
----nolll"_ OIn."''''__.,.,.........
nu merg
17 november 1997

.Iilttr lrUV<1I X

IW..,k~ - """"h'jn! ni<1 >.n Juni 1(11 IUS"5IU')

Huurwaarborgprocessen weer onder de aandacht ,
)

Kotbazen veroordeeld na achterhouden huurwaarborg
4) et gebellrt wel eens dar een

student die van kot verandert
sekonfronteerd wordt met een

kotbaas die de hUllnvaarborg weigert
tenlg te betalen. Om studenten daarin
Ie ondersrem,en en te verded/gm
voert Sociale Raad - de geleding van
de UUVI.'IIY overkoepelende Kri"g-
organisatie die opkomt \:oor de sociale
rtc/Hell van de studenten - sinds een
aantut jaren met veel subes processen
tege" kotbazen die de wdarllOrg 011·
tere,'" {,,"oude,,_ Ncul$l de mantfëste
on\vlf vall 50mhl;91.'kotbazl.'tI blijkt
een andere oorzaak van het probleem
de dfWëzlge fttilelHéitlerlilg Ii!zijlJ
rviltl iJet beivlire;; vIII' Je jilliarbdr!}
vd"' kom,,, dµ 'til !JtU/dH'tiJ,
rrkeltllllJ·

Dal hel onterecht inhuuden van de
huurwaarborg in Leuven geen marginaal
fenomeen Is, bliJkl uil hel Iclt dal er stnds
fc'hruarl 1994 \'onr IWt'e1:nvfjfIÎg aaken

.. ' 1'I ..... - .. onIrn sr'
lel Naa~t de drleemwtrnlg nog lopende
zaken werden er vljfentwlntig door Sociale
Raad gewonnen en wcrd er slechts één ver-
loren. Twee zaken werden geklas~erd bij
gebrt'k aan infnrmatie vanwege de student
en één werd !tljddljk) SWpgClCt door het
raillissement van de verhuurder. Bij alle
zaken gOlathCI om hel niet terugbetalen
van een deel ol hCI volledige bedrag van de
waarborg.

Merkwaardig is dal de meerderheid
van de eigenaars geen reden geven voor
hun beslissing. Als er na een vraag om bij-

komende Inlormatle toch een reden wordt
gegeven, blijken plots nieuwe achrerstautge
elektriciteitsrekeningen, achterstallige huur
of schadeclaims op Ie duiken waarvan de
echtheid moeJlijk nagetrokken of sterk beo
twljfeld kan worden. Voorts kan enkel
schade die niet veroorzaakt is door de nor-
male slijtage van hel gebouw aangerekend
worden. Daarom is het zeer belangrijk dat
huurders alle mogelijke betalingsbewijzen
goed bijhouden. Meester Johan Bruynlnckx
",die voor Sociale Raad (Sora) de huurwaar-
borgprocessen voert: "Meerdere eigenaars
verzeilen zich overdreven legen de terug-
betaling van waarborgen of kosten terwijl
de situatie duidelijk in hun nadeel pleh.
Uiteindelijk worden ze meestal toch ver-
oordeeld en moelen ze naast de waarborg
en de intresten ook de gerechtskosten bete-
len," Zo had toen kotbaas zonder meer een
waarborg van deniendulzend frank Inge-
houden. Op d~ eerste zhung van het proces
beweerde hij dat de teatste maand huur
door de student niet betaald was. Dit bleek
onwaar te lijn. Bijgevolg werd de kotbaas
veroordeeld lot het terugbetalen van de

waarborg plus de intresten en de gerechts-
kosten. In twee gevallen hebben de etge-
naars zelfs gewacht tor de deurwaarder
kwam aankloppen. Een andere kotbaas beo
taalde, na bij verstek veroordeeld Ie zijn,
niet hel volledige bedrag. Later werd hiJ
alsnog veroordeeld 101 her betalen van het
resterende bedrag. een kleine vierhonderd-
vijftig Irank._

Deurwaarder

Tot een proces komt hel echter lang
niet altijd. De gerechtelijke stap v66r hel
proces is de 'oproep tot verzoening', wal
neerkomt op een poging om via onderhart-
deling te komen lot een minnelijke schtk-
king. Ongeveer de helft van de gevallen
worden op deze manier afgehandeld. ln-
dien dit mislukt, wordt een 'verzoekschrift'
opgestuurd met een aankondiging van hel
proces. Ook dan gebeurt het dal belde
panljen nog tOl een minnelijke schikking
komen. In twee gevallen raadpleegde de
kotbaas in dit stadium een advokaat. ore
adviseerde de kol bazen om wljselljk de som

Tobback bliJn voorzlner
Niemand zal ervan schrikken dat louis Tobback, als enige kandidaat, opnieuw verkozen
aal worden als vooraltter van zijn patIIJ. Zijn verklaring echter dat hij zijn mandaat Ier
beschikking zou stellen als geen veerug procent van de kiesgerechtigde SP·leden 7ijn stem
zou unbrengen. zorgde nog voor onzekerheid. Ome burgemeester moet er zijn slaap niet
meer voor laten; Reonaat Landuyt, voorzitter van de administratieve kommissie van dl" sP,
verzekerde ons dat reeds meer dan vijrtjg prorem zijn slem uitbracht. In teorie valt het
nu nog af Ie' wachten ortwee derde van de sternmen pro Tobback zijn - als dat niet zo
zou rijn 10U hij immers ook 11jn mandaat vrijgeven. Mrn mag wel niet over het hoofd
zien dal hij, in de beste chtnese traditie, de enige kandidaat is.

(bd)

Ie belalen omdat net hun anders wel meer
geld zou kosten. Uiteindelijk betaalden ze
vóór het proces. De omvang vande geschil-
len varieert van 2.800 lOt 37.500 frank. De
meerderheid (achlentwintig) van de geval-
len situeen zich boven de grens van tien-
duizend Irank.

Rechten
Hel korm dus niet altijd effeklief tOl

een proces. Alvorens gerechtelijke stappen
te ondernemen kan een student wiens kol,
baas dl" huurwaarborg inhoudt, terecht bij
de Hulsvt"Sllngsdiensl van de KU Leuven.
Jos De Winter: "De eerste stap die we van-
uit de Huisvestingsdiensl zeilen als een
student met een k1acht rond een onterecht
Ingehouden huurwaarborg langskomt, 15
een brief sturen naar de betreffende kor-
baas. De eigenaar heeft veertien dagen de
tijd om te reageren. Ais er na deze termijn
nog nters is gebeurd. schrijven we een her-
lnnerlngsbrlef. Daarna wordt de student
deerverwezen naar Sociale Raad die de
laak dan verder behandelt". Langs die weg
worden sommige zaken opgelost. Bij de
tweeënvijflig gevallen die behandeld of nog
lopende zijn, was dal dus niet het geval.
Daarvan moeten er een tiental verschijnen
voor de rechter. De rest Is In verzoening.

Anderzijds Is hel nog maar de vraag of
veel studenten hun rechten kennen en of
ze de stap naar het gerecht wei kunnen of
durven te lellen. Meester Bruyninckx: "Het
is Jammer dal slechts ren beperkt pereen-
tage van gedupeerde studenten-huurders
bij Sora terechtkomt of andere stappen zet
om haar geld terug te krijgen". Een moge-

vervol, op p, 4



• lezersbrieven
Migranten niemand l.JiU kuntroleren Het lau ux h

met dal iemand met nq:cn I..lJgd\ wordt
afgemaakt en dil! dl' dader nog altijd met
lijn WJIJoCIlmag rondlopen Al~de jongeren
Lirn niet vcrzenen blijven de ra('l~tI\(.hl·
pestenjen en konttules t>c."lIlaolll. 1::11wie zal
de volgeode dode liJn

Geen Asman, Iste doe geneeskunde

K van KUL (1)

Ik was zondag op de betoging in Schaarbeek
M.landag la~ Ik gc'>(hol..t de kranten. De
miltranten werden Jls drugbendes voorge-
steld. Wil! ik rnccmaakre. las Ik nergens.
zondagavond wachtte ik 0Jl een opgepakte
vriend in lil' rijksw;!chlk,)zcrne van Brussel.
Ikl wa5 \'oldolmdr om mÎgr,lnl Ie 1îjn en
op straal re jopen om opgepakt IC worden
dOOTde njkvwaclu ln dl' wachtzaal unt- Zie je wel dill hel Ldh aleen absurd Idl'l' I~
moelie ik nog rteruallcn ouders die hun om Ie durven epperen dat Ut' 'K' llil KUL
kmd zochten. Meerdere keren vroegen deze zou moeten verdwijnen. Zcvencnucgcntig
ouders 0111hun zoon Tl'Ikl'rh kregen ts: procent van Ik vtutk-utcu kan het dun r ah-
herzelfde "Il\WO orJ: "Wc vinden ze niet> of soluur niet mee vinden nocwel {kIe !<:q;e-
"Noj.: even. Ie lijn dlrel.,t vrij", otwellach- vens stoefen op \Jlldcn\)ek~rC~lIllaten van
ten de rijl~w.H"ht('rs hen gewoon uit. Om 1991 (zk veto ê]. dil' mtssenten onderrus-
één uur '~ nachts. na vijf uur wachten, sen wel al lichtelijk achterhaald 7iJn - ver-
raakte Ct'U moeder in panlek. Ze weende en mits reecruer aanvcrwam nnt!l'r/I)el lailt
gilde. 0(" rijb\ ..achters dreigden de wacht- uitschijnen dat de rri\'all\ering \'0111her ge-
zaal vo! traanga~ lt' ~rlli1en_ tedereen werd loof atsrnede dl:' 'K'kularisenng eksponeu-
buitengezet. I-en Mamkkaan~e man werd neelhjken te lijn roegenomen -, zijn.deze
hardhandig \)1' lijn gelicht gl'kl(lp\. Ik ben .onderroeksrevuhcten roef nn" wet bipon-
nu-t hem naar hel 7kk{'nhui~ moeten rij- der r("(CI1l.remeer deer een vrudemenpo-
Jen Ouders dre hun kiederen kwamen pulcue niet snel .....isselt wat de kwanten
zoeken werden .115n-rronvren behandeld. van het onderwijs betreh lijn '>Imll11ige

Die avond vertelden de ouders hoe dl' mensen bhJI..h<lilrvcrgeren dat Je vcrvloek-
rijhwolchl al jarenlang do;'mtgraruen pest Ie 'plurallsren' van vandaag \'crderleliJke
("11kenrmleen. lij waren kwaad. vande mensen zijn ulc al [aar 1.'11ddg andere
tenene ,'('rtelt dat het reosme met de onderwijwormen proberen IC fnuiken door
uurl.aak van het pmblccm i~.Ma.u zonde- te laten lIitRhiJllcn aan de mccrucrhctd
gO\'ulld zaK Ik luu- dit, C)ud,'1"'Sbehnndelrt van de bevolking dat hun scholen de t'nlge
werden. Dl,:"rtjkswachtcrs rh-pen ·Ga terug zijn dil' een 1I000uekwourcn kunnen bieden
naar Turkljc" en ·Vocdt 111'1' kinderen beter omdat ze zh.h kunnen beroepen up humn-
up", ZUIlUUglllll.:htI11crkte ik d~1 de rijkv- ni~tiKhe waarden die toch u 1\) veel beter
wIldIl mee ue ourzoak van dl' npstnnd van zouden zIJn dan de goede uutle kllmllekr
UI.'jUllgere!! I~. WiliH UIJ~ dle Ihit:lit I'n:nle!i W;iBi"Jl'II. Ijle Ilrubert'll \\'1.' ItoUwejl~ al
dl' JUh~Ctl'li ljeh:rrui'lsl-l-nl. te. tEiII'r1 niet 5lhd~ Jllhg lti te vullen als 'kriStelijk' oft",
t~~tllIUj teil ~l'II:'H ij1uPI \'Ycnl Hel Ih;:IH hUitl8nt~tl5lh, al Wa~ hl'lltillnr urn tl> ~llh-
Ultgl'uaaii t-Il i..-i::rJl'ri tI: flllelrldlli NNi lalen óàllVtleleh dat loch hlt'ln hiel
halileJIJtJII!H 11I1!1JI! bhtHtj~~Ue. hU»'t"."'H..~,4~n tljn mtldt r dM·tT!r....w~.",lr,,--
uur lang2aten ,!ij nat en koud in de sel. De den geworteld zouden zijn in een katolieke
paarden van dt' rijbwacht wmden beter :tfeer nf ollwas het maar om zich in dele
',,-,\l.uule\d_ sekuliere maalsdlilPllij loch nog Ie kgilime-

Die jungeren lalen rlch nir-t meer ren-. taal let1e~n nu eens emd~Ut.:'"oPtJ'ó1r-"
doen. MaM dis lij til "psr,md knmen den mt't dit alles tl' lalen uitmonden In een
wordl'n Zt' uitgemaakt voor oproerkr.-saiers, opgeblazen Ideologische diskussie, want la-
drugbendes enz_ Ik steun dk jongeren ten \\-1' vooral niet vergeten dat de 1)lura]ls-
nmdal ljj recht hebben op een octere len de vef"luilillg nodig hebben ojxtat hun
toekomst. Ik steun hen omdal de rijksw'-lCht macht onaantastbaar zou blijven en opdat
steeds meer doel wat ze wil en tkh door de soda!istl'n zich toch maar \'erder zouden

kunnen cpsreuen als de venegcnwoordtgcr
van miljoenen Vlamingen die pluraltstlsch
gedoopt zijn

A, 8lanqul, Leuven

K van KUL (2)

wel\)mSI waar de 'K' de krtsrehjke studen-
ten niet meer zal beschermen en de urnver-
sneu ui meegesleept worden in de nellen
van de sekulartsane.

Oennis Jacques, Iste kandidatuur
Godsdienstwetenschappen.

HomohuwelijkHel is een zeer lovenswaardig standpunt
dal ondcrwnskwahrcu belangrijker mOCI
ZlJll dan levensbeschouwing, maar Ik ~'ra,}g Graag had Ik gereageerd op dl!' vrije tribune
me toch af ol Je a-kristelijkc _ ik lCg 111'- vau acmtuaumen. Als Haumen een 'vtsce
lcttc!ijk nkl anti-kristeljjke - houding \'.10 rail' w.1Iging' voelt wanneer hij aan homo-
vele srudcmen niet meer meespeelt dan seksualiteit denkt kan ik daar best mee le-
hun vraag naar kwaliteit. Ik denk J,1( veel ven, maar laten we alsjl:'blieft niet veralge-
studenten dankbaar gebruil malen van hel menen. neeent ouderzoek heeft uitgewezen
plan-Dillemam om eindelijk dil- vervelende dar vlamlngen die niet met homoscksuatr-
'K' te kunnen schrappen. reu gckonto.mccrd worden er alwijzender

Mijn verwijten over gebrek aan ncu- tegenever staan dan diegenen die humo's
tralileil van Veto haal ik vooral uil de 'bln- en leSbiel1~"S In de familie- of kennissen-
nenin' van vetoö. Zinsneden ,,1\ ·OI17.e Va- lring hebben. ovengeus is het niet velledig
der die afwezig :tij,> getuigen met meteen duidelijk hllè de auteur zijn toterenuc en
van hel grootste respekt vuur God vu zijn bcgrlp \...~l verzoenen met die 'viscerale
geluvlgl:ll. Ook vraag ik lIIij ~Iwaarout er walging' "T"l1cr.1tllieligt blijkbaar mijlenver
nu zo dringend een lrub boven de deur van van aanvaardlrtg.
de pedofiele grootmoeder bij de <..:lrlVIIII up "Er zijn nu e~I(Uololl normen" is een
pagina 4 van hetzelfde nummer moet. Dal heet gemakzuchtig tlilg.1ngSpunl om elke
de inhoud van 'binnenin' grappig zou zijn. vorm van egalltartsme uit Ie schakelen.
kan ik mij tevenera voorstellen. Maar dat Haurnan, dit' de arrogantie heeft 7el! de
kruis lijk, de cartoon niet grappiger te ma- normen te bepalen, beseft nauwelijks dal
keil, Laat ik nog even vcrder gaan mct mijn ook nu iedereen moel zwijgen voor efkaar.
analyse van de neurralüclr en dit door Iwt 1I1eldat vefSlhll dat nu een een minderheid
slieren van het redaktioneelup pagura 3: zw IJgt Dat de l1leer(horheid, in casu
'Hel studentenstandpunt h bovendten het hetero's, aan de ereratelmag zitten schenkl
resultaat van een mooi tlell10kratlsth Sitel blijkbaar voldoende bevredtgjng om Ie be-
Toch mag worden gevreesd dat dl' komunde sluiten dat het homohuwelijk een crmood-
1V~'tell een aanval zal werden lngczct \1)1 de I.akclljk kwaad Is, Zegt de term 'heteronor-
hUldljo(l'eensgezjndhcld. KarllpJn!C) 1I1Ct matncn' dl' auteur lets?
lezersbrteven zullen worden georganlsccnl, -ook polvgarufsten kunnen in llelgië
lobbygroepen geïnstalleerd." niet trouwen". stelt de auteur, alsollo1(1ln~~'

Volgens mij zie Je aan de vuorgaamh- mie en hI1ll111st'kslialitt;'Ïtonder tle7t'lltie
paragraaf dat de studcmcnvcncgenwoordt- noemer vallen. t'clvgcrnte I~dutdelijk een
glilg t'tHgl:' regels vall lid ucnlukhltl5dl 5~,el klJllllll~Heb.mJl'n ft'nditlècH, terwijl hui!tU-
overtreedt. ik voel ht-l een beelje oh Il1lJn ~t'knl0lltell kulHIliruversthr1;"iJerld Is_!\.IIJil
teak te terug Ie Iluneu en ee eth Mele keert lu~l~tlit' \'I1I0)t Is tlnH ook: kdh Je een pL-nl-
Ie ~t'\tt'Il- get'il rode, WtlHllk iWlltd HlCI ~lHlIaólH\'l'r.llj funlJtt)l'tn blljvHi ncgêltlll:t,
aah hun Ittll~JCbt:dlJdih '1:11 . , .. unl'C'llöltS,lIte vla rCCltb._D----
een l'l mtie niet alleen om dat een meer- re!lels, ermee rekening houdend dJt het
derheid zijn zin Kan doordruk~en, maar tlOk universeel is?
dal deze meerderheid respekt heeft voor de Moeten olkst.,lIeren kom pijn doen, maar
minderheid. Dat respekt houdt 001. in Wt dolt dnct diskriminatÎC uok. Ab Hauman de

'n'"de mindemeId :Z~I(of ttJn Ideologische problemallek uil verschillende ooghoeken
standllul1lcn niet in het belachl'lijkl' trelt. had hekeken, had hij vast moeten toegevell

Het geheel van de gesÏleerde zinnen dat de akseptatie <,en peulschil is in verhnu-
dut·t mij jammer genoeg d('nken dan de ding tOl de homofobe diskriminatIe. uIen
opruiende taal die de PVDA of ht"l Vlaams we elkaar geen mietje noemen.
810k gebruikt om kiezers aoln te trekkl:'n. DIeier Hendrlckll', !sIC kiln psychologie
Wat mecr is, ht:! doet mij vre7.en voor een

nudt'n1 al dan niet t'en maximum~urs krijgt, ligt
Ie hoog. Voorgezinnen die ondtr deze wens
vallen, blijkt de beurs soms ontoerdktnd. Minister
vart Onder.vijs LucVanden BosKht' zou een
inhaalbeweging voor de laagste inkomens naar
verluidt wel rien ritten, maar ondt'rzoekt nog hoe
dit het best kan geocuren, Wij menen dat etll
verlaging van de inkomensdrempel een adekwate
oplossingkan bieden. Een verhoging van de ~ur·
zen zou het probleem enkel verschuiven. Daar-
naast moet ook een bodem·KI ingevoerd worden
en mot't hel gewicht van het KI~bngrijker
worden dan het criterium van de personenbelas-
ting, De reden waarom we opteren voor t:t'n sler-
kt're klt'mloon op het KI is dat hierop een korrek-
tere konlrole mogelijk wordt. zodat Ik !>runen
meer dan nu leredttkomt'n bij wit' U' mil nodig
heeh, Zo zouden gt'zillnen met een bt'sdieiden
inkomen rn met een beschei~en eigen .....oningo vrije tribune

schromeltJk IClaat. Het is aUI{[eIlJ~aat net 1lt'araS
van de studieOeur1.t'nintussen allcnnlnst de direk-
te studiü.ost dekt. Een nieu\\l en onal'hankelijk
koslrnondenot:k van het hoser ondrf\\'ijs Is ecn
topprioriteit. Wilhet 5tudietot'Iagenbeicidvan de
vbamse overheid geloofwaardigworden, mOl:len
de ~urzen aan de resultaten van zulk kosten-
onderzoek aangepast worden.

Konkreel moel een ajJartt studit·index ~.
steld worden die de werkelijke studk:kost 10 Koed
mogtlijk weergeeft. DeU' om,'at ondermeer hel
inschrijvingsgeld,de huur van een kot, de kursus·
aankoop, dt' \'t'rplaatsingskO$ten,... (en de prijs
van een pintjt'7), Ook dt toekt'nning van de
sludietoelagen is niel onbesproken. Hetal dan niet
recht heb!>rnop een beurs hangt af van de aan-
gihe van dt' perwnen!>rlaning en in mindere male
van hel kadastraallnkomt'n (KI) als indikator I'an
welvaan. De minimumsrens, die beiJaalt ol ten

De vrije lrihune kon bcl0rgd worden op het redaktlesekretari~at in d<, '5 MCÎl"rs~trilal
5,3000 Leuven en moet vóór vrijdagnaOliddag 16,00 u binnen zijn, liefst op di~kel1e of
e-m~iI velo@veto.5tudenl.kulellven,ac.be,

De vdje tribune slaaloren VOOI'iedere persoon of mg/lniSatk die lIll·t redelijke ~rgll·
menten el'n standpunt verdedigt ol een gefundeerde mening formuleert. Het slandpunt
kan vrij aangl'bro<:ht worden, Ot' Persoon of organls.atle is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voof de inhuud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen.
De vrije tribune wordt steeds ondertl'kend met naam, sllIdlejaar en volledig adres, el1 is
onder geen beding anonie!ll,

Eventuele reakties op een vrije tribune worden uitsluitend gegevell vla lezersbrieven.
Ot' vrije tribune wordt ofwt'llntcgraal ofwel niet gepubliceerd en Is nlt'tlanger dan

7.000 lekens (spoltir-s inbegrepen, wat overeenkomt met ± vier gCliklr- bladzijden met
dubbele interlinie). De redaktil' behoudt zich het recht voor de vrije tribune nkt IC plaat-
~n als aan dl" criteria van redelijke argumelllatie, een standpunt en gefundeerd zijn ni("t
strikt voldaan wordt.

Demokratisering onderwijs moet weer op de agenda.
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Politiek is een vluchtig bedrijf. umlerwcrprn {He
vandaag hel onderwerp van politieke diskussie
uitmaken, verdwijnen morxen van het forum. Zo
is hel ook mei de dCnlokrariscringVJn nrt hoger
onderwijs. relkens bij het begin \'an het akademie·
jaar laait de di~kusslcw(':('rhooS op.

Toen de studenten nog aan hel !>rkomell
waren van dt voorbije tksamenperiode en de
geleverde inspanning. lVerude kat al de bel aangt'-
bondtn. Op de opiniebLadzijdevan 'Oe Standaard'
\'erschren etn oproep aan de Vlaamse parlements·
Irden t'n aan dt minister van Onlkrwijs om hel
afbrokkelend Studicloelagenstelselte hervonnen
en in meer middelen te voorzien. Dieoprorp ver-
woorddt' een merkwaardige «nsgl'Zindheid vao
vakbondskringrl1 (ACV·jongt'rtn, ABVV-jon8{'Ten
en dt' nalionale voorziner van hel ACW),de Ver-
eniging "an VlaamseStudenIen, de sociale dien·
sttn van dl' universiteiten, dl' werkgrOtp sociale'
voorzieningen van het VlaamsVerbond van Katho·
UekHogerOndt'rwijs en zelfs dl: nationalt' voorzit-
ter van Ik Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Dil bonte gezd~hap borduurde trouwens
verder op een konscnsus die in het najaar van
1996 reeds in het VlaamsParlement te horen was,
toen de konunissie voor Ondt'rwijs aan het studie-
toelagenSIelsd een aparIl' hoonÎl1ing wijdde, Kon
samengevat komt deu konscnms hierop neer,
Een studktoelagemtdsel het!t tnkel zin als de
toelagen de stijgingvan de studiekosten volgen en
als U' terechtkomen bij wie ze nodiSheeft. Maar
de jongste decennia hebben de toelagen ue stijging
van dt studiekosten niet gevolgd,wel integendeel.
omdat U' niet automatisch geindexeerd werdl'n.
Bijde openinS van het akademiejaar aan de Leu·
vtnse AJmaMatet' kondigde ministtr'president Luc
Vandrn Brandt' langs zijo neus weg aan dat dt'
toeLaSt'nvoortaan wt'l aan de index gekoppeld
worde-n,Dat 20Ugoed nleu'A'Szijn, maar het komt

loch op hel brufl.enstelscl een beroep kunnen
doen, tcrwijlle nu soms ui~de boot vallen,

Dit is slechts een gretp uil de t-de vragen die
het sltldieloelagenstelsel in rijn huidige vonn op·
roept. De hamvraag blijft d~arbij vaak ong1!ile1u:
hedl het Oeurzellsysteemhel gewenste resultaat?
Bevorden het systeem inderdaad de panidpatie
Vanjongeren uit finandet'l minder gttOI'de mid·
dens aan het hoger onderwijS?Toch stellen we nog
altijd ttn overvenegenwoordiging vaSIvan studen-
ten met ouders van etn hoog opleidingsnivo.

Konom, dt demokratisering van het hoger
ondtrwijs is nitt volltdig geslaagd en het studit-
toelagtnslelscl in de huidige vonn weet de trend
niet om te buiSen. Sommigen stellen het studit'toe-
bgenste!sel op tich in vraag en pleiten vour een
vonn van studielening. CDS-Le-u~ meent edtter
dat een gewijzigdbeurunsysteem meer waarborgen
biedt voor een Redemokratisetrd hoger onderwijs.

Ten sloue willen I\'e benadrukken dat een
hervormd beunensys,eem slechts ttn instrument
is om een demokratlsclt hoger onuerwijs Ie vene-
keren. Een ander belangrijk punt is bijvoorbeeld
dat luriingen met ouders van et'n lagt:roplcidings'
ni~'odoor hun Il'erkrachlen en door de PMS-cen-
trJ ocler opgevolgd moeten worden, zodat ze
vakt-rde besli'Sing l.ullen nemen om hogere slud-
ies Jan te vatten, Dil alk-smoet OOl'ellJanop dl'
agènd~ van hèt Vlaamsparlement komen, want in
dc7.emalerie kunnen wC'IIIetanders dan konklu-
dt'rcn: wat we lel! doen, doen we niel heter; wc
datn het niet.

