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Professorenvereniging tegen huidige docentenbeoordeling

0"een nieuwsbrief van de Ver·
eniging van Vlaamse Profes-
soren Leuven (VVPL) hekelen

een aantal proffen hel feit dat de stu-
denten zich bij de interne onderwijs-
evaluatie kunnen uitspreken over de
onderwijstalenten van IIUII professo-
ren. De VVPL is een vakvereniging
die de belangen van de Leuvense prof-
!engilde wil behartigen. In haar brief
stelt de vereniging dat studenten hele-
maal niet gekwalificeerd zijn om prof-
fen Ie beoordeten en dat eell dergelijke
evallU1tie dan ook niet mag meetelleN
in de bevorderingsprocedure van aca-
demici.

interne ondcrwl.jsevaluatle werd opge-
start In september 1994. Een aantal rtch-
tingen wordt volgend jaar voor een tweede
maal geëvalueerd. De ~doelin8 erven ts na
te gaan of de opleidingen er in slagen hun
enderwtjsdoelsrelüngen - die ze vooraf be-
paald hebben - te verwezenlijken. Eén
luik van de beoordeling van het onderwijs-
systeem bestaat uit de dccemenevaruaue:
studenten krijgen de kans om de professo-
ren wan l!C het jaar voordien les van gehad
hebben, te evalueren basis van veeschnlen-
de criteria van het onderwljsgebeuren. Hel
zijn de stucenren zelf die vijl jaar geleden
geijverd hebben voor een evaluatie van de
professoren. De studenten wensten tegelijk
dal de onderwljsprestanes van de professo-
ren ook een rol zouden spelen bij bevorde-
ringen en benoemtrigen. Tot dan toe was
Immers enkel hCI onderzoeksdossler van de
prof daarbij van tel.

De VVPL heeft drie bezwaren tegen de
huidige profiennabeschouwlng.Ten eerste
meen! de VVPL dat "studenten geen eks-
perten zijn in de onderwtjsevaluatfe." Ook
de -wijze waarop over specifieke bevinding-
en van de studenten aan individuele dccen-
ten wordt gerapporteerd, voldoet niet. - Ten
slotte vindt de professorenvereniging dat
-het gebruik van oenende materteat bij de
evaluarte van aanvragen tOl benoeming of
bevordering onaanvaardbaar is:

Krfngraadvoorztuer Ludwig Deweghe
vindt de krilieken nogal goedkoop: "Het Is
inderdaad zo dat studenten geen ekspertcn
zijn op het vlak van het evalueren van on-
derwjjsgedrag. Maar ze kunnen we! beier
dan wie ook aangeven waar er tekorten IJg-
gen. Bovendien verzwijgt de VVPL dal er
heel wat mogelijkheden zijn voor professo-
ren om de ruwe sijfers, gegeven door de
studenten, in een breder verband Ie kade-
ren. De evafuatfekommtssres - die binnen
de opleiding de verantwoordelijkheid dra-
gen ,,"oor het evaluaueproces - begrijpen
maar al te goed dat professoren die 'popu-
laire ster geven gemakkelijk gunstiger be-
oordeeld worden door de studenten: Ook
wat de gevolgen betreft voor benoemingen

lkrt Anonux: ~WÎe er bI) de af(ümtir morr Jwmtn? Gij, Vrto,
f'(~rr(ijk, meer btsu!dm wfi :rvrn pnglfl(l"t (l,m hrr [enomrrn p(laru

reladveen Deweghe de krhtcken van de
VVPL: -Het is niet de bedoeling dat men
onmiddellijk srratîend optreedt legen pro-
fessoren die slechte skores behaald hebben.
Een negätlëf oordeel moel voor alles een
aanzet zijn gckousratccrdc euvelen te ver-
helpen. Enkel in hel geval van manifeste
onwil om de onderwijsprestaties te verbete-
ren is een stok achter de deur nodig."

wel professoren als assistenten onder de
noemer 'akademisch personeel' geplaatst.
Ddt was de aanleiding van de geboorte van
de Vereniging van Akademisch Personeel
(VAP). Een aantal malkornemen is sinps-
dien opnieuw mei de VVPL begonnen. Het
djn de meest kcnservenevc proffen en ik
schrik dan ook nter van die uitspraken:
Professor weetkees. voorzjucr van de VAP,
zegt in een reakue dal zijn ve-reniging zich
nog niet ekspllclel beeft ungesproken over
deze kwestie: -Ik vind wel dal de docenten-
evaluaties voor een bepaald segment van de
prolesseren veel hardere reperkussles heb-
ben. Oudere professoren. dil:: reeds het Sla-

tuut van gewoon hoogleraar verworven
hebben, kan men nog weinig in de weg
leggen. Jongere dccemcn, die zeer zware
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Malkontenten

De VVPL is lang niet de meest repre-
sentatieve organisatie voor het akademisch
korps. Een anonieme Pcx-vocratncr ge-
tuigt: "lndertljd waren de assistenten apart
verenigd in Levart. de professoren zaten bij
de VVPL Sinds hel dekreet-coeus zijn zo-
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onderzoeksopdrachten lopen hebben en die
bovendien een vaak zware onderwijsbc:las-
tillg hebben, hebben wel veel te verliezen.
Hen kan men afremmen In hun carrière, en
zij lopen nu al op de toppen van hun le-
nen: Waelkens hoopt dat de nieuwsbrief
van de VVPl ertoe kan leiden dat "een
eventueel arbitrair karakter van benoe-
mlngs- en beverdertngsbeslisstngen .'en
gevolge van een slechte beoordeling kan
worden tegengegaan."

Konsept

De onderwijsevaluaties worden bege-
leid door de Dienst Universitair Onderwijs
(Duo). Het konsept van de onderwijseva-
luatles werd uitgewerkl door de Onderwijs-
raad (OWR). Professor Eddy Van Avermeer
was als akademisch verantwoordehjkë van
Duo en voeraltter van OWR dan ook niet'
zo tevreden mei de brief van de VVPL: -Hel
is jammer dat de VVPl de zaken zo geîsc-
leerd voorstelt. Ik VVPL geelt geen infor-
matie aan haar lezers over de bredere in-
bedding van de docenrenevatuaue door
studenten. Ook de wijze waarop de evalu-
atie betrokken wordt op de bevorderingen
is een scheeürekktog van de praktijk. Hel Is
niet zo dal de evaluaties van professoren
zonder meer bepalend zijn voor een bevor-
dering; ook de kontekst. de kommentaar
van de prol op zijn beoordeling en de mate
waarin men tot verandering bereid is, wor-
den in gelijke male in ecbr genomen in het
onderwljsdossier. -

Ook professor Johan Hocmeert. die als
onderwijskundig adviseur werkzaam is op
hel rektoraat, schaart zich niet achter de
boodschap van de VVPL "hoewel de nieuws-
brief van de VVPL op ren aantal punten
ware. dingen bevat. Studenten zijn inder-
daad ntet dé eksperten. Het alternatief van
'peer-evaluaties' - waarbij professoren el-
kaar beoordelen - zie ik evenwet ook nter
amen omdat de professoren wellicht angst
hebben lik op stuk te krîjg~n van kollega's
die ze zelf bekritiseerden:

Het is nler ondenkbaar dal de reaktie
van de VVPL voortspruit uit dl" moeilijkheid
alch aan te passen aan of neer te leggen bij
de veranderende tijden. Men herinnen zich
in dat verband misschien nog de opschud-
ding die twee jaar geleden omstond in aka-
demlsche kringen toen reklor Oosterlinck
in de media verkondigde dat de docenten-
evaluatie een aantal proffen hun onder-
wijsopdracht kon kosten. Nochtans is het
tijdperk waarin de proffen op onbCreikbare
hoogte achIer hun kateder stonden allang
voorbij. Studenten en prollen zijn 'partners
in onderwijs', vragen en aanbieders van
kennis. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend
dal de Studenten positieve of negatieve krl-
lick kunnen uiten op de pmffen van wie ze
vaak jarenlang les hebben. tenminste als ze
dat - dal spreekt voor zich - op een
respekt volk en opbouwende wijze doen.
Een prol dit: goed les geeft, hoeft dan ook
helemaal ruet te vrezen dat hij door de
studenten gebuisd wordt.

Benny Debruyne
Bart zeekhout



ne vrijt" mbune kan bc1.0CKd worden op het redakuesekreranaar In de 's Mt"iersStrdat 5, 3000 Leuven en moet voor vrijdagnamiddag
16.00 ti binnen liJn. Hds! op diskette of e-mail vt"lO@"vclO,sludt'llI,kuleuven,ac,bf'.

De vrije tribune slaalopen voor tedere persoon ol organisatie dit' met rt"delijke argumenten een stanëpum verdedig! ol een
gefundeerde mening formuleert. Hel standpunt kan vrij aangebracht worden. De Perwon of organisatie ISvolledig verantwoordelijk en
aanspraketijk voor dl' inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune knjgen. De vnje tribune wordt steeds endenekend met
naam. studjejaar en volledig adres, en is onder geen beding anoniem,

êvemuctc reakrfes op een vrije tribune worden uhslunend gegeven via teaersboeven
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan 7,000 tekens tspaues inbegrepen, war

overeenkomt met e vier getikte bladzijden met dubbele interlinie). De redaküe behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet Ie plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie. een standpunt en gefundeerd lijn niet strikt voldaan wordt.

Waar blijft het globaal beleid?
Vlaanderen kent sinds dit akadernitjaar een teelat-
ingstKsamen voor wie geneeskunde of tandheel-
kunde wil studeren. ueze selekue werd ungevoerd
door Vlaams minister voor ûnderwijs Luc Van den
Bossche (SP) in ruggenspraak mei zijn federale
collega voor Volksgezondhe-id Mara'1 Colla. xce-
wel u zich blèrover niet ulûaten, hopen wij dat
deze drastische Ingttql in onze demokralischt
onderwijSiraditie voonvloen Uil een bekommernis
om de kwaliteit van de gaondheîdzorg en van de
medscbe opleiding. Een bekommernis die wij als
geneeskundesruderuen uneraard delen.

Door een arrest van het Arbitragehof is hel
wetenschappelijke deel van de toets niet algeno-
men, zodat alleen geselekreerd werd op lnformatje
verwerven en verwerken. Bij wijze van test werd
dat wetenschappelijke deel voorgelegd aan vri]-
wällgers van de eerste kandidatuur geneeskunde
in Leuven. De resultaten hiervan zijn uitgelekt in
Veto en De Standaard () december 1991). Volgens
dut berichten zou slechts 'lier procent van de 120
deelnemers hierop de vereiste 12 op 20 behaald
hebben, Dit doet de vraag njzen of hel weren-
schappelijke deel wel relevant is en in hoeverre ze
gebaseerd is Oj) de gemiddelde kennis van dl'
humamcrasrudenten. Het verstevigt de vrees dat
scholleren. die zeker willen zijn te slagen voor het
ingangseksamen. meer en meer gedwongen zullen
worden om cksakle richtingen Ie verkiezen boven
I"Îgrn iruen ...~f"> Ot, dJ::(·nhjkr Mal.. VJn de human-
j"ra 11t,'mlntte nog altijd nH'ns\ltJldmg.

Door hel insll'lIen van deze proef .....iJ de
rt'genng een verrmnaenng van het aantal ertsen
bekomen. Het resultaat van deze verrassend voor-
uitziende IIldatrr:gtlzJI echter pas in 2010 men-
baar ZIIII,ttnl'ljl hërvurmmgen dil" direkt ellekt
hebben <,t,"t·d)worden uitgesteld. Wij vinden dat
een 11t:1M."rkingvan hl'l aantal artsen geen zin heelt
ab dl'/l' IIld,llr,'gd met kaden in een globaal beleid
dat de ):dldl'l(el.umlheidll)rg leefbaar moet hou-
den, :"'el 70.11.. elke nH~lcT11~Wl"SIC~ verzurging·
Slil.!t wurdt ook Belgil' door de leiten gedwongen
na u- denkeu o\l'r d, tockumst van de gezond-
heidwrg De bl',taande stelll.'l<,hebbt-n ~1M."d~".

R,'aktie, van ~('r()nl\l'aarJigill~ nver bl'l l'TUUIVt·

hjk Il.h,~)Uh'·ldlilleaJl/ijn 1['g['I1IHII)fdll:kgio. De
llkalill.'rinl( en Il'lt'r dl' I>I\jcktil"l'nn~ ~J[J hel
I'TUlIwl"lijkt,Jitha,lmltll' \ WUI) worden meer en
mwr JI~ onaanvaardbaar ,1an);l·\'III'Id. Ern derge-
bjke h.lrulngll' lIIU ren !lf{llld>la!lli~!:rn JJn veel
l'ro\lI\'d1Ik leed. \'uIG('n~ dl' auteur IJn het arukel
111 \rtn (JI):, 24. nr. 101 zmxkn mannen die dans
entspnngen. Ot're problemauck moer echter met
dl' nudlgl' nm1.llhtighnd benaderd worden. D<-
I mUIl dIr \\ordt \'tIl1lIw~tdd Jh \4_·k50bjl'kt IS
~lerhts ('('n ded I'an de problematiek, bil wijle I'an
']lrd.,I'1l ,Iedm hl'l 'Wjlje' VJn de ij~berg.

~~n('t'!'iEr npnlnkmg betreft de profilenng
I'an tk vruU\\ in de reklamI', Het [til dat \"louwen
lÎlh 1'll'kJigd wt'len dt~)r be]laalde rdlamekam·
pagn~~ \'erl~nnd~rI niet ml't'r. maar waarom
Ipringl h"IIllJlmdijl..t' lh'l vall de bevlJlkins 111~t
\['runl\la,mfigd rl',ht? Dl' ft'klal1w houd, impliciet
II1Ulll'll (~Ik I'l'n ohjl"ltivt'rillg in van dl' };fUql 101
\\11'/1' ~l"Tidu il. adlll'r WI'II)il(I'erhllllentk al·
fillwl II.luuli ''1"11"duig !lJI'I·n·lld manlwdd. E"II
Jmll'rl' tllOlnelklll~ Î) flllldJ\l1ellldn. wlen \\1'

l'l"flijk lij1l" dt' nddlt\' l'Ildl'·u ,'dn ITn dlMlf dl'
'><ll1ln1lt"1'ltIgUp~t'\I~'rJ ;,k,1alht'.:ld Irdl('ll lUl·t
{'nld h~1 ïl\alh" gnlJlhl. Hl'l moJt"i VJIl dl'
hrprrlnrnpt'tillc\"C. goftl I l'rdi~nl'ndl," en car["ll,"re
ma~l'n(k m~n i~dl II'i~ dil' h~1 mannc:h)h' (kei
van d,'I)(,vllllin~ llt"t"rmJail ml't e{'n groot aantal
hanaamallt-n, maa)!!IIcrl'n en dergelijke meer.

Gl'rn ntlllt! \lam de idctllugle I'an de gelijk·
hrld h Iterl, I.Ingzaam maar ld,l'r groeien man en

ïunkucneerc maar zijn stilaan de grens aan het
overschrijden van het maatschappelijk haalbere.
De gewndheidzorg rist een steeds grotere hap uil
ten steeds krappere brgroting. Daarom mogen een
aantal dringende vragen nietlangcr uit de ~ ge.
gaan worden.

Ten eerste hel beheer van de financiën bln-
nen de gezondheidzorg en vooral de ëemokon-
sche kontrole hierop. Er is sinds de sociale wet van
1996 al sprake van een herverdeling van de zetels
binnen de Mroiromul. Federaal minister van So-
ciale Zaken Magda De Galan (PS) durft emer de
politieke moed niet op te brengen om de medische
verslezingen ook werkelijk Ie talen plaaisvlnden.
Ze zijrrna herhaalde uitstellen en herformulering
van de deelnemjngsvccrwaerden naar onbepaalde
datum verschoven met de, op 'ZIJnzachtst gezegd
nogal ongeloofwaardige, mededeling dat men deze
20 spoedig mogcUjk wil laten plaatsvinden. Helaas
is hel 20 dat de regering sledus een advie§lunktic
heeü als het op beheer VJn de flnandën binnen de
gezondheid20rg aankomt, De eigenlijke machtllgl
bij de Médiromut. IX leden van dit orgaan hebben
echter lIJ veel eigen belangen dal hel doorvoeren
van hervormingen zeer moeizaam verloopt.

