, novendten Sion-
den de Pans-eruderuen, samen met de
eerere lichting van Pep, in voor een reeks
il11prIJVi!.alie\tlijden~ dl' ('('rsto: week Daar-
mee is de sir'~'1 rond' \1;'111srudcmcn in
\II,leiding, over jonge rhoreogratcn lang ...
il1ll'rnalionJlJI gercnomcerde namen rot
grote inS[lit)toren jussen al dil dansgeweld
stonden de n~e!' a-arerproduknes ietwat In

-

~;

de schaduw, Stan braclucen sterke Bern-
hard-vertolking en Ralmund Hoghe was
opnieuw aanwezig met een erg persoon-
lijke, reetrele en mdrlngcude voorsn-Hlng.
'ren slotte werden er nog drie vitlcopruduk-
ties getoond: het vormelijk strakke en tech-
nisch verfijnde 'Ogni Pens! Vola' het eerste
deel VJIl een trilugie V.l11Franck en Van
Dcssel. het eksperiruentele en bevreemden-
de "The Way of me Weed' van Misouen,
Lambrechts en Quirynen en hel amusante
en felgellrezeu 'Dialliistory' van ortmen-
prez.

lil de randprogrammatie kende de
tweede editie van -Le Cercle' - een
gesprekkenforum mei dansers, choreo-
grafen en critid - echter bijzonder weinig
sukses. Hel publiek noch de pers vond de
weg naar deze loch wel gezellige lokatie.
Ook de biblioteek. nochtans t'eu erg rijke
verzameling aan dJllspublikalies, w("rd
amper geraadpleegd. Oe aandachl voor en
de verkoop van de publikaties die in het
kader van dil feslival werden uitgegeven
(een bundel ~ssays van Rudi Laermans en
een nummer van Dictsche Warande &
Belfon), was eveneens miniem. Bovendien
was de aangekoudigde CD-rom - pro,
grammaboekje, promotiemiddel en
souvenir-gadget tegdijk - pas klaar in de
laalste week van ho:t festival. Ironisch
genoeg was dat ook net hel moment WJar-
op de nalionale pers het festival dood-
zweeg; de laatst(" produktles werden niet
meer gerecenseerd, tot terecht ougenoegen
van direkteur Reyniers, die nu op zoek Illag
naar een opvolger, alvorens zdr naar het
Ka<lÎthealer Ie vertrekkcn.

,
Srunt;! Van Moer
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Morelli wil gelijk respekt voor sektes

Jahweh of Jehova
OU"t Morelli doceert retteieuze

geschiedeni.ç aan de ULB, lIeeft
Ollgf!lIeer- 90 kleine religieuze

groepen, veelal sektes genoemd, bestu-
deerd, til was ook aktief in de parle-
mentaire ondertoekskommissie rond
dir onderwerp, Haar onderzoek deed
haar meer twijfelen aan de scheiding
die me" maakt lussen deze kleine
groepen en de grote 'multinationals'
van de religie. Ze verwijst daarvoor
vaak naar het katolicisme utt haar
kindertijd: "Het religieus radikalisme
dal men de 'sekten' zo verwijl, ver-
toont veel gelijkenissen meI liet katoti-
cisme vml dl! eerste lIelft \:Qn de twin-
tigste eeuw in onze kontreien . ., [ti
haar recentste boek venvijl u alle cri-
teria om de 'goede' religies te onder-
scheiden van de -stecme' sekten ineffi-
ciënt te zijn. Daarom pleit ze voor een
gelijke behandeling van alle religieuze
overtuioinqen en teqen de praktijken
van de sekteteqenstanders die ze 'de
antisektelobby' noemt. Naast deze or-
gmlismies krijgen ook de pers et! de
wetgevende orqanen een veeg "i,de
pa".

Ben eerste pum dal Anne Morelli uitvoerfg
bespreek ..t is de gevoelswaarde die in beo
paalde woorden lig!. Ondanks hel feit dar
nooit Iemand een nauwkeurige deüntne
van sekten heeft kunnen opstellen. worden
ze veelal gcessodeerd met allerlei schande-
len. De woordkeuze als het over sektes gaal
is anders dan wartneer men over gevestigde
religies praat en roept pejoratieve konnota-
lies op. Ook de pers vergrijpt zich hieraan.
De 'liturghchè gewaden' dit' sektes gebrut-
ken. worden Simpelweg •verrnommtng' en
'prullaria' genoemd. Een jou rnalist zou een
dergelijke reruunologte profeseinneel niet
eveneven Indl!"" her In vcrband mei één
van de gevesugde religie gebruikt l.OLI wur-
den

-.

Anne More11i probeen in haar beloog
al te rekenen mei een aantal clichés die ge-
bruikt worden om aan te durden dat sekten
slecht zijn alom sekten te onderscheiden
\ an andere religies. Zo worden sekten er-
van beschuldigd personen te rekruteren en
hen zonder enige tsoctate) bescherming als
slav..n te laten werken. zeer kapitaalkrach-
liS 11'zijn en hun aktlvlteltcn 11' omplooien
in uiterst duistere omstandigbeden. Daarbij
zouden 71' eveneens uacmen hel seksleven
van de volgelingen te bedwingen. hun per-
soonlijkhetd af te nemen, blinde gehoor-
zaarnhcid af te dwingen en gebruik te ma-
ken van Indektrinatie. Stuk voor stuk ui
Morelli deze 'beSchuldigingen' analyseren.
zonder ze te ontkennen. maar aan de hand
ven voorbeelden je proberen te overrulgen
dal deze kenmerken evenzeer terug te vin-
den zijn binnen de door ons zo gewaar-
deerde grote religies.

"Sekten en religies zijn ongetwijfeld
moellijk te definiëren en van elkaar Ie on-
derscheiden. want", zegt ze. "ze hebben
vergelijkbare praktijken en een onderscheid
maken op basis van raüoneureu is onmo-
gelijk. - Hoewel de verleiding groot is om dil
welte doen. bijvoorbeeld door te zoeken
naar objektie ve criteria als de ouderdom en
het aantal gelovlgén. Is dit geen legitieme
praktijk. Ook de geloofsovertuiging Is geen
cbjeküe! element van cndcrschejd. Profes-
sor Dobbelaere sprak zich in dle zin uit
voor de Belgische cncerzoekskommtsste.
"Alle geloofsovenulgingen zijn per definitie
trrauoneet. maar wat we altijd hebben ge-
kend beschouwen we als ernstig en 'nor-
maal' en wal we vandaag ontdekken. als
dwaas en 'abnormaal'." Door de kemplex-
held van de materie 71jn bepaalde mensen
zich gaan koneenneren op de gevaarlijke
sekten zoals bijvoorbeeld de Prnnse par!e-
mentatre onderzoekskommtssre die werkte
met schadeljjkshetdscmerra dat deed,
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Morelli beweert daarentegen dat dit eigen.
lijk gewoon de klassieke elementen zijn van
de sckrcdcûnute. die even goed op grote
rdigies van toepassing zijn, Als het om
'schadelijkheid' gaat, zijn sekten volgens
haar maar povere amateurs. die verbleken
bij de grot!" godsdienstmultinationals.

Keurmerk

Een ander probleem voor de sekten is
dat er meer aandacht wordt besteed aan
hun JurIdische problemen dan aan soortge-
lijke problemen hij andere religies. Hiermee
wil MorelIl niet tnslnueren dolt deze groe-
pen wille!' dan wit zijn. wel dat ze door de
politie voortdurend in het oog gehouden
worden, wat kriminalisering meebrengt. Ze
ziel een grool verschil in behandeling: "Hl]
sekten geldt een beschuldiging al als bewijs,
en ze wordt dan oek breed uitgesmeerd in
de media."

Moretli hekelt evenzeer de strategie
van de Bclgi~che Katolleke Kerk. waarvan
ze zegt dar ze oflickd de cukumene preekt,
maar die een onbuigzame houding tegen-
over nieuwe religieuze bewegingen aan-
neemt Ze staalt haaf menmg mei een bij-
lage na mem hel aartsbisdom uit 1979 van
de hand van Denaux, waarin een aantal
klassieke stratcgreen om konkurrernen Ie
diskrediteren gepresenteerd worden. Mo·
relli verloor mtsseinen de meer recente Uil'

spraken van Denaux in her ujdschrttr
'Cumrnunio' uil hel oog. waarin hij wan r-
schuwt voor groepen met een sektarisch
profiel binnen de Kerk,

Antisektelobby

Anne Morelli trekt sterk van leer tegen
de arutseku-norgautsatfes die internationaal
verenigd liJII ln een vertakt netwerk, die
leven voor en door de jacht op sekten en
overal dezerroe meroden gebruiken. le pro-
beren all!' rciigkulC' groepen'. bullêiîdl~
gmte klassfekc religies, in diskrediel Ie
brengen en brengen desinformatie (bijvoor-
beeld n...er hel opblazen van het aantal vol-
gelingen van de minderheidsgodsdiensten).
Daarvoor richten ze zich op de media. de
politiek .. en de akademtsche wereld. Ook in
Belgie zou deze lobby sterk vertegenwoor-
digd zijn, en in verbinding slaan met de
traditionele zullen. zën van die orgarusaues
is het Adif (Assodation de pëtense des In-
t':rêls des I'amilles) die hel recht wli knjgen
om namens echte ol vermeende ~Iachtoller~
te getuigen voor de rechtbank. Het Adll wil
daarvoor zelfs substdfes krijgen. -uci is er al
in geslaagd geprivilegieerde relaues aan te
knopen met een groot aantal journalisten
en is geînflhreerd in de Brusselse politiek,
schrijft Morelli.