Vincent Byttebier,
Joris Van Den Bossche,
Geert Vandewynckel,

Pieter Verhelst

namens de Kristen-demokriltische
Studenten (CDS·Leuven)
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Rektor vraagt fakulteiten zich te beraden over invoering semeks

KU Leuven voert semeslereksamens in, maar mei male
OIOk voor lIet begin vall I/el

akademiejaar besloot de Aka-
demisciie Raad, het hoogste

beslis!<!,'jn9sorgooll van de KU Leuvett,
om 110g dit akademiejaar aan de fa-
kultelten de mogelijkileid te bieden
om in tie eerste kandidatuur voorek-
sm/lcns met bindende krnclü in re
richten. Als voornaamste argument
voor die vernieuwing werd aange-
voerd dal semestereksamens çsemeks';
een element kunnen zij" i" een betere
l'IIUJiebcgeleitlill9 vall (Je eerstekan-
ners, waardoor de slc/a9sijfers kunnen
opgetrokken worden. Dil jaar voorziet
enkel de fakulteit tandbouwweten-
SclWppel' in januari bindende voorek-
samesis (zie kader). Een informele
rondvraag leerde Veto dat ook voor
het l'D/gcm/1! akademiejaar 10119nier
alle [akuueiten .!Utlall Ie springen om
iu te grijpen ;IJ liet eksamensysteem.

Hel ht't'h heel wat voeten in de aarde ge
had om nog 111 hel huidige akademtejaar
scmcke rnogr-Hjk te rnakeu aan de KU Leu-
ven. Om jundlsch-rcchntsclu- redenen
JIIm'SI de Leuvense unief nug 1'Ii1kvuur de
opening van II,'I jaar haar n ...... pronkolijke
voorsu-l vuur de invoering Vilt! 'procfcksa-
mens met vrijstellingen' aanpassen- Regc-
ringskunllnl~~i1ri5 Paul Bovmans. di,' na-
mens de minister van Onderwijs toekijkl op
de toqlassing van de undcrwijsdekrcten aan
de KU Leuven. had namelijk belwilfen ge-
uil tegen de unwcur-ljjkc mogelijkheid dk
etudemen in de nieuwe regeling kregen 0111

drie keer uvcr l'en zelfde deel vcu de stol
"nd"f\ r,l,l):d u- wllnkn. Daanuu wr-nl In
't"llll·m!>•.'r 1"',1,1)1'11 • 'm ",·h' ...l,Jr ,k ,lU

rije keuse Ie Iateu OIUal dan
niet deel IC'nC1l1l1\aan de semeks. maar om
dl" r,',uh,III'11 1.111 de thx-lm-nu-rv in dJ.. ~, ..
val brndcnd It' m.IJ.."H Ddl 1...-u-kvm .1,11\\1.'

IJ,lh in 1.11I'hlli h'"'IIJI''~''' ~''l'n kol/l' 1IlI','r
krijgl ln Juni coor 1ll'IIt'lld., dee-l van ,k ,lol

Door h...1 UihWl VJHde ddlllll1l·le!>c·
,li~,in~ \\,1, IWI ,l~,llkmi,'j,ldr allx-goruu-n
nog voornp t,l~lIl1il,r IIIVOl'l''' ko u krcn-
nieuwe "~~.J,,\.·nl"flII ~\I(lUllgl'lvn~t wor-
den AI.. dr \'H '''l'~',IIIIl'I\'' hnuu-rv lil jan Uil,
n IH'rd"1l g"111,1,ll\l.1','ll'~I'lltk d"l d.u liJ
d'·I,I,l.l" lunanu-u vau tl'·I'J'<ldl'k',llnl'll~.
Die I'rul'k~',lm"n" dil' ,11, I~'..I ,,,uder hiu-
den.1 rC'Ullil.11 hun nut 10l1r Ik 1",,,1.''',111,

ncr .. wt'llll'hb"11 1"'\,·ell·I1, 11I0e"I,·1)liJn up

hun beurt een ptilalS krlJg"n in ml\'CII1OCr,
Dill gaf de fakulteiten die sernckv IVltd.·n
introduceren dus nauwdijk\ een maand de
lijd om hun ecrstekanstudentcn voor te beo
reiden up hun vuurdoop aan de unid. Om
die red e n vond c n nagenoeg alle Iakuncnen
hcl dan ook raadzaam UIIInog mlnstens
een jaar Ie wachten mt;J de invoering van
voorekeamene. Enkel bij landbouwweren-
schappen. waar i11langer nagedacht wordt
over een semestersysteem. wUlk mc n de
serueks niet Iilnger uhstcllcn.

Voorlopig 7k! hCI er evenwel aller-
minst naar uit dJI hel setnest ...n.ySIccm In
hel volgende akademiejaar uok in alle au-
dc r c Iakulteucn zal worden ing evu e rd. Se ·
gin oktober werd er ,anuil hCI rektor.tal
cc n omzendbrief verstuurd naar de ver-
schillende dekarren mCI hel verwek om
tegen eind december "een principh-le uit-
spraak I...doen over dl" vraag of de fakulteit
zal evergaan tut een Scmt'Sll·reksalllell~y'·
teem dan wel uf de fakulteit andere maat-
regelen za! nem c n om de Ix:gl'ldding van
de eerstejaarstudenten te verbeu-reu en UJl
deze wijze. indien mog c lijk, hun ~laagkan·
sen Ie verhogen." Vcrder werd de Iakul-
reusraden gevraagd alle urgallisaluri!>Che
aspektcu van dl' cv...ntue! ...hcrvurrrung in
kaart ICbrengen, en UIII maarregel en IC
voomen zodat een aantal onderwljsk undi-
ge randvoorwaarden ~ oudenneer dM de
omvang van de vakken nlct de pan uitrijsi
- \'ervuld bJijVCJI.

Uit een rondvraag bij de studentenver-
lcgeuwoordlgcrs die UI) hun resp ekueveuj-
kc Iakulteitsrad en hel r...ceutc debat over
scmcks opvolg e n, blijkl alvast dJI ntet leder,
een zomaar gewonnen is voor het sernes-
tersysteem. "Sommige proffen su-lden 1ich
vragen bij dl" dot'lslt'lIin~ v,1I1de herver-
nnng. 'AI~ hetenkel Ik Ix'doding" om dl'
slaagsijfel1i op Ie krikkt'n, kunn ....n wC' nel
zo goed de eksameus vereenvoudigen of
redereen drie punten meer gcvcu". ~1I...r-r-
den rc, ,1!dU" een ,tUdt'lltt'II\'l'l1e~en'
IVc)lIr<II~,·r.DI' I r,l~g i~C)l)~warer ouder de
"andr-rr- rn.ram-geh-n' moer Vl'r,tJ,111wor-
den dit;>Ih' deknnen ,115 all"tll<llid 'oor d...
~rmek\ mogen voorstenen Er kan bijl oor-
beeld !:,'d,lrht worden Jan n'n herwaarde
rins en uilhrcidin).; van de \'er~în~ VMI de
monuor.uen. maar hel i~mcr zeker ol Cf
voor een dl'rgdij~" ol',·r,lli., wel ~l'Id lil"
vchtkbaar r-,

He-halve nlj landbouw lijkl \'onrloJlig
cnkel de lakultcit I-kCllwmi,' nie-I 1\11'\',11

'Artikel 12, laatste lid'
A<lll hel ek..'\,lmenr,'plrml'nI van ,te Kl> Leuven werd een Il.ll'dgrail( If>('~e\·".'g,1 dk dl"
fegdU\~ I'Jn dl' HKl{ek....t)lC'b bl.'h,muclt. 0 ... p.1rilgrilolf is t!;'rug I': Hnden als !')31~le lut
l'i1n "nikt'! I:! - m'.'r lJnl<'kk,><lJl\t'Il~' Wc drukken hel heIVU~1I;'nieuwe d<.'('1tJ('hier
letterhjk ,11.Kwnlir \',111Ir Wl'tt'll ""adem ...r er wordl gepradL

We ~lterl'l1: ~Pl.·n IJkuheil i...Jn hij bc,lissmg viln de Fakllhcitsraild In de ]l1.lab I'dn
l~n ol fi,'cr prucfehamens et'n (l! meer 1'(0)rcklo<lmt'J1s orgil!li~rt'n in e("11weck van uc
md3nd januari. l)e1.' ~'(){)r("k~m('n~ gildIl over ecn ,kei van Ul' dC!.heuclfcn,lc "l'lt"llhngs,
onderdelen. DI' dl'dnt'mlng ,lau dnl' H ...'rck'<llJlen~ h fakohatil'l. Aoln dl' IJku1tt'Î[('n di.·
I'dll dCll' JllugchJklll'den St'hruik maken. wllrdt d3:nbe\ okI! dat HJUrilfgdand "H'r de d...)·
belrcfknut oplelding'.rmd('nJl'len fllO('feksamens ol studiclt}el~en wnr,kn seofK<tni\t'l'rJ
Dl·.!:e1'.... 'TI·b.Jlm·'" ,'mm('n O\'I't'l'l'nkum'llg ariikd S een dt·I.'1van dt' 1.'('r'\1l' I'k"lm ...nl.....-
riodI,', Dc in delt' \'uur,'ks.:tmen~ behaillde I'CSUhiil"Jl worden cvt'nwcl me.'g,·(kdd ,1dll til"
SllIdeOlell O\'crCt'nk,jm\lig ue regelen geslcld voor procll'hamen'i. De Pakullcitsr;'lad Il!

h ...1daarto ... bt'HIt'gelt' ,lfg.l;!n v;'ln Ul' ("kulldl bepaalt voor l'l:dk pcr('('nl.lg<: hel ek5arncn·
~ijkr ()I'l'r hel dct'J \.'Jn een opleldll~sl)nderdel'l wordl dilngeJ'('kend in ht'l 10l<lk eksamen,
sljkr Vim Iwt <lpkidinS~(lnd('rdcd.~

Lt.'t wel. d"/I~ lt~k.5l!l(·ldt <IJll'en ""or dil jJ,U, l'11dU$ eigenlijk l'nkel 1'(IOr l,wdbo\lw,
welens(happt>n Vo!~cnd jadr wordt er zeker ...en scmeslt'l"iySlt'em vf)(1T'llen".111de KU
leuven. 111;'1ardl: f;lkultdtl'lI mo<;,t...n lIog vuor zit:hzdl uilmaken ol <"nhi}(' 1<'dM ~\lllf'n
kun.k.r('tl~efl'n, \fom hel volgende jaar mOCICIl Jus nog Cl'lJ oIar!tallK'IJllgrijkt' knopl·tl
doorgehoJkt wl'rden lo hilll)l:t hel VJn de organi.serende J.a.kulteiteo zelf af of lij de ..ksa·
mens lakliltalld houden of w:rplkhl maken. Ook valt nog tl' belkn I)f ~tudtm<'n in janu,
arl dkktlt'l hun ll',ulJ(1<11 [(' Wden kunnen komen, Een prak!l~d, g...\'olg van d~' w,'1 op
de privacy is ddl studt'ntcn ..en keer op het jdar hun pUlllen mOS"1l "pvrag~n, Om e..n
slonvlOt'd \',111dali vragen IC ,,('rmiJden !Zeeft de unief tegcnwoorJig lel! op hl'l t'ind van
het JaM UCd):enliJke punlert vrij in Illoldl~"an {'('n aJ:>qrakle I,:-ner, .!:0.l1~vrucger.
D<larmec is hCI fl'dll op puntenkennis e\enwel uitgeput. zoo.]\ niemilnd de uml'i k;'ln
I'erplichll'n Oill (HJk in jdnuJri de pumen te kenllen t ...geven, Mochl het ek~amenrt~Gle,
melll \'\I\'r "olgl'/ld j.laf or d,~/e pumen gewijz.isu worden, ddn hoon u h"1 wel 1',111('n).

(be)

rentie met de hogescholen {met semester-
~pl ......rn] Iel speelt - echt voorsrand e r Ie
lijn H)(Jr de Imrodukne van semej,s. In
andere grote Iakultetten zoals klieren, rol
& wc en psychologie & pedagogie 'ioC'hijnl de
balans naar de andere kam over Ie hellen,
terwijl er bij rechten. reologie. wijsbegeerte
vu toegepaste en eksakte werenschappen
gelwljfeld wordt. Bij geneeskunde ten slnue
vcrwacht men de volgende tweeà dril' jaar
gceu grote hervormingen.

Zoals Je zaken c r nu voorstaan. ziet
he7 er nlct naar uil dal er volgend jaar een
ccnvurrnig eksamensysteem komt voor alle
kandidaturen van de Leuvense untverstreu.
Een g...deehclljke invoering van het sernes-
tersv ..teem zou evenwel voor de nudlge

nrgaulcatorlsch c komphkarlcs op centraal
nivo kunnen lurt: c n. Pakuheuen die voor-
eksamen, organiseren zouden immers -
om dc lövrije blok week in januari in te
halen _ één of twee weken vroeger aan
h,·t nieuwe akademiejaar tnoeten beginnen.
Ok vmes c start zou dan weer erg snel
moeten volg ...n op de septemberznrjjd van
het jaar voordien, wat ook geen aa ngenanrn
voorutrxlchr h I'<;joreventuele tweedeau-
rcrs. ]JIj landbo..rW denkt men dal dan weer
op te lossen door'in de eerste weck meer
college-uren te koncentreren. Hei mag dut-
ddijk zijn dal'Ç\'er de Leuvense semester-
eksamcns hel laon"l' woord nog niet gezegd
is,

Bart êeckhout

a:::!l:l3

ta",,"dl1lm ~alll\et
YelSllnen- en famlll'!Ie'

,

Landbouw krijgt uitzondering niei l"
blal\ Velll .!.lll hel hl'gin \all dJ! :tJ..ademlcjJilr dl tx:k"nu maakte ikl" \'.'1112), lullen er
dit jaal nog ~L'ml"'lerl'h.nncn~ i~·md,- ..) gt·urg,:lImecn.J WllrUt'n lil dl' t'L'T)ll' ~dnJldatur ...n
hHl de lakullt'il Lamfoou\~kunuige en Tvc:gt'p.JMt· ijiulngl)dle \\'el"'l1'><.:hdl'pcll. Andere
fakuheilen die nog even Iwijlelden um die herllurmms van hel e~,>,lltwnsr,>teem nog dn
jaar in 1(' ~oeren - m ..., name Elun,'mi",hc ,'n TOl'geJld~le \\'l'ten~{hdpµcn - h,'bbcn
inmlltdds beslist om dl" voort'kSJmen~ mei bindende krildn' nog mill~I"llS eén jdar ill de
k(>t'Ik<'l~lle houden. Niet dal d.:: J,enlt'klo bij Idndbllu\V l.mder jlft)bkmen 71jn. Men wilde
dilM n.lmdiib. in JaIlUdrt al e ...n voU...dlg vak und('fHdJ!en Wll)t't'g.'eM'_· - en ddt j~ ju
~lriju mei het Iwg m<tilr net aJIl de nkuwe rq;ding ailn!lepdste eksamenrt'glcm ...nl.

Op dl" AkademIsch .. Raad van I'orig'" wI'ek wlIt,'n,uag \"erd ('\'Cnwl'! beslisi dJ.t er
I'dn ('l'U dl'rgelljke uitzondering !leen ~I'rakt, kan lijn. 1)i1,1r(llt'c'\VI'rd hel lol...lIldllunl \'<l11
dt: )Wdt:ntc/I\·erll1;.C!IWl'Ur<liging gev ..,tl:ld, De ~1Ltdenlc/l bl'wngd"/l dat meI dil' eenmalige
uiuonderlng d,' deur werd öpenSl'7.l't voor lIog me.'r Jfwijklnsen van h':l <,J,.~m('luegll'·
menL Buvcudkn lijkl hel niet aangl'W(,Zell l'cl)lt:kanslmtcllll'll al UIjallilMi Ie kunfron-
ttren mei t"C/l Ck!WlIll'J1dal dc:lil1itid l>l'slht Ol'er ecrste ol tweede zit. "Jllilelil!n in hel
ekS<lffiClueglt'Illt'1ll ~tdal tJal ut' R"Sultalen Volndl' ~'oort'k,Jm.:'"s moelen worden mecge·
(kcld ·ovcre"'11h'fllStig dl' regekn geslc1d v('or Jlfllt:ICk:>oltl'll'!l" - Joll wil fq::Men cukdl.'
weken nadien - mdg: gt'\'l'èc!>tl wurden <lal l'en n'entul'le zWdkke Ullsja~ d ...mol[verenJ
mu werken en eetl hypoleek :zou IeggeIl op hel I'nUi:rc verloop ,'an hCI jaar, én dus op
dt, slang<;ljfers, Om dil' reden w('rd I'l'].. l'Crl tu) ....nuplzy,~ltll-l- bljvuurheeld Cl'1Ijanuari,
ekS<lmen dat "oor \ijlelllwgelllig proccJ!1 meeleli in het e:lndrcsult<t3t - dlgewc:zen, De:
Akademi'>Che Raad schadrde zidl adller deze rt:denaillg. en dus moet ook h<:l eksamen
wiJsbc'gcene - lot n'>g 1<'1<' "11htll ....oer1;Onkl'lec'n pJiI)l'k""unell - 111d ... fakulteit Laud-
bouwweu·nschdPpen \corJctl ge:oll!dnht'erd 111fJwre"Il~tt,'lJ\ming mt:t. het ...hal\leuregle.
m,'ll\. liet eksamen zal dus oh~el worden ClI)!;""fllil~t('!wd voll ...dig in Juni woruen geek·
'kImiJll·t'T!I.

(..)
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Leuven Bloedserieus '97

De angst voor het prikje
eO/Bendeweek gaal voor de

zevende keer de qrote bloedin-
zamelingsaktie 'uuvelJ Bloed-

serieus' door. Dankzij de goede oude
suksesformule - bloedinzameling
gekoppeld aan een aal/lal konserten
elf andere leuke aktiviteiten - ZOt/-
den weer een qroot aantal potentiële
doneren hun angst voor het prikje
moeten kunnen overwinnen om een
beetje van hun levensvocin af te staan
aan het Rode Kruis. De bloedgevers
krijgen alvast een korting op de toe-
gangsprijs van een film, een Bloody
B/ues-avolld til een rockkonserr.

'Leuven Bluedserklls' werd in het leven ge-
roepen in 1990. Aanvankelijk was de urga-
nrsaue enkel in handen van de sruocutcn
van de Landbouwkring LBK in sarnenwcr-
king mei het Rode Kruis. Om de aktie beter
te kunnen organiseren werd twee jaar ge-
leden Medica onder de arm genomen- Bo-
vendien blijft de aktie niet meer 101 Leuven
beperkt. tn Gent wordt door de spitsbroe-
dors VJn de VLK, de Vlaamse Landbouw-
kring rund dezelfde periode een gelijk,lar-
dil;e bloedinzamelronde gehouden. Ook
andere kringen van universitetts- en hoge-
schoolstudcuren uit Brussel, Antwerpen en
Konrijk worden gemotiveerd om een somt-
gelijke aktie op hun manier in te vullen. De
huidige 1)loeg heelt alvast beloofd zich in te
spannen om dil jaar nog het 'nationale luik'
uit te bouwen door de andere studentenste-
den met raad en daad bij Ie staan. Bedoe-
ling is om vanaf volgend jaar een volledige
nationale kampanje te lanseren. waarbij het
(volt! suksesvolle voorbeeld van 'Student
Aid' voor ogen wordt gehouden. De organi-
setoren van 'Leuven Bloedserieus' hopen op
die manier verschillende akties te spreiden
over her gallse jaar ;tudar dl' 'depressies" in
de bluedbankcn door studentenbloed weer
op nivo kunnen worden gebracht.

'Leuven Bloedserieus' is voor de stu-
dent al jarenlang synoniem voor een groots
rockkonsen. Toch is deze organisatie op de
eerste plaats een blocdlnzamejaktle met als
doel nieuwe bloedgevers I~winnen onder

de derligduizend Leuvense studenten. Hct
bloed is meer dan -bïocdnodrg'. Uit een rap-
pon van hel Rode KrUIS blijkt dat zeventig
procent van de Belgische bevolking wel
eens bloed nodig heeft, maar dat nog gcen

steeds meerdere kategoneen van persenen
worden Uitgesloten van bloeddonene. zoals
suikerzieken, mensen mei neurologische
aandoeningen, nierziekten, gezwelziekten
of geslacluztcktcn. Niet alleen hun ziekie of
aandoening, maar zelfs vaak hun rnedlkatie
sluit het uit om 'gezond' bloed te geven."

De organisatoren van 'Leuven Bloed-
serieus' benadrukken dat het nlet om een
'cne-shot-akuc' op korte termijn gaat. Hel
komt er niet zozeer op aan om op enkele
dagen zoveel mogelijk bloedzakjes bij elkaar

mensen gevonden worden die bereid zjjn
om, als het beenmerg van hun weetserure
nodig is, een transplantatie Ie ondergaan.
Vroeger werd hel beenmerg onder volledige
verdoving opgezogen uil de bekken beende-
ren van de donor. Mei alle pijnlijke onge-
makken vandien. Sedert kort kunnen been-
mergsolfen ook uil hc:t bloed geoogst wor-
den door middel van een -btoedzufvertngs-
machine', zonder uarkosc. Beide procedu-
res houden echter geen noemenswaardig
risiko in voor de donor.

zeven procent bloed geelt. De dreiging van
een tekort aan bloed is dus nooit veraf. met
alle katastrotale gevolgen vandien. Boven-
dien blijken de jongeren tussen achuien en
vijfcndcrttg j..ar ondervertegcnwoordjgd in
de groep van 'trouwe' bloedgevers. Noch-
lans zijn zij wel belangrijke blocdafnemers,
denk maar aan de weekendengevallen.
Dokter Gyselinck (ROOe Kruis): "Dat er
weinig IJlensen zijn die komen opdagen urn
bloed Ie geven, is deels Ie wijten aan de
'drempelvrees' maar vooral aan het Ieit dat

Leuven bloedt serieus
Maandag 17 november

• verbloedertngskwïs uesen de Landbouwkring conMedk.J, lQ,OOu, Alma ti
Dinsdag 18 november

• Bloedinzameling van j Itor 19 u, in College Oe Valk en Spon hal De Nayer
• Altematteve Filmavond mCI Peter Grc<'ll.1way's 'The Cook, The TIlie{. Hls Wife and
Her tover' om.20 u In Studio 1: ltIegang ~ost 100 Ir,

Woensdas 19 ucvember
• Bloedinzarnellng van 11 tOL 19 u. in Cf;l11egc:-De Valk en Spon hal De Nayer
• 'Blood)" Blues' met EI Fi.5h in asoesüsche set f~aturing Ro!.md en Pieter-Jan De smet
rs.olo) om 20 u. tn Aula pterer De somer. Bloedgevers hetalen 150 fr:. anderen aan uc
kassa 250 Ir.

Donderdag 20 november
• Rockkonsert mei VIsje~ Freaks. Nerno en Bettie serveert. Daarna 'Techno lnto the
night' met Neven, Dit bcgtru om 20 u. in Alma 2; toegang voor bloedgevers k,)sl lOG
tr.; vvk/kassa: .200i 2,0 Ir: K<lanjes kun je krijgen În dl' bloëdatnamecentra. in Dce's
8a(, in de pauzerulll:tè van LBK. en in h~ xa-stuoerueukontoor.

(bds)

Waarborg
vervolg van p. 1
lijke oorzaak hiervan kan liggen in de rist-
ko's en de kosten verbonden mei het ge-
recht. Hel is onder andere om de drempels
te verlagen dal Sora hel initia lief heeft ge-
nomen om de studenten te ondersteunen
en te verdedigen.

Een mogelijke oplossing voor het in-
houden van huurwaarborgen is het openen
van een geïndividualiseerde geblokkeerde
rekening waarop de huurwaarborg gestort
wordt. Op een dergelijke rekening hebben
huurder en verhuurder een volmacht en
het bedrag van de huurwaarborg kan enkel
met toestemming van bcidcu vrijgemaakt
worden. Een gelijkaardig systeem wordt

4

bijvoorbeeld toegepast bij het huren van
appartementen en huizen en is daar zelfs
wettelijk verplicht. Het voordeel is dat de
beide pamjeu dan hun akkoord moeten
geven om de som vrij te maken De ver-
huurder kan dus de som moellijk onterecht
achterhouden. Deze regeling valt echter
onder de federale huurwet. De stedenreu
hebben vorig ja'!.r ten tijde van het prorest
tegen het kamerdekreet. die tot de vtaamsc
bevoegdheid hoort, reeds gepleit voor het
invoeren van een dergelijke regeling. Hier-
aan weed geen gehoor gegeven. HOpelijk
zal de wetgever. in het licht van deze feilen,
alsnog initiatieven nemen. Anders dreigt de
student als kamerhuurder de dupe van de
zaak te blijven.

Ollvier Remy
Tomas Wyns

te krijgen. wel wil men met deze aktie de
basis van 'trouwe bloedgevers' vergroten en
in hel bijzonder hel aanlal jeugdige dono-
ren verhogen. Men gaat uit van de stelling
dat eens jonge mensen bloed gegeven heb-
ben, ze vaak terugkomen. LBK. VTK en het
Rode Kruis voorzien dan ook in maan 1998
een nieuwe gelegenheid voor de studenten
om hun bloed Ier beschikking te stellen.

Likstok

leder jaar probeen 'Leuven ülocdse-
neus' in samenwerking met de dienst
Hematologie van het UZ Oasthuisberg via
allerlei Informatie de studenten eveneens
wat dichter Ie brengen bij de vaak dramati-
sche problcmarlek van de 'becnmergdona-
ties'. Voor patiënten (voor .. l kinderen) die
lijden aan leukemie is sinds de introduktie
van dl: bccnmcrgtran splantie de hoop op
genezing aanzienlijk vergroot. Vele panen-
ten zijn echter van een levensreddende
transplantatie uitgcsloten omdat zij geen
geschikte donor vinden. De kans om in de
eigen Belgische bevolking een donor te vin-
den wordt geschat rond één op vtjftigdut-

Imogelijk

Zoals ieder jaar worden de blocdctna-
mes uitgevoerd door het pcrsonec::J van het
Rode Kruis. Dit jaar kozen de organisatoren
ervoor om de tijdstippen van de blocdafna-
mes iets meer af IC stemmen op de leefge-
woonten van de gemiddelde student-Ia-
lef op de dag dus, Dinsdag 17 en woensdag
18 november beginnen de bloedafnames
om elf uur en lopen door tot zeven uur 's
avonds. De plaatsen waar bloed zal vloeien
zijn Sporthal De Never ISportkot] en Col-
lege De Valk (ttensesrraet).