Hoe Kunnen wij de bestaande snukturen eln·
dëmer doen funktioneren? wars van alle druk-
kingsgroepen moeten Federale Regering en Pede.
raai Parlement een roekomstgerkht bekid voeren
in hel belang van de palëm en van de komende
generanes. Streefdoel van zo'n beleid moel l'en
trapsgewijze toegang tot de gezondheidzorg -zijn
!konl'ieg: echelcneringj.tn zo'n echelenering kan
een paëm een specialist enkel raadplegen op ver-
wijzing van zijn/haar hulsarts. De huisarts vormt
dus hel eerste trapje techtlon), de spedallst hel
tweede. de superspedallst her derde. De rol van de
huisans wordt geherwaardeerd, -zijn taken worden
weer uitgebreid naar zijn ocrsproekejhke bevoegd-
heden. Hij liet de pauënt als eerste en beslist ol de
panent doorvcrwezen moet worden ol nlet. IX:
redenering achter de echelunering is simpel: een
degelijke ver:wrging tegen een beualoare kOStpriJ5.
In Nederland wordt Ilegl'nlis procent van de 11a·

tiinten geholpen op hel eerste nivo.
sen centraal medisch dossier bij deze huisans

Iç onontbeerlijk wil men een ellidënt gezond-
heidsbeled voeren, 1I:J behoudt de huisarts. die de
patiënt koos voor het beheer van zijn/haar me-
disch dossier, ten allen lijde een totaalvisie op de
patiënt. Dit draagt bij lOt een belere infonnatie·
everdracht van het ene echelon naar het andere
en bespaan dubbele konuotes en t!'SU. Beslis·
singen hieromtrent durfl de regenng niet op haar
eentje doorvoeren. De voorstellen van de regering
zijn doorverwezen naar een werkgroep, waarin
Mi-dicomUi de samenwerking met de miniSleri~
van Yolksgt'7ondheid en Sociale Zaken blokkeen.
Dil; hier is het wachten op de uitvoering van de
verkiezingen die hopelijk een doorbraak zal forse-
ren, Tenslotte is er het deukere punt van elnde-
lcopbaanprcblemariek. Een Mininerieel Besluit zal
het pensioen van arts als vrij beroep regelen na
advies van een kommissie (waarin, jawel, ook
weer Médicomut zetelt), Ook al zal er een zwaar
bevochten konsensus uit de bus komen, de beslul-
ten rullen door een toegevins aan de syndlkaten
pas vanaf 2004 van kracht zijn.

Wij vinden dat een goed uitgewerkt en
nauwkeurig geëvalueerd teelaûngseksarnen zljn
plaats kan hebben in een doordacht globaal beleid
ter sanering van de gezondheidzorg. Maar het mag
geenWn~ als alibi gebruikt worden om v,n vee!
dringender beleidsdaden geen \\'trk te maken, Het
blijft wachten op voldoende gedetailleerde rnaat-
regelen die garanderen dat dit beleid ook de facto
wordt uil gevoerd. Daar valt vooralsnog niet veel
van te merken. De bewindslieden verschuuen zich
achter geisoleerde maatregelen dit slechts op mid-
dellange termijn resultaat kunnen hebben en alk
'obîamen' uit de weg gaan, Ingrijpende beslissing-
en we onze cndemokrausch beheerde en tech-
niseh-georiënteerde geneeskunde op korte Icrmijn
omsmeden tot een basisgezondheidzorg met een
menselijk gelaat, dringen zich liP,

Sophie 'robback, Mcdka
olga Vr1cze, Medica

~ vriie tribune
De een is de ander

vrouw naar mekaar roe. anens toch hun rolme-
dellen. In de rtklamcspoljes wordt men en meer
IIiJk een mannelijk adollÎsmodd aangt'bracht tn
omgek{wd knjgen ook de I'rouwtn hun ran in de
s!()jlent!r rn kompell1levc produktie·rko!lolillt. Et
ziln wrlisl'oJar nng I'l'fschi]lcn, maar d'le' 7ij mCt:r
gradul'el dali dat ze fundamrntcrlzijll, Hetz1111
onvcrnujddijkc stadia 1111'('11 I(fClt'111d,lf);t"h)bcha·
kelillg. De rulpatronl"n der )jcslacJl1cn groeien
langzaam maar zeker naar mekaar toe, "de ctn is
dl" andere' zoals dl' Fran,e filosole Elisabelh
BJdinttr hel zo idealistisch o11\schrl't.{ Maar het
rcsultaat iI zrkrr niet wat zij \'OUf ogen had, liet
I\rtihit'em schudl in het lell dat het unisek\mllen·
jlatHJon slcchts ':'_:n facet van dt respektie\"t'lijkc
mhnndelll'n sallll·nVlll"~t. DI' voorstelling vanlllan
,-n \'[uuw ill het l'ulhid~aJI kan ]I~S{h\)u\~d wor·
den al~ t'S'ien!icd dubbt:L Enerzijd) \\dS n hrt
lIldil'ldIIJli,tl\o(hl·. knnkurr,n1i~k aspekt I'an de
IX'Nlim. Vnur ImUllen ludJ dllllndcr andere h~t
..dlCMlnhdd,idt'aal in, IlM!! manutl1 I\~rd dt' na·
druk \ooral ):cle):d of! de mat{·ride lIdMand tOn

posiue, Dezl' 'harde' lam ocr 1(l"llMhlCn had I·(h·
Ier ren tegenhanger lil de merr ~l)(1JIe, Intl·l"Iub·

jeklid gerichte geslechtsgebondcn karaktertrek-
keil. Deze gegevens werden ruwweg gesymboli.
'il'crd in het vader en moedermode\. \'anzellspre·
kl"nd had dil idl"aal een stelk ideologlserl'nde l'n
di,kriminatiebestt"ndigende \\('rking, dn staat bUI'
ten lijf, doch anderzijds kan men moetlijl betwi,·
tl"lt tbt l'I'IJ dcrgdij~ m(!dcllilo,üfisch en fl'ycho·
IU):ISC'hCVc1\I\'lc1niger 7.a1zijn,

Ons 'I'n~crna"ktc rollenmodel \'erwaantlost
edurf het twee<ie J~pekt. In dr h,d'lIdaa~se ideo·
logie worden waardel1 wals lrouw, 'ltlrg, I('ranl·
woordelijkhl'id. en dergt'lijkl' alg('" hiltl,'rd ('n
rrVaTt'Il als Ie bekmm"rl'lld Vll(lr dl'I"'l)uI1Tllijkr
vnjhriJ die (Ins 1.(1 d!erllJ,H Î), Ern Jlgt'nwrn
klim,lJt V,ln ind1Viduall~mc, knlHlllrr~ialitrlll·n
~(lOkurr,ntit· gaat oH'rht"l'rlen UI' lJ,lli\ I'au dl'
paradoxale gwnd dat l'ner/ljt]) inlr!'ill]lwktil'll'
relaties de zellomplooiing wudm ITrhindl'r,'n, l'n

dJt anderzijds de SfootSlr \'rijhrid t'n lIllhnuw \'~n
de jlef\OOnlijkheid slechts kunnen plaatwtnd"n in
l'en "ereld \'an indhidualisme en gev('{ht van
il·dl'r tegl"n ieder. Dè 'strugglr lor lik' is Cl·n
'\tru!:!:k fnr hapj)inesl' )lçl\urdl"n. Het is dan ()(ll
nl,1 I nhJling\Ieklcnd Jat een dergelijle IJ{'ulo·

D~ Leuvense kerstmarkt. Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Laurem kwam die vereren
mei zijn aanwez.igheid en ze onteren door
de afwezigheid van zijn hond. Maar geen
nood. er was gastheer Tobback. zeil meer-
maals en geheel onterecht bulldog ge-
noemd, Hel gesprek dar zich tussen hen
ontspon ging over koeljes en honden,
"Lculs, mijn hond en ikzelf kunnen nlet
genoeg benadrukken dat we de hond hoog
in het vee ndel moeten dragen". "Laureru.
ik heb n1.l,~zdf een hond", baste Louis terug.
·Want als"Qu!ckddinges nu nog eens aan
mijn deur staat. moet Ik nu niet meer zelf
blaffen.· Er werd ook gepraat over de ko-
mende l.oningskwestle. -een bindend rere-
rencum z~1 u niet vooruithelpen. zelfs als
ge wint van FiJi~ en die aangetrouwde
Duits. Kijk naar uw-grootvader zaliger. Als
de Walen u niet moeten hebben, vliegt ge
loch aan de deur. Als gij wil koning wor-
den. dan moet ge zelf uw vader ui! de weg
ruimen," "Maar dat is eutanasie, daar doe
ik niet aan mee, dal ligt zo gevoelig me-
merneet- "Maar dat is helemaal geen
eutanasie. Uw vader is loch nog zo oud
niet. Hij beeft een beetje. dal is waar. maar
wat wil Je? In de twintigste eeuw met een
zwaard in de hand zijn troonrede moeten
eüeggeu. Ik zou een revolver verkiezen. of
een aurokrtk. En vadermoord, dal gebeurt
In de beste families, Hoe denk! ge dal Jël-
uïn in dat sanatorium is geraakt?" "'-'i dat
ook .... "Ja, Laurent. maar dat blijf! onder
ons, socialisten." "Ja. natuurlijk, kameraad.
Maar hoe moe! ik dat nu doen?" "Md uw
hond natuurlijk. Richt die af. op je vader én
op Je broer."

GlI2I" rJN ~ ~ M "*r5 tMIfE.Kr TI!

Ám:"II'~ ~!.uKff

gte hand m hand ~aat nut d~ d(·konltrul..lil· van
kdfre vorm van "xiak sohdantcu. dit" ecu hm-
derpaal Immen lom het tk·s\llljt"kr Wt'lriJ):t'l\
een ideaalmodel met de nadruk of! konkurn-m«
en IlMhk'nJ,· era vcrhoogde druk op de 1l1l'Il\t'n
1111'1 ah ):(·\'ul): ,'en I'l"rlIl'king lall het hebaam. th-
samenlcvmg, Je natuur en zflf~ het wereld- en
II1l·nIIJl~ld, Hl·t i~met tk bcdtldm~ het naar cl.
kaar IlII1:nk·I,·n van de gl"lladnen re vcrkeueren.
Illk'h wilrk cen reaknonasr wereldbeeld en rolkn·
iJJtrtMln nphJn~en, Ftnnni(mc rn het II"l)!II\'rl"n
1'.111,k (hlkmninall~ up bd~ls I'an ):eslJcht 7ljn
(TCl in \C ~\IOedI)rujel..t Beueurensll'Jardlg IS nh·
It'r dl· fit 111111):lI'aMU! dit eHllueen en dl" maJ!

\lhJIJ]lij\'1IÎl' tlu· dJJr aJn len )!fUl],blJg lJ)!t, IIt'l
lijkt r!lli (I~n lMJkIl\t'\ u1I",r dJn lH>rmJJI af te slUi'
ten ml't n'u ]1ra,hti~ ,ilJal 1.111 Emrnd G,)IJmJll,
(ler[emlniSle elI .lnardlilll', dit- \Val blerhuvtJl
werd un~cn~l'lrt rt'~,lIIJI1}; ~d",11"1I .lan\'ul'ldl".
Dt'll' Ult\prJa~ k,lI1l'lhtrr 111il\('uhlr lidnt· WIJ'

/Jgin~t'n IJ) j!rIl111'fjlrrll'l"fd wordl·n dat /.1' I'au Inl"
I~slm~ 1~up 1lI\~l'l vrnUIH'1J JI~ IllJum'n, Jr ['(11

l'n dl'dlldl·rl·. ·H,'I 111"f'l IIIJk r("dll il h,·t 11'1111
Uilt hd IC hdllll'n t'n tt \\'orden lidg,'haJ __en al,
):edcdtl'lIJlc CIllJIl'lp.:llle (','11 mllt-.!ij![·[·n waar·
adni):t, t'mallllildllr \Jn dl' l'r,III\1 I~!I \~t)nlt-lI. loll
hel JUUl'tl'tl ahl'h'nclI met dl' belJdwi'j~1' iJn' ,iJl
Iil-Igl'had WtJrdl'l1. lidje l'n 1I1oeder lijn, IHlUni("
11l1'f1 lijn van ~laahhcIJ ui und,'rdJntghl'lt! •
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Voorlopig geen semestereksamens in de rechten

Geen salamistudenten gewenst
Gorig/! woel/sdag '/tId een be-

langrijke dag moeten "..orde"
voor de redusfakutteu. Die dag

zou de [akuiteitsraad immers haar
stondpunt bepalen ten aanzien van
een eventuele invoerinq van semester-
eksamens voor de eerste kandidatuur.
Na veel 9l!palal'er binnen de onder-
wijskommissie over allerhande voor-
stellen ell een gespreksavond over M!-
mestereksamens WIII het VRG kali
echter enkel hestoten worden dat niets
werd bestoten.

Alles begon met de brief die rektor OOSlCr-

lind .. begtn oktober aan de dekarren van dl'
verschtllende Iakultcuen zond. Daarin llet
hij hen welen dat 1(' een pnndpiete uil-
spraak moesten doom ever dl' \ rolag o( hun
fakulteit 7.J1overgaan 101een semcstersys-
teem dan \vcl of zij ander!" gelijkwaardige
maatregden voorsten. Ailnl('iding voor deze
vraag van d... rektor zijn de legenvallende
slaags.ijlersin de eerste kandidatuur. De rek-
tor stelt dl' Iakultelten dus \ oor de keuze:
orwet wordt l'en voerstel tot semesterekse-
mens uitgewerkt, olwel kiest men voor -an-
dere rnaarregelen I.,.] om de begeleiding
van eerstejaarstudenten Ie verbeteren I.. l".

Ook de reclustakulrch moest dus over-
gaan 101 l'en stellingname terzake.en op de
Iakuhehsraad van afgelopen woensdag zou
de uhelndelijke beslissing vallen. versehet-
dene voorstellen lagen op tafel. die allen
een aanpassing van het eksamensysteem
Inhielden. Om de rechtstudcmen toch enig,
zins bij het debat Ie betrekken, organiseer-
de het VRG vorige week maandag een
gespreksavond waar de verschillende voor-
stellen werden toegelicht.

Voorstel

Een eersic voorseet was dat van de
werkgroep sernestereksamens onder het
voorztuerschap van professor Vanhamel.
Dat voorstel pleu voor de invoering van
een ged('ehelijk semestersysteem dal sernes-
ter- en jaarcksamens koppelt. In eerste in-
stantie zou het akademiejaar twee weken
eerder beginnen. Dat is volgens de werk-
groep nodig orndar er minimaal tien reswe-
ken moelen voorafgaan aan de proefeksa-
mens die in de tweede helft V;Jn november
georganiseerd worden. Blnd januari zouden
dan twee o! drie verplichte scrnestureksa-
mens en twee pnnicle cksamcns met gcdccl-
tulijke vrijstelling pla;Jls hebben, respckuc-
\lelijk ever de ganse en over een gedeelte
van de leer;IOI.

rrofe~~llr Van Orshovcn had nogal wat
krttlek flll dat systeem. Volgens hem is hel
onmogelijk om vroeger met het akademie-
Jaar n- starten, zowel \'O(Ir de proffen als
voor d" uweede zn-] srudemen Hel samen-
gaan van verpljchte sernestereksemens met
partiele ekcamens. 7enS wanneer daar een
vrij~telling aan verbonden wordt. 1.a1er vol-
gens hem bovendten allL...n maar toc leidt'n
dat studenten enkel voor de deflniueve

Erkenning vrije
verenigingen
De finan~idt, konnolckomnussie der
vrf!c ~n~·nlp.illl.:t'1I (FKK) .t,m J\' erken-
nlng~pron',IIII'" voor HIJ~'~crt'ni!:illgcn.
Aenvragen tut erkenmug moeten Iugedi-
end w"rfll'n !lj) Iwt kanmur V,1IlKrill'"
j,lad vuur din"j.lf.; h januanom 18.00 H,

De cmena waaraan de aanvraag moet
voldoen. nt'n~ll~ Ik "rh'nrlln);\(.'rih'riil
71jn tI' verkrugen I'P het I..:mtoor \'.111
Krtngraad .. ~ ~1('lel-,~tra<l1'j te Leuven.
11'1, 12.11.0" ,,112 17,/lQ, f.I-.: 12,01.01,
e-m,ul' KnnpJoldli'hJI ul~~,h,~tu,lem.-
kulcuven.ac.be

eksamens zullen studeren en de partiele
naast zich neerleggen. lIij wees er ten ~IOIte
op dat door een vrijStelling aan de partiele
eksameos Ie verbinden enkel (he wudcuten
beloond zullen worden die van bij dl' start
de juiste studtemetode te pakken hadden.
Dat terwijl hel toch [utst de bedoeling h om
die studenten 11:hetpen die met aanp.lss41lgs-

tussen de proef- en de semesrcrcksarneus
- ook geen sprake meer 7.ijn van enige
rcmedlërtng na de proefeksamens. Daar-
voor is immers lijd nodig - zij die niet
~t'Slaagd waren voor de procfeksamens
moeten dar eerst veneren voor 7jJ hun
studiemetode kunnen aanpassen - en die
is er volgens üaevcns in een semestersvs-

raad kon geen konsensus bereikt worden.
BIJ een indlkatieve stertuning over de ver-
schillende voorsrellen bleken de aanwezi-
gen 7('lf\ overwegend legen de invoering
van een van de voorgestelde eksamensyste-
men. Een niel onbelangrijk deel van de
sterngerechtigden omhfeld zich. Ook op de
Iakulteitsraad bleek een grote meerderheid

moeilijkheden Ie karnpen hebben, Daarom
verdedigde hij een semestersysteem voor
zes van de negen opletdlngscnderdelen:
drie volledig gedoceerd In het eerste sernes-
ter, drie in het tweede en drie gedurende
hef hele jaar. Eind Januari zouden dan en-
kel eksamens afgelegd worden over de drie
afgehandelde vakken nadat hierover half,
weg hel eerste semester 'klassieke' preerek-
sameris werden afgenomen.