Welgeving
Zowel de amtsektentobbv als de grote

godsdienst monopolies zouden wetgevende
initiatieven op Europees en op nationaal
vlak proberen IC beïnvloeden. Hun Europe-
se inmenging is tweeledig, v indt de auteur:
enerzijds willen de oude religies dat hun
spirituele bijdr.lge als fundamenteel wordt
erkend, anderzijds willen ze de ontplooiing
van nieuwe religieuze bewegingen beletten.
Meermaals is er al opgeroepen tol waak-
zaamheld ten opzichte van jonge religieuze
groepen op Europees vlak, In maart 1996
ging bij ons de parlementaire kommissie
'ter bestrijding van de onwettige praktijken
van de sekten' van Start. en diende in het
voorjaar van '97 haar konklusles in. De
kommissie. die: tegemoet wilde komen aan
de Europese etsen op dil gebied. moest on-
derzoeken of de bestaande Belgische wet-
geving volstond, De kommissie meende van
wel. maar ze raadde aan strenger tee te
zien op de geviseerde bewegingen,

Verder pk-lne Ze voor een betere lnlor-
rnatie naar jongeren toe, en hulp aan ex-
aanhangers. wilt lljkt öp de euschc kode die

professor Dubbelaere voorstelt Ze wil ook
een verbetering van de tmernattonale sa-
rncnwerklng met Interpol. De kommissie
stelde evcneens voor een onafhankelijk en
neutraal observatorium op te richten. waar
Morelli geen bezwaar legen heeft. Dal ob-
servatonum zou de opdracht krijgen om
vco ....telten te doen aan regering en parle-
ment over hoe ze de ge varen van bepaalde
eektarische praktijken beter kunnen indij-
ken. Morelli berreun wel dat de kommissie
het niet kon nalaten nieuwe ~pcdficke
~1F.lrrëcht;'lijke bepàllngcntc ~u~)!erereii

Morelli stelt de huidige publieke houd-
ing tegenover sckren terecht en goed nn-
derbouwd aan de kaak. Die houding zou
neutraler moeten zijn. zoals die tegenover
de grlJle religies anno '97, Waar ze echter

de praktijken van sommige sektes wil ver.
goelljken door ze te vcrgelijken met deze in
de Kerk van vijflig jaar terug. gaal ze uit de
bocht. Nu worden dergelijke praktjjken so-
wieso niet meer geduld en is aldus enige
waakzaamheid legenover sommige sektetre
praktijken wenselijk. Bovendien ziel Morçl-
li SOIru over hel hoofd dat er evenveel krl-
tiek komt op de sekten binnen de Kerk.
neernaast reikt ze vee! emotionele anekdo-
tes aan over de Kerk zoals ze die in haar
ktnderjaren ervaren heeft, maar daarop kan
het toekomstig beleid legenover sekten
uiteraard niet gebaseerd worden.

Bart Andrtes
'Open bn'rf aan Je sekte I'Qlf dl' stkll'lt'!ltllstan-
dtr'S' I'an Amlt Morrlli vi'ruhtm bij Bpo. Hfl
ket!f 450 frlJnk.

F
~ Unieke educatieve aanbieding
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voor studenten en professoren voor th uisgebruik l

Windows 95 upgrade
of Windows NT Werkstation 4.0 UK, FR of NL
Office Pro 97 UK, FR of NL
Developer tools
(visual basic 5.0, Visual C++ 5.0 en Visual J++ 1.1)

2.490 incl.
3.990 incl.

3.990 incl.

Wat moet u doen?

U koopt de Microsoft licentie van uw keuze.
In de doos vindt u o.a. het formulier dat u dient in te vuJlen,

te laten afstempelen door de uniyecsiteÎl
en op te sturen naar Microsoft die u dan de CD bezorgt.

Bij aankoop van Office of Developer tools in de K.U.Leuven PC Shop
krijgt u cen gratis ticket Studio Filmtheater in Leuven.

Access
Opperristraat 13 - 3080 Tervuren

tel. 021766 04 88
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Vier themahuizen steken van wal

Op thema's kan ie bouwen
~ or;9 jaar- Iruft de universitaire
~ overheid hel licht op grOCI! ge-

zet voor de realisatie va" the-
malsuizen. De;:e huiren zoude" ee»
kombinatie moelen vortm.''' van Ja-
",e"WOl/ell in groeI' én de gezamelijke
inzel voor feil wetbepaata thema. De
bewoners g(/all liet tlJgt/genlellt aan
om minstens ëénjaar Ie werken (um
initiatieven Oller CCII onderwerp dal
heli IWIfIll lUUI lIet //(/1'/ ligl. Dit jaar
zij" (Je eente vier mematsutzen wm
Leuven 0/)9(',\'orl,

Ikl id"t' \'.l11 tht'lllahui/('n I' OIl"'<I<ln 111
1972 in Louvaln-La-Neuvc. vanuit een
gebrek aan anunatte np de umvcrvitatre
sne. En h ..., had ,\1"'\'\' t't'lI honderdtal·,,(lI ..l,]·IHUJ(,I~·werken vandaag mnd een
vertereu aan maarsrhappebjkc themas ol te
z..ncn kulturele en oltllU""'lTIl:nhprojellell
oppoten. Waar de lnvpiratic gevonden
werd in touvern-La-xeuve. lagen de mo-
ticven om in Leuven met rhemehuben te
starren anders dan bij hun Fr,lIlSlalige kol-
lega's. Ten eerste was en is er hel veelte
beperkte aanbod van gemeenechnpsh uizen
in Leuven, waardoor de unlversltatn- over-
heid bereid was orn zelf haar steentje bij Ie
dragen aan een verhoging van hel aanbod
van Leuvense gemeenschapshuizen. Teil
tweede de bekommeenis om hel sociaal
engagement en de sensibillscrlng rond be-
paalde thema's bij de studenten aan te
wakkeren - of in het ulficiële cutversnatre
jargon: de begeleiding van de karoueke
intellektueel naar een (toekomstige) waar-
denbelcvendc rol in de maatschappij. Wat
er ook van zij, het themahuls lijkt ten aan-
zien van het doorsnee gemeenschapshuis
een meerwaarde Ie bieden: het samenwo-
nen is lege/ijk ook een samenwerken rond
een weIbepaaid rhen

Afgeleefd

Nochtans werd de realisatie van hel
nobele Idee van hetthemahuis verleden
jaar een bijzonder moeilijke bevalling, Hel
aanbod van gemeenschapshuizen uubrer-
den berekent voor de uutversttett immers
huizen aankopen, en daar wrong het nnan-
cléle schoentje. Een aankoop van bijko-
mend patrtmomum berekent binnen een
opgesteld budget voor srudcmeuvoorzje-
ntugen Immers automatisch een besparing

op andere pU~II'n. zoah onderhoud \an dt'
reqdemicv, IAhna-)v(,t:din):, \Ud.lle d'l'n~l'
verlemng.. Daarnaast waren er nl)1(dl."
twijfels dit, voortkwamen uit sk-chn- er-
varingcn met 'ilr):d\'dd~" gt'mt'.'n~(hap~-
hulzen In t.le jan-u '70-'80, 1"'1 uncurdehjkc
re~uh.J,u van del(~ bevlomrneringcn i, ITII

ah\'alhlelH.lo: houdin.: 1t1I1\H').:I' d"~ unlvt-rvi-
talrc overheid In 1)1.1,u,van inH, ..n-rtngen
in nieuwe htriwe~tin).:, 7iin er In !WI'l' reel-
duntk-v enkck verdh'plngcn tcr bl'~r11î!.k(ng
gesteld voor dl' themahuizen. Bij sukw.
word: een nlrbrcidtug \ on In't PlUjl'!.t in
overweging gt'nOIlll'tl,