Twijfelaars kunnen misschien over-
tuigd worden mei wal re in ruil voor hun
zakje bloed krijgen_ Hun bloed zal alleS7.Îns
niet voor niet$ vloeien. Orn af te rekenen
met het khchcc van de lijkbleke. uitge.
wrongen bloeddonoren die na een uur
nauwvallen maar loch nog een likslok en
een kortingsbon voor een spannend Suskc
en Wiske-album meekrijgen. blijven die
van "Leuven Bloedserieus' niet 0ll hun geld
zhtcn. Aan de bloedgevers wordt een hele
week bloedheet amusement aangeboden
voor een spotprijsje (7.ic kadertje}. Zet de
aders maar al open.

aart D"

CHAOS
SI1~~k::ercafé p~~l

in hel hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat 1 (boven Lunapark)
lel.: 016/23.33.10

open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur
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Renaat Landuyt na de euforie

"Politici ziin er erg bedreven in
kollega's in de gevangenis te draaien."
(tenaot Landt/yl Ü de justitiespe-

cialist vatl de SP JIJ de KtH/lU,
Zo vertegenwoordig' lIij zij"

partij ;IJ de Kommissie outroux. Die
kommissie mocht hij dan weer I'Ule-
gl!JllI'oordig/!II in een debat over justi-
tie dal liet vormtnoscentrum Herman
Vosdonderdag organiseerde. Niet ge-
makkelijk, wan' ,JQ de euforie over
liet werk WIIJ het klasje vall Verwi/-
9'u!tl, Î!,' er de jOll9ste maanden meer
en meer kritiek te noren op die kom-
missie. Het belangrijkste vent/Ijl dat
ze Ie lloren krijgt, is misschien wel dat
ze de rechten van de 1'f~rdedj9;"9
schend. door haar bevoegdheden te
overschrijden. Veto sprak erover met
de vol.qens professor Huyse "interes-
santste politicus vall het lnnä",

Renaat Landuvt: .0011I~onjuist. wij lijn
enkel :w ver mogclljk gegaan met de bc-
voegdheden die we hadden. Geen enkere
wetteket kou ons afremmen. Wt: hebben
dus eerder onze bevoegdheden CkSIH'ClII
uitgeput. 'Wij zochten geen strafbare lelten.
zoals een gewone reelubank doet, m;l'ar we
wilden blootleggen wal buiten hel strafbare
lil. de kleine mechanismen dic misdrijven
roelaren zonder het zelf h' zijn .•
veto: I'et{kommimd(dl'll wittm hn l'I'lVUil
1()tl/mulliJ mlll/s/lT' \'0111 jusut/( l\'alll(I(I. KUil d(
kommiiSil' loins tlJI'II?

Landuyt: _Er moel een onderscheid ge-
maakt worden tussen hel komrulssrcverslag
en dl' individuele leden VJn de kommissie.
lIel Vl'rs/ag zegt nl{·ts anders dan dar de
ver.u\lwourdetijkhc:ld van Walhelel Inzake
de opvolging van de voorwaardehjke invrjj-
huidstelling moet overwogen worden, De
rest b politiek spel dJI je de kommissie niet
kunt verwijten. Die lei enkel dal wathelet's
besltsstng korrekt was in het licht van lijn
ujd en in het lichl van de cruerta die toen
geldig waren .•
Velo: 11'11/ dmkl u Ol'" dt f'('/tmitk binnen dr
SP /USUIl de europartemmtsteden. -die Wa/lld!'1

'willm zien uftrtJm, en \'OOr'ZIlIt'r Tobbuc-k.dit
11(1,'PII«ml ).'0,)( de Buropese re,hltr?
Landuvc "Ik denk dat ze belden gelijk
hebben. In de inleiding van het verslag
Slaa! dat er nog Ieis is als pnUtid.e verani-
woordelijkheid, maar dal wi] ons daar niet
mee inlaten, Tobback erger! zich cI.,t men
hel kt)mmissiever~lag in l'en andere politie-
kc kontekst plaarsr. Dal klnpr. En Annc van
Lancker hedt ook gdijk als z.t. Zt'gt d.ll er in
het Europees P~rklllent 111etandere criteria
wordt gewerkt, namdijk nel mei die puli-
tieke verantwoordt-hjklu-id. 11-.Jll'rsoonlijl..
denk dilt het debat \'Va!hekl ovcrbodjg b.~
Veto: (,I ToIobfKk's hVIII/"'!I pm untldll/J"'a
\,"11 hrt [tit dur dt' k'>lfImiSJit' I~ stal' r.l/itist"l'rdt"
Landuvr: "Al~ er een nter-kommtsstcüd is
dit' h~1 rilj)l)ort gued geleven heeft. is het
wel Tobback. Hel ergert hem dan ook dat
men pt.Jtiliel-.espdleljes speelt mei hel ver-
~Iag in de hand. Dal is spijtig, want bepaalde
rIlagi~tralen hebben ervan genoten dat de
polniet weer kibhelden en onderrussen geen
gerechtdijke hervormingt'n df>orvoerden .•

Rijkswacht

Veto: Tobbark is OpmtUlI' kandidual-mon;illtr,
IS hl'l Ili(/ IIIftr oppOr/U/lil om ;11 liJdtll ~'all poli-
lirkt l'f!mil'Ilwill9 Jlil/t pakkm mtl Uil 'llIt11W
9wdll'?
Landuyt: _Je kan dal niet forscren: er was
geen nieuw gezicht dat zich kandidaat stel-
de. Dat was niet \IerbodelI .•
Veto: TtBttI Tobba(k opbokltn is tla/uur/ijk nitf
/Ij/cr.

Landuyt: .Wd, dat1.Ou nochtans het be-
wijs geweest zijn dat we te maken hadden
met cen degelijke pieuwe kandidaat-voor·
zlner. Trouwens. Tobback is in inlerne

kringen helemaal met lil sdmkwekkend.
Blalfende honden bijlen niet.«
veto: Terug naar di kommiuie: (1<'1' !~I//dt
rotvan de rijkswacht in de IMk"msl?
Landuyt; _Nel wals het debat over wauw-
kt Is ook dit debat tctoat overbodig. nocr
haar nationale struktuur, is de rijl.swadil
het enige orgaan dat de misdadigers nog
een beetje afschrikt. Die sterke struktuur
mag niet algezwakt worden. Wel is hel zo
dat de eksreme kontrole op die struktuur
moel verbeterd worden, en dal kan met
name door een sterker gerecht. Ik ben ook
niet bereid onze poiitiediensi terug IC

brengen naar de Napoleontische lijd, zoals
een zekere bcgoede klasse het zou willen.
Dit wu inhouden dilt UIen wd de kleine

man kan aanpakken, maar IIlcI de grote
Hskale krirninalitcit. De eenheidspolitie zal
dus voor een stuk de struktuur van de
rijkswacht moeten overnellll'II .•
Veto; UYl/(I1dule (jurisr fII raadtman Vlm 1)(>u·

Irt'Wt, m'Jrj z~t dal dt rqkswarht, ondanks
haer struktuur, toch Olnl!f;«j1/jkt [anten huft
1N.411<itlin Ilt Dllln,uxajJaiu.
Landuyt: ~Ht't i, diezelfde Uvttëndale die
~It:h dat dl' rechters öaes meeten zijn. Dit'
man is de spreel-.buh van een bepaalde
kaste in de maglctraruur. Nkt de karotiekc
maar de andere, lIJ 1illl legen de njkswacht
omd,u dil' Ie sterk ~taill tegenover hun ma-
nfer van werken. Hij b het urevoorbeeld
van de behoud-gezlndc kaste hlnncn de
magtstraruur. Wij sodaltsten pletten trou-
Wt'IISook voor een \ler:;lt'rking van het
gerecht dat 1.0 de polinestrukrurcn moel
kunnen kontroleren. Maar deze vcrsterking
moel gepJMd gaau mei eell demokratisch"
komrole op de llIagistr~luur \'anuit het par-
I('ment. Zo heb je l'en ~llIltSluk in de demo-
kratische rechlstaat, dil' een gekontroleerde
manr Slerke poluiediensi nodig heelt die in
staat moCt zijn 011\ de liskale fraude \lall de
vrienden van Uyllendak aan Ie Pilkken .•
Velo: Aun1'aardt 11, nllll!t str~I'.~rr toaichl ww
hn parlmltnf op jusrilie. ook mrtr kali/rolt IIIJIt

IIrr !Jl'rechl op hel pllr/tllltlll?
Landuyt: .Ik weet niet in welke mate het
gerecht nog meer kontrole kan hebben op
de politici. Zoals men dl' onafha"nkelijkhcid
van het gerecht moel bewaren, lO dien!
ook de parlementaire onschendbaarheid
gevrijwaard te \Vorden. Wij mocten immers
kunnen diskusslëren over rechlers zonder
angst door hen aangepaki te worden. Wat

natuurlijk niet wegneemt dat er opgetreden
moel worden tegen misdrijven van parle-
mentsleden. Van doorgedreven zetjbescher-
lIIing vanwege het parlement kan trouwens
geen sprake zijn. Politici zijn er erg bedre-
ven in kollega's in de gevangenis Ie doen
belanden. Sinds ik in het parlement zetel, h
nog geen enkele panememaïr beschermd
geweest. behalve Di RUIIO.Dat hep de spui-
gaten uil. We hebben niet de moed gehad
om Frank vandenbrouckc. één van de
meest eerlijke politici. re beschermen. De
poutteke wereld was nier in staat om het
gerecht een halt IOCte roepen. Strafrechter-
lijk gÖIl'0ken was hij niet verantwoorde-
lijk. Het is trouwens absoluut nkt zeker dat
hij effektief zal vervolgd worden. Men wou

gewoon een belaugrfjk poli(icu~ bjokkercn.»
veto: Htllljkl ",vp dUI erUil brruklijn hts/aal
tl/HW SP en rijksw,/(llIl'lIeniJds elI jUSIIlIf en

('RL a"dtr;:ijds. Is dal beeld juist?
Lanrf uvt: ~Men stlmuleert die tekening orn
het debat te ~tiSnlJti5-t'ren, wal een kon-
srrukucve dialoog onmogelijk maakt. Het
mechanisme be~taJt crin 0111 de SP sy~temd'
tisch voor IC su-llen als de verdediger van
de rijkswacht Men weel blijkhaar niet wel-
ke diekusslee er beSlaan russen het kilhinet
Bmru-nlandw Zakeu en de rijkswacht om-
trent de struktuur van deze laatste. ons
pleidooi voor een sterk parket dal dl" rljks-
wacht komroleert. wordt trouwens even-
eens over het hoofd gesten. Je kan de rijks-
wacht helemaal niet gelijkstellcu met [usu-
ue. Justitie is namelijk één van de drie
grondwettelijke machten. Pnlitle staat daar-
onder. Aan de andere kam van het spektrum
kJn l\1en ()()k nier ~tellen dat de PRL de \ler-
dediger is \'an dé magistrillUur. Deze Ililnij
komt enkel IJII voor haar korps\J\·ersten, die
\lC)M het mt:rendeel politiek benocmd wer-
den toen wijlen Jean Go! (PRL) mjni~lcr
van Justitie was. Mt:n I..an dU$ bezwaarlijk
stellen dal de SP de rijkswachl verdedigt .•

Paars
_Er bestaal een soort argwaan ten op-

lichle van de rijkswachllowe! bij konser-
valle\len als bij progressieven, De gerechte-
lijke wereld prolitcen daarvan, want llIen is
cr bang val} çle rijkswacht. Bij dc rijkswachl
bt'staat er namelijk lets als leiding. In het
gt:recht keilt men dat begrip niet. Er heerst
daar een soon misbegrepen demokratie

O"1a JaargalIg 24 IIr. 9 dd. 17 noW!mber 1997

waar de middelmaal elkaar in evenwicht
houdt. (ironisch:) Een SP'er aanvaardtlei-
ding iets makkelijker omdat wij een goede
leider hebben .•
Veto: 1)t &I.f.t/itr Irilt/lllt mrl zijll Siet/jaal ren
dtlnokrarisclrt ~~mitulI'm!J op H<lI'!Ju /rtkkill
Atldtnijds IIullluj all voorriuer mil het
vteams Parlement 01i/a1l9Sun 511'mllllll; owr
htl fl/kl dlll Tobhuck til Van Prrlsloltll mzakl'
sa",tlflrvi"!lskOlllrakull onm.Jgd/jk gtmaakl.
Hot riJl/u 11 dM?
Landuyt: «De goede trOUWbij de alterna-
ücve meerderheid was ook niet aanwezig.
oe liberalen steunden hel voorstel \1.111 de
SP niet urnwille van inhoudelijke redenen.
Het pakt van de panfjvooralners liet OIiS roe
om effektlef iets te doen, niet om de grote
principes door re voeren. Ik ga maar een
lijd mee en ik l\Iil)n die tijd enkele dingen
gerealiseerd l.ienS!n een demokratie moet
je kompromissen maken. Ik leerde ven Tob-
back dar je wat je wil doen, altijd moel ver-
binden met de~raag hoe je het gaat doen .•
Veto; Kanjr ulsj&rell 'Rtalpolilik'lIOOrJluut
irts als 'h~1Sitlljaar srfrr~ven?
Landuvt: .0.11is pcrfetJ knmbmcerbaar.
Het is niet omdat wij van JJg op dag wer-
ken. dat wij grtn globale visie hebben.

Maar om die visie IC reafiseren moet je ëffi-
oente Slappen zenen. niet zoals Agalev
doel. Die verkondtgen nu al jaren het grote
gehjk. ondenuecn moet kt~ gcreallseerd
worden, Anders raakt - net als bij Agalev
nu - het elan eruh.»
Veto: fs tril paarst koalitir i" BtlgÎi lft"!JtliJk?
Landuyt; _Niel met de VLD die op sociaal
vlak een bloedbad wil. Nochtans zouden zij
up het r'ttçche vlak onze partner kunnen
zijn, Maar bij tJn!>primeert de marenëlc )i-
ruane van de mensen. Wij willen de sociale
zckerhehl niet alzwakkcn. Wij willen enkel
schaven aan haar financiering als we dl' rij-
keren nog meer kunnen 1<11\'1\lx-talen.»
Veto: Is Ir It '''''''illl8 sympalhie bij dt pl'~ wcr
saialr dmfllkralie?
Landuvt: e.Ja, want de pers h niet gebon-
den aan de invlued VJn een belangengroep
maar aan hel gemoed van de jourunlist. 1).11

is vaak een man uil e('n I\\ee\lcrdicnersge-
zin. mei oog voor Agalev en D66 of \luor
VLD'crs l\1et een progressief SdUSjo:.»
Veto: Ml'rkl'iI wij el'll !JI'I'OI'I \'ail 0"b~IJa9en
rwtr jlillit ollafllankthlk !/twordm 'panijblad',
'De MOf91'11'?
Landuyt; _Er Is een zekere e\lolutic Ie
merken bij 'De Morgen', De krant is duide-
lijk eigendom \lan Van Thillo. die een libe-
raal figuur is, Er hangt in De Morgen dan
ook een [lrogressiclllberaal sfeertje dal een
sociaal demokraai tegen de borst stuit, De
vrije markt beïnvloedt te ~terk de pers. De
vierde madll vertegenwoordlgl eigenlijk de
vrije m" rkt. De journalisten worden te veel
in ecn konkurrentiepositie geplilatst.~

Alex Demeulenaere
Hans D«lercq

•
•
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Compagnie Puriosas danst en speelt 'Laps'

Drie furies in Terbankkapel
Oen aa"gename ontmoeting

Iu.s."":,,drie vrouwe" draaide
uit op drie produkties j" drie

jaar tijd. De drie vere1ligden rich
daartoe in lIet gezelschap meI de veel-
zeggende naam 'Compagnie FllriOSOS',
Met IrUII derde en meest recente werk.
'Laps', zij" ze deze week Ie gast i"
UIl\.-'I!U. 'Laps' is een samenwerki"g
tussen SIIIC en het TlJéálre de la Bal-
samine uit Brussel. waar de voorstel-
ling deel uitmaakt van liet festival
'Novembre Danse',

Munlca Klinger. Carrnen Blanco Principal
en Patrtoe serve komen uit verschillende
antsneke gt'nrcs. Terwijl de eerste vooral
mei dans bezjg was. waren de laatste twee
eerder aktief In de teaierwercrd. Niettemin
bind! één gemene deler hen aan elkaar:
reetermaker Thierry Salrnon. een bekende
naam aan de andere kam Vim de taalgrens.
Vanuit een gedeelde artistieke interesse be-
gon het dnesa! aan eigen kreaties. aanvan-
kelijk onder de naam 'Furioso' later als
'Compagnie Puncsas'. een knipoogje van-
wege de drie 'furieuze dames'.

In hun samenwerking spelen 7e maar
al te graag in ol' hun onderlinge verschil-

fen. "Vooraf wordt een tema bepaald. een
uitgangspunt vastgelegd. Daarna werkt Ie-
der op zijn eigen manier en met 7ijn eigen
malerlaai aan het pmjekt. Wat uiteindelijk
op de planken verschijnt, beweegt zich in
een grensgebied, los van alle genre. Hel
situeert zich op het raakvlak lussen teater;
dans, performance en plaSlische kunst",
aldus Carmen Blanco Principal.

Uitgangspunt voor hun eerste twee
produktles was een roman, In 'La Danse
des Pas Perdus' van 1994 stond de 'Tover-
berg' van Thomas Mann ecruraat. Dil ver-
haal vertaalde zich ln een upceuvolglng van
alledaagse dingen voorgesteld "Is kleine
rüucelrjcs waar droom en werkelijkheid in
elkaar overvloeien. De vourstclllng vond
plolilts in een gang van een verlaten kàzer-
ne. Met deze lokatie wllde het ulo de over-
gang van de ene plaats naar de andere, van
de ene lijd naar de andere voelbaar maken.
In 19<J5zag 'A Corps Perdus' het daglfdu.
Dilmaal werd uitgegaan van -cnmenes
Ejemplilres': een bundel misdaadgetutgenls-
sen van de hand van de Spaanse surreaüs-
ttsche schrijver Max Aub. In deze voorstel-
ling ging hel het trio niet om de krimluali-
ten als gegeven op deb. maar eerder om de
verschillende wegen die cnoe leiden. De
voorsretüng was dan ook gehuld in een

grootse stilte, kenmerkend voor de een-
zaamheid en wanhoop van de personage>.

Anders is 'Laps', hun nieuwste produk-
tie. Moniea Klinger verklaart: "Om niet te
vervallen in een sysremeusme bestoren we
dil [aar vanuit een ander gegeven Ie ver-
trekken en namen we de l>cwcging van het
lichaam als uitgangspunt. In tegcusteliing
mei de vorige produktles liggen nu even-
eens een aantal losse ideeën en persoonlijke
reüekues aan de basis." Gehuld in onder-
goed, brengen de dansers een reeks geliJk-
aardige bewegingen doorheen het verloop
van het stuk. zoals een refrein in een lied.
Ook op de konstruktie van het lichaam
wordt een aksent gelegd: hoe springt de mens
met zijn lichaam om. hoe kan hij een even-
wicht vinden balanserend op twee benen.

Wanneer je even stilstaat bij de titel
van de voorstelling ontdek je een tweede
centraal element. Talenknobbels als we zijn
situeren we 'Lap' in zijn Engelse kontekst
waar hel een 'ronde' betekent en kunnen
we hel tegelijkenijd vertalen uit het Frans
als een deeltje in de tijd. Furiesas bracht
deze twee betekenissen dan ook samen tOt
LaJlS. at the still point of rhe turning wortd'.
TIjd is iets wat de groep reeds van in hel
begin van hun Solmenwerking boelde. Zo
ontwikkelden ze een eigen vertraagde beo
weging als procedee om de lijd uit Ie ver-
groten. ·Zo kun je de details beter zien -
heel belangrijk in een wereld die vooral het
doel heiligt en geen tijd meer heeft om even
stil te staart aan de kil", van de weg", aldus
eermen Blanco Plindpal. Op scène venaalt
dhe 'Zehluperuempo' zoals 7jj het 7.ell de-

Oud en nieuw eksotisme op 'Fotografie Leuven '97'

"Ik iou blinkende kralen geven"
Op vier a/ dan "iet eksotische

lokaties binnen de Leuvense
.dadsrillg ka" de liefhebber

zich dezer dage" op niet minder dan
zes !ototemoollstellillgeIJ verlustigen,
voIgett.~ de brochure hebben ze bO\-'f"IJ"

dien alle zes jl!f.s geml!l!n: 'ebotisme'
wera de rode draad van 'Fotognlfie
LeuW!tl '97',

Hoofdhalte én zwaartepunt van de tentoon-
stdlingl'n i~ ongt'twijfeld hel Kultureel
Cemrum LI:'II\"Cn,waar drie rcntoonsu-lltn-
gen 7ijn ondergehracln DI: rUW') van Mali·
na CO" (1ie hel lntervlew in dl: vorige veto]
lilten l1i,·ts .1,111 duidelijkhdd te wensen
over. vcrwacht van haar geen 'traditioneel
cksotlsme' op 'Folu)-;ralle Leuven '97'. Een
scherpere aanktactu regen dir ucekolontale
visie lijkl haast onmogelijk. De toeschcu-
...\'erdie zich bij de 'Souvenirs dl' vov agcs'
aangetrokken voelt tot de eksonscne val-
kuil. cescue dat deze foto's stuk voor stuk
geëusocncerd 7ijll. Dl' zwarte wüde in de
brocssc staat in hel 'tcrknmerenbos tUSS~l1
een hoop rekwisieten. en voor vcrschillen-
de andere 'souvenirs' hectr Cox niet eens
haar Brusselse thuishaven verlaten. Door
haar lalere werk, waaronder Ioto's van de
schrijnende ellende van de burgeroorleg in
ex-Jocgcstavrë. wordt ook de taarsre ekso-
nsche dromer met zijn neus op de (politie-
ke) reamen gedrukt. Met de roto's van Ma·
rtna COJ( is de loon gezet voor de andere
tentoonstellingen: hel is duidelijk dat hel
begrip 'eksousmc' hier een nieuwe, ruime-
re invulling krijgt.

Nog In het Kultureel Centrum hangen
de werken van fotografiestudenten aan de
Leuvense kunstakadcmfe, en worden de
meest uiteenlopende visies op hel begrip
eksousme geschetst in technisch heel sterke
kleur- en awan-wluoro's. Toch vinden wc
hier ook heel wal toeristische kiekjes, 'sou-
venirs de voycgcs' in hun engere zin zo
men wil. waarvan de aanwezigheid op deze
tenroonnelllng zelfs Iliel door een brede(rel
kijk op het lema goedgepraat 7.0Umogen
worden.

lljdreizen met fotografie' - het resul-
taat van een workshop voor kinderen van
zeven tor twaalf jaar in de afgelopen herfst"
vakantie en eveneens Ie zien in het Kultu-
reel eencum - past dan weer wonderwel
in de lematiek. De nieuwe invulling van
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het woord 'eksousme: heef! ten slotte re
maken met een manier van klJlcn naar al
wat vreemd i~. in hel geval van 'Po!tJgralic
'97' door de zoeker van een fototoestel.
Geen wonder dal er dan ook heel wat
vreemde kreeturen kwamen poseren voor
.~e dlXJ~e yO\lng~te1'l :ccll in elkaar ge-
knutselde kamera's.

Dat kunsr niet Iangcr cen betekenls
hoeft Ie hebben, wordl ten volle bewezen
door de installatk van Peter ëtau. verte-
genwoordtger van hCI Duitse kunnenaars-
kollektie! 'Moev', In de pa~ geopende
'Eve-n & Vet Gallcry" (Vaamt raat 301_ Oe
willekeurig upgehiln~en \-crJanwling zeet-
drukken van lolO'~ Ul! het koloniale verte.
den van Bdgii' in de CCI"'>U' ruimte heet een
'ükueve he rtnncring" te zijn Die wordr dun
verder uitgewerkt In ecu andere ruimte,
waar een inSlalialic van rituele messen en
koloniale aunbuten u- bekijken h. je kan
er wel in, maar erg !Ot'gankdijk Is het niet.
De in cnve ogen vaak absurde kolentale
taferefen krijgen door de zcefdruktcchmck
een extra vervreemding mee.

Voorde 10\(1') uit het archicl van hel
Museum voor Middl'n·Alrika dic in de unt-
versneusblblloteek hangen. is zo'n manier
van afstandname eigenlijk overbodig. noor
de jaren heen hebben ze een tutaal ander
patina gekregen. en zijn dus vooral in hun
materialiteit een vorm van eksousmc ge-
worden. Oe toeschouwer wordt hk-r uiige-
nodigd om een stap terug Ie zeilen en door
hel grijs heen naar de eigenlijke 1010'5, vaak
bekende kucneebeeldcu van koloniale toe-
standen, te gaan kijken.

Het eksoitsme van de Beereendces Fré-
dértc Karikese In 'De Blauwe Schuit' ten
5101IC is dan weer van een lotaal ander kalt-
ber. Geen koloniale tafereeltjes uh een ver
verleden hier, wel een op foto's vastgelegde
stamboom van een ingebeeld {uitgestorven.
alim?) volkje. Jammer wel (lat de 1.0 ~I
donkere Iero's Ie weinig verlicht worden,
en soms zelfs hall verborgen hangen achter
de bladeren van een 'tropische' plant.

Stellen dat het opentrekken van het
begrip 'eksotlsme' zomaar een ekskuus Is
geweest om zes Iorotemocnsrelllngen aan
elkaar te breien zou een vergissing zijn, El-
ke eksposttie voegt wel degelijk een aspekt
toe aan het totaalbeeld. Toch spreken de
beelden, in al hun bererogennett. sterk ge-
noeg voor zich en verliezen ze in de drang -.::-..~.'""'_._ ...........
om ze in eenzelfde kader Ie willen plaatsen "1_""Ql.Io.,,' 'Hl (lTI H[YU HUPS

eerder aan betekenis dan dat ze erbij wln-
ncn. En dolt was wellicht niet de bedoeling.

Jeroen Lissen~

Mur IIlf" op Iel.: 22.2/. / J (KC LtIIWU).

liniëren. zich bijvoorbeeld in het zacht heen
en weer bewegen van de dansers. twljlc-
Icnd tussen voor en achter. gevangen in
een moment van oubeslisbaarhcid.

Om Puriusas aan hel werk Ie zien moet
je 'helemaal' naar de kapel van Terhank.
Het trio houdt niet van teaterzalen ol
schouwburgen maar is steeds op zoek naar
een echte doorleefde ruimte, met een eigen
archuckruur. een eigen karakter. waarom
dan I'rCCÎL'Sde Terbankkapen Monica serve
geeh een verklaring : "Mei deze lokatie wil-
len we de konfrontatie aangaan van de
mens en Zijn 'hogere' verwachtingen. Gelo-
vig of niet, een kerk of kapel heelt voor mij
steeds die konnotene gehad, Aan de andere
kant wilden we eveneens een hoog gebouw,
met voldoende lucht en leegte, waar je Je
als mens en danser een beetje verloren
voelt." NJtt eukcl op vlak van de ruimte is
serve. die de scenografie voor haar rekening
neemt, aktief. Bij elke voorstctling werkt ze
cven~s met verschillende materialen die
op een ot.anderc manier verwjjzcn naar het
centrale tema van hel stuk. lil de eerste
vöörstelllng wa;.,diuneeulV, de Toverberg
weerspiegelend, bij'L<lps' maakt ze gebruik
van aarde en gras. serve verklaart het ver-
band mei hel tijdstema: -zoals een oud
vervallen huis overwoekerd wordt door de
omliggende natuur, zo ook blijft de lijd van
de natuur verdergaan terwijl deze van de
mens in hel huis rot een einde is gekomen."