Schijfjes

Monitor Frank Baeyt'n~ die vooman-
der is van een ~ysleenl me t paaseksamens
wees erop dat het Invoeren van semester-
eksamens nefaste gevolgen kan hebben,
Om dal aan u- Innen overliep hij het akadc-
miejaar chronologisch. Als je ab eerstejaars
in Leuven arriveert. is dal een grote: stap
dïe je op je eigen manier moet :ricn te ver-
werken. Je mOCIje sooausercu. je weg
zoeken in een meuwe orugcvmg. mensen
leren kennen en dolt kost tijd. Bacyens h
ervan overtuigd dat wanneer ecrstejaarsru-
denten weten dat 111 januari at een eerste
definineve afrekening plaatsvindt zij daar-
voor geen lijd me...r zullen durven maken.

Bij de proefcksamcnv kunnen er zich
volgerts 8aeyen~ meteen 1.11van problemen
voordoen. weuneer je ondervraagd wordt
over de vakken waarvan je in januari
definitieve ekcamcns moel aûcggen, wordt
de verleiding erg grOOI om gedurende hel
hele semester enkel met die vakken bl'7ly
te zjjn, De andere vakken zullen nun (11-
kam blijven liggen. üacvens heeft het hier
over 'salarmsrudemeu' die de It'crstol in
schijfjes zullen verwerken zonder dat van
enige syntese sprake kan zijn. Maar ook
wanneer je die 's,llamilik.ltic' wil tegengaan
door op de proefeksarncns over andere dan
de semestervakken Ie ondervragen Zit je
met een probleem. De leerstof dk np dat
moment al gedoceerd is kan je immers
bezwaarlijk representatief noemen, Volgens
aaeyeus kan er - door de korte perlede
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teem niet meer. net zo min als er dit' nog
lal Zijn V(IOrtoch held belangrijke sectekut-
rurete aknviteiten.

In verband met de scmesrereksamens
zelf wijsi Baeyens op twee grote gevaren,
Ten eerste is er hel probleem van de 'norm-
konstantie'. Wanneer de studente" in een
bepaalde blokperiode minder stof moeten
verwerken omdat er meerdere eksarnlne-
ringsrnomenten zijn, zou bij de professoren
wel eens de reflex kunnen beetaan 0111de
norm te verhogen. "Omdat de studenten
mlnder vakken moeten studeren, mogen
wij loch wat meer verwachten" kunnen
sommige proffen redeneren. Een tweede
gevaar schuift in het feit dat studenten die
bij de semestereksamens onvoldoendes
behalen in januari reeds Ie horen krijgen
dal zij tweede zil zullen hebben. Een aanlal
studenten die normaal een goede kane
maken 0111 in de tweede zittijd alsnog te
slagen zullen in januari reeds afhaken.

Baevcns plelue dan ook voor een
~}',teem met paeseksamens omdat in 70'n
systeem wel socialisering, syntese en reme-
dlêring mogelijk zijn. voorwaarde is dan
volgens hem wel dal er na de p.las.::ksa-
mens een periode van vakamie of rust
wordt vooraten. Anders zit je mei een nog
grotere eksamenpenede - -een echte kal-
varle" - van april tot juli,

Probleem

voorsrellen genoeg dus, maar allemaal
voor de invoering van een of allder nieuw
eksamensysteem. Over allernatieve maat-
regden voor een betere begeleiding van
ccrstejaarsrudemen werd nog maar weinig
nagedacht. Op de gespreksavond van hel
VRG bleek nochtans duidelijk dal zulke
maatregel en bij de meerderheid van de
aollll'llezi8t' studenten de voorkeur wegdroe-
gen, terwijl voor geen van de andere voor-
uellcn een meerderheid bleek Ie bestaan.
Bij de proffen was hel. enigzins tegen de
verwachtingen in, net zo. Op de Iakuncus-

meer Ie voelen voor andere maatregelen.
war die andere maatregelen om de

begeleiding van de eerstejaarstudemen te
verbeteren kunnen zijn is echter allerminst
dutdelijk. Van de zijde van de studenten'
werden wel enkele mogelijkheden geop-
perd zoals schrijfopdrachten. belere begelei-
ding voor de aanvang van de studies, meer
permanente evaluatie van de onderwijs-
kwaliteit maar hierop is vooralsnog niet
dieper ingegaan. De rechtsfakulteit zit nu
dus welmet een probleem. De re'kwr ver-
wacht Immers ten l~at,le tegen eind
december een antwoord up zijn vraag en
het behoud van hel huidige systeem be-
hoort niet tor de alternatieven. Het Is nog
maar dl' vraag of mcn op hel rektoraar
genoegen zal nemen met het antwoord dat
men er in de lakulteitsraad niet is uhgc-
raakt,

KriSlor Oaniels

Al. ItUdenI kan Je bij 0fI1I
de beste Moc:rosoft aottw.r.
•• nlo;l'Iilflen .sn zeer
Ipeclale voor .... arden
Voor meet Wo raadpteeg
www microsoft c:om
o"t.IglUmlnll1e.m of kom
"ven 1a",,5 bij COIlJPI.I1u

NT workstation

NUFRlUI(

3



Het Psychoterapeutisch Centrum voor Studenten stelt zich voor

"Vroeger moesl je gek zijn om naar
een psycholoog Ie slappen"
0"aeze donkeu dagen voor

kl!rst hebben Wt allemaal wel
eens een mindere dag; sombere

gedachten, een winterdepressie. pre-
malllre eksamenstress. het beklem-
mende visioen van weer twee weken
la11g de veereu ouder de feestdis te
moeten schuiven zonder kans op ont-
,mapping. Voor de meeste studenten
zijn dit problemen die oplosbaar zijn,
vraagtekens die zichzelf mettertijd wel
uitwissen. Voor anderen nijpen er
ernstiger problemen: zij zien gun
licnt meer aan het ei"d van de tunnel,
voelen zich niet qoed in hun vel of in
hun studies (oJ beide), of kampen met
een zware familiale problematiek. Zij
kunnen terecht op hel Psycnoterapeu-
tisch Centrum voor Studenten (PTC).

Dat Centrum is misschien niet 7.0bekend
maar wel een belangrijke sociale voorzie-
ning voor studenten. Door het samenwer-
kingsakkoord met de fakulteit Psychologi'
sche en Pedagogische wetenschappen In
juni en door het organiseren van een StU-
diedag in september kwam hel thema op-
nieuw in de aandacht van Sociale Raad, de
geleding van toko die bevoegd is voor de
sociale voorzieningen. Uit de studiedag
bleek alvast dat het aantal studenten dat
met grote en minder grote vragen kumt
aankloppen bij hel PTC gestaag groeit. Ge-
woon hoogleraar Hans Venommen van de
afdeling Psychodiagnostiek en Psychologi-
sche Begeleiding en diensthoofdfpsycho-
terapeuie Malie-Anne De Wulf venellen
over hel wel maar voorat over hel wee van
de Leuvense studenten.
Veto: Het PTC is sinds kort VJ"1II

SwdelllM\tOonieningell \!i!'rhllisd nnar dt fllkul.
l~il PsycholGfJi5clle til Ped"gp;isclre
Wetmschappm. Was dat ren goede beslissing?
Marle-Anne De Wulf: "Het 01)('11[ anes-
rins nieuwe perspektteven. Samenwerking
was er al voor bepaalde aspcktcn. maar nu
kan die m«r gefundeerd gcb •curcn, brj-
voorbeeld om werenschappchjke onder-
steuning Ie krijgen. Nu komen (10k meer
stagiair~ - pwchoterapcutcn In oplei-
ding - het Centrum undcrsn-uncn •
J-I,lnS Vertommen: .Dt· aclucrgroud van
de nieuwe sarru-nwcrktng keil iI.. niet. Ik
vind het wel een teer zluvollc operatie: h~t
PTC, dat toch gebruik maakt van psycholo-
!lische Inrerventtemtddclen. sluit aan bij dl'
fakulteit waar het berrcrteudc onderwijs
gegeven wordt en het onderzoek gebeurt.
Toen het centrum nog onder Studenten-
voomentogen viel. waren er ook altijd
goede banden met de Iakuhett. maar nu is
er een zeer duidelijke overocnkornsr tussen
Studentenvoorzieningen en de fakulteit
Psychologische en Pedagogische weten-
schappen. zodat de dienstverlening alleen
maar beier kan verlopen .•
Veto: WarmttT komrn uudenten bij jullit
lerecht?
De Wulf: «wanneer ze met vragen of pro-
blemen lillen. Heel dikwijls hebben die
vragen Ie maken met faalangst. Dan kijken
wij na of het inderdaad om een faalangst
gaat. Wanneer dat effektid zo is, kan die
student in een faalangmralning stappen.
Voor andere studenten ziJn de problemen
echter al zover gevorderd dat er een lndt-
vlduele begeleiding nodig is. Het spectrum
van problemen is heel breed: echte psychi-
sche problemen, onzekerheid. eenzaam-
heid. zich niet goed in z'n vel voelen. Hel is
een observatie die we allemaal maken: de
laatste tien jaar zijn er meer en meer zware
problemen. Ouders die in psychiatrie zitten.
relimoord in het gezin, gekompliceerde
echtscheidingen, konflIkIen thuis ... som-
mlgen kunnen zich daarover zetten. maar
anderen blijft het bezighouden en dat stoon

hen in hun normate funktioneren .•
vertommco: -Anoere frekwent voorko-
mende problemen zijn seksueel geweld en
insest. Ook loskomen van thuis en zich
fundamentele vragen over de toekomst
stellen. de angst om in de werkelijke we-
reld te staan, relaties en sociale kornakten.
kunnen problemen scheppen .•
Veto: Is er rrn vtrschuivill9 merkbatlr in de
sociale achiergrond van dr studenten dit op hll
Centrum langskomen?
De Wulf: _Het lijkt behoorlijk ingewikkeld.
Ofwel waren psychologische problemen
vroeger taboe. ofwel werden de studenten
vroeger langs andere wegen opgevangen of
kwamen ze rechtstreelui in een ziekeerhuis
terecht. In elk geval is het aanrat studenten
dat naar ons komt nu veel groter en heb-
ben velen van hen éen langdurige begelei-
ding nodig. Meer en meer gaat het om pro-
blemen die niet In een paar gesprekken
opgelost kunnen worden. Soms vragen we
ons af of studenten die bijvoorbeeld thuis
met ernstige probleemsituaties gekonfron-
teerd worden, vroeger niet naar de urnver-
sneu kwamen of elders hulp gingen zoe-
ken. Misschien is het door de dernokranse-
ring van het onderwijs dat deze jongeren
meer naar de universiteit komen, Misschien
is het taboe rond die zaken ook minder
groot dan vroeger .•

Veto: Op de studiedag rond psyd/Olerapewische
hlllpvtrlrning voor studenten, dit in september
Wf'cd georganiseerd. bleek duidelijk dal ook in
builmland centra zoals dtu meer jOll!Jtrm owr
dt v/lJtr krij!Jhl.
De Wulf: «Dat klopt, maar dat studenten
nu meer gestoord zouden zijn, is een em-
stige misvatting .•
vete: Will zijn dl vtmhillmdt kanalen waar-
langs een J/udmtllitr ItTechtkoml?
De Wulf: «Heel wat studenten komen op
eigen initiatief, die hebben het bijvoorl>eeld
gehoord van vrienden. Dat gebeurt nu veel
gemakkelijker dan vroeger. Studenten die
in terepre enten venellen daar veel over
tegen hun vrienden. Vroeger was zo'n on-
derwerp veel meer taboe. Er wordt ook
doorverwezen door het medisch centrum.
het Centrum voor Geestelijke ~ondhcid,
door Studie-advies. Monitoraten verwijzen
niet zo veel door naar ons. Ook de soctate
Dienst, waar we goed mee samenwerken.
verwijst studenten me! problemen door.
Ook wat berrett de kotomgeving of studie-

Ilnanoertng is de samenwerking met Nancy
Hendrickx van de SOciale Dienst zeer be-
langrijk. Er is ook de vraag om verani-
woordelijken in residenties, op Studie-ad-
vies en op sekretartaren. op te leiden in het
dekoderen van vragen van studenten.
Iemand van het Centrum Is er dan ook
geweest om Uitleg te verschaffen omtrent
bepaalde vragen. Wanneer is het wenselijk
om een jongere door Ie st uren? Wat Is de
juiste opvang voor een bepaald probleem
en wanneer kunnen 7.c zeil iemand op-
vangen. Dat is een nieuw projekt .•
vertornmen. •Het dekoderen van vragen
en evenmeet doorsturen is een belangrijke
taak. Als deze goed uitgevoerd wordt, ko-
men de studenten die psychologische hulp
nodig hebben vanzelf op het PTC rerecbr.s
Veto: Komen jongaen WIlIIl1Ur lt Iw nodig
hebbm?
Vertommen: «Ja. maar al~ cr meer stu-
denten opgevangen moet worden, moet er
ook voldoende personeel zijn om deze
mensen op te vangen. We moeten de men-
sql die echt nood hebben aan psychologi-
sche ondersteuning. helpen om aan zichzelf
IC kunnen werken .•
Veto: Hoevul meer mankracht is er dan nodig?
De Wulf: eLaat ons zeggen dat we een vol-
tijds psycheterapeut direkt kunnen Inscha-
kelen. Neem nu een «udcnt die bij ons

komt aankloppen en die met een serieuze
vraag blijkl te zitten. Wc kunnen dan be-
slissen dat we hiervoor meer dan een ver-
kennend gesprek nodig hebben, en beste-
den dan een vijftal gesprekken om te zien
wat er juist aan de hand is. Dit vraagt tijd.
omdat er dan een collega bij betrokken
wcrdt.s
venommen: dk zou de vraag bijna anders
stellen. Ik zou de vraag niet direkt stellen
naar meer personeel. maar Haar de bestaan-
de noden. We moeten eerst zien hoe we
daaraan kunnen beantwoorden. Er wordt
een \lrij grote inspanning geleverd mei be-
trekking tot faalangsnraining. Er zijn echter
nog heel wat andere problemen bij studen-
ten, denk aan bijvoorbeeld eenzaamheid in
het eerste jaar. Dat kan voor een groot deet
opgevangen worden. Maar voor sommige
mensen is dal een vrij serieus probleem. Ik
denk dat er heel wat mensen zijn met alko-
holproblemen. met eetstoornissen, om nu
maar een paar voorbeelden Ie noemen. Dal
zijn leer specifieke problemen, die een spe-

daltsusche aanpak en begeleiding vragen.
Laat ons een aantal ekueve programma's
opstellen voor die problematieken. Die spe-
cûeke programma's kunnen bijvoorbeeld
groepsterapleen zijn. maar dat hoeft niet
noodzakelijk .•
De Wulf: .Dit jaar bieden we een groei-
groep aan voor studenten met problemen
in verband met sociale aanpassing. Dit is
een lichtere problematiek van het eerste
jaar of de eerste jaren. Het gaat om studen-
ten die geucleerd zijn. moeilijk komakten
leggen, onzeker zijn. Daar wordt dan rond
gewerkt. Ook rond rouw, verlies zal er ge-
werkt worden .•
veto: Gebeuren de meestr ttTapiein m 9r~p?
De Wulf: «Nier noodzakebjk, de meeste
rcrapleén zijn Individueet. Soms komen er
studenten.naar me toe en zeggen dat een
groellsler.Îple hen afschrikt, tenzij het met
mensen Is (lie hetzelfde hebben meege-
maakt. Iemand wiens vader of moeder blj-
voorbc""d een drankprobleem heeft, die zal
liever spreken met iemand die hetzelfde
meemaakt. Dan,stanen wc daarrond een
groep op. De vraotg;ts natuurlijk of we deze
studenten ook effektief bereiken .•
Vertommen: .We moeten natuurlijk ook
niet alle problemen aanpakken. Voor som-
mige problemen bestaan er gespedahseerde
centra. Het Is wel zeer belangrijk dm, als
een student speoûeee hulp nodig heeft
rond bijvoorbeeld drugs in een terapeuu-
scbe gemeenschap, er zeer goede afspraken
komen russen de andere instelling en ons
Centrum. Anders bestaat de kans dal de
student het kontakt met de universiteit,
met zijn studies verliest of een studiejaar
moel overdoen. Mocht het kontakt met de
gespecialiseerde centra beter verlopen, dan
is er veel minder kans dJI een jongd'e af-
haakt en de band mei de urnvcrsneu en

zijn studfes verliest. Dat is een belangrijke
taak ven het PTC.•
De Wulr: _Het taboe van hel Centrum is
ook kleiner dan vroeger. Ik denk dat het
sociaal klimaat in het algemeen verdraagza-
mer is ten opzichte van psychische proble-
men. In weekblaadjes wordt er gemakkelijk
verwezen naar psychische problemen. dal
je hulp kan loeken en dat je er niet alleen
voor STaat. vroeger moest je al 'gek' zijn om
naar een psycholoog of een psychiater te
gaan. ~Iet feit dat de ouders hel nlet moch-
ten welen was vroeger veel sterker dan nu ...
vertommen: «Het feit dat het Centrum
zich bekend maakt als psychoterapeutisch
centrum. en niel als een psychiatrisch cen-
trum, is ook van groot belang. Het gaat er-
om dat de student niet zou afhaken door de
problemen die hij heeft .•

Ollvlcr Remy
Nele Marli!n

Het PTC is gtvelligd in het Am:chTCoflt~, Naam-
JestTllal 63, en tlke dag open van 9.()() 11ter
/1.00 u, en van IJ.30 u lot 17.30 u.
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In Duitsland studeren is altijd een beetje staken

Lueky SIreik
ier weken wachten ol! hel
spreekuur van Uil p-~ro~,"'e",~"'""""-'''
robbertje \-'('chlen voor tie

-noarse staanptaatsen ;11 een overvol
'auditorium. mUI in de JUt staan om
een seminarie Ie kunnen volgett, klim-
fcren bij de im'cJtrijvingi!ll, liet zijn
'niet mtl('et/ dinqen waar u/,J..euvr,ls
tudent 1'.111 wakker hoeft Ie li9.9f!rl.