Kulinair

"ong dkalk'nlll'J.lar "ln er vh-r prejek-
ten ingediend. Fen ,','r'H' tlu-mahm .. ,leIl
mei hel onderwerp ',nlidalrt' wercldckono-
ruk' de derdt'\\'crd.lprnnl.'malid, centraal
in haar werking, Hon(li.1llll'l1ell van de ..c
lienkoppige greep is ht'l openhouden van
een wcrcldwinkehtje} op de cltë Arc"ntwrg
met dis JoclJlublid. de Cue-bewoners (en
hun vrienden en lennissen). Daartoe i) al
het nodige promotiewerk in de verschillen-
de woonblokken gedaan. ~I~I themahuls Is
echter meer dan hel vervutten van de kult-
natre genoegens van de susdeuren legen
een eerlijke prijs. liet is ook de bedoeling
de studenten op een meer edukattcve wijze
aan Ie spreken omtrent de Noord-Zuidpro-
blernattek (bijvoorbeeld door de program-
malie van films over de Nourd-Zuldverhou-
dingen). Tegelijk vormt deze groep een ge-
meensehapshuis van de Universitaire Paro-
chie (UP), waar de klcrmocn ligt op het
samenwonen en hel samen geloven. De UP
herbergt-een elftal projekthulzen die vanuit
een kristelijke inspiratie maatschappelijke
thema's aankaarten zoals bijvoorbeeld mul-
tikulturalisme en het leefmilieu. Kotpastors
ipe1elWü hun wcd;.iJli,..c~~tt'1l'J.l''r 1
rol,

Twee themahulzen zenen zich in voor
de problematiek van kansarmoedebesm]-
ding. Hel eerste huis wil als Informaueka-
naal fungeren tussen de studcrucnbcvol-
king enerzijds en de bestaande werkingen
en projekren cmtrem kansarmoede andere-
ijds. Dil vanuil de vaSl5lelling dolt Leuven
mooi opgedeeld is in twee segmenten: het
eerste grote dee! waar de student een veste
srek heeft in het ven rouwde SI<ldsbecid en
hel kleinere én 'armere' tweede deel (de
drlehuek Brusselse SlfiHIl - Ring - Vaart-

Terbank start proefprojekt komposteren

Afvalselectie bii studenten
ee Raad voor Studentenvoor-

zienillgeIJ (RVS) neeft naor
aanleiding van de jaarlijkse

begrotingsdiskussie de werki"g van
Ilel Sensibiliserillg· ell Informatie-
ce"'nml (Sic) rond mobiliteit en mi-
/ie" herziell, Het Sic is ontstaan als
in/lol/delljke aanvulling bij vzw velo
(Veilig en Ekologisch in Lel/ven Op de
/ieti"'), De s,,,den'en vreesdul immers
dat de werking van Velo gereduceerd
zou worden tot een fietsverhullr-
diens', Kort "a I,"ar on,s'aan werd
liet Sic overgeheveld tlat" SlIldetltell-
voorziellingeu, Deze verschuiving
zorgde meermaals voor een aan'al
hef'ige interne kotl/1ikten, Tegelijker·
'ijd werd ook het ak'iegebied van liet
celltrltm ui'gebreid, miliell werd
steeds meer los gezien van mobiliteit
en kreeg eell belangrijkere positie_
Zo'n twee weken geleden besliste de
RVS echter de milieu werking weer af
te bouwelI ten voordele van I,e' luik
mobili'eit,

Door de toenemende aandacht voer de
negeneve gevolgen van de mobtlhehcpro-
blemeuek achue de stuurgroep van hel Sic
de lijd rijp om een uitbreiding \lal! een half-
tijds 101een vohijds mandaat Ie vragen.
Deze uitbreiding dreigde even de werking
rond milieu - eveneens een halftijds man-
daal - in hel gedrang Ie brengen, maar
aUe frdkties lijken zich Ie kunnen vinden in
hel aangenomen COIllI)romis. Hierin wordt
immers gesteld dal de verantwoordelijke
voor het Sic zich full-lillle met mobiliteit 7.il1
beZighouden en d.11men voor 11etgedeelte
milieu met Ilrojeklen MI werken. Een aan-
lal Viln deze projekten werden reeds o]lge-
Slan en vereisen de nudige opvolging,
Enerzijd5 heb je de afvals!udlc waar meI!
eind vorig jaar meI een nulmeting van start
is gegdan, en anderzijds zijn er een aamal
konkrel!: initiatléven rond afvalpreventie
en -selektie opgestan.

Mest

Eén van de!!:' Initialleven Is het jlroef-
pröjekt 'Komposteren' dat vorige week
maandag in de studenlcnresidetHie Home

straat} dal veelal een grote zw arre vlek i~ 111
hell{to~rafi:.<.h geheugen van de doorsnee
saudent. De 'Ilüs~ing link' zou daarbij mul"
ten worden opgcc uld door de themagroep
- die vlcctus UIt lt-, personen b'_.~ldJt Ol<'
link' zou het I"ulgcnde inhouden: her dan

bod van vnjwilhgcrswerk bekendheld ge-
ven bij dl' studenten en de gerll1ere~SI..·er.kn
laten doorstromen naar de konkrete kans-
armoedewerkingen Daarnaast \'er<;trekkl'n
1.,' mfnrtnatle over akrtvueuen van dergebj-
ke werlingen en proberen ze de ~tud{,nten
te ~ell~ibiliSen'tl rond her kancarmoedepro-
blcem. Eventueel werken u' 7('lf al~ vriJWil-
hgcr bij de projekten of tnstclnngcn dil'
rond kan-crmoede werken

Het tweede themahuls nclu IKh op de
kunkrcte werking van Povercllo. een orgc-
ni\.ltil· dil' Instaat voor rn.1.1Itijdl~'rdding
voor en sociale opvang v..1Il kansarmen. II,'!
i. de lx'docling om LÎ(h als groep in Ie 7('1
ten voor .llIerki akttvuerteo <ik 7ich alvpc-
lcu in en rond Poverello. In tegen~l('lIing
tut '\J1I1f11ig!:andere themahutzen ligt de
klemtoon hier voorat or konkrete ~lli('
binnen een bestaande werllllS_ Hf'! doel-
publiek ven deze Io:T()\'P i~dan uol utcr zo-
Leer hl;'l studentenpubliek maar vooral de
kansarmen zelf

God

Temloue is er hel themahuis dal 7ich
met de naam -stadrhuls' heeft gelooid. Hel
wàl rond het projekt 'een stad 0111in te
leven/wonen'. Hel idee van een 'stadthui)'
is in de vlamingenstraat 116 onlstaan, waar

Terbank van stan ging. De komposteer-
Installatie van Interleuven kan jaarlijks zu'n
50.000 IOn GFT-afval verwerken, waarvan
ongeveer 30,000 ton uit hel OIrrondiSSclIlcm
Leuven komt. Deze verwerking veroorzaakt
echter heel wal hinder voor omwonenden
en is vrij kostelijk, wdill dl:!stad steeds
meer het thuiskomposteren begin I IC pro-
mOlen. Aangezien men bij Tcrbank duide-
lijk bereid is om rond dfvalpreventle en
,seleklie Ie werken en het komplex omge-
ven i5 mei groen, beslisle men om er mei
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een aamal groen &t'lIl\llin:erde projekten
verzameld zijn onder de naam 'Ginkgu Bi-
jcba'. On vanuit de vd~tSlemng dal er geen
enkele rnstanue is dre nch bezig houdt mei
ht'l ~Iad~ll'ven an stch. De bedoeling is bij
«udcrucn ten inwoners) de aandacht te
vestigen op de leefkwahtelt in de stad. Hel
~Iild\ll'vcn wordt daarbf vanuu een veel-
lu-Id van perspckticven benaderd. Verwacht
maar thema's als verkrottmg, stadsubkul-
turen. natuur in de stad. kunst in dl' stad. ..
Zo ~1.1ater bij\loorheeld een eoüoqufum
rond ~lad~klJlt\lur op hel programma met
prikkeh-ndc thema's als 'stad en seksuan-.
Iel", '~IJd en vöedtng". -ovcrlevlngsrrareg!e-
en in de slild' en 'God in de stad'. Ter finan-
cicrlug van de plannen hebben de stadt-
huelcdcn :l3c11 lij(kn, de xomcrvakarute
bc ..ig twho;KlPn met een massale kweek
V<l\1plantjes. atnnenkort worden 7.1' 11' koop
"Jllgd1l"('n. Dit 7,l~( oll~a,1ngenaam neven-
dkkt een ~rgroenmg van de doorsnee
Leuvense vensterbank hehlx ..n. U bem ge-
waarschuwd. ~..