In het doorleefde kader van de kapel
wil Compagnie Punosas een niemandsland
scheppen, een mikrokosmos waar droom
en realiteit hand in hand gaan. The pany's
over. -vreemde personages dwalen doelloos
rond, opgesloten in hun eigen zeepbel. in
hun eigen verhaal, hun eigen tijdelijkheid.
Verdw;1ald in een soort niem;lIIds';n'd
zweven 7.ij tussen verleden en toekomst."
Droom mee of zet een stap terug.

vérontque eaueeuw
Carl Huureau

CNllpl1;Jllie FJlriorm brm;]1 '/.rIpS' mIJ diIJsrlqp
18 lOtVriJde;]2/ november in de kaptl van Tu-
bank, Celeutjnentean YO, Heverlee. Verdert ;;'ii:
;:;t l1;JtlJdol
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Pers en maatschappij deel 2: journalist Pol Deltour

anders kan. Kijk naar de 'Kredietbank', één
van de grote advcneerders in 'De Morgen'.
Dal heeft loch niet verhinderd dal de be-
richtgeving in de KB Lux-affaire 'leer krt-
usch is gebleven.»
Veto: H« prr:JMrm jlillit de 'kwafifát' nm dt
lmûhtgmng te gtlfandtTffl, is er kontrole?
Deltour. «We hebben een hoofdredakteur

en een ombudsman die preventief prcble-
men proberen te verrnljden. Als een jour-
nalist denkt dat een arnket gevoelig ligt.
wordt dal voor~Jegd aan de hoofdradak-
leur. De ombudfuian \I.1l1zijn kant vangt
eneraljds de klachten op van buitenaf en
daarnaast konnoteen hij ook of de artikels
toelaatbaar zi{b met het oog op de privacy
bijvoorbeeld. oc'hoordredaktt'ur en de om-
budsman kunnen nanturlijk niet alles 0.1'
lezen maar loch (unk.ion;en dit systeem
meer dan behoorlijk, Maar uiteraard zijn er
binnen een redaktie alliJd verschillende
opvattingen, Een centrale kontrole kan dat
ntet vermfjden.»

"Ik weiger mij nu al over Pandy uit te spreken"
eeto trok naar de redaktie-

loktden van De Morgen in de
Broqniezstraat aan het station

Bnlssel-Zuid, Enkele dagen ervoor
werd in deze buurt nog een jongeman
van MarokkaaJlse afkomst doodge-
schoten, Bij de rellen die daarop volg-
den, lag ook de pers IIog maar eens
onder VIWr. votqens de ellen lokte ze
rellen uit met haar aamvezig',eid,
vol,gellsallderen liet ze de jOlIgerelI
zelf "iet voldoende aan het woord,
He' lijkt er op dat de pers bij elke
nieuwe wantoestand overladen wordt
met alle zonden Israël's. Tijd om
iemand vat! het 'iinksliberale' - als
mell liet profiel va" de hoofdredak-
leur tenminste volgl - dagblad 'De
Morgen' Ie interpeneren of het wel zo
erg is qesteld met die pers,

Pol Oeltour: «De vcrwijlen over de schon-
ding van de privacy en over hel vermoeden
van onschuld dat veelte rap gekrenkt
wordt, begrijp ik, zeer goed zelfs, Hel is dus
normaal d,11partlkufleren reklolmeren legen
de pers. lk begrijp ook dat ze dat hoe langer
hoc: meer doen. De pers zit op hel ogenblik
immers in een ekspanstefaze. vooral dan de
audiovisuele media en in het bij10nder de
tcicvts!c. Men gaat elkaar ook op het vlak
van het nieuws rechtstreeks bekonkurre-
ren. Hoc kunnen 7.ij dal anders doen dan
door ult te pakken met dingen dic senseuo-
nelcr zijn, die aanslaan bij een zo groot
mogelijk publiek? Dat is onvermijdelijk dé
manier waarop die strijd gevoerd wordt.
Dat heelt ook reperkusstes op de geschre-
VCIIpers. Wij kunnen niet zeggen doll wij
1l<'\'l'J1Iw[ gewoel staan. Iun-gcndrel. u-der-
.... 11,." Hl "I.' 'piJ.).!I. ,111," "",,'1 '1"",1, 'ond-
Ier. Ik vraag me soms af of 111;:\nieuwsaan-
bod daar niet onder lijdt. zeker als je de
pr.·[.·Il[ie hebt cvn J...w,llilt·it,J..ranl 11' 7ijn.

Rruistoctu

V..'IO: (I,Ik bi_! n,· \"'~4"11' ,."WI "1<'11 1111 al U/IS
,1</11 ,I,. />1Ir<'1I \'<111 .... 11 h''''II'<'II,/e r,'J,'(id 1'1',1.'1<'/1

\1',/1:'111'<111.11,' r,'n,,,,,, 1'1/1.1<'1/ Rd,TIlIII.'

b.'r"/II_'I~\'I11.';,
Defrour: .tJ.. ~\t'IVil'! dal 'H' lIIlTTI kh-
IIIJ,l[ 1I1I,'n W,I,H vr 'TII \T.!'lg i, naar IIIIJ...·
bene h[g.'\ ing. I'n \\ ,lilr die ,,,,J....J,lllgd«ld,·n
wordL IJ,lar mot'[ wel (I<: nodig" [nughuli-
,1<-11<111,'1(1.1.11\.I., d,lg gd.·)(d wonh-u Je kun
likt \'.111met,tal aan meneen I11l'tnJ,ltll ,11
«1(.'11.1.1111.nu-t hno en adn- in d,' J..r.Jnt
g,IJII /t·II'·II. l'e-r ..,kllllijJ...vind u d.l! ,,,nlrm-
)(,' 11(.'1'1(11IJ.!l'\111)([•. \'t'r )(,1,11M.IM er liJl1
"oJ...J..ollq.:,\" dit' vmdcn ,I,H iJ..nier ver
)("II"q~ g,l, dal I].. nl<;,[~<;,Ih>elo!dur! Zulkl'
lk.:rtlh[g"1 IIlg I~ hiJ 'De \ll1rJ.:l'll' .Ilk~/,n(\
1(lIlr\\'l'rl' van d,'b,ll.·
veto: /$ J( :,l<lk-Plllr,lJl.t ,'<'11 1.<l1"li-'<lI<'r.</1."
lI~'t'l·II,< ..srdu S,',"I />cri<lIl.""I·/11.</,'
uenoun -Zekcr. de dood van Boudcwljn
en til' zaak-Denroux 71jn hi~[ori~lhe lncl-
dcuu-n ):l'WlT~t waar de media 7ich \til l'IJ
!llt·' hebbeu laten kenru-n in die gedaante.
Wil{ hij hel uverhjden van Boudewijn ver-
,\h"II('1I is. i~gewoonweg niet bij re hou-
den Ilcllxll,k met de Durroux-altatre. die
WI t'Xlra bijlagen heeft geleid, 101herden-
kingen enzovoort. Een Franstalige kram
hcel! up t-e-n bepaald moment zt'lfs kIS ge-
schreven in de aard van: "Dutroux. wc la-
[eli jt' nnoi[ meer g......n'· [k wee111iel uf dal
IllJg wd k.ln .•
Veto: 'fH M0r..,en' kwam mer de /lid 'Hrt ge-
lid,ll'ali hel kwaad' alJders oek Slel'19 1111de
hoek.
Dellour; .OK, maar m de berichtgeving
11l'Ch 'Ot· Morgl'n' loch nooit iets gt"SChreven
als ·Dutruux. wc laten je niel meer los".
Dan )tol je je laak als fJCrsmedium Ie bui[en .•
VelO: Is de laak I'all de media dali Mpnkllul
'mttdrlm?
Deltour: ~De mcdi,l hebben (.'1'[1gekombi-
neerdc [ilak. T('n et'rSle mO<;'[1.'1lze informe·

ren, Wal dle tnfonnaüeraak betreft, moet ze
zo rigoereus mogelijk 2iJ1\, inleger en neu-
traal. Het gaat dan Immers over feilen. Al-
les is relatief. maar loch. Je moet uitgaan
van een mfntmaal waarheidsgehalte van de
dingen. In de feitelijke berichtgeving moet
je dan ook t'cw droog zijn, zelfs 5aolials het
over Ietten golaL FeÎlelijke berichtgeving
vermengen mei kernmenraar of daar een
emotionele woordkeuze tussengooien kan
niet .•

lt"df mlUll$chappd,]kt gr/Jtptll die haar VIII!

mfiJml/llit voorzien? Denk bijl'UOrbtt/d maar
nun hrl 'gtric/II' ItUm.
Ocltour: .Als je een gouden tipgever hebt.
omstaat oilltermijdelijk een relatle van ge-
ven en nemen. Soms gaal een relatie 20 ver
dal je te kritiekloos wordt ten aanzien van
je informant. Want als je dan moeilijk gaal
doen of lastige vragen stelt dan moel hij
ni('1 ver lopen om zijn inrcrmeue in een
ander medium toch kwijt te raken. Elke
redaktie heelt zo zijn komakten en op de
rijkere redaknes c-. 'De Morgen' dus niet-
word! er wel eens eep budget je vrljgeruaakt
om de kentaktpersonen Ie w/!J"trm.'"
Veto: Mrnsrn uil dt btdrijfnwrtld sla!Jtll tr-

Budqet

.Een tweede laak van de media is na-
tuurlijk wel het bekcmmeruanëren. Dat

kan ook niet anders. De media moeten de
dingen duiden, moeten hun mening daar-
over geven. tedereen hlTfl immers een be-
paalde visie op de (lingell. Htl profileren
V;Jn die vrije mening moel dan wel suikt
geschefden zijn van de Idlelijke bcrichrgc-
"ing. Dal is wel een persoonlijke visie. Je
hebt binnen de journalistiek ook een sterke
stroming die zegt dal berichtgeving en
kommentaar niet uit elkaar re houden zijn.
Heel wal journalisten gaan er van ult dal
ook de feilelijke berichtgeving zeer geënga-
geerd moel zijn. Maar dan krijg je polmf[et-
ol kruistochljournallsllek_ A[s je pre[endeen
een kWil!i[eilsmeditlln tc zijn, moet jc af-
stand kunnen n('men van de dingen. Je
dgen opinies spelen naluurlijk altijd mee.
Je zil mei een aamal vooroordelen waarvan
je niet eens beseft dal hel \looroordelen
zijn. Maar de grote uitdaging elJ de kracht
van een kwalneilsmedJum beslaai er nel in
dat je nog altijd zoveel mogelijk probeert
afstand te nemen._
Velo: Kali dt pus "09 wel afs/aud tumen? Is dl"
pef5 nin dl' speeiba/9<"\l'IJrdl'll \tall de wrsrhil-

ondnnks hun brlangrijkr rol- behaor/ijk gotd
in om "if dl' schJjtl\wrpers 1<' btijven. Zor.ql de
afoankelijkhtid \lall adverterrarn /liel voor ren
Ie Ivei"ig kritische b"i(h/g/~üI9 'en aantien va"
hen?
Oehour: «De bedrljfswereld heel! nlct-eclu
te klagen over overdreven aandacht. Over
een zekere afhankelijkheid kunnen álle
joumollistrn wel meespreken. Zeker jour-
naüsren op een ekonomtscbe redaktie en
dan vooral die journalisten dit In kontakt
staan meI de auto· en rdsinduslric, Die
journalisten worden echl in de w,lIIen ge·
legd. Je mag tesIrIljes gaan doen of Je mag
nlee op driedaagse cruises. Dali Is het bijna
vanzelfsprekend dat nogal wal van dil.'
mensen in de vt'rleiding komen om niet Ie
kri[isdllc: gaan schrijven. Anders worden
ze de volgende keer niet meer uitgenodigd.

Klimaat

Ook bij hel aantrekken van adveneer-
ders Sflt:cli deze problematiek. Maar cr zijn
ook t('genvoorbeelden die aantOtleTl da! ht't
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Slag

Veto: Toch !J1l"" er Jluds mur Sltllllllet/ op "111
de pers aUII U'I I'Om,I'UI/rksltrtu k()/lIr"lt te
onderwerpen
uettour: _111'1klimaat i~konkurrenueler
en het rtslko op problemen en wantoestan-
den wordt steeds grotC'T,maar toch vind ik
hei te vroeg voor ckcrernc koutrolc Er
wordt nu intern veel 111,'('(over gedlskus-
stcerd en er bestaan voldeende rcprcsstc-
middelen bij het gerecht. Als de perv in-
breuken begaat - 70<115I,l~ter, eerroof ol de
schending van de jlfi\'ilcy - ([.111 111.)('[ hel
gerecht die bestrallen. 0," pers moel niel
gepnveligiccrd worden Als bjjc oorbceld
roddelbladen blijH'1l velharden in dl' btMl~-
held, dan is hel nh-t ~kch[ dal 7<: il,lng<'jMJ..1
worden. Dal !:dwurt dan bc« 0[1 de Ilkk di,'
hen het meest I' [relt. hun ponemonnee.»

~Daamaa~1 i~ er de di'(!Il[n[ogl{', !lI1'1
alv sankuenüddclmaar ,ll~ hel nuvnppr-lcn
van grot,~ Hjtu-n In d,' ,,([lOO[ \',11) 11.,j'UI('
naftetenbond AI, het lip ~Ir,lf!,'n aankomt
dan moet her gerecht 0]lOl,d,'I1, \i,l.k hur.
gerlljke rechtbank Op "r,lfrt'.-h[,'l1jJ.. \ 1,1J..
zijn IVt' ergcnljjk immuun urndat persrm ..-
drijven bijna lI"llil ~n",lgd w"rtkn en i],

vtnd d,11gnel! Vlklr dt' hllr):(·rlijJ...t' recht-
bank 7iJn er mog<'lijJ...h,·<lt'l1)(1'lltWgmal,
SCh.lde\'t'rgtk'din):, t'l'tltt'r,tl'i en n-chr \,111

antwoord. 0,11 I,l,ll~t,· I~re-n <,( hill"I\'III! mld
dul voor k-mand <li,' ztch h.·Ili1.[....I,[ \0,.[[
om ..:ijn ~1,lg[hui .. t.· hnk-n. u l"'~riil' 111,'1
dat het lil wl'ml~ ):d'nIlKI wordt. La[{'/1 l\t·

al dl' lt· mlddelen 1.J[,,,,·nliJJ,;aanweuden
voor we aan ic\~ ,llId"r, ht·ginlh'tl .•
Velo: 15 d~ ;;:.I<lk ",111.11' Uil 1Il~lm',.t,.st·.-,IS,'
~"'iJrde mr,ha'
Oehour: -Ja uu-,..rhi,·n wd. l-r 1\ <'t'1J )(rIMI[
publiek voor dil' zaak r-n er 71)11een a,lIl[,11
kollcgnx dil' vinden dat dil voldm-ndr-
maatsrh,lpp.'liJk n-h-varu I~.llll voortdurend
over te beri'th[\·n. H('\ kan 1"n~IO[((' over
een serlcruoordcnaar ga,lll Ik ~,...ig('f ,·rlll,·r
mij nu al nver rand}' uil 1(' vpreken. Ik
wacht af wal het onderzoek zal uitmaken,
Dal men in afwachting van dt· resultaten
van dat onderzoek daar bij wijle van spre-
ken met zijn neus UJlSlaat [C kijken, is een
rcdaktienele keuze. Oa[ sten volgens mij
ook geen deoruologlsche problemen .•
vere: TiKh is Palldy bij naam !Jl"lloemd til hl'b-
ben de media van hemeen pubUrkr penoonqe-
maakt. Wordr op die manier een {'fr/ijk proces
niet onmogtlijk !Jtmaakr?
Deltour: dnderdJad. dailr 1it je Inl'l het·
zelfde probleem als [Ilct [)UlrnliX. die nnk
nog niet \leroordeeld Is. Ik denk dat wij. de
media, soms onvoldoende beseffen wal wij
aanrichtcn door [e snel namen IC nocmen.
Ik /lloel wel zeggen dat bij Dl.' Morgen de
[OOn2elling van de berich[ge\ting heel goed
mcc\lall. Er hangl zeker geen skenje Voln
-de seriemoordenaar I'andy dit: lijn vrouw
en kinderen ml~handcld hecf\_'_

Raf Geriu
Kristof Oaniels

7



Burgerschap en inburgering in België en Nederland

"Beleidsonanie is de kwaal van het
Belgische politieke systeem"
Ginds enkele jaren worden 'bur-

gersclwp' en 'illburgeri"9' als
sleutelbegrippen beschouwd bij

liet zoeken naar oplossi"gt'rI .'OOr
multikulturele vraagstukken. lil Ne-
derland maakt het 'illburgeritlgskon-
sept' zelfs al deel uit van het alfidele
beleidsiarqon. De gemeentelijke over-
lieden kunnen er een 'illburgeri"9s-
kontrakt' opleggen aan uitkerings-
gerechtigde nieuwkomers. DOf!Jervan
is de zelfstandigheid van de nieuwko-
mers re bevorderen. België daarente-
geil staal tot vandaag op dm vlak zo
goed als "ergens.

Op 22 november 1995 organlsccrde het
Antwerps Centrum voor MIgrantenstudies
een srudtedag met als terne 'Burgcr~ch,]p en
lnburgerlng in Bdgii! CIl Nederland: nieuwe
imegrauekonseptcn?' Uitgeverij Acro
bracht recentelijk een boek uh waarin
enkele van de voordrachten werden gebun-
deld, Doorheen de versehitlende weten-
schappelijk onderbouwde artikels krijgt
men een genuanceerd beeld op de vraag of
burgerschap en Inburgertng echt sleutels
zijn voor een geslaagder en evenwichtiger
integratiebeleid. In een tweede deel wordt
nagegaan in hoeverre de kenscpren bruik-
baar zijn op kcnkrere maatschappelijke ge-
bieden. In een derde deel komen de rand-
voorwaarden hiervoor aan de orde.

In de zogenaamde verzorgingstaten
slapt men geleidelijk af van de besener-
mingslilosofic. Deze maakt er een prioriteit
van steun te verlenen aan behoeftigen en
aan a\ wie Uil de bom van de welvaan
dreigt te vàtlen. Zowat overal is er een
ontwikkeling vast te stelten naar een stand-
punt dat 'aktivering' ol 'responsabilisering'
voorsteat. Met andere woorden: voor wat,
hoort wat, De opname van een burger in
de samenleving en zijn deername aan haar
politieke en maatschappelijke instellingen
veronderstelt dat deze burger aa n een paar
voorw aarden voldoet.

Hiermee raken we de kern v...n de in-
burgeringsdiskussie aan, Oe1.(' is vooral een
Nederlandse aangelegenheid. De lokale
overheden in Nederland kunnen sinds ]
januari 1996 een -Inburgertngskontrakr'
sluiten mei unkcrmgsgcrcdulgde nieuw-
komen, Daarbij verplichten laatstgcnoern-
den zich tot het, met goed gevolg - afleg-
gen van een a...I11a 1 kursussen. De overheid
van haar kan! verplicht zich tot hel aanbie-
den van kursusp ...kkeuen. die zo goed
mogelijk aansleiren bij de kapadtcften en
de rcekomstverwachrtngen van elke nieuw-
komer,

Onanie

Nadat werving. registratie en een per-
soonlijk gesprek mei de nieuwkomer
plaatsgevonden hebben, wordt op basis van
dit gesprek de specüeke Inhoud van zijn
Inburgeringsprogramma bepaald, Het omvat
vier onderdelen. Eerst en vooral is er een
edukatief trajekt, Hierbij Slaan een beheer-
sing van de Nederlandse laat een maal-
schappelijke oriëntatie en een beroeps-
oriëntatie centraal. Een -tweede onderdeel
bestaat in trajektbegeletdtng. Gedurende
het hele inburgeringsprogramma zorgt de
trajektbegeleider voor 'Individueel maat-
werk' - een persoonlijke begeleiding, Hij
menveert zo nodig en wijzigt het program-
ma bij eventuele problemen zoals ziekte,
Ten derde is er een grote rol weggelegd
voor vrijwilligers uit het örganlsatteleven.
ZIJ vormen een onmisbare schakel tussen
de nieuwkomer en de lokale bevolking, op
een minder formele manier, Dlt alles maakt
ded uit van de maatschappelijke begelei-
ding, Een l...atsle en esselllieel onderdeel

besraar tn de overdracht van de nieuwkc-
mer a an een vervolgopleiding of aan een
erg anisatle die de toetreding tot de arbeids-
markt begeleidt. mertoe wordlovergegaan
na een eindgesprek lussen de nieuwkomer
en de trajektbegelelder, waarbij rekening
wordt genouden met de gemaakte afspra-

ken bij aanvang van hel programma en de:
resultaten van de toets aan hel dnd"'van
het edukaneve trajekt.

Tegenover een aanral rechten srean In
een dergelijke overeenkomst dus voore! de
verplfchungen van de nieuwkomers jegens
de overheid eerttra ...I, De tmegrauegcdactuc
legt IIU veel meer nadruk op de wederzljds-
held van de inspanning. Op de niet-nale-
ving erv ...n Sta an bovendien (voornamelijk
Iinanciêle) saokues. Van de nieuwkomers
wordt dus verwacht d.... ze zich aanpassen
aan de Nederlandse samenleving. desnoods
ten koste va n hun eigen identiteit. Dil leidt
natuurlijk tut een afname v an de tolerantie

vanwege de overheid, Dil is dan ook één

van de meest aangeklaagde gevolgen van
een meer integratiegerichte beleidskeuze,

Dil Nederlandse beleid was er eerst en
vooral op gericht om de grote Instroom van
laaggeschoolde nieuwkomers te beheersen,
Vaak moeten ~ij hel afleggen legen autoch-

.'~me,! door een_o'yersc~t aan ~Sic:s.!h~~-
den, Een tweede kritiek ophet Nederlands
beleid is dan ook dal de marktekouomtsche
aanpak v a n de imegratieproblernatiek een
doel op zich geworden Is, De ver a mwoor-
delijkheid van de lokale overheden gaill
niet zo ver da 1 er ook verantwoordelijkheid
voor de beschikwarheld van arbeid wordt
genomen. De vraag is dan ook of van het
hele konsept inburgering' überhaupt iets
overeind blijft, Dit probleem zou opgelost
kunnen worden door konsessies IOC te
Slaan aan werkgevers voor het in dienst
nemen van allochtonen, Maar in hoeverre
geldt dan nog hel gelijk.heid~beglnsel als

hoeksteen van een rectnstaat?
Op zijn minslopmerkelijk in het ver-

slag van de studiedag is de voordracht van
professor Alben Manens, Hij maakt u

geheim van dat de Inburgering in Vlaande-
ren zo goed als onbesraande is, Zijn gena-
deloze stelUng luidt dal "planmatige sociale
veranderingen - zoals het jnburgertngstra-
[ekt in Nederland er één is - in België
woon of uiterst moeilijk door te voeren
zijn,- Hij schetst in zes fases de geschiede-
nis van de Imegranekonsepten in België.
vanaf de aankomst va n de buitenlandse
werknemers in 1945 tor de rea IiSilties van
hel Centrum voor Gelijke gansen en voor
Radsmebt'striJding, Telkens moet de lezer
vaststellen hoe de gevolgde koers noon
haar eindpunt bereikt, Marrens stelt dat

beletdsouante een blijvende kwaal Is van
ons poTiti~k systeem, wa nneer hel nugrau-
renprobleem wordt behandeld, vaak wordt
onder druk van externe omstandjgheden
een nieuwe weg ingeslagen, Bovendien
laten verzutllng en staarshervonnlngen
nooÎl een eenduidige en konsekwente
koersbepaling én -opvolging toe,

Aemout aeke

In een reecru vervehenen t>.)l'kJt' 'P,,\illd.l' )k1rtidl',lIit' van allol'l,
tonen' S(.lu:ht ,\-Ileke V...n de PUilt' van hel Cernrum voor Gehjkc
K...nscu en Ract ..mdlt'\lrij\ling de pl a ah vau uk-r-Eu-burgers in dl'
vijf dt'lI1ol-.rJII\r!1<' vtaemse parthen dit, in het parlcmcru vertegeu-
wOdrdlgd ,djn (Agolkv, CVP, SP, VU) en velksunh-]. Zij doet dit aa n
de hand van hun staturen en hel aanlal allochtonen (bt een man-
datlt blnncn ol voor die pa rttjeu wa a rncenu.