Dar doe" u in Duitsland \/riJ;' en nog
niet meI :::0weinig ook: al meer dan
~e" maand wordt et gestaakt door
~tuden1en en prore~'ore1J in de 9root·
te stuáentenprntesten sinds '68.

rtc te wdnlg geld' et Lijn teveel SH,IlkIHCn
an ,é weinig lVli\lt"niteilcn. die dilJ\ llPg Ie
tetn blqven, UlO bibliOleken en onderzee-
l·l1._1criJ~n IC w('ini~ renten, He, onder-
LI~iS damtt. ... r van een Ie slechre kwal!
'ett , en h is teveel gesnoerd in her beurzen-
udeell. vhllJcn de ~1U~I!;nl<:n.Kop van JUl

,IiÇjjis OUd('rwljsml.ui~I..:t,JW:gcn
,_ I(OU" ma,lr die zegt met Iu'n te

;ymj}ol~Ii~t'reli en ~p~ll handig dc !.MI door
haar-b~1 uunlsrerle VJn Ptnenocn, Dat. . frna -k~ Immers onl n~"l'.f0r de aankoop
r'I~I"euwe il'gervl f'Krui8f1l genoeg ~dd

.tra een middeJtnllt' \ulid uit hl."1 ûnan-
slop Ie halen. Ook hl':cl Wdl andere,- .van diverse ptmrnage proberen het

,jarmwHt'llsid te
I zowaar te luk-

in Dresden,aha:n al nenduue
ieen de groorst:

was die ze.' da~dds de val van
muur gezien hadden, In lJ-,Osgllivrf wa-

_ er 40.000 bctögers, en in 'Ht_rhlOwr,
~ürzburg en Hambu~td."'cns 20'1120.000.
Keulen werden trclml)Olcn bezet in

vcn;fK'"rJ~'n de Swdis zelfs ccn aul

Wij belden met (JIWCkorrespondenlen

in Keulen 0111aan de weer te komen hoe uncreerd meer: de sodalts-
dl-:-;1udentl'll 11<hl'~~ en \",dkTde "til (SPD) etsen een invc-,-
'SIeer er onder d~1fudemen heerst Bilt! IcnnK van v~bnd,Jrd
stu1eC'rd~ ~en;)aanse aan dl' Ktl LI"Uvn1 en miljoen mark. e-n de groc-
ITed'neh e-en paar jaar geleden in aan dl' uen denken dal het ~r res-

fakültt'l! Letteren & Wijsbegeerte van de honderd moelen zljrt. Vol·
untversuät zu Köln. Hel is tevens de thuis- gens Klaus Landtried. de
haven voor de uit Harubifrg ,lfk(lm~li~l' voorener van de raad \1,111

Annika, <Uebngd~. Spaans en polinek ~IU- re~[\)r'il1, Is er dkja~r ne-
deert. S4Ji ontJ,.'I'lII d31.-hèt (1(>llótu;]enlen Reil mVt~rd mark extra nodig. De studernen
aUl'frl Olm meer gr'ltf ie doen lv: 'Dl' studcri- - die \and.lag-·Je' 'Ir,MLOI) komen, lijn 00" in
ten Willen me~~ IIll'dezey.gmg_~('h"p 111 dl' de eerste jllaalS'bekomml'r,j om dl' ttnan-
organtsalir van hun universiteit en wijzen dele reestand van hun lllllvcnileil. Het
(lP rekortkonungcn in dl' nndcrwtlxwctgc- \)('I1,:r"ll' budget .Iat wordt vrijgemaakt
ving (de Hochschulrahmgevetv'}. O..ann '...."r het onderwijs !OOn! een duiddijk ver-
worden gehalldkaple en buucntaudsc SIU- band met haar bc!labl-c-roe iGvallteît: sornq
denren hljvonrbcdd nauwclfjkc Ix-schorrnd, mi).:t' laboraturie en gebouwen zijn gewoo'
ze komen bijnil niel In Je te"~1 voor." De aan hel TCJUt'n.serrunartes en practica Zijn
organisaue van de stakingen en Joden' pro- zo drukbevolkt dal ze ..lag nm slinger WOT-

rc-aakttes blijkl vooral ~l'(_el1l.rilll\{',·rd Ie rh-u uilg"~ldd_ Hcewr-lde polmcke parrijen
zijn rond zogenaamde 'ArbeitsF,rupp,'n' dus tmancièlc noodprogramma's voorstel-
Bart-t Per Io kuhelt worden Arhrlt~~rul1pen ten. en ondcrwtjsmlntstcr Rtiugers zegt d1lt
up~eri,hl ure de moellijk{' onderwuvwctgu- hij Ik protecu-u ten volle begrijpt. weel hij
ving. Ic~n. bestudcren en interpreteren en dat er g_CWt1>011 geen geld meer b. liet Duit-
op Il1Id~daarvan nieuwe V'MJ""I~lIen tra~h- se \~t'ki,Lld Der Spkgd (J 3/12/971 schrijfl
ten 1(' formuleren. De-1(l·I/I.... Iakulteu Lel- JJIl ook dat 'hel grote uur der huichelaars
leren 71,11hcelt na twee en een halve Wt'Ü geslagen heelt". Rutlgers probeert dan ook
de ~Ia"ing gt')lukt. De staking i~ niet meer de aandacht ....an het geld af Ie leiden door
vol IC houden. ze duun te lan};.,de mouva- te Vt'~VlJ7t:n naar andere oorraken van de
tie bij de snufenten neemt af en vden be- malalee in her Duitse hoger onderwijs.
gtrmen IC vrezen dat ze geen eksamens Toen de Duitse studenten zo'n tien J1Iar
men vullen kunnen aûeggen". Luidens geleden met dt'lclfde grkven (k ~II-aai (1)-
Annika is vorige week inderdaad al aan be- kwamen. kwam er een speetaal Hnande-
paalde urnversnelren hel semener on~ldig tinlfSprogrolmma van 2, I nlilJdrd mark. Vlak
verklaard. F,d..uheuen die teter begonnen daarna \101gde een twroak gddinjeklLe. Dok
zijn mei de !otalLin.gdoen wel nOi wrdrr nu d.lt geld op is. blljktn ik MUf' oorzaken
Onlt"acht uI de stakingen afac'blazrn ol van h" probleem ntet te em verdwenen.
v()ongezet werden. blijven de' .-\J'bcoits!trup~ D<"organisatie van de nun,e ulllv(~nhdll"n
pen overal dapper voortwerken. hoewel Is gl'woun tl' ouckrweu. die W.1'f'rl (KJT-

('luk daar de grot'J> die aktlri meewerkt spmnke!Jjk Mdot'ld om. uhg.l,mdt' van een
steeds kleiner 1YQnh. Unanimiteit is er on- pef'>OOllllJk konlakt tussen prol en ,tuden"
der de studenten trouwens noen geweest. een kleine ma,lIschappeliJke' eüre op te kl.-
Vanaf het eerste moment Wol!er een tame- den, terwijl hel aantal studenten dal naa~
lijk grote groep legen het verret omdat ze een hogeschool ot unlef Ka'!1get'k~Plocler;!d~
vreesden dat ze alleen maar zichzelf zouden Is. Zo is de Universitiil zu Kölr I'_

straf!!.'n Hel IIJkl erop dat de politici de' dag van vandaag berekend op
akrtes door hun passivlteh gewoon laten denren. co dit moment lijn hel~,û_(l.
oodbloeden. Het pessimisme neemt toe. Hel is dringend nodig de eeL~~~

~r'eI, volgend jaar zijn er verkiezingen. van een goed manaH.~t!~!lte ~iVeni.
'hlclJ komen er toch nog molillregden reusnukturen le-In\loau~

't' de b~ öind.at de- politici ZOhopen de -

.. beweegredenen
voor ~tudtn!t'n en J1t"k~sÇren om Ie g1Mh
~!.Jkell zijn dus eigenllJk niel helemaal de-
zelfde, al i~ ~r dan een II-el:
vijand. S"ldC~n"l"rte!:ll"ri'woordig~rs vin-
den het dau ook .llJsurU d~l professoren CA

polujd mee opstappen.In de betogingen,
flIndoll ze volgens hl':I' precies aan de oor-
L!1IJ,.liggen van hup prót>l~men.

Naast de ollbcgrlJpellj~e bespartngs-
~naall' ....gelen - aan ~c ~ctlijnse Humboldt-
Uoiwr'iitei! moet zo in (Ie komende Zes Jaar

''"een vierde V~1l alle prp~~ratcn geschrapt

•

acht van een
Want ook

en de dichters
volgens de

t Ianger dat l~maar elke uur-
Studler1chtin'in blijlt aanbie-

rauonalrsering van
in hel. la,\d van de
wordt er

spannend. De
verkregen

studenten
ig te gaan ener-
-suctk-catés'

krijgen de
• en het vu-
dagen
meer rol-

en in de
opnieuw

op i

slem- entente winnen", al- iel<

Do
een

.jeroen LIssens
Debruyne

publlcfe\pJ!.lk heeft ~yrnpJthi~ 7.,pw4d~eke wereld als de SIU'
voor de ekûes. mallr~nlteb(ûu8Jl.t'_l_da8~C!JiH!n proberen daarom strukture,,~hlter-
iJj(~leven er niet door verstoord wordt. natieven te bedenken -.Efn~.ke I$l""df 51.u-
~: -ZO blokkeerden de slUdenten demen ma:dmMI zeven JadU(! laten swde·

voiige...~ek. een half uur lang een bel1lng- ren, als ze er 11Inger 0\('.
rijke bfltgl'rU(~UE' Wilt niet edll in lloedc fin:I!~deet~cs1'ralt~ rcj)fld(~'an de sm-
aarde VIer_' Gevfllilga rh"ar~~~lijking--r. demeu10p (Jat voor~'tI~1h krachtig inl.ijll
met-dt!-pmtC'!len--1n--1'968--b\i> nniKi r("nvt6trtt-deed--kan~tler--J((thl-fl-oo~I ~--
dat de s1udenten veel realJslischer 7ijn. Dl' w('cr geen ach1 jaar oller om -zijn diploma
omvang van de demonstraties mJg dan wel Ie halen? In hel algemeen zien de studen·
even groot l.ijn als loen, nu worden er eeh- ten hun sinds 1968 aan de gang zijnde
Ier geen 1IUloriteiteil van hun s.okkcl gt."'SW- slIiJd voor meer inspraak en demokr~tie in
len. Die betogen 8ewoon mee. DC'eisen van hel. onder>vljs in gevaar gebracht door een
de studenten zijn zo redelijk dat de politiCi kontrole.v1ln hun IHestatÎt's en een beper-
niet anders kUllnen dan er zich 1Ikkourd Idng v1ln hun studielijd. Een ander politiek
mee Ie verklaren. Zelfs kanselier Kohl hedt voorstel besta .., erin de wetcnschappelijke
rijn sympathie betuigd, De kristendemokra- result.1len van de ins1ellingen te koppelen
len v1ln de COU vindcn dal er lllchtig mil- aan hun finandering: hOC'beter een unie!
joen mark vrijgemaakt moel. worden voor preSl.een, des te mC'C'rgeld zou ze krijgen.
het onderwijs, De oppositiepartijen bieden Predeli deze dreigende hervormingen lok-
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Erasmus: Baskische studenten spreken over Euskal Herri

"We zijn beleefder en minder formalistisch"
ee Basken zijl! met drie miljoen.

een kleine groep onder de veer-
tig miljoen Spanjaarden. Toch

eisen ze bijna dagelIjks de kranten-
kOPIJen op. Twee weken geleden wer-
den de 23 leden van de Nationale
Raad valt Herri Batasuna (HB. poli-
tieke arm va" Eta) tot 7 jaar geva"9-
enisstraf veroordeeld voor het uitzeil-
den vall een Eta-video. Vorige week
dOllderdag vermoordde Eta 1/ogmaar
eens een politicus va" de Partido Po-
pular. Toch is Buskadi (BaSkenland)
veelmeer. Dat maken Mikef Larru-
heiti Jaureqi, Aitor ozamiz uriarte,
Amaia zarraoa Gormendia en Bea-
trit Demiguel cisneros OIISduidelijk.
Drie ervan zijn studenten aan de
Universldad del Pais VascolEllskaf
Herriko tlnibertsitatea. De studente
pro H8, ook uitqenodiqd, kwam jam-
mer genoeg "iel opdagen.

Veto: Inttie zijn üuderuen 111/11 dl' Universiteit _
mil BI/skmfllnd? Is dIl' unie] wrgl'lijkbaar mer
dl' KU Leuven?
MIkei: «Nee, eigenlijk niet. De karnpussen
lijn "cd minder gekoncentreerd dan in
Leuven. Er zjjn kampus ..en in de drie pro-
vincies: Araba. Bizkaia en Gipuzkoa. De
unief is in hunden van tic Baskische ove-r-
heid. Hel 20U dus eerder de Universiteit
van Brabant beten, met lokaties in Brus ..cl.
Mecbclcu en Lcuvcn.»
Veto: Hot' i> de 1'ludl'lIlenbl'l1'f:Jmg fll'orIJl/lli.
teerd in ElIl'kadi. Waar SliW11 ti' VtlOr 1'11 Iw(
stak wugl de politiek op /11111aklivildlm?
aeatrtz: «De studentenbewegtng stelt niet
zoveel voor. Ze zijn hel'! sterk gepolitiseerd.
Sommigen zijn heel olfensiel op het vlak
van het Baskisch Die aggresaeve aanpak is
de mijtk" nlcr.»
Mikel: «In onze mgcmeurschool hebben
we de ekstrcme naucnaltsten en de ende-
ren. Deze laatsten zijn niet zo sterk gepoll-
useerd. Ot: eerste groep plaatst 111111engagc-
men! wel steevast In hei kader van de alge-
mene bevrijding van 11l'1 Buskadi. De echte
studentenvertegenwoordigers proberen het
anders aan Ie pnkken.»
Amata: «Vreemd toch dat ze voortdurend
spreken in naam van het Baskische volk.
Volgens hen gaat het heel slecht, zoals de
pamfletten van. dc Bta ook stellen. Dat is
leugenachtig. Alsje de huldjge situatie met
de Franquistische periode vergelijkt is er
een grote vooruitgang geboekt. En loch
keuren ze het radikaal af .•
Veto: HOf Slak zijn ze bl'Zl9 met hel anderwijs
Ui dl' sociale diensren aan de universiteit?
Mikel: "Ze zijn daar misschien wel mee
bezig, maar daar zien we niets van. Omdat
ze konstant pamfletten uitdelen en posters
ophangen blijh er weinig tijd over. Dat is
nu juist het probleem, je weet alleen iets
over het politieke proüel.»
Amaia: .01' onze ingenieurschooJ hebben
J.. rrat (HB-jongeren) en soortgenoten niet
aovcel macht. Het ljjn de anderen die in de
overlegorganen zitten. Op de kampus van
de menswetenschappen zijn de ekstremts-
ten veel sterker ...
Ailor: .Op mijn universiteit zijn er geen
studcntenvenegenwoordigers. Ik zit op een
privee-unlverstteu van de reaureten. Daar
heb je één gedelegeerde per klas. En een
raad, maar die heeft geen macht. Er Is ook
geen stakingsrecht. Hel is een andere we-
reld.»
Veto: Wt:/kt wttrsfag huft hn mgusemelll val!
radifwJtn op dar van anderen.
Mikel: • Bijna elk engagement wordt in de
sfeer van HB en de Eta gebracht. ZO ook de
totaalweigeraars, de lesbiennes, enzovoort.
Er zijn nochtans ook anderen, zoals bij-
voorbeeld de religieuzen die hun militaire
dienst weigeren. Maar dat zjen de mensen
nter.»
Amala: «Net de drammerige sfeer zorgt
ervoor dat mensen zich politiek niet meer

6

engageren. Pnlniek tntcresscen mij pcr-
won lijk lu-cl vee! maar in die kontekst.
haak je af.»
Beatriz: «Ook ..krlcs van ekologtstcn wor-
den heel vlug in hetzelfde !wkje gC5t<1]11,
ten unrechte.»
Veto: Denken julue dlll Hun- Bl/tasUlw 1'11 E/II
ulI.qoi'i(' op/(mmj t'Mr Eusk«di in de wIg Sla«/?
Mike!: «Ja, lk denk dat hun aktie .. hel Eus-
kcra in een negatief daglicht stellen. Men-
sen willen het niet meer."
Beatj-lz: "Mijn moeder is van Asturië en
mijn vader is van Zarugosa. Ik kende roch
heel wat Euskern. maar ik had er genoeg
van. Norhtans, vroeger spraken we het zelfs
met vriendinnen op straat. Nu ben ik cr rus-
tiger over. maar ik kun er niet meer legen.»
Mikel: "Ik heb dat probleem niet.»
Veto: Bemriz. jij l!hu Spaans/alig van huis uit.
Wnt denk je van dl' promotie Vim hel Baskisch~
aearrtz: .Ik heb het Buskcra wel geleerd.
ze promoten dl' taal op een go-te manier in
hel Baskenland. De taal aanleren aan kin-
deren en zo de omgeving normaler maken
is een goed initiatief. Het is iets wat gestaag