Hans Neets
Wil je II'ru/d\llIlktlpr(lJllkltll \;UIIhet thema-
lum 's<>liJ.ziu wt'rdJt'k(,lIrJmlt' K.(lpr'n,Bol dan
/laur- Wtrt'IJlI'tllktl Cf/i AmtWrg. bltlk 810,
,.,,,lt/lwldillilll I, JOOl Heverlee, oIfbt'11J_/},/4
St" Jt gtl'lfItrnst'trd in lilt of alldrTt wrm 1'<111

I"';)willl:ltmt-Trl:: rlJ/lJ l::allU1rm<Ndtbesln)Jtll:J.
Jan wa",JtI it Mr naar Rtsidtnril.' Si/lI·Kutlla·
nne. SI,Ii.ss/raal 2, J(}(JO UIlI'(II, of bd 19 17,8J.
Gtmtt'f"tsSurnrn lil kn van dt andtrt rwt't

themahuizen. ",(I1Jtl! zich htst naar hi'tulfdt
odrt's als VUil het voor.i/aand themahuis of bel dt
,rulllnurs 2J.06.04 of 82.45,98,

een eerste proeFprojekt rond 'komposteren
op studenlenresidentics' van Sidn IC gaan.

Dichlbij de keuken heeft men aan de
hand van een aantal afgedankte trelnbîls
een komposIbak met IWl'e kompartimemen
gebouwd. Om de gellrhindc:r en de zwerm
inseinen tegen te gaan zullen moeilijk kom-
posteerbare afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld
vlees, vis, saus en gekooklc etensresten,
nog steeds meegegeven worden mei de
tweewekelijkse GFT-ophaling. Voor de

vervolg op p, 14
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Duo Peschken & Vöckler presenteren 'Psychoscape'

Eksplosie in Galerie Transit
~ ie de UII\'ellSI! kunstgalerie
~ Transit binnentreedt ;:01

enigûns verbaasd zijn: op het
eerste gezicht is de galerie namelijk
leeg. De kleine kleurenfoto's die lier
en der hanoen, zal men pas ,Ja een
onderzoekende blik of met de hulp
vall de galeriehouder ontdekken. De
foto's maken deel uit vall ee" twt("-
deUg projekt Dil/treil' de grenzen tus-
sen de openbare en private ruimte.

aïsook tussen hel mcn,dJjkc geheugen en
dl' openbare reenreu Sind~ 199<1\'Verki hll
samen mCI P('<,(hh'n ,1010bet vormgeven
van dil idee. De toro's die de roeschouwer
in de gelijklopende ek~po~ilk~ 11' 7it'n I..rijgt.
werden gemaakt op verschillende plaatsen
in Europa. Toch verwijzen 7l' oki naar
ucrscbe aspekten van een o(']Ja,lld land of
kultuur. liet lijkt wel of net die beelden en
eeterts die neutraal en universeet schijne-n,
worden vastgelegd.

Deze thematiek kaden In een bredere
interesse- voor verstedelijking en gjobaltsnuc
waarvan in de hedendaagse kunst sprake i~.
Archttekten die ook op de kunstscène terug
te vinden zjjn als Rem Koelhaas en Aldo
van Eyck. kregen algelopen lomer op
Documenta nog een belangrijke rcl toebe-
deeld. Reflektie over akrucle ruimte-
planning is noodzakelijk om te wijzen op
de toenemende verstedelijldng van de
natuur. Stedenbouwkundige Luc Oeleu
biedt op een eerder ironische manter
oplossingen voor hel probleem van urban-
isatie versus vrije ruimte, zoals zijn voorslel
om nukleair afval naar de zon Ie setneten
ol België Ie recycleren lot agrarisch gebied.
Op een haast paradoxale manier zou de
mens zich uit de openbare ruimte terug-
trekken. Oe publieke ruimte wordt steeds
meer omgevormd tot stadsruimte. Tegelijk
wordt het openbare leven meer gekoruro-
leerd en van infrastrukturcn voorzien,
zodat de gewone mens zich in zijn eigen
wereld terugtrekt.

Deze dubbele problematiek ligl even-
eens aan de grondslag van de projekten van
het duo Peschken & Vöckler. P.nerzijds is er
de tegenstelling tussen stad en platteland.
en anderzijds tussen hel publieke en eigenlijke kompostering rijn er een aantal
private. Dit resulteert In de trendy klinken- onontbeerlijke natuurelementen, zijnde
de titel 'Psychoscape'. als het zich terug' water, lucht, warmte. bekterieên en een
trekken uil de stad In C'C'nverinnerlijkt bepaald SOOrt wormen. Belangrijk bij hel
landsch~. BJj de toro's die de_j.u~.JI" .koIDI)Q5,ICri!\8SP'X'("'C.J$de..Slruktuur -..ni,
presenteren lijkl hel niet zozeer om dal ene IC veel van eenzelfde materie -, de ver-

luchting - kan bevorderd worden door
houtsnippers - en de kcotsrot-sukstorvee-
houding.

Galerie Transit tliedl samen met de Brussel-
se galerie vtncerc Sala de kunstenaars
Peschken & Wiekier de kans hetzelfde
projekt op een geheel verschillende manier
uitte werken. In Brussel betreedt de be-
zoeker een kleine, door windschermen
afgezonderde rutmie waarin hij, gezeten
aan L~n tafel, een Ictomap kan inkijken. De
foto's zijn schfjnbaar toevallige opnames
van gebouwen, interieurs en saedelljke
landschappen. Dele veeleer intieme presen-
rauevorm eksplodeert als het ware in de
Leuvense galerie Transit, waar de kunste-
naars dgenhandlg dezelfde vijftig foto's
doorheen alle kamers van hel statige
herenhuis verspreid hebben.

beschrijvingen van C!!le.rieurs. De intimiteit
van de verhalen kenussreen andermaat
mer de vrijwel lege ruimie waarin men zich
bevindt. alsook met foto's van steden op de
lamp aangebracht. De spanning tussen
binnen en builen die Peschken & vöckler
met dit projekt nastreven. krijgt zo op
verschutende manieren vorm. Om bijvoor·
beeld hC'1poêtlsche van het oude kanon In
Sint-MaartensdaJ te ontdekken. kan men
zich naar de keuken van Bert en Dirk, de
galerichouders van Transit. begeven.

Evawtuccx
'Pfy(hDSUlfH'VlinPmhkm &- -VOcHt' is nog/ot
5 nowmbtr u btz;chti9tn in Ga/rrit Transit-
opm van vnjdag tot l.mdag van J4.00 lot
18.00u. - in dt Titnuwst )J.

gebouw of landschap te gaan. maar eerder
om ons en onze relatie met de werkelijk-
heid.

Kanon

Terwijl deze beelden ons bij Vincenz
Sal .. voorgeschoteld worden, vullen ze in
Transit zowel de galerie als de private
vernekken van de galeriehouders. Om de
zoektocht van de bezoeker Ie vergemakke-
lijkeri"'toont een video een round-up van de
loto's en de plek waar deze liggen. hangen
ct plakken. Op de eerste verdieping kan
men eveneens plaatsnemen rond een laag-
hangende lamp op een pluizig tapijt om te
luisteren naar cassettes met anonieme

Ironie

crete Peschken (1964) en Kal vöckler
(1961) zijn belde afkornsttg uit Berlijn en
genoten een opleiding In de schilderkunst.
Het schilderen van vöckler evolueert al
gauw naar hel maken van muurtekeningen
die de gehele gaierièrulnue _ muur. pla-
fond en vloer - beslaan. De interesse voor
hC'1archnekturale aaljetden tot een breder
onderzoek naar het karakter van verschil-
lende binnen- en buitenruimtes. verbonden
aan het Bauhaus IC'nessec. zal Vöckler
projekren uitwerken rond de tegenstelling
tussen landschap en slC'delijke perift'rie,

hel venertngsproces. TIjdens dit afbraakpro-
ers zal de temperatuur van het goedje al •
vlug stijgen tot 40 à 70 graden celdus.
Door deze hoge temperaturen worden ziek-
rektemen en onkruidklemen vernietigd. Na
deze broeifase koelt de kompost al t;n zakt
In elkaar. Om tot hC'1proces van rijping
over Ie kunnen gaan zal de kompost eerst
moeten 'omgezet' worden en van de ene
bak in deanden> JnOnt"ll OW~zel wor~
den. Daarna kan de rijping beginnen en na
vter tot zes maanden heeft men bruikbare
kompost.