Wat Ik statuten oerreu. stelt zf vast d.n JUe dcrnokransche
parrijen lkh ertoe verrunden om in hun POIITIl'keakuviteüen de
meuseurectncn in acht te nemen, De SP onderlijnt bovendfen dat
de p...ni] ~Iret'fl "naar een samenlevtng zonder I-.I...sec-onderscheid.
waanu lcden-en nch vnj en volledig 1-.311uruploolen. zonder enige
vonu van dtskrtmlnane \''''11geslacht, ras. handnap. taal. nanonah-:
/til, godsdlenst nf leven~~houwelijlt' uvertutging." Ook de CVP
beklenuoonr in haar begmselverklartng d.u racisme en vreemde-
Imgenh.a.1I niet stroken mei een krl!itendemolo.ratl~he overtuiging,
In geen enke-le van de oodenochte ~tatul~n wordt geWolggemaakt
van de Belgische nationaliteit als vermte vcor hrt lidma.llsch.ap
van een pan;] Bukel de Volksunie duet ulidrukkelljk een beroep
op -aüe Vlaming('n~, Met de staunetre ondersteuning voor mi-
grameu IJ. hC'l minder goed gesteld. Hoewel alle panjjen streven
naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verserunende
bevolkingsgroepen - er wordt bijzondere aandacht besleed aa n de
p.anldpatie van vrouwen, jongeren en seraoren in de p.anij-orga-
nen. bij de samenstelling van de lijst~n en de ventding van de
mandaten - is er bij geen enkele dernokrausche panlj een statu-
taire omkadering voor mtgraruen. Er zijn wel werkgroepen lil

verband met migramenUiken, maar deee hebben geen wonels 111
de statuten,

Met betrekking 101de mandalen moet een onderscheid
gcmadkt w'lrdcn lussen interne eli ekslernc (politieke) mandalen,

M.e. Fobltts d 8, Hubtau (rtd,) Nituwt burgtrJ
in dt samrnltl'in!l, BUf!ltnchap m inburgtrin!J
in lklgûi UI Ntdtrumd, 120 pp, is wrknjgbaar
bij Acre en dt btltrt botkhandil, lVûrktlprijs;
895 BEI-:

Allochtonen in politieke partiien
V.... r het opnemen van een 1111,'01bccruursmanda at wvrdll>iJ geen
van de \'ijf demokr ausche parttjen l'en nanonalueltcvereiste
~l...rehl. Toch tellen enlel dl' Sf>en dl' CVP in hun r...ngen
lluJo:rJntell-bc:\tuur.kdt·n ~T\'~pekli('\'elijk negenenvijftig en zeve
Ilclldertlg) Voor politieke mandaten moet men in Belgfe de BdWI-
schc nal!onalilt'Ït bezitten. 'Auoctuonen' zijn hier dus Bell'en van
vreemde ortginc. In Vlaanderen leverden de gemeentereeds-
verkiezingen van oktober 1994 denjeu 'auo-tuooe' gemeeruera ad-
sleden op: drle voor Agalev, ,'OOTde SI>en de CVP telkens vIjl, DIt
1I0I11Iililiglniet hoog, Het betekent dat steehts 0,20 procent van de
gemeenteraadsleden van nlct-Ruropcse origine is, Bij de
provincieraadsverkiezingen van oktober J 994 en de parlementarre
\iel'k;eziug<"n van mel 1995 .....hovert CVP SP en Agaie,'landid.ucll
van vreemde origine na ...r veren ma a r enkel op pla ...tsen die als
nfet-verkiesb aar worden beschouwd. Geen enkele van hen werd
d...n ook verkezen. De ~sli~~ing om anochronen op de Iij~l te
plaatsen is blijkba..r voor geen van de partijen gemakkelijk, "Een
groOl J('d«lte v.n de acmerban van de politieke partijen koesten
vaak een negatieve houding tegenover migramen en de $(hrik om
sternmen aan het Vlaams Blok Ie zien verloren pan k-eh IMJ Nae-
noeg alle politieke perujen Noch op het vl.lk van de ~Ultuten,
noch op hel vLak van de r~dgeving. ziJn er slrulr.turele maat-
regelen aan Ie duiden met betrelr.k.lns lot de panldp.lTie van
allochtonen in de politieke p.ilnijftl", böluit Mieke V...n de Putte,

'P"/'IKkt fitrru:iralit \'o1nall«Jrf<>nm' IJ \'t'Tltlltn", bIJA®, tt/t 98
ra!!i"a', tn koJrr695 franJe ...Ha ",,,akt dul uil van dl ruks 'Mind"IuJtn
in dl Samtn/MII:J' waarin vtTlchllllndt QUlIIII'l' ondt'r tk redaktie ,'an
ondtrmeer 8, Hubttlu en M,-C. foblt/J ttn bl}dragt glvm rOlld dl
miIlJtrlttdmpr"blmw/ltk,

8 onlo



"Het is gemakkelijk zelf de mensen te kiezen
e je het demokratisch spelieUe wil spelen"

drugshandelaar had in Ander-
vorige week een klein

Kingeffekt tot gel/olg. De re/-
de must uiteenlopende

11;1,de één roept om meer
de (mden~traalt er zowaar

zo ongeveer zijn programma voor vtm
het scherm. Of je het lIl' wil of "iet,
deze opstootjes hebben IUIII effekt "jet
gemist. Ook wij koude" "iet nalaten
professor teesietoot va" de afdeling
Sociale en Ekönömische gl!Of/rafie Ie
vragen om zijn licht op het qebeuren
te laten schijnen.

Chrlstlan xesretoot: «Professor Manens
verwees in zijn proefschntr al naar hel beo
grip 'wegwcrparbejdcrs' - dat zcgr dl heel
veel ever hoc die mensen hicr beschouwd
worden. De vraag naar mensen uil hel but-
tenland om hier te komen werken Iluktu-
eerde naargdang de vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Men dacht toen over een
soort van roelette v~n gastcrbelders. Ze
zouden naar hier komen om rijk te worden
en daarna weer vertrekken. Die plaats lOU
dan weer opgevuld worden door een andc-
re gastarbeider die ook weer Wil ven rek-
ken als die rijk genoeg was. M".u de weg
van arbeidsmigratie is al in de jaren zesng
verlaten voor de bevolkingsmlgraue. Twee
Franse demografen waarschuwden toen in
r'en rappon dat cr een gevaar was voor de
opbouw van de Waalse bevolking. Als er
niet snel gezorgd wetd voor nieuw bloed
zou de leeftfjdsrruktuur scheef getrokken
worden door de verocëertng. Vanaf toen is
uien de 8e-zinstu:rénlging gaan aanmoedi-
gen In Bdglè', en Is men dus overgestapt
naar de bevclklngsmlgraue. De kinderen
zijn ofwel al heel lang hier, ofwel zijn ze
hier geboren: ze hebben dus ger'n hand
meer mei het land van herkomst van de
ouders .•
VelO: lil Brusul stelt het problttm rich blijkbaar
n09 ftl/tr dan lil dt andere ueden.
xestetoou .lk heb al In de jaren tachtig
gemeld dat de spanningen toenemen door
de steeds roenemende keuscruratte van
migranten in 'dl' arme sikkef van Brussel.
Dat gaat van het noorden van Schaarbeek,
Sint-Joost over een stukje van Brussel tot
Knekelberg. Anderlecht en Sint-Gillis. Hlur"
moeten jongeren zich soctaüsercu in een
woonmilieu dat gekreëerd Is in de negen-
tiende eeuw. De stempct van de levenswijze
van de negentlende eeuw drukt er nog
altijd op. Die huizen :djn gewoon koten om
te gaan slapen en de volgende morgen
weer te gaan werken .. er was immers geen
vrije tijd of vakantie. Er :zijn geen sportter-
reinen, kulturele instellingen Of20. Door de
ctgendomsverwervlng van hun ouders -
wat de normale gang van zaken Is voor de
Bejglsche middenklasse - hebben de Bel-
gische Jongeren een hulsj~ met tuintje
gekocht in de pentene van de stad. vooral
door de ekonomlsche groei in de jaren zes-
[Ig is er in die peruene wel werk gemaakt
van een behoorlijke lnlrastruktuur, met
overheidsgeld .•
Veto: Httft dt Euro~illljStrjll.!J een invlord
gthad op dtZt rvolutit in Bru$U/?
xestetoou ..Ja, met de ekcnomtsche her-
opleving in de tweede hclh van de jaren
tachtig mei het oog op Europa '92, Is er-
voom amelljk In Brussel- heel veel ge-
bouwd. Men is gekomen tot een stedelijke
herstrukturering om zich aan te passen aan
de nieuwe ekonomlsche groei die tot stand
kwam. Eén van de elementen van die eko-
nomische groei is de groeiende mobiliteit
van het kapitaal. 'russen de steden ontstond
er meer konkurrentie om het kapitaal naar
zich toe te trekken. Een stad is konkurren-
ueet op wereldvlak als er veel en goedkope

kantoren zijn, als er een goede kommunt-
kane- en rnobiliteltslnfrastrukruur Is en
toffe woningen voor de kaderleden van die
truemauonete ondernemingen. rttervoor
wordt er alsmaar meer gebouwd in hel
oostelijk deel van Brussel - dat uacnto-
neet rijker is en waar de beslissingsmadll
altijd gelegen he('I1.*

ene twee unetnden van de 'arme sik-
kel' - stm-cuus. Sim-Joost en Schaarbeek
- worden onder druk 8l'zt"t door l)rlj5Stij-
gingen. Mensen die het daar nlct meer
kunnen betalen, veel Turken en Marokka-
nen. worden gedwongen te gaan naar
plaatsen waar ze het wel nog kunnen bete-
len. opnieuw in die gebieden. Dil i~ een
verklaring waarom de rellen daar gebeuren
Want deze mensen lopen frustraties op in
de gebieden die ze moelen verlaten, en ..I
deze 'gefrustreerden' komen dan nog eens
samen in dezelfde.' gebieden. ze verhogen
daar de druk op de schaarse kullektleve
voorzieningen. Daarbij komt nog eell~ dal
ook daar de woningen duurder zijn gewor-
den. Dat zorgt ervoor dat er Zl'IIs overbe-
volking is in de woningen. Ze wonen er
immers met meerderen om het nog te
kunnen betalen.s
Veto; Zijn rr in endere Bd.!Jfkht stedrn
wrgclijkbfJrt cvolmits .'IewusI IJf/109 aan de
ga/lg?
xestcloot: «De koncenrreucs van migran-
ten in andere gebieden zijn veel minder
groot - behalve in bepaalde gebieden in de
rmjnstreek in Limburg. Het maximum in
hel Brusselse is bijvoorbeeld tachtig procent

pen dat nog een zekere kosmopolitische
uitstraling heeft dankzij de haven. De
andere steden hebben een andere unstra-
ltng. het zijn eerder prcvmocsteden. Men
hedt hier veel minder kans om in de ano-
nimiteit verzeild te geraken. De segregatie
In Brus~el is dm ook veel groter. Deze
gebleden zijn dan ook niet Iruereo ••ant voor
de politid. want er woont toch bijna nie-
mand die milg stemmen .•

-ëcn ander clement is dat deze steden

niet gefuvlonecrd zijn in Brussel bij de grote
Iustcbcwegtng in her begin van de ja reil
zeventig. Ze proberen hun financiele basts
u' vergroten door arme mensen kwijt IC

spelen en mensen uil de middenklasse ol
rijke mensen naar zich toe te tr'éUell. Men
gebruikte de grote projekten - die sociale
verdringing 101 stand brengen - als hef-
boom om russen de gemcenten een soort
van zwartcplctspef te spelen. Het rijn dus
de gcmcenten die \ eneren hebben in dil

• stcekspel die met een konsemrauc van pro-
blemen",zillen en waar rellen uitbreken
Anderlt'dll. Molenbcek cn vorst. Dat pch-
tkke steekspel. waarbij migranten nog eens
her slachtoffer zijn, komt bovenop Je alge-
mene tendenzen die sterker zijn in Brussel
dan In de andere gemeenten. In de tndus-
t ridl' gebleden is hel nkt zozeer de stede-
IIJke problematiek-van konscnuaue van
rmgranten In de negeruiende-eeuwse gordel
dil' geldt, maar de desindustrlaliserlng. Die
dcsindustrlalisering wordt zowel gedragen
door de Belgen als de migranten, dl' solida-
riteit vanuit hel verleden is daar veel groter.

kiezen waarmee je het demokratisch spel-
letJe wil spelen.»

.S[eIlHedU is meer dan deelname aan
demokratlc. Het Is het meebeslissen over
alles wat kollektleve konsumptie is - zoals
gezondheldzorg of sociale woningen. De
mlgrantenjongqen bevinden zich in een
posutc weartn k wel hulp nodig hebben.
En ze betalen mee aan de sociale zeker-
heldsbijdragen en belastingen. maar ze
mogen niet ~gen wat daarmee gebeurt.
Zolang men de<!!Cbeslissing uitstelt op poli-
tiek nivo. 1\ dat een tc;.kcn van '\\I1j komen
er niet uh of jullie nu m~5pelen of nlet'.
Daarnaast i~ het gewicht van de migranten-
Jongeren in de lagere sociale klassen veel
groter. Dat leidt volgens mij ook veelmeer
tor kcnsemraueschclen, in een buurt waar
nog \'(.'('1 Belgen wonen ...

Beteugeling
Veto: Wal vmdl u van d~ polifi~k~ uilk/ir op d~
1""('//(/1'
xeaetoou «Er rijn twee soorten reakues.
Encnijds Is er de stelling die ervan uitgaat
dal het om de bevolking van morgen gaat.
Daarom bepleiten zij het bestrijden van de
tweeledigheld en voor meer herverdeling-V
stromen. DM geld moet voor een groot deel
Uil vlaenderen komen. maar de bereidheid
Is volgens mij niet echt zo groet. Anderzijds
zijn er reakues zoals die van de Anderteem-
se burgemeester. Hij Is nog niet eens naar
de plaats van de rellen gegaan. Zogezegd
omdat zelfs de straathoekwerkers de situa-

tie niet In de hand hadden, hij zou
zogezegd beter de oouue en rijks-
wacht kcördrneren. Elke andere
burgemeester zou wel naar de
plaats zijn gegaan. Verder zijn er
nog diegenen die roepen om meer
repressie. Dit is eigenlijk alleen
maar een versterking van de. ach-
terstelling.~
Veto: Zijn dt renen dan nin ttrllu
pcsiritf als sl.~l1aal?
xestetoot: «zonder twijfelt Maar
op etisch vlak kan je dat naruurlijk
niet goedkeuren. Je moet niet de
PVDA'er gaan uithangen,.w van
hoc meer rellen hoe liever, mëar
ze lijn uitgelokt door de situatie
waarin de mensen leven. eenoer
welke gebeurtenis - wals een
poliuckontrole of een weigering
een dancing te beneden - kan
da ...rvoor een aanleiding zijn. zetts
de dood van een drugsdeilier -
want het was een drugsdealer, en
dan nog heroïne. Als hel nu neg

in de buun van hel Lcmmensplein. In Gent
en Antwerpen rijn de konsemraues rnaxl-
mum veertig of vijftig procent. In luik en
Charleroi ligt het lets hoger, rond de zestig
procent. Hler gaat het vooral om Italianen,
waarvan de tweede generatfermgranten
door de wetgeving van 1985 bijna allemaal
Belg rijn geworden. Als ]e die Belgen erbij
rekent kom Je aan sljlers zoals in de trrn-
burgse mijnstreek .•

Zwartepietspel

Veto: Is daarom dt liruatit in dit I/rden minder
t/(sp/Mi,!?
xesretooe «Neen, dat Is één van de rede-
nen. Steden als Gent luik Antwerpen en
Charleroi zijn veel kleiner dan Brussel. Mis-
schien niet zozeer in bevclklngsaantallen.
maar in uitstraling om 1Il«' te kunnen in
die internationale konkurrentie van steden.
Brussel heeft in dat opzicht het voordeel de
hoofdzetel te zijn van de Europese Kom-
missie en de Navo. De andere sleden heb-
ben dal niet, n\et uitzondering van Antwer·

(/010 IYQnPur) kannabis was. dan was het nog
een sympathieke gasr geweest.s

..Het is de hele Marokkaanse gemeen-
schap die: op straat kerm. Het rijn niet al-
leen de de 'kleine krapulekkes' die op straat
komen, maar ook jonge vrouwen. moeders
en vaders. Ze hebben alleen nog maar rel-
len om hel woord te nemen, wel dan is
deze rel niet verloren geweest. Het gevaar-
lijke verschijnsel hierbij is - en daar doen
jullie onrechtstreeks aan mee - dat telkens
specialisten naar voren worden geschoven
om het uh te leggen. Mailr de oplossingen
7.ijn vele malen beter door de mensen zelf
geformuleerd dan dal wij het zouden kun-
nen. Wij specialisten vormen dan een soort
tussenschot. die een echte politieke dialoog
waar echte etsen afgedwongen kunnen
worden, In de weg. warter linzen had dus
bijvoo~eld beter enkele gasten uit de
straat tegenever Vande Larrotte gezet in
plaats van leman. Dat rou pas een politiek
geladen dialoog geweest zijn. Je ziet hoc die
mechanismen soms onbewust werken .•

Het duun daar veel langer vooraleer men
de migranten als konkurrenten zal
bcschou wen .•
Veto: Ook dr aUloe/Hot/tIIlfi'I'n in dit stbirdrn
in dnt/fdt omslfJlldightdm, hoe verkleen u dat
aI/uil dt migra/lltn hitlUgcn rtastrtn via
rtl/m?
xesretoot: «Deze jongeren zijn het slacht-
offer van diskriminaties die niet van toepas-
sing zijn op Belgische jongeren In dezelfde
sociale positie. De belangrijkste domeinen
zijn de wonlng- en arbeidsmarkt en als
voorbereiding daarop het onderwijs. Recht-
streeks Qf onrechtstreeks, bewust of onbe-
WU5t rijn zij het voorwerp van dlskrimlna-
ties. Daarnaast hebben ze geen stemrecht.
ze blijven versteken van de demokratie. Ik
begrijp de reeknes dan ook niet: men wil
demokratie, maar niet voor alle mensen die
hier leven, want dat heeft gevolgen die we
niet willen. Dat ts henelfde als degenen die
zeggen dat de Griekse demokratie een
geweldig voorbeeld is, maar onderrussen
vergeten ze dat het slavendrijvers waren.
Hel is gemakkelijk om zelf de mensen te

Rut Reynaert.s
Raf Gerits

•
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"Tityrus': een monoloog van Lucas Vandervost

Eenvouds verlichte waters
O'J net hedendaags teater wor-

den ontzettend veel monologen
gt!sdrrewn en ten lotlele ge-

voerd. Betekent dat äat een halt
wordt geroepe" aan de vemteuwtnqs-
tendenzen '10111cour" of eerder een
lokroep aa" het vertelteater dar ;11
zijn mogelijkltedetr I/og ta"9 niet was
uitgespeeld? De vraag ZOUondermeer
aan Lucas vandervost klumen war-
de" gesteld. vandervost Slaal deze
week in Leuven met 'Tityru.\", een
11101101009die zij" gezdse/tap 'De Tijd'
twee jaar geledelll:ll eens opvoerde.

AI~ individu met vooral veel tekst op de
planken slaan. Is zeker geen stnekure.
Lucas vandervost kan dat. Hij kan een tekst
opntcuw oppikkeu en nieuw leven Inbla-
zen, waardoor weer een nieuwe, retevanre
voorstelling omstaat. Zo ook maakte hij
twee jaar geleden samen met Bob De Moor
de voorstelling 1'hyrus·. Deze monoloog
van het Vlaamse gezelschap 'Dl" TIjd' werd
in de eerste versie gespeeld door Bob De
Mour. vandervest bied echter verknocht
aan en gcfa~sinecrd door de tekst, en opem
nu het nieuwe seizoen van 'De Tijd' met
een nieuwe kreatie ervan. Bloedbroeder De
Moor voerde ditmaal de regie. Een geheel
andere versie van een zelfde alteenspraak.
Ingevuld met weer een andere eigengereid-
hdd van de performer.

Schroom

"rttvrus'. genoemd naar de herder in
de 'Bucnllca' van Ver8i1!u~, ts opgedeeld in
vcrschillende zangen. De tekst i~ een aan-
eenschakeling van herinneringen, gerang-
<,("11\l..tIn dri('·el\dertig karno's die in het
Italiaans door een zachte vrouwell5l~ op
de ac/llergrond worden Ingeluid. Geluid k
de belangrijkste komponcru doorheen de
mentale reh van het hoofdpersonage. Een
man wordt walker geschud door beelden
van cha()~ en, daarmee gepaard gaand. veel
lawaai In 7ijn hoofd. Het :t:ijn dt' beetden
van een aardbeving In een dorpje in de
buurt VlHI NaJK'h, hel dorpje waar hij sa-
men met lijn ouders en vriendjes veel beo
leefde. rn dil' pilrJdijst"lijke tuln van zijn
ortbeslommerde jeugd omdekre hij ook lijn

eerste jeugdlidde.
Opnieuw aangetrokken tot dolt magnc·

leek en de rozen roder dan rood, verlaat hij
met niet veel meer dan zijn kwersbaarhetd.

usch veld waar hel grJ~ noit veel groener een mal papieren hoedje, zijn thuishaven

Filmreeksen New Harvest en Filmfun in Stuc

Filmparels voor de zwijnen?
aandag is fi'mdag in Stuc. Zou-
dag ook '''Olliveus. Op die da-
set! topen de [ilmreeksen 'New

narvesr. gewijd aat! nieuwe films die
in het kommersiêle circuit weinig
kans krijgen en in de nevels vat! de
filmgeschiedenis dreigetl Ie verdwij-
nen, en de reeks Filmfml: sinemate-
grafiscl,e Jroogsl(mdjes die in de [ilm-
annalen met goude" letters staan in-
geschreven en waar fitmomanen nog
altijd niet over uitgepraat zijn. Een
Fassbinder efI een capra hebt u al
gemist, maar geen nood, Welles en
wenders. Bergman en nresson. cassa-
vetes en Cocteau are yet 10come. Een
I,eel jaar filmparels voor de zwijnetl?

Renauh gaat diehl, de politlek heeft geen
val op de ekenome. Het gerecht moet 'ge-
saneerd' worden, bedrijven en mensen
moeten voor alles 'kompetitief' zijn. Hel
minste wat Je kunt doen, Is vaststellen dat
de wereld steeds meer door de ekcocnu-
scne Wt'1 ven vraag en aanbod gedlrtgeerd
wordt. De filmindustrie ontsnapt daar niet
aan. Films worden behandeld als pure pro-
dukren. Zt' "liJn Investeringen die moeten ~

10

renderen. De hele Hollywoödruachlne is er
op belust bestaande hits Ie herhalen, suk-
sesvolle schema's in nieuwe verhalen IC
gieten. De rage om scqucls te maken Is daar
een symptoom van. Zo ontstaat een nog
Steeds uildijende dlchutomle: een aantal
films wordr met vee! poeha aangekondigd
en gepromoot. en lopen steeds langer In de
filmtalen. Minder grote produkues zullen
toch niet zoveel volk trekken. denkt men.
en er wordt veel minder reklame voor ge-
maakt, waardoor nog minder mensen die
films gaan bekijken. Een vicieuze sirkells
geboren. Een mooi voorbeeld was de Ne-
derlandse spcellüm 'Karakrerr met Jan De-
cleir in een hoofdrol. Dc film kaapt nu nog
prijzen weg op lntërnatlonale tesuvals,
maar was hoop en al drie weken lang te
zien en alras weggepromoveerd naar een
klein zaaltje.

vcrgelljklng met bekende produktles moet-
teloos doorstaan; ze worden niet veneoud
omdat ze bijvoorbeeld gemaakt zijn in
Egypte ol Hongarije. of omdat hel debuten
penen van onbekende regisseurs.

Paniek

Stuc biedl dergelijke films de gelegen.
heid hun tweede adem en alsnog een pu-
bliek te vinden. Het hele jaar orrreen de
cyclus 'New xarvest' een diverse oogst
"nieuwe, ongewone en ook vernieuwende
films. Films dit' mldden in deze lijd staan,
nieuwe stijlen ontwtkkejen", luidens de cp-
drachtverklaring van de nrmreeks. Volgende
week zondag en maandag, op 23 en 24 no-
vember, kunt u gaan kijken naar "rhe Dav-
trippers', de eerste langspeelfilm van Greg
Monola. "rhe Daytrtppers' is een humoris-
tische flIm die gedragen wordt door puike
ekteerprestatles. Het verhaaltje is haast tri-
viaal. Een man vertrekt naar zijn werk in
Manhattan. Zijn vrouw vindl een briefje
dal veel weg heeft van een liefdesverklaring
aan haar man. Paniek. De ouders worden
erbij geroepen en de familie besluit de man
ogenblikkelijk op de rooster Ie leggen. Als
hij nlet op "lijn kantoor is, gaan ze hem op-

en daarbij ook zijn vrouw. Eenmaal op de
plaats van besternrning tracht hij zijn hertn-
neringen te ordenen, vast IC leggen. Dat
doel hij ook Ianarlek mei de geluiden die
hem omgeven. mei cues wal ongrijpbaar
lijkt te zijn: "Als ik hel niet opneem", zegt
hij, 'is het niet gebeurd'. HIj is er zich van
bewust dal dil verzamelen van geluiden
een zinloze bezigheid b. Misschien is hel
ook wel eerder bewaarzucht. het geen at-
stand kunnen nemen van de dingen of hel
nier zozeer Uil zijn op de geluiden maar hel
willen bezuren van de stilte en de echo
daarvan.

Adem

Er "liJn ook heel wat films die u ge-
woon niet te nen kriJgt, omdat ze niet pas-
sen in hel profiel van veer filmhuizen. Het
betreft hier niereens ekspertmemele of
moeilijke films maar rea:nte werken -
nooit meer dan twee Jaar oud - die de

Opzet

Vorm en ~ilvoering werken In ieder
geval ongeloo!lijk kalmerend. Beetje bij
beetje kleedt hij zichzelf en zijn herfnne-
ringen aan up de kille tegeltjes in hel mld-
den van ee,," verwoeste huiskamer. "Tityru~'
is een Hrische eceuscbe tekst die borg staat
voor een enorme be;ldenrijkdom. Die beel-
den worden ook JngiJ.voilJligdoch zonder
schroom neergezet door vandervost. die als
geen ander door zijn voorbeeldige bennrtng
loch zoveel gemoed WL~I over Ie brengen.
Zijn nostalgische blik lijkt helemaal niets
nodig Ie hebben om zich te bevrijden van
zijn eigen beperkingen. Integendeel. hel is
nel door die evidentie van zijn aanwezig-
held op hel podium dal hij alles zo relatief
weel te hanteren. Het lijkt wel het idealis-
eren van hel 'geen moeite hoeven doen'.
Nel zoveel rnceue als er nodig is bij het
dresseren van slakken. Zijn vanzelfspre-
kendheid open I gewoon de zware bronzen
deuren van zijn herinnering zonder dal
daar geluid hoert aan te pas te komen.
Eigenlijk had hij hijnol geen woorden nodig
om zijn ding over te doen komen bij hel
publiek. In doll konstante evenwicht slut-
men natuurljjk wel hel gevaar dal hel ge-
heettets monotoon over zich krijgl, dal het
grotendeels voorbij trekt, zonder dat je er
èrg In hebt. Waardoor je op het einde tets
hebt van: -zozo. dat Wi!5 mooi.' Maar mets
meer. Misschien is dolt ook wel het opzet.
Oil108- h.::bje. dat otJt"llschijn!ijk kleine
steeruje gedurende heel de voorstelllng op
geveue lijdstil)I~11 horen rollen? Kan er
nog beroering ontstaan door de subnete
eenvoud in een op hel eerste gezicht niets-
betekenend detail?

Wen arefen

'Tityrus' va/I u brkijkrn op vnjdu!J 11 november
onll0 It j" "d Wugrhuys (Bn/SstluslTllal).
Kaarlt" konen 4jO fr.

wachten op een boekpresentatle wam hij
dlc avond vcrwacht wordt. ondcnussen
rnakun ze ruzie en passeert een hele meute
kleurrijke Newyorkers de revu. De akreurs
teren zten hue Je een "tematiek die in prin-
dpe uit de wereld van de soap stamt. ook
kunt gebruiken om Ernst Lubistsch, noug-
IJS Sirk ol 'woody Allen in herinnering te
brengen", aldus hel programmaboek van
hel zeseruwinugsu- International Füm Fes-
tival gouerdam, waar de prent vertoond
werd.

In de reeks 'Filmfun' Is de klassieker
van de week 'Moucheue'. een liJm uit 1967
VJn de-smeasr Robert gressen. Bressen is
een Franse regisseur die doorgaans veel
aandacht besteedt aan de vorm van Zijn
films, die hij vooral opbouwt rond themata
als religie, schuld. genade en dood. Ze wor-
den verder gekenmerkt door het reit dal hij
bij voorkeur werkt met nler-professlonele
akteers. In 'MouchetIe' wordt een vereen-
zaamd tienermeisje misbruikt in een bos.
En dat is pas het begin van de ellende want
de "dorpsbewoners maken haar tot voor-
werp van hun honende geruchtenmolen.
gressen kreêert een intense, geladen. dub-
belzinnige sfeer door de dialoog Ie beperken
en te werken met een uiterst 'klinische'
blik.