Mikel: .Ben ik Spanjaard? Ben Ik Bask?
Het Inter e sseen mij niet ccht.»
Amaia: ..Nee zo denk ik niet. H{·t Ba~kzijn
i~ een deel van mij. Het i~mijn geschiede-

nis."
Aitor: .Oe kultuur is ook vuur mij belang-
rijk. Dl' dans, de taal. de literatuur. Dat is
niet alken een gevoel maar ook een nood-
zaak. Ik denk dat de Baskische zaak in de
vooruitschrijdende globalisering nuttig is.•
Amaia: ~Ik I.ClUgraag hebben dal iedereen
Baskisch spreekt. maar Ik stel niet VOClrde
Spa anse Kultuur te verwerpen .•
Aitor: <toch wordt het minder relevant,
w ...dragen allemaal dezelfde massakledij en
eren hamburgers ...
Veto: Wm vinden jllllie ei!jma(lrdig aan vlaan-
deren?
Mikel: «twee keer per dag warm eten ge-
beurt hier niet. Thuis zeggen we ook altijd
"Hula·. goeiedag. en hier zeggen ze niets .•
Aitor: «Hier zeggen ze steeds alsjeblieft en
dankjewel. Dal doen wij nlet.»
Mikel: .Maar wij zijn beleefder en minder
formalistisch. De gast die mij vandaag in de

scrcn de Spa njaardcn zcl! de Andalucsischc
clichés. Ze verkopen dl' Meearena of conés
en z'n flamenco ...
Aitor: «Hier vreêcn ze me voortdurend
over dl' Stieren, Maar nee, ik moel daar
nlcl~ van hebben.»
veto: Vrrftdrm dMdadilj vermoordde Eta teil
politiCUS va" de Partido poputar: Hel was UI!
van de rMkliN op de veroordeling tot 7Jaar set
1'1/11de leiders mil Herri &llamlla. Hot ziet!ju/-
lil' lrlf de toekomst van Euskadi?
Mikel: «fk ben tamelijk pessimistisch ...
Amala: iJk ook. meer \log dan een tijdje
geleden. Maar we zijn er ook van ovenuigd
dat de politie het probleem niet gaat oplos-
sen." ~
Ailor: «Ja, maar Eta hl'cft minder wil dan
de rcgering ...
Mikel: -ne Az~rrègering is zeker ook niet
bereid water in de wijn te doen.»
Veto: [)( Spaame media lijken niet a/liJd kor-
rekt en obµklit:f Bevendien Iwrden dil jaar zo-
WIl De MorgM als Dl' Standaard rerrcllf.'It:IWUII.
ZI' zouden Eta te wl'illlg slijl/lllt/urm,
Mikel: «Ze schrijven er heel veel over. Het

groen. Hel is moeilijker om aan mensen
van veertig jaar het Baskisch op te leggen .•
Veto: Hel Euskrra wordt door zo '" dertig pro'
«111 van de &ski5rhe bevolking jtsprokCII. Wtlk
suuuutherft het op de kamputsen zelf?
Amala: «Alle studenten kunnen alles in
Casrllllaans studeren. In het Baskisch is hel
nog niet mogelijk. De intenrle om de unief
tweetalig te maken is er wel. Onder Franco
was het Euskera verboden. ledereen moest
Spaans spreken, Met instituten en pre-
universitaire vorming promoten ze nu het
Baskisch. Zo moeten de nieuwe proffen
tweeteug zijn .•
Mike!: «In onze ingenieurschool kunnen
we het eerste en tweede jaar in het Bas-
kisch doen en dan niet meer.»
Amaia: ~V6ór de unief kan je wel alles in
Euskera doen. Je hebt drie mogelijkheden:
Baskisch. tweetalig of Spaanstalig. De min-
derheid spreekt nog altijd Baskisch, maar
vanuit brede lagen van de' bevolking wordt
de promotie van de taal end ersreund. In de
lagere school kiest de grote meerderheid
ecu tweetalig of een saskisch prograrnma.»
veto: De (J(Jr5prOl/j VIIII hel Euskerll is 1/09 niet
g!'WJlld<'fl. Hor zien jullie d~ &skischr idt:nlill'it~
Amaia: ..De taal is heel oud. Voor de Ro-
meinen kwamen, waren de Basken al op
het Iberische schiereiland. De eerste ge-
schreven teksten in zuskers dateren van
rond de tiende ecuw.e

bank bedlende beer mc bijna. En dat ge-
beun hier veel; ook in Spanje maar min-
der.~
Veto: En wat valt je op bI het uudentenieven?
Aitor: «Hier hebben ze bijna allemaal een
kot. Thuis leven is heel normaal in Spanje.
Hier zijn ze veel zelfstandiger ...
Mikel: «Ze zijn ook njper.s
aeatrtz: «Nee dat zijn ze nier. Onze tutor
heelt het ons deze week nog gezegd. Onaf-
hankelijk maar elk weekend naar huis. De
vuile was mee naar huis. ze kunnen niet
koken .•
Altor: ..Wal een mooi leven, Je hebt hong-
er, alles is vuil. en je gaat naar huis en dan
weer voor vier dagen naar Leuven, en 7.0

maar door. zelfstandig toch .•
Veto: En de universitaire restauroltlm?
Mikel: ..Hter eet men echt goed. Ik eet al
vanaf mijn drie jaar op school en ik heb
nog nooit ZO goed gegeten. Het is wel wat
duurder, maar ze geven Irtetjes.»
Veto: Spanje staar loch ook: I/OI)rhet 9Ot:ie leven.
Of is dm Uil tipisrhe AndalOfsisrh, het Zuid-
Spaal/se beeld van Spanje.»
Beatrlz.: ~Maar dat vind ik niet erg. Dat is
een cliché datje overal vindt. De Fransen
zijn arrogante smeertappen De Engelsen
zijn kneuterige formalisten: veel please.
thank vou maar geen kultuur. Zulke clichés
vind je overal. Ze raken me absoluut niet .•
Amaia: .Aan de andere kant kommersten-

is thema dat opbrengt. ..
Beatrfz: «Langs de straat zie je overal al-
fiches, reacues. Maa r er is ook kreativiteit.
7..e maken er wel iets van. Dat is een stuk
breder dan de dagbladpers»
Mikel: "AJs ik de Spaanse radio hoor kookt
mijn bloed. Laat het duidelijk zijn, ik gil
niet akkoord met de taktiek van HB en Bta,
maar ze doen hel wel uit een bepaald Ideal-
isme. Ze hebben een droom. Dal g~ je nooit
in de Spaanse pers zien .•
neetrta: .Dat is toch normaal. mensen die
champagne drinken na een aanslag wekken
toch huivering op .•
Mikel: «De Spaanse pers deelt de Basken
altijd op in twee kampen. De goeien en de
slechten. De laatsten zijn Herri Batasuna en
de goeien zijn al de anderen. Er is een groot
verschil in visie, maar de pers overdrijft
door ze zo zwart te maken. HB denkt dat ze
gelijk heeft en dat er daarbuiten niks is. Op
dezelfde manier gaat de Partido Popular
nooit aanvaarden dal een sympathisant van
de Eta idealen heeft,»
Amaia: "De 'Transidón' - de overgang
van diktatuur naar demokratie - is een
voorbeeld geweest van vergeving en bereid-
heid om er iets van te maken. Er Is maar
hoop als de konname stigmatisering op-
houdt_o

Bert Comlllle
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Een nieuwe trend in de politieke wereld: kleuren mengen

Paars is een mengeling van rood en blauw
Gade Zwarte zondaq in 1991

heeft de Belgische politiek niet
meer slilgestaml. Naast de ver-

ruitningsoperatie vall de VLD hebben
alle partijen hard gewerkt aan een
l1;efllv imago en bekende Vlamingen
als ',;wlt:e leden, De öusroux-affaire
heeft deze evolutie 1Iog versterkt. Dil
jaar was het op politiek vtak onqetwi-
jfeld hel jaar vall de 'nieuwepolitieke
kultuur', til de laatste bocht voor de
rechte lijn lIaOf de volgende verkie-
zj"9f11 lijkt 'paars' hel kodewoord
voor de vernieuwers. Eet! kleur als
vernieuwend projekt, de ZQveelste .
politieke trend of de toekomst? VelO
belicht dit fenomeen door enkele
betrokkenen aall I/et woord te laten,

P.liHSIs een term die ingang huefr gevon-
den in Nederland, nadat men dna r een ko-
,llilie heeh gevormd IUSSelJde Hberalr-n en
soctaaldcmokrarcn. Eenvoudig gesteld duidt
Il....US op de samenvoeging tussen het rood
van de sooennen en her blauw van de noe-
ralen. Toch w as 00.1..in Nederland deze
koalitie qectns nll'~-lijk duor D66 - een
lirJl.,slibcrillt- Ixlr\ij - als biudmiddd aan ,k
rcgcnng I(~ tc vucgeu. Over de rul van 066
in de ~()illitk, gingen Wl' 011tnp naar Ne-
dertanden \pr,lkcll we UWI Hu!'!c r van 80\-
tel, parlcrncruvhd van d"7" p,lmj U....agma
12). Omdat Nederland op ekonomisch vlak

met zijn polderruudel hoge roppen scheert
- Nederland is als enige land echt geslaagd
op het Maastrichteksamen - staat voor
velen de openheid van het Nederlandse
beleid model. Intussen lijkt ook reew-
Labour een navolgbaar voorbeeld te zijn.
Beide polilieke ontwikkellngen hebben
auesztns 1J1etmekaar gemeen dat ze nieuwe
mensen aan het bewind hebben gebracht.

Duidclijk is d.ll voorat npposhiepartljen
in België de kaart trekken van paars. Zij
willen t'indclijk een nieuw beleid na de
verstarring die volgens hen n ti is ingetre-
den. Daarvoor wijzen ze vooral naar de
cvp en de PS - "die al vee! te lang aan de
macht Tijn." Toch aanzien anderen her als
een arutklertkale koannc. Happan ziet een
IXIarS<;!regering wel zun-n want "hel kan
loch niet dat het l'enzijqig kristelijk denken
door de kerk en het IJ.11ci~vla de federale
regering aan llel hele land \v·ordt opgcdron-
gen: Olivkr nclcuzc van Ecnlo vindt het
ook een groot voord cd dat de kristendemo-
kreten naar dl' OPIJOsiliebanken worden
verwezen. Mdar als men vraagt naar dl.'
konkretc im'ulJing van een Hollands paars-
dutken steevast dt, koutplcxc federale
struktuur en hl't gt'brek aan D66 in Bclgre
op als boosdoeners. Zo wij~t Dirk Achten
rhoofdredakteur van DI.' S!.UJdi.lanlj (10k op
de vlaarns-waalvc u.'gençlcllmgell lil Bclgre
"H,'! hgt ccn ~tU~ uun-iljjker dan in Nl'dn'
land W<I,IT het land likt i~opgedeeld in
twee werelden uWI \l'r,d,.llt'nde po!JtlPl.e
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krachuvcrhoudtngen." Ook j)oliwloog Kris
neseneuwer uil lu een interview met Veto
zijn bcdenklngcn bij dl.' paarse droom: "De
basnkomtnnauc zal wellicht dezelfde blij-
ven als in Nederland: hel samengil<ln van
socialisten en liberalen. Maar daar wordt
dan nu eens wat groen bijgevoegd. dan
weer wat geel als bindmiddel. maar in
Wallonië is er niet miet" als de votksunte
en Jus drclg je daar 111meteen in tte problo-
men re kernen." Op pagina I) Ionuureen de

- polltoloog van de Vrije Universiteit Brussel
'lijn bedenkingen bij een paarse koalhle in
Bclgle.

Fellomeen

Aan de andere karn is dus de atwe-
zighe.id van een linksliberale partij - upc
D66 - als bindmiddel een probleem. Tob-
back hteroverr'wf hebben hier IC lande
geen eigen vartarn van het Ncderl •mdsc
D66. Zo'n kombinatie van pragmarischc
groenen, kavtaarsooelen en verlichte ubc-
rillen verenjgd in één politieke pilrlij is bij
ons niet voorhanden." Ook VLD-jongere
Pclt'r Reekmans maakt melding van deze
absentie: "Pr ISgeen D6,6 in vlaandcn-n. De
VU was misschien onder cabnets up weg
naar een hnksliberille koers. onder AIKiau:l.
i~dil' veter verlaren en gewoon link,
geworden." Toch i., het nog sleed~ de lu-tra-
liHing van AIKlilulri om in vlaamteren u-
konten {('oleen linkvliberah- Iururatic dil'

een "onafhankelijk en nonkonjomususche
partij" moer worden, Op pagina 9 ontplooit
hij de verwachungen over zijn nieuwe
aütanue.

TOl deze alllanrie traden Intussen
TriAngel en het Centrum voor Politieke
Vernieuwing roe. Deze Jongerenorganisaties
hebben hun sporen ouder meer verdiend
door het organiseren van de Dag van de
Demokratie in Antwerpen. 'Vlj plaatsjen
hen naast politieke [ongerenorganlsattes die
op pagina tien en elf hun visie geven over
de toekomst van paars. Ook de Ardon
Admiraal van de jongerenorganisalie Jong-
nemekreten die banden heeft met D66
geeft ten sloue zijn visie op D66 en de
Nederlandse j)()lltiek. Veel plezier mei deze
cksemplaueve benadering van een nieuw
fenomeen In de politieke wereld.

Raf Gerlts
Bron: I,tl paarse sepltmh.'rIllwrmn 1'.111 Wij-

jp"fJem"

•
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Politoloog Kris Deschouwer blijft sceptisch over paars

.He-. Idee dal recent door Sreve 51e-
vaen werd gelanseerd is ook verdcdtgbaar.
Ht'1 ging er daarbij om om op basis van
volksÎllilia,ief punten op de politieke agen-
da \1.' plaatsen. Je kan niet vragen aan de
bevolking qm wetsvoorstellen Ie formule-
ren maar l~ kali wel 111'\parlement ver-
plictucn nm' zlch over een bepaald thema
uit Ie sprckcn.»
Velo: Et1\ ander voornet om 10/ I'I!1I poli/irkt
wmüuwil1:J"ff' Jcomw is de aparle verkirzill!J
nm r(!Jtring (ti far)rmmt.
Deschouwer: ..Oowr;ben ik radlkaal regen.
Dan hou je namelijk op mei beslissingen
nemen. In zo'n bestel kan hel parlement de
regering niet meer naar huis sturen, wam
die regertng kan zich versehullen achter het
(dl dat zij reelustreeks door de bevolking is
gekozen. Dat is dus hel einde van de parle-
mematre demokratie. Er zijn dne landen
waar men dat doet: de verenigde Staten,
Frankrijk. en !sra.::!. In die landen ge~urt
er niets meer van zodra je een prestdeur en
een park-nu-ut heb! die uit een verschtüen-
dl' meerderheid zijn gevormd, Iedereen zit
ulkàar te beloeren en er beweegt niets
meer. Israël heeft zljn eerste nunraer-nu
voor het cel'1ótreelustreeks verkozen Mi~·
schlcn uob. voor het laalst want men is niet
bijvtcr gelukkig ruet he! resultaat. Doordle
vcrklc eingen muót Ncranyahu wel de re-
gerillplcider worden, tcrwjjl het vet'! l(1gi-
scber 70l! lijn Olll vanuit hel parlcment l'en
meer gcmóltigd tiguur nJOIrVOtJrte schut- ~
ven. Het 7ijn religieuze jlaniJljc~ die nu
7Wa.1r op hel beleid \1cgcn- dal bijgevolg
helemaal nict overeenkomt nU:1de wiJ IJIl
hel \'olJ...