Uit dit proefprojekt zal moeten blijken
of de positieve resultaten die verkregen
werden uit hel onderzoek naar .. fvalsefekde
bij studenten ook effektief omgezet kunnen
worden in konk:rete Inmatteven die de hoe-
veelheid afval op middellange termijn be-
duidend zullen terugdringen. Dit laatste be-
tekent d a t de klemteon in ons a'f\'albcleid
niet langer op selektie. maar wel op pre-
Vl.'nlie kunu te liggen.

Ko osteren
vervolg van p. n

Rijpinq

Kompostering is een afbraakproces.
waarbij mikro-organismen het organisch
materiaal afbreken. Na deze bakrcrtë!c om-
zetting beginnen de aanwezige wormen aan

Ju MtUWISSEN
Alle verhuur

vldco-. klank- en Hemmatertaal
Videoschennen lOt 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met of zender D.J.

KARAOKE (1.500 titelS)

ThJerry Laencn
\'I'to zal ÜI dr komende II'l'km dÎrprr ;n9aall op
afValpTrv;'tI/it rn duur?;aam konsumeren, Hier-
mrt "11Itl1 "'t' Uil eental mifts til bt9ripfl~r-
warri/l!J(1Idoorpnkkm dit ons huidig konsump-
fit!Jtd,ag mu bt"alm. Voor meer illfonna/it klln
jt s/u~s /lucht bij hr/ Si; op het nummer
11_JO.39 of in dr inkomhal \'atl A/ma 11 (,«hts
trappen omhllOiJ).

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

~016/201.301van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

DE RECTORKringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag tlrn vrijdag 10u·18u

za1erdag 10u-17u

Dieslsesleenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21

where a

14 Jaargan9 24 nr. 6 dd. 27 oktober J 997 () YltO



& zoel(erljes
~ I geen u-w-rou. Ab revanche g..eh w ook
Lf,.W-luif
..J Precscs van Klio vnjaren en wil niet trakte-
ren. Schande kome ""cr hen ... en lijn buik.
,J All V,C, hel w ordt ten zeerste op prijs ge-
çtelcl meI je likken "MI de konfiguratie nart al
te blijven,
~ Torn's choke: blonde, wild, wet t-shm, good
bumpers .
.J An. An-va, An-ncrnle. Fr-an-k, H-an-nc, 1).

an-y, .r-an, Le-en-der .... ls dit 10000vc1of 7_ijn
jullie allemaal familie.
" tde a t ... rnaren voor Tom: 120-60-90, La,usu:
twee mogen lager.
,j Dany en Koen eindelijk samen ... eind dijk
bekend.
.J Symp.llhickc. goed ulI1.kndc mformeücus in
spe (Ie kan) zoekt eptnneije om "lijn harsaan
IC peilen. Melden voor 31 oktober.

" En Dany. krijg je nog veel slaag van verent-

MAANDAG
20.00 u KONSERT 'AhdcmischC'S OrdlC'Slrr der

Univel'1iil.lt' WilrLburg o.l.v, Rudolf Dangd,
in SI.-Jan·1k Dollerkerk (Grool-Ilegijnhof),
Leuven, loeg. grallJ, org. Leuvens Unlver.>;·
urr Koor en Ik KullUUtkotmnissie van de KU
leuven.

20.m u TIlATER 'Junges Theater Si~cn': -xes-
sendras Kampf um Troja', In Auditorium
MÎIUlepoort. loeg. I SO/200. org. gabuleus.

2(UO u LEZING Prof Huvse over de reortcën
V,In Bed: (Dui" wcioJOOft). In K.e. orato-

'$ Meiersslraat 5,3000 Leuven
016/2244 38. F~x 016/22 or 03
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que. Koen, Kris. Ol.Jmmie en pappie. FlItI),

Tjill'·· .?
,J Alle hlundinev met cup E! worden vóér
llllO verwacht op Park~lra,lt 204.
..J vragen naar Tan.an.
,J Uit ,k Kllo-annalen: In~ehurl: heeft een
rondjf" vall 3' gelopen. Primeur, :w snel.
..J Nl"t:11aan hel plan-Drllemanc. DLllie de promo-
lor van hel onderwijs op maal van de industrie.

" xno i~ klein, Deuv ook.
v Ban D.. breng in het vetvolg je eigen emmer
mee als je de laM Wil on,!t-rgellen. 2e Kan O.G.

" Klio i5 de afdeling van Klinisch Onderwijs,
Klinisch dood slaat op mensen die langer dan
1rnlnuten over een rondje doen.
-J ·'1 Is kjein, 'I is blond, hel heeft een grote
mond": skanderen tegen Deuy.
"10.000 Mieljes. I Mielmasjien.

" Ban: ir hTW nfr.
.J We zouden dele week bijna Hennc vergeten.

ricnh(tf, Ml'ChcJsestr~al I 11. Leuven, org.
Maser«lfonds.

DINSDAG
20.00 u GESPR~KSAVOND porelgn r"JI.:y of

[sracl and rhe Rr-giona[ Context, door ILtrf}'
Kney-Tal, amba~sadeur Van tsrael in Iklgle.
in Raad1.aal van de fakulteit Sociale Weten_
Khap~n, org. Kring VOOrhm:matlQnale
BetreJddngcu.

20.00 u OND.EIRWIJSAVOND over hotTlQS('ltl;u-
alileil en s~<Jlen, in MSI, <lrg. hO:IGoede
Spoor.

20.}O u KONSIl.H:T 'Huclgas Ensemble', hom-
mage .13n J Odcghem. In St.-Gt:etlruikerk.
org. Fesllval van vlaenderen.

WOENSDAG

Kultuurraad gaat na haar openingsweek
weer op vene loeren draaien, en ook haar
werkgroepen gaan van start. Eén daarvan
zal zich onledig houden met de organisatie
van hel jaarlijks kunstenparcours Ithaka.
dal ln maan vorigjaar erg suksesrijk was.
Daarnaast vormen natuurlijk de slapels
sfectne zomerteruoonstellingen een extra
uitdaging om hel beier te doen. Zin om
mee 11:"denken en IC helpen? Blkc woens-
dag wordt er om 21.00 u vergaderd op de
eerste verdieping van het Stuc (Van Even-
straat 2d). Meer rnrc krijg je !Jij Katrin VMI
Kura op 23.67.7).

Responsi61e Young drivers
De 'Responslble voung Drivers' zoeken
jongeren tussen achttien en vijrelllwinlig
uil Leuven en omgeving die in dl' loepvan
Nieuwjaarsnacht vrijwillig mensen. I11ct
hun eigen auto. naar huis willen brengen.
De zevende editte van dil initiatief zal dit
jaar ook in Leuven plaatsvinden, en dat in
samenwerking mei de Prcvcnrfedteust van
de stad Leuven. Gefrneresseerden mogen
bellen voor meer tnrormauc op
02/51 3.39.94. Medewerkers worden ook
verwacht op een bijeenkomslop vrijdag 19
december om 19.30 u op dl' Leuvense pre-
venücdtcnsr. waversebaan 66,3001 never-
rec. IC bellen op 21.19.97. üreng dan zeker
een kopie van je rijbewijs mee. Gei",CT~-
seerdcu die op die dag niel aanwezig kun-
nen zijn. mogen hun naam en adres door-
8ev~11 via één van de vermelde telefoon-
nummers.

Gelukkige verjaardag. would-bc door~eel~wkl
" We danken serae voor zijn rondje van I'U"
v Tarzan Inckt roedel wijfjes voor wilde oer-
WOUdTI111ri<'n,
,J Hoew<·1 Kho lange lijd gelijkSlOnd mei AI)()I-
loon. hepen IVC snel achterstand 0l' door het
enthcuslësmc van Ingeoorg.
.J Lang leve Louis Mardianu .
V Klio liep alleent Bjorn liep allt'enl Ban liep

alleent En Ingcborg deed ook mee.
.J Ilukuspokus raad eens wir er aan de coke i~,
.J Romania hcp alleen! fluiten enkele klojo's
blee! de inzet van Historla achterwege Een
sukses \-olgem hen.
" II Oktober: D-Oay voor TdrLan Tom ... Moe-
tCI1 er nog tcnanen 7ijn?
-Jnlcn-'s nothing an ,1gnO!>IÎlcan't do if he doesn't
know whether he belleves in aoything or nor,

11:_ WIE VAN DEDRIE??
.
hr .älTie al 116 Tie se

Tel: 3.70.30 Tel: . :' 2 .7 .
,

~U'(Ma •.o , - 22u. Ma Vr -
Vr. -20u.'.
Zat. 10 -17u. aang t 5.

~:

22.00 u FUlF lla!l"blfuif, in Albatros, lOC)!.
80/140. org. hel Goede Spoor.