Benny Debruyne

'T1tt DaytrippnJ' INOrdtop zundas ij tri maan·
da§ 24 novtmbv wrtoond in Stut. 'MaUlhtlU'
kunl u ap lOnda§ 24 nowmbrr brkijkm in Stut.
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Paul Mennes en Jeroen Olyslaegers over 'De gebeurtenissen'

"Nu hébben we onze Tweede Wereld-
oorlog, we wélen waarover Ie schriiven"
ee laatste jaren is het stereotiepe

beeld van de schrijver, een-
zaam achter de tikmachine in

Uil donker kamertje valf Zijn ivoren
toren, al stevig bijgesteld. Na 'Saint-
Amour' gingen hele horden 'Geletter-
de Mensen' de boer op, en teqenwoor-
(lig wordt er - één jaar na de affaire
Dutroux-Julie-Mé/issa-el-fes-outres -
van de perfermende literator boven-
dien "09 eet! flinke dosis maatschap-
pelijk engagement vent/ad". Tom
Lmroye vertelt eenieder die hel wil
noren noe "gesplden en bescneten"
vtaonaeren wduid is. en seroen
Oly~·laegers.PouI Memles en Peter
verhelst hebben het over 'De gebeur-
tenissen' vall he a/gelope" jaar.

vcrwacht echter van de drie muskeuers der
Vlaamse [citeren geen gewone tueratre
avond. Ieder van hen draagt wel zijn eigen
reksten VOOT, maar die worden begeleid
door een stortvloed van beelden en een
soundtrack van loeiharde drum 'n bass en
ambtent soundscapes.
Mennes: .Wal wij doen Slaat mijlenver
van wal Tom doel, ook al behandelen wc
dezelfde onderwerpen. Dc stilering is kom-
pleet anders. ~
orvsrocecrs. "Bij ons zit er vee! meer ruis
In de voorstelling. duor de overkill van
beelden en geluid. Tum sleept hel publiek
een avond mee in zijn betoog, en het i~de
bt:-dodin~ dal je elke lettergreep 011'(: bem-
Bij om moet de roeschouwer een beetje
zijn eigen voorstelling maken. Je kan je
koncentreren op de beelden, je kan je lillen
overduneh-ren door d.. 1l11l7lt-kor ,., ..todatl,·,
m"'''eilbij de le~len, Ouk hOUTJ~-ul'D'::-
gcbcuncnlsseu' drie heel verschutende
~uen, mijn teksten zijn eerder aggrcs-
~id en rechtstreeks. Petvr d\>el j.:cwoon liJIl
ding. maar binncu de kortteket van de
\'oorsle!\ing krijgen de beelden die hij up-
rO('1)1een heel geladen ben-kents. Normaal
gaal een zin ah. 'De rcgering outkent ollujd
de renen' onopgemerkt voorbij, maar In de
voorstelling "inden dal na. raul hl'eh ook
lijn eigen Idioom en sujl, die plots heel
dubbel wurdt.»

Patsy

MeIU1CS: .Als we mei z'n drictJl'S koruinu
zwaar ge{'ngagcerde polirlck zouden serve-
ren, :rou dolt heel snel sea! worden. NI! krijg
je drie verschillende standpumen in i-i-n
\'tXIT'SI(']JjDg.We hebben die blokken tek-
sten ook op een originele mantor in elkaar
gepas1..
otvstaegers: ..De naam 'Michae! Jackson'
is 7.0'n scharnlermomcnr. of 'nachuncrne
of 'alles went'. ëerst hadden we een strak
schema, dat voorschred wie wanneer reest.
maar na verloop van lijd gaan teksten een
eigen leven leiden. Nu zou je zelfs kunnen
zeggen dat de voorstelling niet alleen over
de gebeunentssen gaal, maar ook uvcr wal
hel betekent een nebaam Ie hebben op het
einde: van de twintigste eeuw. Wc zijn ons
verder slerk bewust van hel feit dat we
daar op dal podium Slaan en een positie
innemen, en het perverse daarvan, Ook wij
zijn valse profeten .•
Veto: Die f)ebellrtenissen hebben de waame·
ming val! alle 8elfJttI ingrijpmd veranderd. Wat
jr daar over je uksten venett. geldlook 1If!elrui-
mer Dingen waar niemand t;ch vroegfT druk
om maakte. worden nu grote ~handalen. Komt
dilt ook aan bod?
Olyslaegers: -Ik voer Dutroux op als de
Snorrenman. die in de kamera's kijkt en
zegt: Ol was ju:st a patsy. lk ben de zondebok.
die ervoor lOrl:lt dal niemand nog Is wat hl]
of zij was. Ik ben degene die hel licht uit-
deni: Dat Is een ve.rwiJzing naar wat Lee

Harvey oswatd lei. en voor mij is dat ook
een demarkarlcpum. Durroux is een zonde-
bok. nlet voor de gruwelijke dingen die hij
gedaan hceü. maar wel ten eerste als een
soort tdennnkaue van het Kwade. Ten
tweede: een paar uur nadat Oswald dat zei,
werd hij neergeschoten en is de paranoia
begonnen. Die is uooh gestept. er zijn meer
samcnzwcrtngsreoneën dan oou. ik ben
ervan overtuigd dat we nu net hetzelfde
meemaken mei nutroux. Als je weet dal de
kcmmlssie-Dutröux nu al ingedeeld is in
beuevers en non-beftevers. dat is kompleet
waanzinnig. Er Is zo'n eigenaardige sfeer in
dit land, en daar willen we een spiegel van
geven, Van die krankzinnige horrorshow
die we nu meemaken .•
Veto; Eigrtllijk 9t11i,rm julli, daar ook lI't"l
van,

zever meemaken. Nlet zozeer mCI Dutroux
- die is dan waarschijnlijk zijn grijze
schaamharen aan hel renen - maar wel
met hel feil dat we ons fundamentele ge-
loof in de Instelltngen verloren hebben .•
Veto; Op zo'n moment is "" "(/rmoa! g,daan
met de pf'rmÎ$si~ maatschappij. nnvijl er Uil
sluds grMfu roep om meuwe wel/til en Tf'!Jels
NI/Slaal. tijn di' impliciete wel/erl ril "!JeIs SIU-
krr dan ooit.
Menoes: .Dal is nu wel al een aantal jaren
bezig. maar het wordt wel eksrrerner gesteld.
door de zweer die nu opengebarsten is.»
Olyslaegers: •• volgens Peter Is 'De gebeur-
tenissen' een daad van eksorstsme. Wij wil-
len een soort van horrorshow oproepen. en
daarom geven we een party. Dal Is geen
srntsch staterneut. we gaan er niet zomaar
bij feesten, Natuurlijk is dal dubbclzlnnig.

Olyslaegcrs: «Dat is heel dubbelzmmg. ik
geniet daar inderdaad van. Maar ik ben ook
wel gesjokkeerd .•
Mennes; «Je zei onlangs nog dat we nu
eindelijk onze Tweede Wereldoorlog heb-
ben. Nu weten wc waarover Ie schrijven .•
olyslacgers: .Het geelt een heel vreemd
gevoel om lil het meest postmoderne land
van de wereld te wonen. Er is nog altijd
een poging aan de gang om Dutroux en
Nihoul met alle zenden van de wereld Ie
beladen. De mensen denken blijkbaar dat
eens die mensen veroordeeld zullen zijn,
hel weer burin'" al usual zal zijn. Ik denk
van niet .•

Tijdsgeest

.Als je ziet dal sinds de moord op xen-
nedy de waanzln in de Verenigde Slaten 7.0

groot is geworden, dan ben ik ervan over-
luigd dat we binnenlwintigjaar nog altijd

maar die dubbelzinnigheid wiJlen we ook
lijfelijk brengen. We weten nfer of de men-
sen er zullen op ingaan. maar we nodigen
ze uh op het zulvertngsrttuee! dat na elke
daad van cksorsisme komt. De drum 'n bass
is niet zomaar een mokerslag. ze moel
meeresoneren binnen de voorstelling .•
Veto; Or eigmtijdSi' muziek zat ook a/ vroeger
in jullir werk. f>roberm jullie zo ielS van de
/ljds!Jrr51u vatten?
Mcnnes: ..Die aandacht voor hippe dill&e.n,
daar-heb ik nooit over nagedacht. Achteraf
blijkt dat daar wel mee in 11:' lillen, maar ik
krulp nooit achter de schrijfmachine om de
lijdsge("St Ie vatten .•
ctysteegers: «Ik heb wel zo'n obsessie om
een aantal dingen in kaan te brengen, te-
gen de vergetelheid, Onze generatie voelt
nogal sterk aan dal we Steeds minder in
België en steeds meer in Vlaanderen leve.n,
en er zijn te weInig schrijvers die dill in
kaart w!llen brengen,.
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Veto; Je doet jll)e lekslm duidelijk 111&/1I)lIe1l
dal je die Vlaamst f<}(Standen vrij INk/eltlmrlld
vmdt,
Mennes; .Dat beklemmende zil er uiter-
aard in. volgens mij ~hrijf Je nier over wat
je normaal vindt. Fn neem nu de roestau-
den sinds de bewuste augustus. dat heeft
een aanlal konkrctc eksesscn opgeleverd.
Stel je voor dal je nu een boek aan het
maken bent, en je neemt je voor om bet
daar nlet over IC hebben. Dan komt het er
langs een achterpoort loch weer in. Je kan
je daar niet aan onttrekken .•

Flanel

Veto:.Als fr jullit drie namm op fftI rijtje UI,
springl die \'all Pfltr Vrrhdsr er eni9zins uit. Dit
behoorde al tot ~etrrslr gelleratie postmodemis-
len, die bijl'oorberld 1!Of)Jluk samen/riltg met de
ncw-wave. en ,,;illdtr ironisch was.
Me.nnes; «Peter behoort nter rot een ande-
re gener<ltii!\ hij is amper vijf jaar ouder dan
ons. Het is ooR- een van die tiplsche misval'
tingen over zijn welk. dat dat altijd hon-
derd proecru blocdigl',c,.nst is .•
ötysteegers: .W<-:Ibloedig. geen ernst. Zijn
reksten zljn eigenlijk heel grappig. Peter
heeft daar ook problemen mee. Hij werd
nogal snel gebombardeerd tot postmodern
dichter, maar mensen plakken nu eenmaal
graag tabels op. Daar raak je dan moeilijk
vanaf. Die beeldvorming is zoals een fOIO

die ontwikkeld wordt door de kritiek. door
interviews. Eenmaal ontwikkeld. wordt dil':
torn bijgezet in het Iamilie-alburn. en kan je
dat nog moeilijk korrigeren. \-Vijworden nu
ook mediapersoonlijkbeden. die enkel gedi-
jen binnen hel gedrukte woord .•
MeDOCS: .Ik vreet mijn kas daarvan op.
Toen de derde interviewer mij zei dal ik
besl wel vriendelijk was .. Wat had je ge-
dacju. dat Ik zo'n mensen ga dcodbêjtcu ut
zo? ..
Veto; 111 dl' Irl'dmdaagSf mll:iek is 1/(/ heel bI-
lall!Jnjk om sl«d5 Ir blijvtll ~-emieuwen. Zijn ,
jullie iers !]tlijkaarJigs mrt de literatuur I~m \

pion?
Olyslaegers: .Arn,oluut niet. Er gebeurt
wel weinig in dil land. maar ik word al die
~iJvers beu dit' kontutu vadennooeueu
willen plegen. Ik zfe mijn vader bijvoor-
beeld heell!Taa~. en ik heb ook respekt
voor een aantal schrijvers, en die kunnen
zestien lijn of Zt's('nze~til!. ~k hou veel van
Boon, Claus en Lanoye. en die zijn allemaal
ouder. Voor mij Is dal allemaal heel alitll .•
Veto: Julhe deblltrrrdel1 mneen ook in Dietsd/e
lVaronde NI Be/f,m. 11(/ Iljds(hnf/l"al1 de !lewt-
lI!].It generati, 111}rtt mel/H-'f' nummer Slaal ,wk
een febliWI Ieroen t'wr Ed Rush, die :warr
postmdusm'rle drom '11 bau maakt, lI'aor dil'
mensen 1101<'11 \'all !]il/oorJ hebben .•
Mennes: .Wij ~nrri).:l'rell coseen niet,
hoor. Op ('{'II bepaalde manier zien ze roch
iets in onze reksten. Ik heb in dat bewuste
-nummer één van de meer gruwelijke pas-
sagcs uil "ïox' gepubliceerd. en de lekst van
Jcrccn was ook niet mals. F.r is wel een bij-
kumend plczrer om 10i(,15 Ie schnjven in
een mooi Katoliek Literair BI.-.d. Ik heb dan
ietS van: 'Yes. lct's do it!'~
Olyslaegers; «Er I~een banale reden voor;
er zijn namelijk Ie weinig teksten. De men-
sen lijn duodbliJ als je iets wil schrijven, Ok
dingen zijn trouwens steeds dubbelzinnig.
Het gaat er niet om dat alles oud en verste- -
ten Is, en dat cr dringend iets hips moet
gebracht worden. Wc leven in een maat-
schappij die geobsedeerd is door hel jonge
en hel hippe, Vanaf het moment dal je
daarover schrijft. krijg je hel verwijt dal je
ook zo bent, terwijl ik dal net in vraag SIef.•
Veto: Pau/, ook jij hebllast van je imago met
baseballpel til flalle/len hemdjes. Maar lef)e/ijk
5chrijf je daar in je laatste boek nOf!sleeds over:
Mennt's: elk heb ze nu ritueel verbrand.
Onlangs kwam Ik ergen~ voortezen. en ik
had mijn pct niet opgezet. Ik mocht daar
gewoon niet binnen. Het andere uiterste
was de voorstelling van mijn debuut.
'Soap'. Er was plenty grens bcoze voor
iedereen, behalve voor mij. Ik zag er ten
slotte uit alsof ik totaal niks met literatuur
Ie maken had.»

-

Joris Janssens

Mel1t/es, Olys/a'gers rn Verhrhl brtngtll 'Or Be-
bellrrerrissf'rl' op dClrdi'rda9 20 nOl'f'mbf'r i/l Slu(.
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trus Dornarto. waarvan wc een mis brengen
die njdcns hel ganse opm-dcn als rode
draad dient. Domano was l'en tijdgenoot
VJn Ockcghcm maar h een.beetje door dl'
rnazen van hel gcschkdcnisllt'1 gt'):hpl,
üornano's muziek laat de zangers erg veel
roe. zij zet de zangers werkelijk aan 1111het
gebruiken van uneenlopende klanken, De'
re Vla...mse polifonlsten worden naar mijn
mening trouwens IC veel gezien als kompo-
nieten. Het waren lil de eerste plaats lang-
ers die al en IOC ook wel een werk kompo-
neerden. De polirone zang is voor rekening
van de mannen in ons koor. De vrouwen
wisselen dil al met éénstcmmlgc grogort-
aanse Ulng.~
veto: \Vij hrbbl''' om tatm veneden dal jullit
dl' ll11lZ;l'k"itl af/l'en op ft" htdt'lldml!Jst ma-
nier wilten ui/weren maar ook op een aparte
manier .....illen hrl'll!JI'Il?
gjürn: «Inderdaad, wij willen zuveclmogc-
lijk betrekken bij het optreden. Zo hebben
wij kopieën gemaakt van de ortglneh- parti-
turen, Deze partituren zijn dan verzameld
in één boek waaruit het ganse koor zingt.
Op die rnanier hebben we tijdens hel ztng-
en rechtstreeks konrekt met de bronnen,
Wij zingen ook naar hel koor van de kerk
toe UIII de oorspronkebjk bedoelde akoes-
tlck van de middeleeuwse kerken optimaal
te benutten. Het publiek zil ook dichter bij
de zangers dan in een 'kla~~kk' konsen
Het publiek zit rond het koor 70aJs bij een
jazzoptreden in een kalce. Er h bijna een
lijfelijk kontakt. men voelt dan beter het
bci"eq;IiJke in de zangen aan, Hel reken-
strucrcu van deze muza-k als 20Slt· eeuwse
mensen heeft veel weg ven l'CI) zeektocht
en dal willen we ook aan hel publiek lollen
voelen. Vlaamse poütone muziek is als l'en
middeleeuwse katedraal die nooit i~,1fJ.!e·
werkt. Men kan die katedraal voondnreud
van nieuwe kapelletjes en verstcnngeu
voorzien. Zo'n partituur is dus nooit een
afgewerkt produkt. men kan er aan verder
bouwen. Er is dus een voortdurende ver-
nieuwing mogelijk."
Veto; \'rnl'acfll Uil Itl'dmdaa,'11pl/hlirk tdl/tr
,'IWI af.<I~wrrk/produkt?

Björn: ..Wie meer de romanrlsche muziek
uit de 19de eeuw of de muziek uil de voor-
gaoude ecuwen gewend is, verwacht tnder-
daad een ki11Q()'; afgf'\\"('rkt eindprodukt. In
dergelijke muziek wordr de hn-aeraar over-
weldigd en verzadigd met klanken. Wij zijn
juist met het regendeel bezig. nndanke de
vel'>C:hiJlcndc achtergronden van onze
koorleden. Er is zelf~ één meisje dat eigen-
lijk in een trip hopgroepje zingt, Anderen
zijn dan weer met jazz en folk bezig buucn
ons koor De tra agheld van middeleeuwse
muzjek is soms ook l'en moellijk punt. ze-
wel voor dl.' zangers als het publiek. De
pollfunlsten Wol ren natuurlijk doordrcngeu
van dl' middeleeuwse tljdsbelcvlng. Maar
dal is jutst voor de hedendaagse mens zu
interessant om zich met dergelijke muziek
te konfronferen: het kontrast tussen unzc
geauromerjseerde wereld waar alles tegen
de tijd gebeurt en de tijdloosheid van de
middclc~wse muziek is bijzonder groot.
Na drie ulu;. repeteren word ik soms zo be-
vangen door die sleer dat het gevaarlijk is
om mij door het moderne verkeer naar
huis te begeven. Ik d::nk dat de hedendaag-
se mem soms wel nood heelt aan een der-
gelijke konfrontatie, De Ncw Agebeweging
mag mis'iChietl wc! veel eauhang hebben en
naar tijdloosheid streven maar de potnone
muziek heelt een meer aurenuek karakter.
Zij is gestoeld Ol) 1.'('11 tradkie, ze is nier ZO-

maar uit hel niel~ tevoorschijn gekomen .•
Velo: Vlaanur POllfQlI1'muziek: als smart dm!!?
Björn: .. (lacht) Nee, zover zou ik hel toch
niet willen drijve.n. Maar het kan toch wel
een hele vcrademing zljn.e

Het Obrecht Konsort zingt Vlaamse polifonisten

uzi ek legen de lijd
eoed nieuws voor de liefhebbers

mt/ mystiek en muziek, Dit
weekeinde doet hel ooreau

Rensort Leuven aan tijdeIIs haar
mini-toernee "polyfonie in progressw

waarmee dit koor de gezalfgen va" de
Vlaamse potifonisteu weer lot leve"
wil brengen in kerken en ki/pellen.
Eerder toerden ze reeds door Frank-
rijk en luisterden ze deze zomer de
Valt Vycktemoomtclfi"g i" het itali-
oanse GewlO op, Niet meteen een
lIIf1z;ekgenre waarvoor men een mas-
sale opkomst mag verwaellten maar
dat mag geen bezwaar heten. 111 het
twaalfkoppige koor, zeven mannen en
vijf vrouwen. bevinden zie" ook drie
teuvense studenten. Wij spraken met
één vall tien, Björtl senmetier uit
AntwerpeIl,

Wij 'gaan er van uit dat dele oude muziek
eigenlijk zeer bedend aag~ Î\ omdar le ge-
grucid is in een soort It'\'l'nde 1TI1I7ikaietra-
ditie. Wij bouwen verder op de tr ...dm".
Wal we hebben van parnturen. de kopu-en
VJn manuskripten die we vinden in biblio-
teken, dolt is ~k("hl~ 30 procent van het
clndprodukt. M(le~len wc alleen dele 30
procent brengen, 70U dit absurd zijn. Mt.'n
brengt uiteindelijk toch !TI ...ar een interpre-
ratte van wal er staat. D.l,1fUIll proberen wc
ook die andere 70 proo-ut n- brengen die
bestaal uit improvisaties en vartaues door
het gebruik van vcrschulende srcrruechnte-
ken. De oorspronkelijke ui!vnerder~ kenden
de stukken trouwens uit her hoold waar-
door ze er gemakkelijk mee kunden spelen.
Daarom lijn de teksten echt wel kneedbaar.
Waar we met de geschiedenis wel l'en loop-
je nemen, is met het gebruik van vrouwen-
stemmen. Dit bij gebrek aan hoge mannen-
seemmen. Er i~ namelijk een schromelijk
gebrek aan getrainde knapensternmen .•
Veto: Wdkt kompolfl1/tl/ komen 111Jlillie reper-
toire aan b.Jd~
Björn: _In dl.' ecrue pl.lal~ Johannee Dckr-
ghem. die dit jaar trouwens 500 jaar gele-
den gestorven i~_ Ockeghcrn is een Iig1t!IT
die helemaal doordrongen was door myv-
riek. HIJ maakte dan ook reet spirituele
muziek dil.' de Iuictcraa r bijna in een hogere
sfeer kan brengen. Hij wa~ rrouwcus werk-
zaarn in een kerk in Tours waar heel wat
mystieke tenlegen hun thui~ha,i, hadden,
Wc brengen nok een werk van Jao>l.o
Ohrecht. Dhrccht i~ dan weer de regcupoot
van Ockeghcm. een heel ekscntrtck figuur.
Hij was zen amhiur-us wal ook doorklonk
in zijn muziek. Ik 7UU hem :relr~ IlfCtel1t1t-m
noemen, r-en echte dikkenek. l'en anekdote
vertelt trouwens dat hij l'en koorschool
leidde in Franknjk en dal hij -zijn kerjllng-
cns danig vcrwaarloosde wd"lle Ielh- . -- - ----~~~
schurf kregen van de erbarmelijke levens-
omstandlgheden. Nadat hij in zijn funktie
ontslagen was, ging hij er met hel geld van
de school vandoor. De derde !.olllpnnist die
aan bod kerm is de relatief onbekende Pe-

Veto: !Va/vit/drn jl/Ilie ;:0 bijlomil'r aan dr
Vlaamse polIfalIe mlflltk dat Jullie k(J(>rer \-OOr

opumie zi(I/I,ier haast W/M!I!J aan te wIjdm?
Bjöm: ..liet gaal niel alleen om oude,
meerstemmige muztck maar ook orn een
muziekgenre cI.lt gegroeid is uit een mende-
Hnge overlevering, Dat maakt het mteres-
'1-01111 oru met dele muziek Ie eksperimcnte-
ren, Meestal wordt oude rnuzlek benaderd
al~ antiek. de mensen krijgen gewoon een
ilJu~tratie van hoc 7(' in de Middeleeuwen
muziek maakren en dat spreekt de meeste
mensen niet echt aan Wij proberen dl.'
kontekst rond de7e ruuvlek 70 goed moge-
lijk 11' rekonstrueren om er ten volle van 11.'
kunnen genteten. Het is een herbeleving en
daarom proberen wij ook met deze muziek
te improviseren .•
Veto: (Jo,1I jl/flit me/ improvnaties de !Jeuhil'-
demI mtl ftTlltr Seu.:e/d aan Bil j/.lllil' "[Joch op
uit zijn hn publiek dl' Midde/tellWf'11tr laten
herbtlet:11I?
DJörn: «Daargaal het juiSt om, Wat is l'en
onglnelc versic in een mondelinge Iradiue?
Wal Is eurcnuekc middeleeuwse muziek ?

Hel Obruhl tçomort bretr!Jl ·polyfollie in pro-
.!JTtss· pp de 11'{!Jemfedtl/a: 2/-f 1 te Atllwqptll
in dl' Kt'iunlmpl'l vana] 1.0.JOu,11-1/ te Dil'si
;11 de &!gijllitofkerk I'a/laf 10,JOu , 2)., / It,
I.,/'UIII'1Iin de St.·Crtflrlliktrk (kleill bt.'iljIlJwj)
vena] 1/ ,00" en 18-11 te SI.Niklam ;11dt çot-
le!Jfktrk \'lltlaf20.00u. Kaar/rif kosten 150 BEF
"ilOlT studenten en JOOBEF VI10f lIiel-SlUdlnltl/~
til kunnen ylraer1lrl'rd worden op (03)1J8 f 7
06, Op de Velo·redaklie !iY9eJ1Iro/Ju-'tIIsvijf
vrijkaarten voor dt SI/rilt beslhstrs.

Gratis en voor U: Vlaamse polilonie HET NEERSTORTEN VAN DE HINDENBURG E
WAT DAARNA ~EBEURDE.

RO Theater{t,. de !.flJllwntatlc doln 1111.'1de Iille MHJddeeuwen, ltI-cn de vtJ.lIIISt'munek - in ruime
zin rl<ltuurJii~. want ml'nl~ VI<lillU\ polilolltSi kwam UH het lUidcll,ke, (r<Ul~'ollil!('d~'('I-
ilO).: de bnte \',111 dl' wereld WJ~ Alh ....-wel, Ll>1ti dil' rnol~IHlJo;l'U met Pl.nido DOlllillJ.;"_
Enl..elc: I{)n~dtllj.(en - bekend onder dl' naam hel obrectn KI\!hUn - \\-'1'1111'11lIeh HP het
werk van (!.- mvcncke ockl'!lhem. de onbekende Anamo en de IkdrtliJ!.'· Ohl'("htl'n
X,'.Hl ,k jmpr(l~'b.Hk niet uil de \\'\1:~ VÎjllll}')II('k,' erV.1rin!-:l·1I10 (k 1'''nl1 \'1111('l'n ~rall~
1J(kt't IV.l<"htl'ndnndl·,-.Iag \',1lI 14,(10 lltol J7.oo ti. in het 1l<'llfJkw~rtit"r V<ln v('W, nt\lo[
ahijJ '~ M1'it'r\~lr,lat 'i, h.mjl' I.('llwn (brl)

• berichten
ervoor J,lt je inlending ingl'lewrd i\ vuor 7
februari hij D(lllliniQuc Blehau, RiddeNtraat
r 98, JOOO '-euven nl bij B.ubilf,l Fnens,
TIenseSlfaat 149, 3000 Il:'uH"'Il. Zo maaJ...je
kans 20.000, 10,000 of 5.000 frank te win-
nen, Ct:n prij7t>nllllt dit· II'h \'f){lT Iwidc k...te-
gorieen. 'Iadien worden (Ie winnc-ndc \'(>-

rhalen ('n gedichten gehundeld ('11 \litgt'ge-
ven in een ~pt'ciak hluemll,zing.