• Hel ptiruipe van de scheiding der
machren hl'l'f! niets Ie maken mei de schei-
ding tussen regering ..n parlom ..ut. De \'0\'1-
gl'\cnd .. machr wordt uitgemaakt door per-
lcment 1'1}rcgenng. D.. regering heef een
dubbele Iuukuc: \I'etg e vcnd tnruaûet en
uitvuerende macht. Zolang de regering
!-(l'b.o/l'n wordl uil hl'l parlemem bliif ib. re-
\ reden mei ht,( dcrnokransch gehalte van
on~ rl'l~ime Ged mij eens één vuurbeeld
van Cl'U bcvluu d,l! ,lil'l voldoende demo-
b.rJlh!.h uourlldHlg ~\'a~?
Velo: Ot- ekomks MIJ dO'_Ir 111'(par/tmml ,</,xJ·
H,'kmrd. m<ll,r i,' J,~1rJ". r<:</rrm_</ niet WI,9,'W'ud,
ocscbouwcr: ..En het parlcmcru heelt
daarmee in!-(~'Il'nl(!.~
Velo: Adu(f<l[. H~I parlement m,l~ster w.-J mee
instemmen
beschouwer: .Dilt maakt 1000'hgeen ver-
schil De n'~ering gaal nooit zo'n besluit
nemen al~ ze mei op voorhand het parle-
mcht daarover gepolst heeft. Er is daarov 'vr
openlijk gedebatteerd en hCI parlcmcru
heeft de regering gevolgd. Doet ze dat niet.
dan valt de regering. Zo humt dat in een
parlcmemalrc demokratie .•
VNo: Op dit manier li9' dt macht vij dl' politil'-
kl' partijen 1'11 lIil't bij dl' ~\llksl'tr1t:Jm",oordr-
gll/g. IJ dm.!lull problttlll?
Deschouwer: _Het is een illusie het parle-
menl .lIs .aklie\'c wetgever uit IC spelen Ie·
gen de regering. o!lldat de koaliticpartners
in dl' regering nu eenmaal de meerderhei-
dsfrakties in het parlement uitmaken. HCI
parlemenl zou een veel belilngrijkere tailk
kunnen innemen als forum voor debat en
vnor konlrole en inlerpeltntie. Maar als
puntje bij paaltje komt. worden de lijnen
gCHokken door de politiekt: partijen. Ten
slolle zijn zij degenen die een lijst hebben
neergelegd bij de verkil"zingen. Zij hebben
in hun kieskampagne zich als een eenheid
voorgesteld met een bepaald programma
van lIit te voeren punten. Hel kan dan lOch
niet dat :dj achteraf de verkozenen vrij In·
ten om zich in het parlement te gedragen
ab individuen die beslissingen treffen los
van dl' mening van hun partij. Dan word je
als kiezer toch nog meer bedrogen .•

Bart Eeckhout
Raf Geriu

"We zullen niet plots in een ander land wakker wor-
den OP de dag dat er hier een paarse regering komt"
Oe/Is de 9romste criticus van het

Nederlandse politieke bestel zal
moesen toegeven dat er bij on:e

noordcrburen meI een lIieuw soort
gee:;Idrift over politiek gepraat wordt,
Dal ZOII Ie danken zijn aan het paarse
kabinet dat daar drie jaar geleden
geïllstafleerd werd. Paars brak met
"et traditionele politieke beleid waar-
in de kristendemokraten het hooqste
woord voerden, Een aantrekkelijke
gedachte in de OfJefI van veel politieke
vernieuwers dit' ook nier te lande de
lof val! paars prediken. Maar wat
kan paars betekenen in België? Is er
nood aan paars? En vooral: lI'elke
ladill9 wordt door de paarse vla9ge-
dekt7 Allemaal vragen waarop ook
politoloog Kris Descliouwer (VUB) ell-
kel een sceptisch antwoord kali ge,,'ell,

Kris uescbcuwer. _Als je in Bdgie
sprecJ...t over paars, dan gaal her over tets
dat er neg niet is. De baslskombtnane zal
wclltrbt dezelîdc blijven als in Nederland:
het samengaan van sodaustcn en liberalen,
M,lilr U.hU wordt dan nu eens WM groen
bjjgcv ocgd, dan weer wat geel als blndmfd-
del. maar in Wallonië heb je niet zuicu, als
de volksunfe jVUI en dus drdj.: je daar al
meteen in Ul' problemen te kernen. goven-
dien wurdt dar paarse in Bclgil' nogal gc·
idt'a!iu· .. rd. ,\-laM dl' vraag I~ hoc je drc ver-
nlcuwlng inhuudehlk Invult. en daarover
\\,,,.\( "Mldu"t.,: 111l-1J-:C'pwb.l·n. Ik heil d ..11

om het ';ni~me van lou;s Tobback
re \ (1)1.'11. dlt- -"")11oI.:ttj" 10... :;", "11" J'.l.:t....
maar mis~dllc/l bouten blauw eutdlgt. Ook
in ~eûeTldnu we-, ual paarse kabinet geen
na~~,trcdu ideaal. maar \\'1'1hl't reculraat
van een lIIu-ci7..:tllleInrrnaue PaaT<;i~dus
j-;een HMlfI)pgl'\teld pnluu-k prnid ..t Ikt i~
wel ecu kon~'J...Wl"'tll· n,l\'olgmg van dl'
Nl'dl"r1and~l' ~ll·rnhlJ\UI,~I,lg. waarbIj slechts
\ n-n-ntwinng procent \,111de kil'll'''''' (Jll til'
grll<.Jt~teparnj - de CDA - ~t",mden .•
Velo: 111.\'r.t,'rfmrd w,n r(l,l/'r II1,h"lIide/HI.:
wel een III/t,md"/ijk rr,~i,'kl.mellllllllr d,lf "<I!I

D66• .1,1( '1" CIM /W,</"/l1<11.: \\',111,'ll/Il,'/IU'/1 <'lil

(lfwisst/md dt' ,Wd,IIi,lisdre fit /il'rr,ll~ r.rrtllrr N
J,.'U,'II el! :,) ,/" r,'/uld h' "<'f'all'lI
uescbouwcr: .066 h (>I'I]n-Ianef kleine
Jlilrlij Je kuur niet lcggl'n d~t haar pro-
gramma gl'dr,1gcn wnrdt door een breed
maatschappelijk plauorm. uovendren is het
projcb.t VJII D66 pa~ ontstaan toen de ver-
zulhng in Nederland al frl aan her arkalven
was. V.1ntla.1gkun jt· in Nedertand Inder-
daad niet men ~jlreken van verzuiling,
maar daar hcelt ht'1 paarse kabtner van de
taersw jaren niet zoveel verdrenste aan.
D66 is rni~~hien l'en parti] die nkt vast-
hangt aan een ideulogie en d,e ~nel kan
inspelen op maatschappelijke evoluties
maar de I'raag is uf dat altijd een voordeel
is, Pt'rsoonlijk hou ik meer van een I)artij
waarvau ik \\Il'et waar zij voor st.aat. Dat
gebrek aan protïcl lijkt D66 nu trouwens
zuur op Ic brcken. De kans is groot dat D66
na de verkiezingen uil de Illeerderheld ver-
dwijnt, orfrdat zij overbodig worden,~

.WJt zou het resultaat zijn als je de
krlslcndcmokraten ook in België in de min-
dcrhcld houdt? Dan blijven er toch nog g.. -
woon twee andere zullen over. en die zul-
len wd overeind blijvl"n, Ik zie geen enkele
rcgcringskoalilie die die funktie van zieken·
fondsen en vakbonden - wall1 daarover
gaat hel toch - zill nlbreken, Ik ben niet
blind voor de huidige tekonen, maar ik
stoor me aan dl" redenering dal we In een
anu~r land wilkker zullen worden d.. dag
dat we een paarse koalilie hebben. Boven-
dien hebben we in BelgfE geen D66. dat is
ook niel onbelangrijk-
VelO: Si"ds verigt wtf'k misuhitrr r.wl: de vu-
alliantie.
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Deschouwer: «Dan 1..11de VU loch haa r partlj is in vijftien jaar enorm ge évclucerd,
vteamsnauonale profiel moeten aflell-gen en met als gevolg dal Labour eigenlijk metzo
dat zal zo snel nfer gebeuren. D66 is een heel veel meer verschilt van de xonscrva-
partj] die geen band hcctr mei de rradlrlo- ueve Partij uil" ervoor aan UI' macht was. Je
ncle breuklijnen in de Nt'derlilll(be samen- moel ook de overwinning van Blair nit't
levmg. De VU kan dal ook proberen Ie zijn, overschenen. Sleelus vierenveerug proccnl
maar als ze dl' vlaamsnattonale kilart 'liel van dl' Brtucn hcclt .vour zijn partij ge-
trekt, is ze haar ki~7c!">kwijt. Dan hcb je stcmd. 1)1'overwinning van Blair was enkel
geen vu-plus. maar l'en nul-plus. DJ ar mogelijk urndat ook de liberale dernokraten
komt nug bij dat het vlaamsnanonallsmc Ielvooruit gegaan zijn en zu heel wal zctcls
niet leeft bij de evergrote meerderhuid van hebben algesnoept van de konservancven.»
de bevolking. Met dal programma kan je Velo: [)( hllidige IJdgisclrt meerdrrheid huft
dus nooit een br ..de beweging vormcn., niet \'I'tl meer sten/mm achter tich dan Bkur.
Veto: U hufl duSgttll gMd t'OfJ lil dl' vemtru- peschcuwer: .0011 is toch nog wal meer
wmg van Alldaux;> hoor, Even kijken (snort een databesrand
ucschouwer: _Ik ben erg pessrnosuscb. op). Negenenveertig procent neen de hui-

dal zi!n parli] de vu is, een par- dige m..erdcrhdd. TIcns. dal moel de ('ersiC

ia.. i_C i

lij met cel! erg duidelijk maarschappetfjk
profiel. Dat hedl hl'l nadt'el dilt crg velen
daarop afknappen. Dat was ook het pro-
bkem mt"t hel Sit'njaal. Er zijn 7,eker run-
len van overeenkolllS' lussen rood, groen
en geel. maar je vindt niel genoeg groenen
..n socialist('n die ver willen meegaan in hel
vlaamsn.1tionalisrne V.1nde VU,.
Velo; Er wrmit" dt jOllgstt lijd hul wat inilia-
tierelI gelallsurd om dl' polilil'l.: Ie wmieuweti.
Ge/ooft I/ ill zo '11$choklrrallir;>
Deschouwer: ~ De poUtlek Is zich aan hel
vernieuwen, mei of zonder die nieuwe Ini-
tiatieven. Ma.1r ik zie weinig heil in een
'vemicuwingsçhok·. Ik vind nergens een
voorbeeld waar zo'n schok heilzaam heef!
gewerkt. Ook in Groot-BriltanniE niet waar
zich gewoon een demokratisch spel vol·
trokken heeft: de OPllOSitie heelt er de
meerderheid verslagen. Dal die meerder-
heid hl"t te ...oren zolang heeft volgehouden
is veel abnormaler dan dat Labour nu uil-
eindeUjk gewonnen heeft. Tony Blair is ook
niel uit de luchl komen vallen, maar Is hel
produkt van een langzam .. inleme vernieu-
wing van de BritSt" socialistisdle parlij. Die

keer zijn dat de meerderheid geen vijftig
prOCent van de Slcmml"n heeft. In GruOI-
-Brittannië is dat de reg ..!..
Veto: Is dt ill~wrillg ~'all ffll billdmd rl'fl'rm-
dum rffl goed idu?
Oeschouwer: ..Zeker, maar niet op hCI
Belgische nivo. Op hel ledera[e nivo is hct
erg moeilijk om lOl fundamenIele verande-
ringen te komcn. omd.1t je uaar moel rckc-
ning houuen met subtiele evenwichten. Je
kan daar niel meerderheid legen minder-
heid beslissen omd.at die minderheid geen
idt'eënmlnderheid is maar cen strukluTelt'.
Er zijn nu t'clllnaal mindcr W.1lcn dnn Vla-
mingen, Als de Vlaamse meerdcrheid en
bloc legen de Walen gaal ~1cJllmen. houdt
België op te bestaan, Je moet dat uus be-
perken 101 gewesten, gemeenschappen I"n
gem ..enten, waar hel vcrschil tussen meer-
derheid en mind~rhdd wel een kwestil" van
Ideeën is. Vier jaar is lang. enige korrektie
onderweg kan dOlaroij wd .langewezen 7jjn.
Panijen zijn daar op een vreemde manier
bang van. In ZwilSCrland zie je dat het net
ue politieke panijen zijn die het initiatief
nemen O/n een referendum te organiseren,.
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Vetoplus: een interview met Bert Anciaux

"Het wordt een verhaal dat Vlaanderen
zal doen bewegen"
Oert Anciaux liet zich de voor-

bije week opvallen. Hij 9"f zijn
[unküe als partijvoorzitter van

de valksunie op wegens politieke
zwaIlgerse/lap. /11 "egen maanden wil
hij een "iwwe alliantie uit de grond
stampen. Of hij daar liegen maanden
voor nodig zal hebben. is nog maar de
vraag; hij \Val'nauwelijks enkele da-
gen afgetreden of TriAngel en het
Centrum voor Politieke vernieuwing
traden al toe tot zijn platform. De
votksuntevoortiner met verlof over
paars, inhoud en Beethoven.

Veto: WatlNttktn/ paarJ voor u?
Bert Andaux: • Paars is voor mij een fun-
damentele verandering van het beleid. De
mens moel weer centraal Slaan. Het heeft
meer te maken met hct beleid dan met de
samenstelling. Maar natuurlijk is een ander
beleid slechts mogelijk als er een andere
samenstelling is. Maar als je aan paars
denkt. denk je mereen aan de liberalen en
de socialisten mei een noodzakelijk bind-
middel. de Volksunie. He! is geen garantie
dat je. een ander beleid krijgt als de libera-
len en de socialisten Jan de macht komen.
ol tic CVP met de liberalen. Je hebt een
blndmlddefnedfg. zuals D66 In Nederland .•
Veto: Is het dil! waM 11naartoe wil mrt de
VoI~lIl1ie?
Anciaux: .Ik wil naast de VU een burger-
beweging oprtrhren die in een alliantie met
de VU naar de ktcver Sla 111. Dele burgerbe-
weging moet staan voor een goed bestuur.
een gezonde ekonomie met aandacht voor
de leerkwalueu. een grotere betrokkenheid
van de mensen, en die vtaanderen in de
wereld moer uitwerken, Maar als we het
over D66 hebhen in de zin van onalhanke-
lijkc nonkcntormtsuscnc partij. dan is het
zeker dat waar ik naar toe wil."
Veto: U hebt lIulf UTS! laten ixjubûen op hel
VU·k~l11!1resen een IITek la/er trecët u af als
VOIJrlllttr. Is dal IITI eerlijk tor aal/fiel! van dl'
aktitl'e leden?
AndOlUX: .Ja en nee. Als ik dal gedaan
had lijdens hel kongres. dan was alll' aan-
dacht voor de jnhoudchjkc Ihernatjek te-
loor gegaan. lk vind dat je dat maar kan
doen al~ je pari ij erg sterk staal. Dus moet
je OOItdoen na l'en kongres. Maar het is l'en
evoluüe die 011 lang hezig Is. Wie mijn buek-
je 'Kinderen van de hoop' heeft gelezen
wisl waar ik mee bezig ben en W'HlT ik
naartoe wil,.
Veto: Gijltil u uw paruj mei op deu mallier'
U tksperrmtnturl maar til wit durft 'dt redder
mn dt VU' nos ftgen ft spnktll?
Anclaux: .Ik gijzel mijn panij helemaal
meu Bovendien ekspertrnemeer ik niet. De
panij slaat achter mij en geeft me de moge-
lijkheid om mei dil projekl bezig Ie zijn .•
Veto: ~ vu huft n'tnuns UI! aChltrball dit
urdu lradiriOllul flaminganrisch is. is dit vteu.
~I htl eens met uw standpun/m t1I vnnituwing?
Anelaux: • (geéksil~rd) Maar er zijn hele-
maal geen vleugels binnen de VU. Voordal
er een aanlal waren overgesrapt naar de
VLD kon je daar misschien nog van spre-
ken. De vu Is overigens helemaal geen
volgzame partij. Als ze hel er niet mee eens
waren, hadden ze allang van zich laten
horeo.s
Veto: HIN!gaat u tr werk bij het rlilbou\I.'tn van
dr alliant/t?
Anelaux: ..Ik ben daar dagelijks mee bezig.
We gaan werken met verschillende werk-
groepen. Er moel een koördinatlegroep ko-
men met daar versemuende Siltellietgroepen
rond. ZIJ krijgen opdrachten gaande van hel
organiseren van de administratie 101 inhou-
delijke espekreu. Dal moet de komende we-
ken uitgewerkt worden. Het is een horizon-
lale struktuur waarbij de eigenheid van de
verenigingen behouden blijft. Er moet een

struktuur komen, anders kan je niet naar
de verkiezingen slappen. Maar hel zal geen
traditionele partljstrukruur zijn. Hel is ook
de bedoeling met open vergodertngen Ie
werken, inspraak is heel belangrijk. Je moet
het duidelijk 105 aten van de VU. Oe panf
geeft mij de mogelijkheld om veel tijd te
steken om te komen tOl een onafhankelijke
alliantie .•
Veto: 1$ de formule van ten ~wegillg dit zon-
der partijstruktuur naar dt verkiezillgen Itapt
lIir/ \lfJOrbijgtstnefd? Ook A9alel' kampt lIog
studs mrt dat dilemma.
Andaux: .tloe het verder gail! evolueren
weel ik niet. Ik weel alleen dat we nu wil-
len komen tot een positief alternatlef voor
de verkiezingen, maar hoc he! zal uitdraai-
en weel ik echt nier .•
Veto: U krijgt ~'tlIIUIt n~/'Jc/lilltndt hoekrn kri-
litk dat dt alllantlt mlloudt/ijk "Timjl'OO/'Jltil