ZONDAG
1l.()0 u KONSI!RT M~ndelsj.Ohn & Brah",~1

Aniaga Strijkkwartet. in KC Leuven.
I~.OO u RONDUHDI'NG Doonle veste k<lIJeJ,:.

tl~s V,In het Muscum V.a uder KcJcIl-Menens,
10 Savoycstraal 6, targ. gratis, org. KoalnkliJ-,
ke LcuvenSt Gidsen BOIId.

MAANDAG •

• agenda & ~ ad valvas DOORRAFGERfT'

POLITIEK KAFEIl PTaatkaf« IQT\deen polillek
themil: 'Ekotakscn en verhandelbare veTl:un-
nlngen: l'en eko·ekonomiseh beleid?' Dew

-;:cck gaill het over dl' fsri\ijoban-) t~enStti-
Imlltussen milieu en ekonomischl' groei.
Konom: milieu en ekonomie: een 1ero-SUIIl'
game of een win-win·optle, In Giokgo Bilo-
ba, VlamIngenstraat 116, tocg. grali$, urg.
TriAogel til cev

20.00 LIDISKUSSIE!AVOND Informalie en dis-
kussl(' OVt, anders omgaan mei geld: etisch

bclt'ggCo en dergelijke" in MSI 02.2}. tOCJ.
gratis, org. TegcnStroom.

20.00 u DIlBAT 'O"d('r de sleef": over de spon-
scheenentndcstne, in Paogau, org.
I LII.II.,sludemen.

1).00 u KONSERT 'Elgan/Y31e-5 GUililf Duo'. in 20.00 11FILM' SolelI 'rrompeur' van N. Mlkha-
"A (lOC-kapel. l(>cg. gTalis, org, Uur kulIUUI. luv, in MSI 00,28. lOcII. Gralis, org. ISI-IA.

lO.OO u LEZlNG 'Oe rollen van de ncoe Z«', lO.}() u KONSERT 'lludgas cl.scmble'·

Stand vanzaken dl!!!.(.I'~,,!! ••~,.~l!ml,.in "ehans(>nll; ... Mdon". in SI.-Geenruikerk.
MSI OO.14.IOCJ. gralls, !>rg, Ex Olienle L~;". u'8. Pcsllval van viaanëeren.

20.00 u LEZING 'Opkomst,bloei en ondergang r:-:::--------------------------------------..,
van de Mechelse k1okkenglclkunst", in St.- IAlla I
Gcenruiabdij, org, Campanae lovaoien~.

:;CIiCC"''';

DONDERDAG

• 281100111 22.00 u: l.&W-Fuif. in Lido.
• lOIlO Sangria-avoad, in Fak l.&W.· 30110
om 20.00 u: Film: The hunchback of NOIre'
Dame. In MSI 03.18.

Apolloon
.. 29/10 Doop en Donp-m, In waalberg.
• 30110 ruif: ex-groerujes-spedal. in Wink.

Crimen
• 30110 om 22.00 u: Halloweellpany, in Tir
na·u·og.

Eoos
• 27110 om 20.00 u: Pressdiumvergadering,
in Pcrma .• 281100111 22.00 11;cew-eon in
Lido, .. 30/10 'rappen in dl' fak.

Gennanla
·27110 Guardlau angel night, hl Pangaea,
·28/10 urn 22.00 u: L&W-Fuil. in Lido.
·29110 urn 20.00 lt; Film: From rtusk til!
dawn, in MSI Ol.IS .• 30/10 om 20,00 u:
rroffenkwis.

Historla
• 28/10 om 20.00 u: Film: AJlOCalYI'se now,
in MSI Ol.18. weg gratis. .. 28/10 om
22.00 u: L&W-Full, In Lido.

Kilo
·28110 ruil: L&w·m. 0 29110 om 21.QO \I:

vergadering: PV, in 'S Meiersiraai 5.

LBK
·27110 om.22.oo u: Palm en smartlappen. in

I J.OO u KONSERT 'Juan cam:ras en Rudollo
O"i1~ ceectcnes Ik mi tir .... · (Paraguay), 'in

UZ Gaslhuisberg inlc.Olllhill. loo::g.grens. "
20.00 u l.EZING Mlddeleeuwse wijnbouw in ,

Oost-Brabant met spoedale aandadn voor de
LeuvenSt regio, in MSI 01.12, toq. 100,01')1.
KOlliuklljkc Leuvense Gld.'>l'nbond.

20.30 u ..,LM 'Mahaoagar'(1)c grote stad): Indi-
sche film met inleiding door lIarry lIoubcn,
in Vaoderkelen)I ..... 1 30. toeg. 100. org.
Vlaams Filn"uuseuJtl- en archief.

MedIca

Goorgl.· 27110 om 22.00 u: Palm en Sm .. n-
lappen, in Gnorgl. • 301100111 20.00 u; Palm-
kenu«, in PalaJlOCf .• } I/lOom I S.OO u:
Opening gebouw tandbouwt a kultelt.

• 27/10 om 22.00 u: OosI-VlaalIlSf avond, in
Doc's Rar, weg. gratis.· ~8/10 om 18.00 u:
inschrijvingen ski. in Doe's Har, tocg. gratls .
·29110 om \9.}0 u: lerfand-Belglê. in pcc's
Bar, toeg. gratis .• 30110 om 22.00 u: 10 jaar
üoc's Bar: optreden Jo Swingo en dl" Swin-
gO'5 plus tentoonsrcllmg. in Does bar. 10<'8.
gratis .• 03111 om 20.00 11:Kanlus 2e kan, In
loMo, toeg. gralii.

NFK
• 28/10 om 13.00 \I: Broodmaaltijd .• 30/10
om 22.00 It: Fuif, in Cuytboek.

Pedagogische Kring
·28/10 om 19.00 u; Naar tien om IC zien.
• 30110 om 22.00 u: +akbaravoud: Casino.

PSYChOlogische kring
·27110 om 14,00 u: Bezoek aan Dali-Brugge.
• 28/10 om 20.00 \I: vergadering; KV.
• 29110 om 22.00 u: Doopfuit, in Lido.

VTK
·27/10 urn 11.30 \I: Broodjes, in TheokOl,
toeg. grens .• 27/10 om 2 i.OO 11:'lëqulla-
avond mei schlagers. in "t Elixir, toeg. grens.
·29/10 om 20.00 u: Voorstelling lndöneslê-
reis, In auditorium A Oll E"<ll, toeg. grath.
o lOIlO Om 21.00 u: Hallowccnavond, ln rt
Elixir, l~. gratis .• lil I 0 om 11.00 11:Cane
Blanche met elektrische viool. in 200M07,
teeg. graus .• 31/10 om 11.00 u: iiapp~
II<lur, in '1 Elixir, lOCS. graus.

I
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België-Nederland volgens Eric de Kuyper

"Ik ben één van de laatste dinosauriërs"
(lrige week dOllderdtl9
Meld Eric de tcuvper,

Isch rijver-professor-leute rmaker- rcgissl!lI
danschoreograaj-jaur

natist-minzaam mat' -eu
ilO!) wel meet; de derde Paul van
OMaijenlezi"9. De lezing \t/O..\ opge-
houwd mild liet m()(!jlijke "II:ma \'all
de identiteit. De Kuvper is een vall de
laatste tweetalige Brusselaars, hl'l'jfel-
de of Ilij ;1/ hel Nederlands of Frans
!(1U schrijven, wilde zich in Parijs res-
ligen "Ular werd door het lot "aar
Nijmegen gevoerd: waar I,ij over zij"
Belg;fche jeugdjaren bego" te senrij-
,"'('tl, Een belangrijk äeetvan de le:ing
n-tl\ gl.'wjjJ aan de ~'rdIl9Wdarm1l de
dinoen 9(!beurd tij" zoats zegebeurd
zij", wal bepaalt onz.!! kell::e.\, tntl'fll
n( nooä:akeIijkheM? Eric ae hll\'per
guft een antwoord,

VI.'IO: I ,/(,," uw !<,::m.'II .. IJ ht'1 ,"'rl" Ir ",111("

rl~lI./iJ I"~,:rndin, <ulr,m.'1vall k rr.uue 1...11"'111
m·', "'11'('; ".-Imd .'IJ '('11 .1.·'~1( Î;, Jr.mg bij I~

,\·trilt fr, '1:1\'11\ Jal u
d,- Fr(l'l.VlI i<l .. r ~-!.!,MKP > r \....r NI1I ".1>
hel HI,'I:O ,,:,/.lt J."r.rnSJ; st.",,1 .,/('\.'0<)11 ,(..,1. 10'
Ir.l1i\ 11,;11\1 ,u ,'/1 dit" ,f,(lte~ 1,'/1 I<"If.ft 1011""'-11'11.