Literaire wedstriJd
Dil jaar i~ G('rm,lIlia's Inlt'runivef'iÎlaÎre
Uu'rilirt· Wt-d~trijd ,lan haar twet't'nlwinlig_
~te editie teM'_ De organi'><1torl'n vinden het
tijd Uni het cono'ur\ t'C-Il\ in ('t'n nlellW
kleedJ(' Il' \Ieken. il' \VIllen dal de \Vpd~lrijd
meer deel lUU lIitm~h'l\ van hl,t ~tudenten-
levt'lI; :re muel uil hailr iSllldnpntlreden.
Daarom wordl van de prijsuilrel~.:ing, op 23
febru~ri, l'en hells avondvulknd progr,lm·
ma gelllaakl lJlet mU7i..k, kOlllmentMlr van
dl' jurylrden (2 allt('UT'i, 2 prolfen en even-
vl'c1 ~tll(iet11en), e{'tl v(lnrk'zing van dl.'
winnende in~cndingcn en een receptie.

De wedstrijd st~al open vour "lil'
Vlaamse unlver.;ilaire ~tlldentc!n. Ze bestaat
uit twee kategoriei:n: pocZÎe en pro7_.}.Als
je aan de eerSte wil deelnemen, dan dien je
drle'gedichten In; schrijlje liever een kort-
verhaal. dan mOl't Je je beperken 101 lien
A4·bladen. Jl' dIent je teksten te liepen en
zeven nlaal IC kopit'ren. Bij je inzending
voeg je een postzegel ell een gesloten env!::-
lop met daarin je pseudoniem, naam, adres,
universilt'il, fakulteit en studiejaar_ Je zorgt

Val/wege :ijl/ lichte cOlJ,wruclie eI/lil' kll'f'ublUlrlteid die illherelll is (Jall :ijll grote
(II/I\'(/lIg, kali hij alleen ,ql'dijelt 1'11 bes/lIlllt il/ eelt klimaat I'all ol/bewolk/e I'/·elle.

H, Eckencr, onlwerpcr van de Hindenburg.

De Hindenburg was het grootste luchtschip van zijn tijd. Een symbool van
menselijke vindingrijkheid en technisch vernuft. Op 6 mei 1937 ging de
Hindenburg boven een verbijsterd publiek echter in vlammen op. Koos

Terpstra plaatst deze hiSlOrischc ramp aan het begin vun zijn nieuwe sluk dat
zich afspeeh in een verzonnen Ncw Vork in een verlOImen 1937, De stad is
groot en heet. Gangsters, matrozen, politiemannen en nachtbrakers vallen er
met hUil belevenissen o"er elkaar heen, En midden in de verwarring zoekt een

god zijn weg.

Gratis illleiding door Jeallelte Vall Ver Valk (RO Theater) QI1I /9 11.

Schonwburg, Bondgenolenlaan 21
Donderdag 20 november 1997 om 20 u
Toegangsprijzen: 500/400/250/150 fr, (studenten 10 % korting)
Reservering: 016,1222113· loket Schouwburg

Proefopnames
Het Ilfoduktiehltis 'WocslÎjnvis' ~tart met
twce nicuw\' programma's: 'De Knlllmis~it'
Wyndaelc', gt'prcscl1tcerd door Bruno
Wyndaele en 'Alles K<lnBeter', dat Marc
Uytcrhocven aan elkaar pra,l!. VanOlfde-
cember komen dl.' progrilmma's wekelijks
op TV2. AI~ je je nieuwsgierighdd wlang
nict op de procl wli Siellen, dan kan je
woensdag 19 november en woensdag 26
november, lelkens om 18.00 u, ...1een j)roc-
fopname bijwonen. Geillteresscerden kun-
nen voor reservatie en verdere praktische
informatie kontakt opnemen meI Apl)laus
en Co (016/23.97.10).
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Een blik op de buurtwerking van de Ridderstraat en omgeving

aarmen van de meer Icrtulnlljke ieerujosge-
noten die moel worden overbrugd. vandaar
de peutertuut en de ktnderwerktng met 1.iJn
naschoolse upvang - het 'Iruistaakklasje"
~ mei speetale aandacht voor dl' relatle
met de school die vaak problematisch is.
"Het lerarenkorps is niet voorbereid op hel
onderwijzen van kansarme kinderen en
heeft VMk !o:ccnbegrip voor de snuauc van
dergelijke klmlcrcn','ln concreto is cr spra-
kc van cCI\,:(I\lUr/~lamnetwerk van relartes
met de schu~1I uil de onmiddellijke omgeving.

Een 3(,ldcr initi.l!ic! is het wijkgerond-
heideentrum. bcl.lngrljk vanuil de weten-
schal)da~v~fcnvijhig pruccm van de 'plaat-
~illgcn' van kinderen officiec\ u- wijten i~
aan 'een gebrek a"l1 lD'siëm: CII gezondheid'.
Daarnaast wordt b'lj\lOOrb~eld ook een even-
tude p5ychomotorisch~ aducrsianc biJ kin-
deren door kinesisten van 111'1gezundheid-
centrum weggewerkt. DIt gezondhetdceu-
trum heeft enkele unieke kenmerken, zoals
daar zijn: een forfaitaire vergoeding vuur de
zorgverstrekking In plaats van de gangbare
prcsraricgcbondcn vergoeding én de klem-
tUOIl <lJ) gezondhcldsprcvcuue duur lntnr-
rnaticvcrstrckklng. AI zeshonderd mensen
zijnIngeschreven in het centrum. Teil slnne
Is er ook nog 'den Tube', het jeugdhuis
annex rivierboot in de Vaankom (Illet de
zonnenpanelen op het dak! en 'wonen en
werken', een projekt rond werkgelcgeujrcld
en huisvesting, Nadeel van de oprichting
van aparte VZW's is het mogelijk uit elknar
groeien van de verschillende werkingen,
Vandaar dat peggy ctacs dan ook streng
toekijkt op de vervulling van de eorspron-
kelijk vastgelegde deelstellingen.

Ten aanzien van de bestaande offidële
Instellingen en projekren. lijkt de Integrale
aanpak van de buurtwerking een surplus te
hebben, "Bj] de start van het projekt 'Wo-
nen en Werken' werden we gekonfronteerd
mei veel werkverzuim en andere afspraken
die niet werden nagekomen, Dat kwam
omdar er in het projekt geen aandacht was
voor de problemen van kinderopvang.
kommunikatiegebreken of het aankweken
van een leef-werk ritme. Een groot aantal
randvoorwaarden moet vervuld zijn, anders
heeft het weinig zin om rond één bepaald
tema te werken, Het opbouwen van eetrres-
pekt en de omschakeling van een negatief
naar een positief zelfbeeld zijn zaken waar-
voor in een tewerkstelllngsprdjekt vaak
weinig ruimie is. Idem ouo voor de OCMW's:
de kansarmen worden opgelegd enkel geld
te besteeen aan 'basisbehoeften'. Wanneer
iemand naar het OCMW zou gaan om Ie
vragen ol ze elke week naar de film mag
gaan dan botst zij op een njet. Zo was er
loens een vrouw die haar nagels had geverfd
en zich had gesjminkt om naar het OCMW
te gaan omdat ze er goed wilde unztcn. Ze
kreeg daar dan ook dadelijk te horen waar-
om ze aan zotets geld had uitgegeven." Het
respekt voor de eigenwaarde is blijkbaar
een voorrecht van de mensen die er warm-
J'jes inzitten. Ik in onze samenlevrug zo
sterk beleden waarden als sellontploollng
en lndlvldualheir 7ijn bijzonder 'portemon-
ncegcvcelig". Een uitnodiging voor een
tentoonstelling valt bij een kansarme niet
in de brievenbus, vandaar bijvoorbeeld het
idee van een groepsreis, -e! is het naar de
cosra Brava." I'eggy claes: "Op reis gaan
mag wel eens realiteit worden voor onze
mensen, Plus: een grondig voorbcrerdtngs-
werk is bijzonder leerrijk voor de betrekke-
nen. Het z;:J1 wel niet zo simpel zijn, We
zullen up zoek moeten gaan naar sponso-
ring; anderzijds is in groep samen dingen
doen niet evident, Het leren omgaan met
koufliktsituaties. de verwoording van wre-
vel, het leren water bij de wijn te doen is
iets dat tijd vraagt."

"Ze 'leven' niet, maar zijn bezig met te overleven"

.,
euven is een stad met twee se-
ztäuen. Het alombekende ima-
90 van Leuven als een univer-

siteitstad alJnex welvarende provincie-
stad met zijn winketwandelstraten
staat scherp in kontrast met de nauwe
straatjes in de kop vat! Leuven - liet
yebied tusselJ de Vaartstraat, de Rta-
derstraat en de Brusse~straat -,
waar eens nog liet zogetlaamde 'prole-
tariaat' moet hebben gewoond_ Ben
aanduiding valJ het 'andere gezicllr
van Leuvetl is eveneens het budget
van 164 miljoen van het Sociaal Im-
puls Fonds (SIF) dat het stadsoestuur
voor de komende jaren Iteeft ontvang-
en van de vtaamse overheid om de
strijd tegel! kansarmoede aan te
iwenqeten. ]11 eell buurt van trooste-
loze industriële (Stella-)gebollwell en
rijen arbeidershuisjes SMal 'het Lam-
peke', het huurthuis dal zich reeds
dertig jaar stort in de strijd teqen
kansarmoede.

Woensdag 9 uur 's morgens, Met kleine
oogjes begint Veto bibberend aan een
buurtwandeling samen met Peggy ctacs.
buurtwerkster van 'het Lampeke. Het soci-
aal realisme wint het al gauw van de kou;
de wandeling start aan het buurthuis dat op
de hoek van de 'Ché Delvaux' is gelegen,
een doodlopende straal rnet ktetuc arbei-
dershuisjes, waar wc IC horen krijgen dat
de buurprijzen variëren tussen vrercruwtn-
rlg- en dertigduizend frank, "vele mensen
die in Leuven hebben gestudeerd, blijven
hier plakken en stichten hier een gezin,
met als gevolg dal de huurprijzen de laatste
jaren werkelijk de pan uit swingen". Om
dan nog maar te zwijgen van de druk van
de welgestelde EG-burgers op de huurprij-
zen, die naar de streek van Leuven afzak-
ken, bereid om veel geld voor een woonst
neer te tellen, "De mooiste plekjes zijn al-
tijd voor de begoede mensen. Neem bij-
voorbeeld de hulzen van het klein begijn-
hof, eigendom van het OCMW_ Dil' zijn na
renovatie op de privecmarkt terecht geko-
men, met huurprijzen van veenjgdutzcud
frank als resultaat en dat op een moment
dat er een tekort aan woningen was in de
buurt. Maar ja, ook het OCMW is altijd
druk op zoek naar fondsen."

'Het Lampckc' ontstond in deze buurt
ongeveer derug jaar geleden bij peters die

in dl' buurt woonden en zich engageerden
om de wijkkinderen te begeleiden bij hun
schoolwerk. Een belangrijke impuls voor
'het Lampeke' kwam vervolgens van een
groep van ge~ngageerde linkse studenten,
veelal Amadaleden. Het linkse en militante
cachet van toen zit echter nog altijd bij en-
kele mensen op beletdsutvc In het geheugen.
g(:grllt met de nodige ge1oofwaardigheids-
problemen als gevolg, Het projekt mil tig wer-
ken van midden jaren tachtig rond huisves-
ting en werkgelegenheid - de wijk werd
gekenmerkt door een grote verkrotting en
negentig uit in de optie voor een integrale
aanpak van de lokale kansermoedeproble-
matlek. Symbool daarvoor Staat het buurt-
huis, waar men op elk moment terecht kan
met eender welk probleem, Ook voor een
babbel bij een koffie, een middagmaal of
een roncelkursus ben je er aan het goede
adres, Vanuit hel recht op socjokuhurele
parttcipatic aan de bredere samenleving is
het ideulogisehe doel van de werking om
het dagelijkse overleven van de kansarme
omwonenden om te buigen tot een -uor-
maal' (lees: kansen rijk) leven tout court.
dal voor welstellende burgers l'en vanzelf-
sprekendheid Is.

De integrale aanpak vertaalt zich in een
begeleiding van omwonenden als het ware
'van de wieg tut in het graf', Elke leeftijd
komt aan bod, dir ook vanuit het feil dat het
kausarmcnpubltek voor een groot deel be-
Slaat uil de zogenaamde generatie-armen,
die op eigen kracht niet uit de sinistere ar-
moedespiraal geraken. ceuerane-armcn
zijn vaak mensen met een rlaalsingsverle-
den die de veiligheid, genegenheld en ge-
borgenheid van een gezlnsuuatle hebben
moereu ontberen, Bijgevolg missen zij vaak
een aantal basisvaardigheden om zich in de
samenleving te beredderen, Zelf verantwoor-
delijkhcld opnemen, basisvaardigheden in
kommunikatie, struktuur aanbrengen in
hCI dagelijkse leven, omgaan mei kon !Jik-
ten zijn voor hen geen evidentie. Peggy
ctees verduidelijkt: -tn een instelllng leren
ze gewoon regels volgen in plaan van een
verantwoordelijkheid te dragen, Wie zijn
hele leven heeft doorgebracht in een instel-
ling wordt, eens volwassen, stuurloos in de
maatschappl] 'geworpen' _Deze mensen
hebben in hun jeugd veel liefde gemist met
als resultaat dat ze nogal snel relaties aan-
gaan en er ook snel meerdere kinderen ko-
men, Zulke relaties zijn voor hen heel be-
langrijk maar draaien vaak ook negatief uit.
Dan is het van belang dat die mensen 01\-

dersteund worden in de opvoeding van
hun kluderen om te vermijden dat die
hetzelfde lot moelen ondergaan,"

Daarnaast is er sprake van een-groep
'nieuwe' kansarmen, mensen die door om-
standIgheden (echtscheiding. invaLiditeit en
dergelijke) die gepaard gaan met Inkomen-
verues, In de armoede zijn verzeild geraakt.
Nogmaals peggy ctees: ·Medtal kunnen
die mensen teruggrijpen naar een aantal
kapstokken die ze in hun jeugd hebben
meegekregen, waardoor ze bij snelle 'inter-
ventie' snel weer op het juiste spoor kun-
nen worden gezet, Een andere groep zijn
de migranten, die zeker geen generatie-
kansarmen zijn, maar gewoon bijzonder
veel belang hechten aan het onderwijs van
hun kinderen. vooral de kinderwerking is
dan ook ongeveer voor de helft vertegen-
woordigd door mtgrantenkjuderen."

Costa Brava

'liet Lampekc" werkt vandaag rond een
veelhejd aan tema's zoals huisvesting. te-
weckstelling. opvoeding. gezondheldzorg.
woonomgeving en kulturele participatie. Dl'
geschiedenis van 'het Lampeke' IS er één
van uhbrclding door samenwerkingsver-
banden met officiële instanties en het op-
starten van nieuwe VZW's, Zo was in de
RIdderstraat 'Fabma' hel eerste woonpro-
jekt - een oud fabrieksgebouw dal gercno-
veero ÎS rot een blok soda re woningen mei
plaats voor een peutertuin en een kluder-
werking, Hel gezegde dat men uit zijn
routen leert, gaat Uil voor de woonprojek-
ten. Het Paboragebouw werd vol kansar-
men 'gestoken'. Wat de leefbaarheid van dl'
woonomgeving niet ten goede kwam,
Immers: "Menscn die hel moeilijk hebben,
hebben lange tenen", met vele konfliktsitu-
artes als gevolg_ 'School 4', een oude school
die gerenoveerd werd rot een blok sociale
woningen in diezelfde straat. kan zich daar-
entegen beroepen op een gemengde bewo-
ntng van gehandlcaprcn. bejaarden, kansar-
men en alleenstaanden, "Dat is wel echt
een modelprojekt: het is mooi, er zijn nooit
problemen, het is 'gelTIengd' samengesteld
en kosten neef moeite ziJn gespaard", aldus
I'eggy clacs.

Het pedagogische clement Slaat cen-
traal in de begeleiding van gencraue-arrnen.
gericht op het aanleren van een aantal
baslsvaardigheden om in de samenleving Ie
kunnen meedraaien. Reeds van de eerste
levensjaren is er vaak een 'achterstand' ten
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Hans Necfs

Het temahuis 'knnsarmoede : orgalli5ttrl $ilmill
mrt -llt/ Lampát' Uil walldtling in dt Riddtr-
buurt. Afrpraak IIIDDlldag8 dtctttiba om
/8.45 u, aan dt Îtl!J1111!J van Sint-Katharina.
S/J/ÎUlraaI2_
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13



r

Fakkellochtielen de uitwijzingen

Algelop<'n \\'UeIlSdo;llo!werd op lnutauct van
dl' vrw Open Gn-nzeu-I cuvcn eCII f ..kkcl-
tnchr gehouden in de bmnensrad van Lcu-
ven Ook het Konunitee tegen Ultwljzmg-
en ton de 7dr"rjl:.lnl\,ltic: .'0111de vluc hn-
llngen "Truth" ....art'1l J'U'lwe.tig.. Ee-n aanlet-
ding hiervoor waren til" probtenu-n ven de
tamure AbU'.him.l (;1\ cnkrk- .lmkrl' hl,ll'
renlandsetamll!ö Jil:" lx:Jrd~J werden
met een 'u1twlj1.lng' tcorwtjl zij loch. ..l jaren
~'~:;lwt'I!!~e\'l·a!Jijj~\'l·l"gIHUllilgh;tddm~- ...
')Il'ed~ meer vreemdelingen worden uil-
i).t'wt'?,>n hun "erhijf,;vo;'rgunning wordt
,lf~,·n"m('n. 7(' mogen fik! meer werken
maar kunnen ook geen OCM\'w"~I('un
mee-r genteten. Fik merneut kunnen 'Ie
opgepakt en IIp);('~!tHenworden lil ·J.I~-
dak imemeringsoordcn' w<lh het "Irancit-
eencum- 12:7-bts in Stccnokkes zeel. 0l'
dil' manier wordl een l'rodl"ru.le groql
men-en reebieloos en zijn zij illh<lnkdiJk
\',111 li,·fd.ldigh ...id. Velen van hen vallen

ten proöi aal! huhjl-"j;IIIelkerc. maflil:ull'
kcppclhazcn, T1len~çn\im'lkkt'l.)ar~. ortder
llctalt'",." velgen .. 'oP<'1l Grenzen" 7rHgI
IWI hclciJ van hel J\.1ini~lclie \'<111Binnen
I"no'(' Zaken ervoor dill dl" grenzen gcslo-
1(;0 worden voor hen die I)!) (je Vhlchll,jin
voor hon); ..r en oorlog, wal in ,,(hlil kon-
Ir,1')1Sl,l,lt met de sonkn'll en j:!l'I(btrollll"n
waarvo ..lr Je;' rur.)I -e se I{fo:'07t'1lwijd open-
Sl.W.~Oe~_'k.V~,~~!en~_If!l~
ti(IlWl.· politteke p.ulijt'n di! t,,·{ë'W,llln 1,·,
moedii!en en /n"l gedaclucugoed van ek-
~(I1'c.:mr('dH~ in cl\: prakrijk ti: VC·f\...·l·II:l1lij
hen. Lij k.ouvtaten-n dal er lUSWIlCVP. 'il',
VLD en VIJ;IH1~Blok in f~II,' enkel maar
bc.:(whtill~ ll(·<.(,I<llever IWI jlli~ll' aautal
vreemdelingen doll lHO('( 'gerepatrieerd
worden.

Ollgen'cT h'\:('l'honJnd I11ro,,'1\
(waaronder veel ll"uO('(kr\ 1))('1 kindcrt-n]
stapten wocnsdagovnnd door de srraren
van teeven Olieteen toun~ in ..k hand. ler

-

werden ~log.1n' geekandeerd regen her ril
ovme. regen lu-r huidrgc viuchn-ltngcnbe-
kid 0:",1voor s<"lijk.,.rechten. VI>Qri!an in de
'Slf,et licp ..'11 d .. 1.1Il1llie~ ~n me-n ....-n ,iI...m<'l
u;lwiJlin~ t....dr(·l~d werden of wonten. Op
de Bondgenotenlaan wed. de lakkehecht
,I! van het vooraf bepaalde parcours en
trok naar dl' coue Markl waar vo.. r hel
~t.ldhlll~enkele ~p('t',hl:)werdengd1ol.l-
den duw: k:den VOIO de: u1I8ewt'lu:n lanlluc5

~'-'~I

een open Inid af!ll'j,('vtn worden aan buro
gl'llw,,\lt'r nlhil.Kk w,1,lrill hem IWHI g.'
vraa}:d druk uit u- oefenen op lijn partij-
gl·m ..ll .rohan \',lnde Lanott ..· en 0111 ,'en
rtntk- u- ~Idkn .1,ln enkele wamocvtanden.
l),. HiflJ7il1l'r van de "l~ di .. even dl' ge-
meentcraadmocvr verlaten. kon d\" akue
\',)u,kr~ .. nk cl metden dal/I" ht'l"f 1..011-
den ophoept'h:-n,

Ban De Schrijver

Teken de sludiebeurzenpelilie
Seder! Vlaanderen zelf voor zjjn onderwijs zorgt. is het aantalbeursstudenten aan Je uni-
verstrenen gedaald van 22% 101 15% en aan de hogescholen van 35% 10125%_ De gcnûd-
dolde beursbedregen zijn gedaald LO,V.de levensduurte. De Vereniging van Vlaamse Stu-
denten en ~ociale Raa(1 (van de Leuvense Overkoepelende KringOrgani!>alk - tsm de
Overlesgroep Studietoelagen" ) willen dal de Vlaamse Overheld Ol1~studlctoclagcnstclsel
vrijwaart: het geld dat ze er de teaure jaren op bespaarde (459 miljoen HEF), moel ze er
opnieuw in Investeren. •
• De studieroelagen moelen de rei'le studiekost volgen door een automatische indexering
en door de bedragen aan Ie passen up ba,i~ van een onathunkchjk kostenonderzoek.

• De inkomensgrenzen dle de grooue en hel krijgen van een beurs bepalen, moelen
omhoog zodat er meer studenten recht hebben op een beurs en meer studenten ecu
maximumbeurs krijgen.

• Ten voordele van de laagste inkomens moelen de beurzen crider de
rrrinimuminkornensgrens gelddelijk srijgen en moer een bodem kadastraal inkomen
ingevoerd worden.

• Onder bepaalde voorwaarden moeten hlsstudenten recht kunnen hebben op een
stucticbeurs.

• Opwaardering van de beurzen in hel secundair onderwijs.
• Een gebrulksvrieudelijker aanvraag en verwcrklngssvstecrn dal ook rekening houdt
met hel vermoedelijk inkomen,

Ja, ik steun deze petitie:
ëaam èdrss Handlt"keninj

2.

3 ....

4

5.

TerUp1UreJ1 of terugbrengen naar VVs - sociale Raad, 's MeierssIraai 5. 3000 Leuven, Td.
OI6122.95.4L Fax. 016122.01.03.

vu 0 Rmly. Soxialt RAad. ',Mt;,nslr~"f J, JtIOO Ltuvrn. Nm <!p dtDptnb4rr ""'9 ,lDCJtn A.U.B.
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~ zoel(erljes
" Om een Ittr bclanrfjke reden (lt'" heelt CCII
aanlal spulten in mlJlI auto laten hggen) ben
ik op 10d,: naar 'Elke' ue mtcrmanc dIe Ik
over haar heb. is ertner leer Itcnn~. IndIen
iemand UILdeee 11110iemand hcrkc/Il gelle.'t"
mi; dan te komakreren. voornaam . Elke.
Blond. sdwudcrlang haar. +J. I 70111.20 jaar.
\ an Sl-Trulden I)f nabIje ,lm1(cvinl(. heelt ",en
kot in I,,,ullen Belangrijk .lmt) _ uauuns«
reroza jeep. Zo" W,lS van maandag tü op dins-
dag 11 mwrmber <lp 'Dans..: M.Rilbrl" Hl La
R'K{,] 'lel! haar 'Cara!' en I<: lal ,}1I1W\)ordcll -

"Gesforcn' Kris 0l,deheed •• Aar<odlUl:
016156,6<),21 ui 095/50,22.08. !l-l1wll'
krholxldx:ctk~ toruado.bc
"Kim, beter laat dan nooit: Gelukkig
KCf~,kcstl Oe IIlJIl van ~1i1ill.
" A ("]ivn ... quacrltur uevus acdllis ludurum
tlUVUS<:IUl' praefeerus ,111111k',u"dl studcrtum
d"sIl{owm l'rtJpll'r mij(ral1"l1l'rn Gullieh.Hi cl
Juharuuv 11\ a ...l,lVlam l'a(!lol1i~ ad whabu ...u-
dum cau'><1
,,' OUnhoholl"liul Jane mei j(Hlil' bO\'''-l1lil' )l.e-

DINSDAG

....-
1...óll. org SIUC.

WOENSOAG
lijiJ 6 Im O'RORACKT troi' lCuIIUU,;'-M ..ta

Zlnlelba"n'- do... IIII,k umerlind"
\'PCI/"oordnclu) "n Lah a ",,"Sr'· ......ld (),,, .. I)c

neoerem. In !CCWJlldwy •. ""'1:·lIrall\. "rv.
Kuhuurlmmmis.le KU Leuven

"ua u SENEGAL-NICARAGUA-AVOND mei
o.e getufgentssen uh Nlca r.ljlu a. onevere»-
pl'rku5sle. pindakwi,. Arrikaa,,~ kokcn ... in
ACW-Iokalen. lJolldll~nmcnlailn IJ I. ""11.
vredeseitanden.

20.00 u KWIS Buropakwls. In 1)",,,,,,. I....·g. 50,
0'11. Europakring.

20.00 u FILM 'Lord ol Ih~ Files' van Peter Orook.
In SluC7:...~I, 1O<"jI.100/200. org. Stuc.

20.30 u OANS 'Laps' van Compagnie runesas
(1.lc arttke in dil nummer), In Kapel Terll1lnk,
Weg. 200/300. erg stuc.

22.30 u 'Thn.an· van WS VJn Dyke. In Slua.aal.
l<Ieg. 1001200. org. SIUL

DONDERDAG
IW.30 u SruDIEDAG 'Krislus In veelvoud.

pluralilell en de vraag naar ..enhdd in dc
hedendaagse krisloIoglc' Vlaóllll'>t's.udiedag
naar aanleiding V3n hel Im ... nallullalc krh·
.ologickongrcs "The Myrlad Chrlsl' (111/11.
211111 .. in Maria-TerC'SlarolJege. 018 Folkui·
lt:h Godgdeo:-rdhdd

20.00 u POUTIEK KAJ'EI! 'De poll.lek van dt:
media' ren bhk ólehlcr de schermen'. In
Ginkgo BiJob.:I, 01'1:,TrIAngd.

20,00 u KONSERT I'dlx M ..ndd,.uhn R.. rlhuJ-

dy: 'Psalm 42 ·\V1e dcr Hlrsch. " ol'~'~'12
en Karol S7ymallow~kl: 'Slnhal "',H~r' door
kor~o en orkesr van h<'ll.enl1oCl1sÎns.iIUUI
olv Edmond Snvellkr~ mrl <uli V~11Lcna
Locreus (So)I)raanl. IllnJ Gru"'I ...-rgcr \IIIC7.1.0)
en secren Geyer [harllOlll, I,,!,,; Id:l3.39.67.