Heeft u ttn inhoudeltjke boodschap?
Anelaux: .Een goed bestuur zegt op zich
ai veel dat Is voor mij ook rechtvaardig.
held. Dal heeflook te maken mei een goed
werkende justitie. die toegankehjk en beo
taalbaar is en waar men niet te lang moet

wachten voor er uitspraak wordt gedaan.
Verder is dat een goede adminisnatie. Dat
je direkt geholpen wordt, weet naar wil' je
je moel richten en niet uren met aeemc-
ven aan de lijn moel hangen. Dat je In onze
geïnformauscerde wereld niet meer van die
ingewikkelde formulieren moel invullen
om te krijgen waar je recht op hebt. Je
moet dal automatisch kriJgen. Toen Brtue.
OIlSderde kind. geboren werd. zei een col-
lega me dal om kadastraal inkomen dertig
procent wordt verminderd. Ik wist dat niet,
maar wie weel dal nu wel? Je moel daar
een ingewikkeld tormulter voor invullen.
Dal moet loch automansch geregeld wor-
den. anders profiteren daar de mensen van
die hel ht'1 minst nodig hebben. Er lijn zo
nog veel voorbeelden. De mensen moeten
voelen dat het werkt, dat er geen vriendjes.
politiek is en niemand bevoordeeld wurdt.»
Veto: Et/! gtzonde ekonomie mrt oog voor de
lufkwalittit van dr mtns. u hetJ"'ttde pUilt.
Anciaux: «Iedereen moet toegeven dat
goed ondernemerschap een bron is van te-
werkstelling. Daar moet een goed klimaat
voor geschapen worden, geen overdreven
regdgeving bijvoorbeeld, Maar de ekono-
mie: moet ook haar verantwoordelijkheid

opnemen. We kunnen niet zomaar door-
gaan met het produceren van afval en die
maar in de verbrandingsoven steken. De
leefkwaliteit heelt ook te maken met vetug.
held, Dat heelt zowel Ie milken met biJ-
voorbeeld verkeersaggressie als met krimi-
naliteit. Ook het onderwijs is belangrijk. Als
wij konkurrenueel willen zijn Is dat niet
met Mee-jobs. maar mei kreartvuen en
vernieuwing .•
Veto: Hoe WUII dt kriminaliteit aanpekkrn,
wtlkt Idta/egit sthlli!1 achter dt aanpak val! uw
meuwe beWf!Jin9'
Anctaux: _Ik zie niel in wat dat mei ideo-
logie te maken heeft. Als progressief pcttu-
rus vind ik dal represslel moel opgetreden
worden tegen diegenen waar niets anders
mee gedaan kan worden. Maar het is even
Idioot te denken d,n men mei repressie alle
problemen van de wereld gaat oplossen. Je
moel jongeren een perspektief geven. jobs
aanbleden. verloederde "'-''ijken herinrichten
cruoverder .•
Velo:.,/n Ntduland is mell trots op dr hOfJt
tl!ll/erkslillillgsgraad, Mtn dankt dat aan vrl'l
deeltijdse jobs en aan winkekentra dit langtr

open blijvrn. YtrwtZen/ijkin!Jm waar D66 mee
uitpakt,
Ancteux: elk denk niet dat het een goede
zaak is voor de leefkwaliteit van de men-
sen. enkel voor de winstvergaring. Maar
dat is nu net wat ik bedoel met de verant-
woordelijkheid die de ekonomie heeft. Er
moet enige fleksibiliteit zijn; maar dat mag
geen vrijgeleide zijn. Ik vind dal D66 op
ekonomisch vlak veel Ie ver gaat .•
Anclaux: «Ten derde moeten we streven
naar een grolere betrokkenheid van de
mensen. Je kan hel wantrouwen van de
mensen ten aanzien van de politiek maar
herstellen als je ze een stern geen. en niet
alleen om de vtcr ol vijf jaar. Belangrijke
aspektcn moeten weer in hun handen ge-
legd worden. Hel organiseren van referenda
leidt tut een debat tussen de mensen. op
Straat of op karee. Hel mag natuurlijk niet
leiden tot Inspraakdlaree. Maar de bevol-
king is mondig en kritisch. De vertegen-
woordigingsdemokratie venegen woordigt
niet meer dat waar de meeste mensen mee
bezig zijn.e
Veto: Trn vierde bnpeeJI u htl thrma 'VllJlJndr·
ren in de ",rre/d'. VereÜ't dat homogmr bnwgd-
heidspakrtten. hl'l splitsen van dt sociale uker-
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htid?
Andaux: ..Nee, ik beoog hier niet zozeer
he! klassieke nationalistische discours mee.
voorat het Internationale aspekt is belang.
rijk. We moeten zoeken naar een soltdart-
teil die niet de eigen oruplooûngskansen in
het gedrang brengt. Ik droom al jaren van
een verzoening van hel nationalisme met
het internationalisme. We moeten enerzijds
niet opgeven wat we zijn. Maar je moel
ook je samenleving kunnen opbouwen in
een internationale koutekst. Het huidige
Belgische kluwen biedt wat dat betreft geen
gunstig perspektlef .•
Veto: Wal ~'tm'achl u ven de vo/9rnde
vtrkitzin!/tI/?
Anctaus: «we willen teil ander beleid, OUS
hel huidige beleid moet weg. Een Cvp·SP
regering moctl-onlllogelijk gemaakt worden.
toch zeker een"Dehaene-Tobback-tris. Ben
ander probleem is dat vcrhofstadr wel een
ander beleiJSwil. maar dat de meerderheid
val) de VLD er'gewoon wil bij zitten, met of
zonder een andere '<Ii$1e. Dan is hel belang-
rijk dal de VU-al1ian~ l'en voldoende grote
impaki heelt, ik mik op vijftien procent van
de stemmen me! de alliantie. AJs de allfan-
ue dan een akkoord lOU kunnen voorleg-
gen. is hel logisch dal de eerste gespreks-
partner de VLD van verhotsradr zal zijn. Uit
dal gesprek moet dan een echt andere visie
gepuurd worden. Vanuit die Sterke positie
kunnen we dan zelf kiezen wie die derde
partner zal zijn. Die derde partner zal spijtig
genoeg een rradntonete partij moelen zljn._
veto: U gaat er JUl vanun dal Ajaltv tot dt
alluml;t is 100ge/reden.

\

Anclaux: .(ongemakkelijk) Dat is natuur-
lijk Agalev haar probleem."
veto: Wrlke vrrenigin!ll'll ,OU U nog graag bij
dt allialllir hebbm?
Andaux: _Gij! veto als organisatie. S1U-
demenbeweglngen, sociale bewegingen.
ekologlsche beweging. de sociaal bewogen
knstendemokrausche bewegingen. Maar
ook ondernemers die de keuze maken voor
de kwaliteit van het ondernemen .•
Veto: Wij Mdattken. Gaat u binnenkort uitpak.
km mtl9,0lt namen van personen en VI'Tt11i-
9illgm dit zijn tot9tlrrdm?
Anclaux: «nat zal wel zekert»
Veto: ZoalsMargritl Hermans en Tom Lanoye?
Anciau.x: • Het is niet aan mij om die
mensen kenbaar te maken. dat moeten ze
zelf doen. Maar fikseer jullie niet op grote
namen, ik wil eerder kleine visjes. Hel
wordt een verhaal dal viaanderen zal doen
bewegen .•
Veto: Blijft u Iijl/trtkkrr voor de sellaat?
Andaux: dk zal wellijstlrekker zijn.
zeker? Ik weer het niet, ik heb mijn keuze
nog niet gemaakt. Bovendien beslis ik niet
atleen.s

•

Raf Gerlts
Hans Decleecq
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van de jaren t..chtig onder een CDA-rege-
ring. Het belangrijkste is dat de sooate part-
ners daar al konsrrukuef aan de toekomst
werken. Paars moet in viaanderen die ver-
andering brengen.e
Veto: Mog~1I wij zo bruut .ijn U st~lItn dat in
d~ SP Tobback Vt'rni~ulI';J/glil dt 14~9zit'
casaer: "Dat i~te bruUl gestekl. Ik ben niet
7.0 voor de stijl Tobback maar politiek in
Vlaanderen gaal steeds meer over de stijl.
Andaux wij de 'ar;:rogante meerderheid-
breken. Er is minder inhoudelijke kritiek op
(Ie meerderheid dan stilistische. Tobback
laat echter De Batseller en stevaen alle
ruimte om iets uil te werken tegen het
toekomstkongres. Overigens wordt dat een
inhoudelijk kongres. bij ons gaan er geen
personele verruimen; op het podium staan
zoals bij de CVP. Je moet het beeld van
'lobback een beetje nuanceren. Positief aan

men aan hel beleid, het liefst in een paarse
koalitie. Maar aan die regeringsdeelname
zullen een aantal sartkre voorwaarden ver-
bonden zijn. Wij gaan ons niet kapot rege-
ren.»
Veto: Watlilldm jul/ir van h~, bindend rrft·
rrndw,,?
Coenen: _Bij een referendum wordt wat
de meerderheid beslist wel. JOngeren lillen
per definitie in de minderheid. De meesten
van hen 1ijn niet eens stemgerechtigd. Zo
kan brtvoerbeeld een progre~5icl voorviel
zoals de lèg<llisering van softdrugs het dan
nooit halen. Bij een referendum 7.011 de wil
van de ouderen tot uiting komen om soft-
drugs h&el repressief aan Ie pakken. Ik
vrees dat 15ijm'n beslissingen een benouds-
gelinde reflex bij de bevolking vele moedi-
ge voorstellen ut-h1\Jiken._
Olerckll": .Hel bindend referendum kan

Vertegenwoordigers jongeren afdelingen politieke partijen aan het woord

"Er beweegt veel, maar er verandert niets"
Oet is niet de eerste keer dar ver-

tegenwoordigers van de jonge-
,..enafdeUngen ,"'an de politieke

paruien samen aan iin tafel genood
worden om te diskussieren over poli-
tieke vernieuwing. Oudgediendetl Raf
Vermeire (CVP-jotl,qerenvoorziller) el!
Dytan casoer (voorüuer JongsociaUs-
teil) traden voor Veto samen aall met
Stijn Dierckx van de Leuvense vujo-
,,{deling ell Bart coenen en Marjolijn
De Wilde, beiden veneeenwoaraieers
van Jong-Agalev-Leuven; de VLD-
jOtlgertll tieten zich node verentschul-
digetl. Wel aanwezig waren EWOIld
MOllbaliu en Jan Cornillie, die als
wöördvoerders vat! respektieveliik
TriAngel en 'Jet Centrum ,"'00'"Politie-
ke Vernieruving (CPV) i" hel brand-
punt van de politieke belangstelling
staan door hun pas aanqekondiqde
engagement in de vernieuwinqsope-
ratte van Bert Anciaux, Niet zonaer
trots melden wij 11 dar dit minikop-
stukkendebat IIU al zij" I/ut heeft be-
wezen. In het verlengde VOIIdit inter-
view u,·ud immers door de t-ertegen-
woordiqers afgeSIJroke/J om de krach-
teil Ie bundelen om een alternatief
oplossi"genpiJkkeluil Ie werken om
de jongerenwerkloosheid aan Ie pak-
ken. Als" äus straks sneller een jol)
vindt, heht 1/ ze "';ssc/JietJ wel aa"
Velo Ie danken.

Veto: Waarom zijn jul/ü ven TriAII.'Itl~IIhtr
CPV zo fIIrl t<,(.,d,apr ()p htr Imliatitfl'all Brrl
AII(I,lIIX (lm ttll platf(lrm ti Vlm1ltll'

Ewoud Monbalht (TriAngel): -we den-
ken al een tijdje na u....'er de vraag hoe sterk
een partiJ hurge .... aanspreekt. Er zijn voor-
stellen geweest van verhoîstadr en ook.
'dIlUÎI }Iel S;enja,d. maar nlemand durfde
uiteindelijk. benen de paniJslTuktuur stap-
pen. NClchlan~ IS het een noodzakelfjk----I...l.\\ aad want jt' merkt dal de burger meer
dan 0011 in polilick geuueresseerd is, alhoe-
wel slechts vier procent lid is van een poli-
tieke partij. Er zijn dus veel politiek daklo-
zen. De burger rnoet ingeschakeld kunnen
worden in de polltiek buiten de partijpoli-
lick. Ah Anciaux dan 70 een signaal uh-
zendt. dan 1110<.'1 daar onmiddellijk vanuit
de samculcvlng op gereageerd worden.»
Veto: Wal is jlllli( plaats bmnen dl VU of de
VU·plu$'
Jan Cornillie (CPV): .Wij hebben ahijd
willen werken aan politieke vernieuwing
over de partjjgrcnzcn heen omdat we vast-
stellen dat binnen de partijen mensen zitten
met nieuwe reeeen die te weinig aan bod
komen. Wij willen die mensen laten samen-
werken. Dat blijft ons doel bij Andaux en
in dat proces kunnen we misschien de
tnotor worden. We willen mensen die niet
In een politieke panij zlnen mobiliseren.
Die zullen meiler naar ons roe komen dan
naar een gevestigde paniJ._
Monballu: .We zijn dus niet bij de Volks-
unie gegaan. We stappen in een roemaue
die er los van staat.»
StlJn merckx (Vujo): «De vu-plus. dal
hjkt al,ol de volksunte zich verruimt maar
hel is de bedoeling dal de vu zich als één
fraktie opstelt In een brelere alliantie.x
Dyl .. n caseer (Jongsoclali<;ten): -wat is
het verselulrussen een alliantie fond de VU
en de vu lcll7 Voor mij hlijven jullie voor
een vernieuwde Volkvuruclijst opkomen.»
Cornllllc: .Het b niet rond de VU, maar
ernaast. We kunnen elk e('11t'ÎgC11pro-
gramme ontwikkelen, dat dan naar de
verklezfngeu lOl' op elkaar kan nfgesternd
rilken _
Velo: Er ij 11'''' "1.ltl9r~1I illh1.lllJrlijk~ b,.....'J·
>,"/tapBiedt dr fijl/ur .-'{IfC/auxdan VL'ldt.>tndt
g<l"'"llt$ I\,,'r jul/ir"?-
Monbaliu: .\Ve Mennen Anciaux en wc
weten waar hij V(lor staal. Viln grO((' ~ym·
lxl<llwaardt' voC)r (ln~ i~oovendien dat hij is

teruggetreden als parujvoornuer om zich te
kunnen bezighouden met die politieke: ver-
nieuwing._
Veto: Voor hl) zich urngtrok fag hrt dus af VQ.I"t

dat jul/ir zouden todrrdm?
Corni1lle: ..Er zijn al verkennende gesprek·
ken gevoerd voor hij zich terugtrok. Dat is
ook normaal. Hij kan toch niet zuruaar op-
stappen. Dal is allemaal gegroeid. Wij heb-
ben met het CPV en TriAngel aangegeven
dat cr duidelijk nood is om iets IC verende-
ren."
ner vermetre (CVP-jongeren): ..Er moe-
ten inderdaad een aam o1 dingen veroude-
ren. Maar de vraag Is hoe je die verende-
ring wil invullen. Veel mensen binnen onze
panij willen dingen veranderen. maar het
ligt vack moeilijk een konsensus te vinden.
Zodra je in het beleid komt, moel je keuzes
maken en kompromissen zoeken.»
tnerckx: _Natuurlijk kunnen al die dingen
nu nog niet vastliggen om de eenvoudige
reden dat hel doel van het projekt zou ge-
mist worden. Bewegingen die in de alliantie
stappen moelen loch tets Ie zeggen hebben
over de tnhouo.v
Veto: Ot 1'loamf:Jt:mdhtid I"andt \<'IksuIlIl is
\i!)(tr "I/Ht mlsschlm nt~IIO tudflIt?
Cornilllc: .Je hoef die Vlaamse kwestie
niet natlonaltsusch te benaderen, je kan hel
ook bestuurlijk benaderen Wel polltld zijn
te vinden voor een Integraal Iedcraûsmc,
ook de Volksunie.~
Dicrckx: «Het is niet zo dal alle mensen
die erbij komen zich moelen bekeren Int
het nattonaltsme. De term 'neuonausme' Is
bovendien zeer moeilijk Ie verkopen. ,,·Iaar
voor integraal Iederensme zijn veel mensen
te vinden en ol Je Je nu natlnnallst nocnu
ol niet. als je wil hervennen. zalzrch dal
moeten alspelen op hel Vlaams nlvn. Je Liet
gewoon dat er een ander politiek klimaat
heerst in vlaandcrcn en in weuoote .•
CiHat'l": .-Ik geitlOf ook wel In een Integraal
federalisme. of in termen als verandering
en vernieuwing, maar als je ze In de kon-
kretc praktijk van alledag gaat brengen, dan
rijzen problemen. Venaal dat integraal re-
deransme eens naar de Brusselse snueue.
Dan verval je automatisch in kompromis-
sen, veel mensen vragen duidelijkheid. Ik
vrees dat julhe démarche, hoc moedig ook,
onduidelijkheid brengt want jullie zetten
eerst de stal) en gaan achleral dtskusstëren.
Als jullie hel niet eens worden kunnen
jullie niet meer mei verhclsradt gaan koe-
ken bakken ...
Cornlllie: .We hoeven (Jok Keen I)ilrlij
meer met allemaal natlonallstcn of ~oci.11is·
ten. Vanuil verschillende achtergronden
kan men hel eens zijn over verschillende
stappen. We moeten natuurlijk tets hebben
dal ons bindt maar dat kan op basis van hel
maatschappelijk debat sowieso tOt stand
kornen.»
Veto: HM rtagurt mm bij Agaltv op hlt frit
dal $ommlgm van jll/iit /lChlrrball zich aan!l~'
trokktn votltn t(lt dl figuur Amiaux?
Bart Coenen (Jong Agalev): .VI,'e vinden
het jammer dat hel In de pers overkomt
alsof die mensen overgestapt zijn naar de
Volksunie. Wal gebeurt is. Is onduidelijk Ik
vind dat dil alles te snel ging. Men gaat nu
wel dtskusstèren. maar ik kijk liever de kal
uh de boom. De progressieve koppen moe-
ten bij elkaar gaan zluen maar het inhlauef
komt zeker niet enkel van de Volksunie._
Veto: Ot urm paars wordt Vi/milt Uil Neder-
lam/se ar/lltrgrond bij OIIS hU/I'I!rJ,hlllmd "'9t·
vuid. Hoe dom jldii~ da!.'
Cornlllle: .P"ar~ is het hcrortènrcrcn van
de politiek lelf. ln Nederland kan men
vermeewend regeren. Daar h dat kunnen
doorgaan omdat D66 het ontpkdflngscnarlo
doorvoerde. De PVDA daar is anders gericht
dan de SP hier. De PVDA behoort meer tot
aletrtsusch links. De soctate partners heb-
ben daar mei de akkoorden van W...swnear
de loopgravenoorlog bccindlgd .•
Veto: Wamlur :iJlI di.. akL ..orden ~·olllW..rsu·
"aar tr 9fkomm'
Comillle: ~Indcrdaad. dat was in het begin