J,II /, '\'tl.trti.JU vantnm (ullJ/llr .1,1111 mvcr
,111/, m,'r(c~(IS~
t;:rlr De Kuyper: ,.[);J<H 111.'1111"n.nurultjk
wet !!..Ilil..lil, maar dat ~ddl voor ~l'.h-f

land n,'\.. f) vcrschillende andcn lijn dt·
dl,lkl..kn 1'I,II~I...trckrn v'~lr l','n In ,d..'
ht'\dl<l'vlllg~loldl. OIJI1~lollldvn l!.lh,' lijn
J,lal got'j..: \"ourbn:hkn van. "1 ontvtnnden
I',l~ in k Il'):~1Hkn,k ("I:U", e-n ll'lIUUrUjl..
I~ dM ,<,k een til'l~Lh flJ.n~ klwm.'('!' .ûle-
111al ,1I1Jcn TWI,'l"n çh:rkl' !'uhu.·I..., .n h
t..~rnnJ In mijrlll filli I'wl ...·, rd... Ik ..(hier
rl("~ltll.llrt'"1l,-s(hchl'lî van J..m,m'J"ill't' o].en
~I,IJI vuur berde kulturen /liJM van J~','11<'
, \'cd {'n ,k ,ll<,kr~ H' \~dill\t I..riJ~\.N"lkr

wol~ ['m-.,:t' ttjdnk' ~t'IIIIC"rt'S't't'I'" voor
vlaaudcre-n. ZIj hadden 110,>11d, I., hudtl'

aoals dr- nun-cr-, tTrI' ;OI.'!],' nsnurut
oben. h'er kulturee-l "'IIWt"llg It' I1 n._

'.

-
Velo: 11\UI! l~ ,1>1.'1}l"d If htl ,'wr.ll" Fr,m5C
'r.<jtlr. ....Tr dt '\"rdahill,,,"- I.lIllllllr. t1l de Rtl.'1I·
"dlC lil//(, t, ,'r dan 1\I~1/(15,,1., (rI/llf'i."h &1·
,~,.,"I" "r eell ~1u,'1II<e(/I w.lul,'" ~ tl/ruu,"
De Kuypcr: .Sllld~h,'1 Clnt~'.hlll '''Jn JC'
Bd)!.,,,"'he ~I.lJI 1!1 ] !IlO h('t;'h i('J('fl'l'n hl'l
1(lI;h llluclhJk gehJd om 7ich Il' idl'llllhl"ert"1l
mt'l lbt IJnJ ()(' B('IRiloCh('idel111lj.:lch
n\'<lil n'n vanIt'lIspf('l.:('ndheiJ gt'wee~1. \Vl'
heb~n d,l! nooi! !;l('1('t'fdlO.lb dc ZWII\I'f'!,
ual belen:n. Hel Belgischl' p.llrloilismc
hedl ilhijd ie1.~l<lchw('l.J"end en lrolll~t:h
t:ellad.
Veto: lil lWl~alall<f IlefW tr t,'(h ook Uil :ur
sterk t"i'jioJnllmmr. Elk kallf/)/I t'<tn de Zwib.'nt
feJtrdtit h~eft Uil UiljlSrwkm Mtlltildl
De Kuyper: ..Atr.oluUl. ,ij kunnen l'l~aar
nl('1 IUlhteJl. hel b haaSI el'n grmne ~Irijd
dan lusst:n Vlammgen en walen, En de
ri\',}hldt beperkt l.ich niel illieen lot ue vil'r
laalgebit'den maar is cdu IUs~ellelk k<l1l101l
aJnwl'zig, Maar op kriliel.:e mom('1lI1'11zijn
ie.' l'<t't'r alkmaal Zwitsers. Doln zijn ze ge-
woon legen de and('n~n. of dat nu fransen
ol Duitsers lijn. ZwÎls('r1anu heb Ik daarom
altijd al een iflleres'\.1t11 !I'nomCCI} ge\'0n-
J('Il, lO\'\o'clom de gt'lijk('ni~ als de niCI-
grlijkenls lllét BeIgi!:. 2wlbC'rl,l11d 70U ills
~-en o\en.'.('gcnd protnlant~ lilnd til princi·
pe veel gdljkl'lus II1L'INederland mllelell
\"emmen maar dal h !llel hel gC\"ill. In
IWIt'l('rland is men okt bang om van hel
len'n Ie genieten en lijn wdvaan It'n!oon
te ~]!reio.kn.10 Nederlolnd wel._
Veto: IlJI ~1'IIJtU d..lIl-'u" Jt huiJlgt III.spall·
nin,'/M WH! df Vla,lIIlçt rll/irith- tlil~ ,lil! tm
l'{'MII!.I"iJmmeit m Je \~'II1<' :tltt',t:'

,>

i>

De «uvpen "Oe sttuane in Helgi(' in tic
jaren 7e~\i~ en zeverrug was (Och mer
langer houdbaar. Fr IIJr~'n enorm wel
spuuntngen dit' 1)1)1.. vn.,.]hJM waren in hl'1

da~elijk~(' teven. In dill opzicht beell de
tederahwrtug H"i"1gUI'.l gedaan. dil' \1" n-
mng 1\ nu \\'q;. Ikl andere eksrreem I~
echter de 7(l~t'nolamd{' Van Den Brande-
idcolu1:il" waarbij er een soort zellgcnO('1I'
zaarnhetd optreedt Jie Idl, naar j~\)jatj()l1h-
me neÎgt. Hel Is zo'n mentalheit van 'Wlj
lijn de bevtc ('11 van de anderen 1110c'(('11 \\1('

ntets hebben' ZUIvel tegenever de walen
af~ tegenover dl' Nedertanders is dat zn. Hel
komt I)II~ atlemaat zo kunstmatig over, het
heef geen tradlrie. ,("JI~ bel Frame chauvl-
rucnc 1\'11'1(I.JI je dat jaante dis model
mUC'1nemen. maar de Van Oen Brande-

voor mij wczenljjk i, in mijn boeken - die
~!,Iit~in)(('lIlO - dal inl('r('~~"trt hen met.
het Ol1llotolalhen totaal. MIJn boeken krtj!:l'n
gllt'i" fl'll·n~k .... dl' mensen lr-zen 7(' grola!:.
1H,IJforn andere redenen 11.. ~'JIlUJ.U een
Ix'clj(' jammer, 11.. drill~ Cf ,,!liJd "I' il.J1I
maar het was te kemplex \~Jar,chljnhjk.
VIXlf hun eenvoudige gt't.""Ic:n lo;cht'rt~l"nd),
Zo heb ik een lang interview VJn IIVt·1'uur
gehad IOO! dl' radio "va vanallev 1'11nog
Welt zonder muziek obo. ,,'11tirt' vraag naar
de Oe!gislhe erkl1i~ _ wal naar mun ge-
voel wczcnbjk is kwam niet eens aan
bod.»
Veto: Tijdens U"' /r::m!J hr,'ft II IIt1 gdl •.;J over
toevalen 1I,ItId:akdijkhrid 1/1 het teven. HU fm
dar u nu m .\'tJ,.,larlJ ",'Wil. u dal Uil t,YI.1/ cf
,.,1 b.'"ll$t( ktll;:e?

daar tot mijn \ljll'nlt'StiS'le kunnen blijven.
nujn r arrrcre lalt 1'.1\1.Ik hdl toert t"t'n k('II'
ze gemaakt Ik "dut" daar nu-t men bbjvrn.
na twaalf [aar. Er Lijn duv bepaalde mo-
menren waarop jt' I<Kh ir-tv kuru doen.
maar hel I~ rdallt'f Ik had noon lil he!
onJer\Vij~ wilh-u rercctu komen, nooit, en
uiteindelijk kom l], daar tuc h in tererhr. 1),11
h weer dolt noodlot, maar [e kunt het lx-pa-
len. 11..heb wel Jltljtlltduk gehad dal ik zelf
heb kunnen l..1~lcll wanneer Ik stopte mei
tew. 1(' hd'l ...·11HIil nooit aan de deur ~t'lt'l