In Konsl·'I1.aal Lcm"'e", (lkre'Ir.lJ' 53).
.oeR. 20011001400. ers- VZW I.,'n,,"~n~.
inslituut

20.00 u TEATER ·He. neer~lon.·n "an de Hin'
denburg' van he. RO·T ..aIN,In SI..d\ChuIIW,
burg. 0ll! KC uu,en

20.00 u LEZING Info·avond rund alkuholi)m~
bij JfibJenncs, In Romaanse Poon. Brusselse-
s.raal 6). olfi:. U1b~rin1

20.)0 u STAND-UP PERFORMAN(;E'De

ZOOlt 111011<11)'('"ol' seder 11\)lje 1"' ..1 ""11 dd.scJ)
~' Iedereen. die LU' )~ van Ille)l.aN)C/em,. wordt
vnendebjk verzoctn 011donderdaK 20 novem-
bcr om zzu lil Arl aJnwellg te lijn,
~' Homo s.aplt'ns Soll"cm •.Icluxe maWlilinl~,
W,

-J Liefde. haat en sadlsmc in Arl 011donder-
rlag 20 nO\ ember om 20u.
Amne~ly Imemalional Leuven Joekt pocien

en andere kunsten aa r; voor haar kultuur-
avond (10 december) tijdens de vierdaagw.
Ho:-.i~de bedo.>linj! dat de werken te rnaken
hebben met mensenreemen. Adres,~n en

,ugj(estie~ kunnen i:.:drol'l worden up hel
VR(j-<.el rera naat.
-.J /';t">1r...llen te kOOf) (7olang de \lomraóld
,rek.). liet 7jjn ecfue 5(halj':~, Brabauçounc- _ ...... _ ...

I~~ WIE VAN DE DRIE??
,

at 118 Tie se Ir at 88
3,70,30 Tel: 2 ,7 .02

- 22u. Ma Wo - 9u. 9.
Vr. - 20u. - 7 .
Zal. 1 -17u. aang """ s ~

<

WEEKEND Moordwedcnd In de Ardennen.
Mg. Llbl'rint

HUO u LliZJNG '\llrHpr_1ltI ...n • "'-m'nn
Huize Kalibu (Rlnmra.ll 1'0), org RVDAGIl
en LckaalIntcgrauecemrum Leuven.

2000 u KONSERT Felix Mendds'IOhn Bantwldl'
(zie donderdag).

20.00 11 TEATER 11ll'nls' een monotoog me.
LU(1lsV..ndervost (zie anikei In dl. nummer),
in het wegehuys. 0'11. KC Leuven.

ZONDAG
111.00U TEATER TOtlflln<.>menlKura·worbh''1J

'Soap mCI TsJechow' (oJ.v. Rf~1 V<'rnkr..l. In

S'"Cl3al. '0C1I. gra.I~. urg Kulluurr .....d
20.00 u FILM 'TIle Dolylr1pp.:ri· van Grcg MUliv·

li (1Je anlkelln veroj. in Sluczaal. lOeg
1001200. org. SluC.

22.00 u KONSERT 'Jan op 1.0fl(!aIl·. In SluclJilr,

straat 115, Leuven,

" S.al niC51 ll<>t: ~'eed~ dncmaal.

OtIUOOOl, nruele smelting van de paashaas. in
lak L6oW .• 19/11 om 19.00 u: Body-paiming.
In de pcrma.· 19111 om 20.00 u; Alm:
Romeo ë muer. in MSI 0.).18,

Kilo
• 17111 om 13.00 u: Klio lap' in de tak: 'bo-
terhammen 111de tak,'. In lak L&W., 19/11
om 20.00 u: Lezing prof Schepens: 'Denken
over oorlog en vrede in de oudheid', In MSI
01.28 .• 19/11 om 22.00 u: ccckteuavonc
[thema: oorlog & vrede), In de Perrne .• 24/11
om 14.00 u: Tapnamiddag , in de lak Lh-W .•
24/11 om 20.00 u; presldlumvergadcrtng, in
de perma tëw

LBK
• 17/11 om 20.30 u: Bloedseneus-kwls. in Al-
ma 2.' 18/11 om 11.00u; Bloed a rname. lil

De Nol)'er & De V...lk .• 18111 om 20.00 u:
Film Bloedserieus, in Studiu 1.. 19/11 mn
11.00 u: Bloedafname. in De Narer & De Valk.
• 19111 om 20.00 u: Bloody Blues, 111POS.
·191111111\ 20.30 u; Rllckkmls"n. in Alma 2.
·2'1111 om 22.00 u; Bcach-partv, in de Gnorgl.

Medica
• 17/11 Bloedserieus (tsm LB]() mm.· 17/11
1111120.00 11:Schachtenverkoop. In Doc'~ Dar.
• 171 J J om 20.30 \l~atoedserteuskwts. In

Alma 2.' 18/11 om 11.00 u; Bloedalname.ln
Oe Nayer & De V.alk.• 13111 urn 20.00 u:
Centrale R...ad, in CeRa.' 18/11 om 20.00 u.
Film Bloedserieus, in Studio 1.. 19/11 om
11.00 11:RJoedalname, in i)(: Narer & De Valk
• 19111 om 20-00 u: Blood)' Blu<'$,ln PDS.
• 19111 om 20,30 u: RodJr.ollst'n. in Ahna 2.

• agenda & ~ ad valvas DOOI< BAI<TEEC""OUT

cebeunenrsscn mei paul Me"n~.". J<"1I),;n 20, lO u DANS 'LaP"l' van Cumpallnjc I".. ri,,,,,,
DI~da"lI'_'rs ell Peter Vl·lhd~. In SlUcraaL ',ie,:nikd in dil nummert. in K'll'el Trltlallk.

19,00 u VORMING tnto-evond ·Luol'llllunavond. org. SIUC. Im:jI 200/}j(). 0flI. SIU(
een earrlèro:- kle~ )0:-'. In MSI 03, lil. IIlCg 2030 u KONSERT GI.aarred.al Jan Wou.~", 21 10 IJ KONSERT -tes Clc,llrl(.:'1' ~Idll'n ti,,· 20,00 u COMING-OUT COIIIÎIlj.!-I)UIB""",j ~,..."

IIm!I" nrll KK rlaalJI1111huip KU Leuven -sunes In koutrasr', In KC Oralorl"nllol huul·CD vuur. 111t1.hl 11l"'"'"''l''''ilmlt1nm ]mljlercn. In Unlvcnlwi«' 1'anlchlt:. Jan !>14'!·
21)00 II ZANGfl'.E5T 2)5." l.cuv~n, Studenten- IMcchdlc,.mal lil f, lUcII, 2'0000. \)(11 KC n.m 11c1~NI.In 11111111><1fj- Co, "nlBt 2. urll He. !Jut·lIt· $1''''-'',

7.1l1gfcesl.ln C""n, 101:11 200,orll KVHV. OrulUrH:nhul 22.tlO ij i'UIF Urttlll'dfull. I" AIlt;lln~. (\111 I'" .10.ûlJ u LEZING tllilltr W)'nnll" (ja1.llu·,,"~ellt>.
zu 3U ti tiAN! 'lDII5' Vuil COlllpU~llIt FUTllI5DI 1U.30 u bAN! 'lIIll5' VDU1:1'l1IllOKll1.·~lIrllJ!lO Rmt bn.:IIII'c1 'ue Murllell') b 'Ouri<dulll~·. urg kunuur.

Wc arilkelill tlllll\_lInillcr,. 111 Kaj)cl 1I:rblink, (7k Drllktlln.tlltnuhnhtr', In KOl'd 1I:rb'hlk, Z"TERDAO tBilt! " .,
llK-11 runnoo. Ur!! StUl" lot:Ji. lOOnOO, \lrg. SHI.· ·R . 2U,00 ij I'ILM '~1ulltln~tt'·' vall 1i!iliJ'r! tlf,'u..nL

2U,jO 11tllAnlR 't),iW.·. "811Ot UllJdlll'hdil~ ilJld u ~ItÁATkAFBi!: ·!Jl'1.lllt Vlat'll1,l:hc lie. I çbt 11'" I [... odel. IUh 11'"'' In 5111rlaal, W'11 100/lOO. IIrg. SIUC.
thillr 'Ir ti,l~ ~c mei e u 'lln~"nuJ_lck, 111 Ikme·. In Oe "lauwe !Caler, org. kC Draw, 2010 u TEATER 'Kêngcom "llUgl'zelid en alk./
Vlollllln)lerlSlr~al. teeg 2001100. OTII, stuc. Ma..,rfeldtlb ... rll.ll~ H07e Ihellll ....1 rjenhol, VZW Imellrilleccmrum Leuven en nc uanureck': TWee menologen "0111Ben

20,JU u VIOl!O 'Tr",~c"'HLIt"" 2. J. '1, 5' van Ik IlIauwe Kaler. LUPIM'SIn een rt'lIie van Flou, Hu}·g."ll .. in
SU!lall Decestere. rEl.soliu··fcck.). bI SIU' _ VRIJDAG 22.00 u DANSAVOND 'FleSla Llllna', In de Arenbcrilinlililuul INaam se"!itrilal 96) •• oeg •

Waalberg. 150/450/500, orll, 51110:1KC Leuven.
21 10 u FILM 'OIlU c MelZQ·. Ildliaan .... IlIIJl ui.

1963 van fdlini. Mei inleiding v..n !larry

uouben. in vlaJtll~ Flhlllll",""UIII, Ioe g. 100,
"'11 Vlaam, FHu,"m",,,,,,.

22.}0 U FILM ,he O"rlriI'JlC~' van Gr<"8Mono·
I.. 11k a nlkelln WW). In SluC'I.aJI. tory.
100/200. org. Stuc.

_'I'), .."r,,·
I'rak"jk
• 1JT<"nr... b ( \3)
• nwlorl1el. (/\ 11"2)
• p.. r"utlr"WII~"" (""k lIuhm'"I1I) (n)
• .rllt·hl""!t<,n (e)
• Il".oh,,; (Uf
• IrI·kk,·r mil "1,1i"~"r (l:I~)
• I'ill"" .~,f"t.J,','r~i"

• (J"t.·j.[lUII t7-jltrijl.'·"
~1K"";IIIi"1d,·r"""l'f auwrljden

i' (0'16) 22 2'1. U5
~ UUI"lf:p"".,'uIIlIlP 123 - LEL \ EI\
i (016) 2s- 1') 62
~ 1),,·...... It...Il..e~56 - K~:<;ShL-LO
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Alla Pedagogische Kring

(* walo Jaargang 24 /Ir. 9 dd. 17 november 1997

• 19f11 om 20.00 u: ](3I11U$, in de 1lif'I"uübe.

Apolloon
• 17/11 om 20,00 u: Pcestkantus, In de: WnÎ-
berg .• 18/11 om 20,00 u: gekordavond. in de
SponUik (wtnkclubj .• 19/11 om 20.00 u:
xestno.evouc. in de waaiberg .• 20/11 TD .I
vorootë. In de Waaibcrg.

Blos
• ISJII om 21.30 u: Aardbal. in op grasveld
Sponkot .• 19/11 om 21.00 u: Karaoke. in de
Ravage.' 20/11 Workshop Didgeridco.

Crimen
• 19/11 om 20.00 u: Filmavond . In TIr N...
Nog, • 20/11 om 20.00 u. voerb ...[match
kandidaturen-licenrlcs. in De Nayt'r.

Ekonomlka
• 17!11 Verkoop kaarten Sm~nl~ppen.· 181l I
urn 20.00 u: Blues-njgh t, in de waalberg.

Eoos
.20111 urn 22.00 u: Film & ïersc Avond met
Gufnness. in de praatkamer L&W .• 23/11
FeC5tweek sran.

Germanla
• 18/11 om 18.00 u: Voc.bal • 19/11 om
14.00 u; Germania goes fakrekord mei bler-
spelen. croques, Palmschlagf'ravond. chlll·

• 20/11 011122.00 ti: Kwis, In-de lakbar.

Psychologische Kring
• 18111 om 22.00 u: Message-party. in Lido.
• 24/11 om 20.00 11: ~}'cholog_jsche Kring
tapt. In de Shrink.

Romanla
·24111 om 22.00 u; Fuif, in Rumba & Co.

VRG
• 17111 KilnUida'uren·TD, in A]billrtJS.

·18111 hle ne-ro. In Albatros.' 19/11
Fiskaliteit & ,10t ...riaol,·TD, in 'I Plectrum.

VTK
• 17/1 I 0111 11.10 u: Broedjesmaaltijd. in hel
Theoköt. • 17/1 J 011120.00 11:KANweek:
kamus, in den TüclVlp.· 18/11 om 20.00 11:
](ANw(l~k' kasint",vunu, ln het Thcokor.
• 19/1 I om 15,0{) u: KANwetk: spcnnanud-
da~ In op het Sp-orlkm,' 19/11 om 20.00 u:
KANlVeck; karaokeavond. in " Elixir .• 20111
0111 22.00 u: KANwee~-TD. În Albatros.
• 21/11 om 08.00 u: KAN week, orubljt op de
kalllJ)m. '21/11 om 10.00 u: Carte Blanche.
In 200M06 • 21/11 om 11.30 u: Cólne
Blanche, in 200M07.· 23/11 om 22.00 u:
lIoll'lly Hour. 111'I F.lixÎr.

Wlna
• 19111 om 2.1.00 u: Jenf'\f'rbar_
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Witte Raven: Pater E. zweeft tussen mystiek en waanzin

"Kristus kwam aangedreven op een wiHe wolk"
eduef!n heeft hem al eens

gezie", Steeds in her
zwart gekleed. op san-
dalen en met een doos-

je met relikwieën beves-
t;gd op het voorhoofd

loopt hij door de binnenstad te preve-
Ie", De meeste voorbijga11gers schrik-
ken als ze hem teqenkomen en lopen
snel voorbii. anderen/nellen hem uit
en een f!lIkeUII9 luistert. Het is de
moeite vnll te luisteren want de man
heeft hul wa' te vertelten. Als een
ontsnapt personage uil 'de Naam va"
de Roos' van ECDof een of ander tn)ll"

ticus valt Mj zeker op in het Leuvens
straatbeeld. In het 1lo/gelld verhaal
zullen we tam pater E. noemen, Hij
wilde niet dat :ijn volledige naam
9l!bmiJ..t werd 1';' vrees 1'00r eventuele
renresetnes "on ::ijn voormalige mede-
paterç. nit af/es heeft te mllkf!IJ mf!l
twee moorden, verschiltende vistoe-
"et., f!CIJ pogin,fJ 10' aonronding, een
\-wblij[ in lutl ,fJe"ich' ww Tienen et'
een,fJe\-"W,fJ..t.üMrll! "(jUN televisie",
4ei I/il, mam' cim. Veto elJ ,Ie JttulelJ-
teil wim pater E, tod. zijt, let'l.msver-
Ih/(/1 vert e lien,

-_

Plltl'r 1:, krcl'" 711n~"le krim-liJkt' f'rvllrlnjol
111I (}'19 uen htj IH'~ I1Hlorvlet joar I'ull
"'ft~,-reu k1t'111 IIIIJ~mlitllll'h tl11:'11:'t'11

t-;lijt.;.~,-o;-;r.m t'rrrtllxk-hl R.m,~I· iltlp lil 1-_
IWIII hl't ..erlan':~'11 1111"til lou, Kri~lIl~ 1<'
dienen ~01'J,ll momcru ~lnJ1(1er aan Je
he-nel een fe)(enhl'oll mei een halve staart.
l()ill\ je 11' t('};I'IlWOnrltii !lIt'1 tm-er zie!."
Pater t' bectt lipl "(hl.· <1l.1lkr~ noou 1(1"
I.l'lIll. Tlld"I1S l!1lL ieu~d ,..,hll·,,1 hIJ hij ver

1\~Ci1JI'plt-"ygI_'Z\1~'·Ll. i)~ ..I.g-r lIl!)l'~L.

hij van lamllkn.l.J/Jl vcranderen. AI l,u\
[ongsafaan t,k't'l dal hiJ .:ander<;I\'iI~dan zijn
kdll)d')wnt)()lj'·i. Tl'rl\ljl ilndl'Tt' Jun)(t'IJt'li
.mh ~"Zi.:hir1<i,'n Jllel \'''''lh,llkn, bouwde
hij een l.ill'.dlt'lie WaMIn hIj een klok)"
hln); Hh-r lIoJill,k hij zün \lrkn(lj\'~ \111 om
Ie komt'tl hlJdl'n,

Toen hij veemen wa~ besloot pater E,
om naar ht"II..I()U~I<'rvan An'r\loJI' I,· gaan
lijn ~lIdollden van dat moorcru waren
maar .IJ 1<' hllj met lijn bcslisstng, aangezren
JJ) '''U hun hamten "01 hadden met hun
t"1~Wll!.Irk ktndercn. Vaak "ing de jonge
pater 1:.. VVM een pilill dagen ui weken op
bezoek in her klooster. Niets leek lijn 1<.)<::-
Irt'd\ng in dl' wet It' staan. Toch werd hij
door hel ktooster gewclgerd. Men had int-
rnerv de \'er'!>l.-hrlkkdijke ontdekking gedaan
tlal dl' srlefouders aan eén kam illeislisch
waren.

Achttien

BIJ dl' trappisten van Achel kon hij wel
tereebt Hier eenschouwde hij Lijn tweede
bovennatuurlijke ver:!.Chijnlng. Omdat hij
een voorgevoet had, nodigde hij ee-n me-de-
broede-r uit om ee-n wandeling Ie maken in
hel naburige Dos, Daar hadden ze e-en onr-
rnoeung me-t -een gehelmzmnlge persoon
gehuld in e-en grijs kostuum mei zware,
met Ijzer bestagen laane-n en bruin bedekt
haar." Pater E, vroeg aan de persoon wie hij
was. DoliIrOl)verdween de man geheimzin·
nig achier een boom. Tijdens zijn verblijf bij
dl' trapllisten werd pater E. voor de eerste
maal wekonlromeer<! mei moord, Zijn sllef·
vader werd ncer~eschUICn mei achlflen
kogels,

Paler E. beslooi op zestienjarige 1eehijd
om wt'g te gaan uh AdIe] e-n tijn intrede Ie
doc-n in hel kloosler van Bomem, Tm dil
klooster voelde hij zjch meer aangetrokken
omdal hel leven er lJ'iIdiûoneler was. Lang·
zaam werd hij gemlegreerd om uiteindelijk
aan\'aard Ie worden ills postulaal. Op zeke,
re nachl was hij hIer ge-lUige van ee-n ander
grOOI wonder. "n,; werd in het holst ~'all de

nachr uil mijn ~\aill' geroepen dom een
bovennaruurüjke drang 11.werd «'1\ won-
derbaarhjk bovennaruurhjk vuurlk-ht ge-
waar. Alle<; wav vol vuur met magneten. 11..
ZOLgtwee grole vuurmagneten boven dl'
toren, ontzagwekkend ars een prchlstortsch
mnn~lt'r op mij afkomen. GdJjl. de ogen
VOLnde alwetende cod. Roven dc schuur
kwam op f'en wille wolk Kri~IIISaangedn-.
ven, mei zware handen. harmonisch wille
hagelen kleed, ogen, goddelijk, /()~I) tik
van een crunces. echt bnvcnnatuurtljk god,
deUjk, een glimlach, met een notenhaard en
notenheer. Een gouden kroon Ol) zijn ver-
lijnde hoofd, verheerujkre handen, een ont·
zagwekkend gelaat Iln Ik zag een wonder,
baarlijke STer mei een MOL,UIzoals !>ijhe-t
stalleke van Bettehem. !k durfde nih IC
zeggen. De magneten gmgcn W('I-( Potver-

dorie, zei ik, in Gods alrnachtlge tlcfde, als
ik dit zeg legen de abt en de broeders vlieg
ik in de psychiatrie. Ik zeg niets, cecm Ik.-
Zijn vrees om in de psychiatrie terecht te
komen, was hier echter ongegrond. Ook dl'
andere- broeders hadden het wonder gezien,

Rome

TIjdens zijn verblijf in Borncl1l kwam
er af en toe een jongen bloemen plukken
en onder het rum VMIpater E, Slaan, Oe
broeders verboden paler E. elk konlakl en
stu\lrden de bezoeker meermaab weg. Er
kwamen ook andere vreemde mannen naar
hel klooster om informatie over paler E. te
wagen. Deze bezoekers hadden zoab di;!
man in het bos \'an Ac:hel ecn grijs kos·
t\lum ilan elllware, met ijzcr bc~lagen laar·
zen. Deze geheimzinnigheden deden paler
E. het voorgev~1 krijgen dolt er ~I«hte

dingen u' gebeuren stonden.
IJl het klooster van aomem .....a~ er l'en

pater die hel niet na kon laten Jcnge parere
te bepotelen. Deze pater - 'pater p.' - had
verselullende malen gepoogd 0111 ook pater
1:, aan Ie randen. 011 zulke momenten
vroeg de pater of hij hem met herkende als
-cc man gehuld in een grlJ~kostuum en
mei zware. met ijzer beslagen laarzen aan".

Revolutie

MDt:' abt wist van de voorliefde van de
pater af, Hij ze! dat hij een bl\[er~lecht en
gemeen man was, dat hij hem Uil het
klooster zou moelen lellen, maar hl] deed
dit n\(-I.· Toen de abl naar Rome mOeST,
was pater E. bang dal de andere pater weef
zou preberen hem aan Ie renoen. De abt

(/0/" Jlmmy Dtbruynt)

duidde een andere broeder aan om een
oogje in het zeil Ie houden. Maar de-ze
voorzorgsmaalregelen waren niet voldoen-
de, De pater, gehuld in datzelfde ouhell-
spellende grijze kostuum, viel pal er E, weer
lastig. nu onder bedreiging van een mes.
Gtlukkig Wilrt'O er nel op dat momenl cn·
kele hulpvaardige broeders in de buurt die
paté! E. uil zijn benarde slmat!c konden
verlossen,

Een tijdje later kreeg pater E, weer
bezoek, Hel was de man die 10 de gevange·
nis gezelen had op beschuldiging van de
moord op p.:ater E:s stiefvader. Deze legde
een kontrakt \'oor dat E. lekende zonder
hel grondig Ie lelen. Hiermee bezcl:c1dc
paler E, zijn kollokalie in het ge~lichl van
TIenen. Tijdens E, 's af .....ezigheid werd de
waarheid omtrent paler F. algemeen be·
kend onder de andere broeders VOLnhet
kloostl!r 1(' Bomem. De schennutsetlngt'n

en dLsku~sies tussen de kloosterlingen die
hierop velgden ......enlen besloten met een
moord. Pater F. verbrijzelde de schedel van
de keukenpater.

Het onfortuinlijke leven van pater E_
'\~erd vervolgd door een gevangenisstraf. Hij
werd up~epakt nadat hij zijn pleegouderv
tljdem een redetwtsr een vuistslag verkocht
had. Nu is hiJ vrij en heeft hij eindelijk zijn
ruvt gevonden in Leuven en spendeert hij
lijn ujd II1Q1. het predikken van zijn toeeen.
Weinigen tuhteren en nOKminder begrij-
pen hem, maar pater E. Sl'cft nier op, Hier-
voor roept hij bovennatuurlijke machten
aan van~erschlltende heiligen door hun
beeuderen jrcnkwïeënj op zijn voorhoofd
Ie dragen. Dat lijn denkbeelden vaak roet
begrepen wordee-oeor de twtnugste-eeuw-
se ratinna\hththe maatschappij valt niet 1<'
vcrbazen. Pater E. streen een geloolshdij·
cleni~ na 70.11$die volgens hem besrond in
dc middeleeuwse kerk. \-11'1de ke-rk van
gcrne heef, hij ook gebroken. Smd~ de
FTançl" gevolune is del" in lijn ogeu ver-
lJekt ('11 hvpokrlet geworden.

Pal..-r f- h\_'"houwl hel als lijn grmc
nlll{rluk dat hiJ h'cft in de tw.nugste eeuw
en niet in de middeleeuwen, toen woo.te-
ren en my~terle~ 110)( mochten he~tolan en
menwn 1111'teen sterke d("'\o'J\Ît' tru hel ge-
locolen dl' hlcrmt"e gaamje vhioen.-n nter
.11\l1~y<hl{!lrlsdlt.'I',l\li!n!t'11 werden behan-
ill'ld

RHodt van Wenwi,lkel
AHJá KUhlt

vaak. maar nit'IIlJtijd lijn hel eenzaten .
utt dl' marge, ft krijgen de kans hun on,'
g.'wnnt' k\'t'n.'>I'l<.i~te UIff'f'I ;_of mm
rondere en even vaak tragische levens-
verhalen 1(' venenen. Dit j,Jar wordt de
rubriek hernomen. In vero 7 kon je al
een eerste bijdrage lezen over Mdtie
Jeanne. de engekrooude koningin ven
de t.euvense lrtetkutcn.

Twee jaar geleden wd~.er bljvO-OT'
Ix-dd '!\tdri,. PCt'ter·,'. Die- naam 1s een
p~t~ud()!\icm want de drager ervan wilde
evenzeer ilh pater E, onbekend blîjwo_
M.lI'k f'celcrs had Immers een gevilarlljke
joh: de maanlandlng cmkcun ..n Hij
beweerde dal de NaSi! en de CIA achter
hem aan Uien en noemde andere Jl'Cf'>('O-
nen d~...op een Dlystcne\lzl" maniel ver-
dwenen omdat ze eveneens vraagtekens
plaataten bij de minnevaan. Een ander.'
alombekende '\'/iHe Rail" van twee j,).J.r

geleden was Cyrtel'vandekerrkhove. dl;'
kr~dichlt'r, dat wil leggen: hij ver-
koopt 71Jngedichten op kcîee. Hij meent
nilast dtchter nog IHO!c..sOr in levens-
kunst te lijn. die In vier jan tijd dokte-
reerde op de vtraat.

De l<1al~lt·die hier nog eens "pgt'.
rîlept wordt. h Sjare! Rem, de oudste
student van de KU teeven. Tjjden~ lil'
'tweede WçTeldnortvg hirlp hij joden
omleTtlulkt'n, maar Idl..-r begon hijzeIl dl'
Jo..lt'11I" halen do·nf lijn in:.t:.;t\,o.,r dl"
Pall·)tijnen In \'luchte!ingenkamf1t'"n. 00"-
op de vlaamse beweging op hel einde
van de Jan'u n'~lili in Leuven heefl hi,;
het niet 1\1hegrepen_ Hel litteken op hel
gezicht \'iln Paul Gomsens is "dn hem
al1c.,rn~llg. De- (Wl't: raaktnl in de dilllh
wen Sjarel HWf et'n "vIIe Alma 'de Mar-
seillaise' 1\>111(

K..-n jl' Jelf n<JgVVlue RaWll dj,: V.'tp
<) ... ~r hel hO(lftl 7ag' Gl.'rd Ull~ een st'lntJe
Je vindt om In dt" 's Mek~~trallt 5 of np
Ill't inlerrwt.
\·cIo@velO.sludent kuJcu" ...n.ac.be