De Kuyper: ~Dal I~ I!lUler lut'"val. 11..l'vilde
uil Iklgit' \"'f'g en Ik was .:tan hCI ~\lId(fcn
111rarij~, Ik wilde mijn Olmlag gelocn Nj dc.'
BRT <'11werk gaan zoeken in Franknjl.., Ik
hold daolf al een nal. En toen kwam dJar
plolS L'en adnbleding om in Nijmcgen In
één jaar et'IJ Jfdeling teollerwett'm"hapPcll
a.1Udl' uoiversilt'il uit de grond te Slampen,
Mijn plJnnen bevielen hen zodanl~ dal Ik
direkl ecn a,m~If'lIing kreeg en il.. heb die
dolilvaard. Hl'1 wa~ niet mijn ambilj(' aan de
unh'e~ileil Ie gaan werken. hel ~'Iel zo uit
dc IUlht. Hel i~louler loeval. absoluUl geen
kl'uze wanl mijn kl,'Ul(' wa~ PJrlJs. Dal ik
b.:n heginnen -;çhrijven is 001.. loeval. Ik zal
in Nijmegen, daar "''IS een uiigeverIj, Sun.
mei wil' wij veel w('r~tt'n ,1al1venaUngen
vall Barlhe\ en Foucaull enzo. Die llltgö't'-
riJ llegotl met cen literaire reeks en vrot'g of
ik nih wilde 'SChrijvcn Ik dl."llk dal veel
vJn ule dinKen die ollbtcraf unvermijdelijk
1ijf"en. beruslell op loeval._
Veto: Ad" Je tril kalll ~9'11dOl'hd fál dU/11
1""'( hrt NeJnltlnd) kool! (lP liJn'lIl bi'nlJ/, ma,lr
aall dt ,mdn? kam "tbl u (lP de Imll!l (1('1 Uil'

L.'U:r tUl$en hn Nedtrlalld" m FrilM m(1 <Irju,
mmle/1 ,1Ir51;laf,1
De K uYller: _TUurlijk kun Je Jf eIl 1111.'
"el11('~mJken die definilld liJn Ik wa~bc-
nUl'md bij dt' BRT als .1Jnhltllil.JI' Ir.. l1.1d

Ambitie
Veto: En illll.'t'JrrldtlJ po",l/Ilft u?
De Kuyper: ..Ja, !\eunlaml is cen heel
vreemd I,m<!:,een vreemde kunuur. Het I-
eter umdat d'i l<lilldl'ldfd~' i\, !lal dt" kul-
IUU! LlJI (luk h. Ih)o.' langer hoe IIlI;'('f b..-~d
ik dat Ik \'\.)t:kk lilt' daar vrij snel thuis ~'11

gr.lk ....'pl ...~d. iI..btelilalmiJn belastmgcn in
Nederland (nw\·oon. maar ik ben dgt'nhj"
geen Nederlander tk heb nog .llllJd Imjn
Bt'lgJ~l'hl' td('JlIiI('II~I.:3dn. voor een Ute1
mijn vtaarn .. aksent dal \1.:. ml'l \, il verne
zr-n. O<l~mijn ond,"IVol'rpel\ en mijn m.l-
ruer van h-vcn wil JI..tuet aanpassen. \lau
ah ik in Iklgîi' zuu gt'\~"\Jllu hebben. zuu
lk uu: boeken n,'OIII t:e,,('ltrt'ven lu-l-ben Het
70\llolilal ounucecscam zijn om "ver Bd~i.·
te '>(hrij\,t;'Il, dl, lk er ]<lU wonen. WJt jt'
dJg,'liJk~ "Illkr )t" rl\'u~hd'l. mspuce-rt1111'1.
Fr m.... t .lhl,lIld zjjn. \'el zo 1011ik maar
nee "'0;-11,· i.m\l sehnjl t"11Jb i~er Wt!,:heil •

"De Van Den Brande-
ideologie is iets voor de
'nouveux riches', Het is erg
kleinburgerlijk en niet bij de
tijd." •

ideologll' is iel\ V('>Ofde 'nou~e.lUX ridle\'
Hel i, .·rg klt'illbul"erlij~ en nil'l bJl Ul'
liJd ...

Brfenis
Veto: 111 Wdnlldn;.·1! is tr nu UlI kullurelr ditc.
mä m<'fl~t'fI als Gun 1'<111 JSlendutl, Konl
PretefI. Kamul Vo/nh,'lt, dit &lji$dJ :Jl':ind is
ril zj..h aftrllt':J(1I .(( r,'littd« ,!tu. '.'oeflu zuh
.Iaart." ~all:J(lroH"II?
De Kuyper: .I~heb minder afrmheilen
met iemand al~ Van ISlendaeL meer mei
Koen ~n Kamlel. Het I.:omt omdat Van h-
tendael graag 1eun en kanken. Het i~goed
dal er wiemand bestolJI. hè, dadlom moel
iJ, hel niet doen, St']ul..klg, In hun eenSSt-
zindheid lijn rtl-Ier; {'n Vanhole pruvoJ...a·
leUr." loah Ttlill I.an()ye op zijn mankr, Ze
zijn (l'gen dlc gladheid. die kUllstmollige
l'ellhei(bluee, 11.voel daar inderdaad afflnl-
lellen ffil'e._
Veto: Mur dJ./I lilt! NtJerlumEt schrijITrS.'
Oe Kuyper: _Oh. mei dC' r.;C'der1and<;e
schrijvers heb il.. hclemaal gec" affiniteit!'""
en zij niel met mij. Er is ecn hed aspt"l.:t dal
h('n ontsn,11'1 Dit lelin~ dic ik in I.euven
heb gt'&even. liJd Ik In ,",edcrl.lnd Illet kun-
nen h(luden Niemand zou ze gesnapl hrb-
ben. 11('1jnlerl."~"cat hen Uil" niel, WJl

1I~!/..k';';":lfI;:
dl/t/IJ,'Ul tL'<!lr a !e' 1umlm

/Ht/ de..,!) j,,"/lmms m Pllbili"k ,/IiIi.?<l1/Jrr:t u,
~'1'r.J1,Ir QIJ1I ftll i'enZllu/Ji I,,"'J/ft'~m 1<'~,hnrl\"n
ue Kuypt'r: clh-t Is rotaal aru.i<"~'r*
omdatm al dil' elnJl'fI' kunsten W,ll\IWl'rJ.:

hel' lw:-IangriJI. k, Ml~Hi1icll b her cel
",lllian~llIralll' In mijn j.:t·lal was hl': n'
<j;J1 ik e('n., VIHlrmodi ,,",Ol' werken. lu '"
mol,ll alh...-n h.:!'JdIJ(' dingen 1o.:<IISSl·11
Bl';,k manieten van werken lijn intrr ..'s·
,'1111,maar I~ Wilt! .'t"n~ rei-, ,H1Jt"!~ n!c-
'>("hil'llh('t"1t lu-t o<lk I1H'IIn'hll~llr maken
Ik Iwh 11",,11 1"111('11 1..!I'h'Jl V('Or é!:'1J rkll
ting, lIel ellt' 1111lt'ljwt ollldl're J.,.oll1j"lt'm..'·
reil Vnor l'en ('arm'rc I' hl'l Jb~IlIUUI hn'j
\Iedu mn dal 'ollort dingen te doen. Jc 'tolll
Iclke!l~. "kn,,-o tilt' dl' moed hcblH.:n om
vijfuit j"olr lan~ hlm\ 11' mak,·n. dil' \laan
\"ed I'erder in hUil (·;lrrkre. I" )I('b \'l'1'l
enc'lIie. maM gt'cn amhllie.~
Veto: ToXlI /1 hrt jll U"' ft':in!J hdd owr Rm»t<{,
klonk Uil :;tktr .smIS/nt door.
De Kuypcr: .0Uldal die situatie van de
twt'etali);hdd !Ia mij ,nel vcrdwcnen is. Ik
ben één van de !aJhle diJlI}~lJrlërs, écn
van de laalste hvt"cldllge Belgen, Ik k()JJ~liI'
leer Wl I~ h('b er vt'd .lan geb.lu, tk kan
zowel in NederIJllU JI~ In Frankrijk wl'rk(·n.
Maar ik beb ook alle nddclen ervan'u: dal
je altijd IU5S1.:11Iwel' slOelen \".111.noch uoor
de één, noch door de Jntler wordl gl'abcp-
leenJ. Zll heb 11.:{lok vuor mtLclf de indrul..
dal Ik geen van I>cide lalen gQ(':ukeil, nit'l
zo goed olh memen met één unieke laJ!.
Maar ml!.~d\kn I~dal ei:n i\!u~lt:. Todl ben
ik niet wrol...klg, Ik vergeel de nauden en
tie de vOI.lTdekn. Maar ik probeer tie
d~ngen nielle roost..leurig \'oor Ie 5lellen, In
mijn boeken over nujn fJmllie, schrijf il..
nicl O\'er de anltpilthieke mo;:nsen. It.. 'kies'
en'oor dl' ~Ie("hte I..anlt'n re vergelf'Il, mailr
als je mij vrJJgt of 11'(' lenIg moelen naar
die ~huali(' (1I\"l'etollight'id. nvdl) dan leg il..
'p.1~op. alle~ hct11 liJIl goede en :1:ijn~kchlr
kJnt("ll'._

I

Benn)' Debruyne
Evert Ket~