paars is dal er een entoesiasme rond de
politiek gekreëerd wcrct dat we hier niet
kennen. Ik heb wel een aantal vragen bij
paars, bijvoorbeeld over de studieleningen
in Nederland ol als ik hoor dal Blair wil
beknibbelen op de uitkering van alleen-
staande moeders. teren we niet te hoog
oplopen met buitenlandse modellen maar
lel[ een eigen modeluuwerken.»
merckx: «robbeck sren dat hel strategisch
niet interessant zou zijn om een regering
zonder de CVP te installeren omdat de
macht van de cve-een veel te groot is, Niet
dat paars per deünruc anti-CVP moel liJn
maar paars betekent voor miJ loeken naar
pollüeke oplossingen die nÎèI door de zul-
len gedikteerd wordcn.»
vermetre: •we moeten loch oppassen die
zuilen Ie dlabollseren. Veel argumenten die
-u aanbrengen zijn dikwijls heel waardevol.
Welke koalitie ook aan de macht komt,
diezelfde groenrn zullen ook Ira("htl'l\ de
besluitvorming Ie temvloeden
MarjoJijn De Wilde (Jong Agalev): «De
politieke \ernieuwing lIIag /lIel afhangen
van de samenslelli.ng \""11 de kleuren. De
inhoud pri.meen. Agak\ \\11 graag deelne·

een heel zinvolle aanvulling zijn in een
dernokratte. maar dan moel het wel goed
uitgevoerd worden. De vraagstelling is heel
belangrijk. Die moet geformuleerd worden
door een tweederden meerderheid in het
parlement.s
caseer- .Als je over eutanasie! een reieren-
dum houdt. dan zal je pas de oude demo-
nen terug van onder hel Slof halen. Zo krijg
je nenneets op het spreekgestoelte en daar-
na de vrijzlnnige voormannen. Daarbij ral
je veel diskussie hebben maar daarna mOCI
Je lot een standpunt komen dal gedragen
wordt door een meerderheid van de bevel-
king. Als je te hard polemiseert, wordt dal
heel moeilijk.
vermetre: «Er is een vraag vanwege de
bevolking om meer bij de bcsluhvorrntng
belrokken te worden. Eén keer om de vrcr
Jaar naar de stembus gaan is te weillIg.
Truuwens wat stellen die verkiezingen nog
voor? Je kan niet eens de lijstvolgorde oe-
palen. Er is dus nood aan een meer recht-
srrcckcc vorm van demokratie. De centrale
\'faag daarbij i~: hoe krijg je rond een be·
paalJ iliIntal maa~happc1ijke thema'~ de
di~u»ie olan de gang"! Hoc krijg je de $a
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beweging? Ik voel wel wat
het korrektief referendum. waarbij

Ibestl5~lngt'n naderhand kunnen goed- of
afgekeurd worden bij refcrendum.s
caseer. _Allcs wal Ik hier hoor, krijg je

te horen op de D-Dag. bij verhofsradr
bij Andeux Het gaat enkel om lnstitu-
.nele hervormingen Dat is niet onbe-

langrijk, maar je gaat de huidige mentalheit
niet doen omslaan door enkel een paar
wetgevende initiatieven uit je mouw te
schudden. Als het daarbij blijft. riskeer je
dat de burger zich nog meer in de steek
gelaten gaat voelen. Want aan de grond
van de zaak, aan de inhoud heb je niks
veranderd. Je hebt enkel de verpakking
wat opgesmukt. Er beweegt veel, maar er
verandert niets. In Wallonië heeft ongeveer

I--__ -'elke partij wel elke andere al eens opge-
vrijd. Maar er gebeurt niks. Bovendien mag
je niet ouderscharten dat de polttlek op
sommige vlakken nog bijzonder weinig te
venellen heeft. Op hel ekcnomtsche gebied
kunnen de poli!id ook enkel toekijken als
kinderen in een dierentuin .•
Monballu: «De politieke partijen hebben
allemaal al eens aan elkaar gesnuffeld. Na-

luurlijk dat daar nleu van komt. Dat zijn
gewoon twee machtsblokken die tegen el-
kaar opbouen. ras als individuen over de
parttjgrenzen heen met elkaar kontakt op-
zoeken, kan er iets moois bloeien. en dal is
op dit moment aan de gang. En dat de poli.
lid geen macht meer hebben is toch wel fel
overtrokken. Ze moeten alleen op een art-
dere manier te werk gaan. in samenwet-
king met de ekonormscne betetosvoerders
om samen problemen op te lossen.s
Cornl1lie: «Bovendien werken wij wel
rond konkrcre punten. Stadsvernieuwing
bljvocrbccld, cell cosster dal al jarenlang
muurvast zh. Mllk-ubeh-ld, werkgelegen-
heid. ,l!leillaal zaken waarover bij ons druk
gcdlskussleerd wordt. Je moet enkel pro-
beren dil- nieuwe dlrtamiëk zichtbaar Ie
maken, zodat de mensen inzien dat er wel
degelijk ICh verandert. srcve sievaen beert
dat al eens gelegd- het gaat om hel onkruid
op het rronolr, Wel hoc komt hel dat zelfs
zoren eenvoudigs op )Ollll111gepleetsen niet
meer kan tlpgdo~1 worde;!? Dal juslhie zo
fel achterop geraakt is? Dat het ene banen-
plan na het andere wordt gcstart. maar dat
er lUeb wczcnbjks verandert? Dat de files

altijd maar langer worden? Hed! dat alle-
maal Ie maken met de Staatschuld die elke
degelijke Ingreep onmogelijk maakt?_
vermerre: «Konklusie: wc moelen komen
tot een efficiëntere beslultvörrulng. Neem
hel dossier van de politiehervorming. In
1990 W,lS er al een kommissie die vaststelde
dat er één en ander fout liep in de samen-
werking lussen de verschillende politiedien-
sten. Er is mks gebeurd. Nu is er een nieu-
we kommissie opgericht die net hetzelfde
gaat vaststellen. Zo verandert er natuurtijk
nooit iets. Daar ligt onze taak als jongeren
in de politiek __

Dterckx. .Jij behoort toch tot de grootste
partij van Vlaanderen. Doe er dan wat
aan.»
Vermeire: .Ik kan alleen maar zeggen dat
ik mijn best doe, maar het i~ niet gemakke-
lijk.~
tnerckx: eHet lijkt me dat jij je niet echt
gelukkig voelt bij de cve-
Vermeire: _Dat is zo.» (algemene konster-
n,ltle)
Oierckx: ~Als ik me niet goed zou voelen
bij de VU dan was ik hel allang afgebold .•
vermerre: slk herken me wel In hel maat-

schapllClijk projekt
van die partij, maar
het is jammer dal dat
er in de praktijk nfer
altijd uitkomt. Het is
een prohleem dat je
in elke partij wel
vind! Niet iedereen
zit altijd op dezelfde
golflengte. Maar .11s
ik uil de CVP stal).
wordt het probleem
toch niel opgelost?
Integendeel. het i~
helaugrijk dat de
vem reuwi ngsopcm-
tie ook ven binnen-
Uil doorgevoerd
wordt .•
CornillJe: .Dat kan
welzjjn, maar wat
hebben al die jaren
van interne druk op-
geleverd? Niet veel.
Het spijt me, maar
de enige druk waar-
voor parnjen bezwi].
ken is de elektorale.
Hel Is toch omdat
een partij als Agalev
elektoraal skoorde
met de mûtcuproble-
matlek dal het
milieu ook In andere
perujen op de agen-
da h geraakr.»
Veto: La/til Wt' eens
kOt/krert kijktll weer
jul/ir stam/ op het dak
van mltoude/ljkr ver-
lIimwill&. Jul/ir US!}'"
dal dl tranenplannen
niks oplt'V'Tfm Formu-
teer UIIS ren altrrt/atirf
om dr ljoll!lrrrll)lII'(rk-

/OO$hrid !}tvOt/ig Ir verminderen.
ccmüue: «Ik heb de banenplannen van de
versebutende partijen vergeleken. Uit·
eindelijk stel je vast dat iedereen min of
meer hetzelfde denkt. alleen is men bang
om dat toe te geven. De loonlast moet ver-
minderd worden. Wel. los dat op door de
energietaks Ie verhogen. De werknemers
vragen arbeidsduurverkorting. Dat moet
mogelijk zijn - misschien niet voor alle
sektoren evenzeer, maar goed - op een
fiskaal aam rekkelijke basis. MaM dnane-
genover kan dan wel een stuk neksibmse-
ring slaan. een els van de werkgevers. Zo
moellijk is dat toch allemaal niet. Nu blijft
lcdcreën op zijn lijn staan roepen zonder
dat er tets verandcn.»
Coenen: ..Er wordt nu hoog opgelopen
mei hel neeuse model. Ik vind dat geen
goed alternatlef. Alsje de werkloosheidsuit-
kering vat) jongeren afneemt of holveert.
zullen ze uiteraard wel een job gaan zee-
ken, Maar dat rs een represstet optreden en
dat kan nooit de [ulsre mouvauc zijn. Die
jongeren zijn nlet gelukkig met hun nieuwe
job. maar ZJ:. moeten ie wel aanvaarden,
anders hebben ts: niks, Er moeren mogelijk-

heden geboden worden om ('('11bijkomen-
de opleiding te volgen. maar een veepltch-
tlng demotiveer! al gauw. Er moet een beo
paalde zingeving zijn._
Cornillle: _Nieuwe jobs worden vaak ge-
kreéerd in sektoren waar de opleiding zelf
nog in de kinderschoenen staat. In det op-
zrcht vmd ik het gerechtvaardigd dat de
overheid daar een beetje druk achter zet
om jongeren te stimuleren .•
casaer: «Maar zorg dan voor een posnreve
druk, bijvoorbeeld door een premie uitte
keren, of door een zekere jobgarantie te
bieden. Dat vind ik heel wat beter dan wat
Miet Smet (minister van Arbeid, CVP) nu
van plan is. Zij wil het geld afpakken van
wie geen werk vindt om daarmee de oplet-
dingen te ûnanderen.s
vermetre: .We moeten eerst aan de jonge-
ren wat tijd geven om hun weg te vinden,
zodat ze niet vlak na hun schoolcarrière
onder druk komen te Staan om een job te
zoeken voor de rest van hun leven. Vervol-
gens moeten wc ook proberen om een di-
namlek over Ie brengen bij jongeren zodat
ze eetr reu opstarten. Zo kreëer je vanzelf
jobs. Ten derde kun je bedrijven snmuteren
om in hun midden de mogelijkheid Ie bie-
den om jongeren te begeleiden naar een
job. Bedrijven moelen dus ook een deel
van de verantwoordelijkheid dragen. Ze
kunnen niet verwachten dat ze Jongeren
zomaar van de arbeidsmarkt kunnen pluk-
ken die onmiddellijk inzetbaar zijn. Ten
slotte moeten we extra aandacht besteden
aan dt'Olaaggeschooldell die moeilijk aan de
bak komen. We moeten hen stimuleren
zich bij te scholen. eventueel als ze hun
oplcidmg nlct afgemaakt hebben hen weer
op hel julste pad letten.
ceseer. «Er wordt nogal snel gezegd dat
sorruulgcn niet willen werken. Dat Is een
kwestie van atthudc. Als je langdurig werk-
loos blijft vcrnes je een groot stuk van Je
weerbaarheid en je motivatie. Dat mensen
zich dan gaan nestelen in dat systeem Is
eigenlijk maar normaal.»
vermetre--etk heb het gevoeldat we hier
allemaal op dezelfde golflengte zitten. Mag
ik daarom voorstellen dat we van de kerst-
vakantie gebruik maken om de koppen bij
elkaar te steken en een aantal maall'egelen
op papier te zeilen? Miet Smet heeft een
voorzet gegeven, laten we daar nu op pro-
beren te antwoorden en zelf een inhoude-
lijk onderbouwd alternatief te formuleren .•
(overal instemmend geknik)
Veto: Om arbtid tt kreir(ll hth je tkot/om/uhl
9n~incd/!J. EkDnomislht !JrMi btlastlret milim.
HM los je dal op?
Cornllllc: _Het is perfekt mogelijk om eko-
norruschc groei los te koppelen van milten-
belasting. Op lange termijn ZJI een triveste-
ring in een ekologlscher bedrijfsleven 7elf~
leiden lot meer ekononuscbe groel.»
caseen ~Men beert het op Europees nivo
dan over de Iaktor-vterbenaderlng. Zij wil-
len tegen 2020 een zelfde nivo van wel-
vaan halen mei wel vier maal minder ver-
bruik van grondstoffen en energie. Dat kan
enkel gerealiseerd worden door massaal Ie
investeren in schonere technologjeën. Het
probleem is dal [e niet kunt verlangen dat
Europa alleen die dure investeringen op-
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legt, want dan benadeel je de bedrijven hier
tegenover de rest van de wereld. Dal was
trouwens ook het probleem van xyoto: als
de Verenigde Staten niet meewillen, gaat
het feest nlet door .•
Coenen: «guropa moet zich niet verschut-
len achter Kyoto. In Belgié hebben ze niet
eens geprobeerd om de uitsloot te vermin-
deren. ondanks alle beioüen.»
casaer: •Belgie is altijd de eerste om met
alle plezier van de wc!reld een mrnistenêle
handtekening onder een verdreg te zetten.
MaJr dat verdrag uitvoeren. ho maar,e
Vermelre: «Je meet ook kijken naar de
kwaliteit van her teven. Er wordt ons een
overmauge konsumptie opgedrongen om
de ekonomie draaiende te houden. Waarom
heelt een geztn twee auto's nodig? waarom
moet er ,lke vIII jaar een nieuwe video
slaan? venochfçnd was er iemand van het
witgele kruis op de radio die zei dat ze
twintig rumuren per patiënt hadden. Twln-
tig minutenroat is een soort van band-
wl:rkgezondhefdzorg geworden. Daarin kan
nog veel geïnvesteerd worden, en dal zorgt
ook voor ekollomiscJk: s-roei. De overheid
moet niet al die jobs voor haar eigen reke-
ning nemen, maar kan een klimaat schep-
pen waarin het bedrijfsleven zich op een
menswaardige manier ook in die sektoren
manifesteert .•
ccenen: «Nlernand is tegen een beter ml-
üeu. maar afs puntje bij paaltje kerm voert
de CVP geen klap uit. Dàt is de verzuiling .•
Vermelre: elk voet mij niet geroepen om
mijn panij te verdedigen. maar het ligt toch
allemaal zo slmpel niet. De verbraudlugs-
oven van Wilrijk i~ toch stllgélegd. M.ieke
Vogels heelt als bevoegde schepen drie jaar
lang niets ondernomen. Nochrans kende ~_e
het dosster. AI~je deelneemt aan de macht
moet je kompromissen sluiten, zo eenvou-
dig is dat .•
casaer: .In de SP ligt dat ook vaak erg
gevoelig hoor. als het eroJl aankomt om
voor het milieu te kielen of om job) te
redden. Het wordt heel moeilijk als je een
bedrijf als Ca-va-Seul in Vilvoorde moet
gaan sluiten om milieuredenen en al die
mensen op straat komen te staan. Zo'n
verbrandlngsoven sluit je al heel wat ge-
m.!lkk~ljker, daar werkt ocharme twee man
en een paardenkop. Bovendien sflt'elt bet
gezondheidsaspekt daar veel tastbaarder,
AI~ heel die wijk in Wilrijk rond die fabriek
kanker krijgt. heb Je een probleem. Als je
de bodem vervuilt of afvalwater in een
rivier loost belast je het milieu evenzeer.
maar dat is heel wat minder zichtbaar.»
Cornlllle: «Klept, maar je moet beseffen
dat die bedrijven die vandaag zwaar inves-
teren in milieuvriendelijkheid over tien jaar
niet zullen tnoeten sluitell als de-anderen
voor hel blok komen te staan.»
casaer: -ce maar eens als vakbondsatge-
vaardigde aan de fabriekspoonen tegen je
mensen vertellen dat dolt de konsekwentjes
7ijn van een ekologlsche politiek. ze zullen
je graag zien komen. Dal is de politieke rea-
liteil._

Hans pectereq
Bart zeekhout

lenze
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D66 over de,paarse koalitie in Nederland

"Geloofsovertuiging en politiek moeten
uit elkaar getrokken worden"
.,

inds J 994 is ;11Nederland het
paarse kabinet een feit. De
linksliheraien, D66, vannen er

een koalitie met de VVD, de 'konser-
vatieve' liberalen elJ met de PVDA, de
söciaatdemokraten, Dal betekent dat
voor hel eerst deze eeuw de kristen-
äemokraten (CDA) in de oppositie-
banken zitieiJ. Velo9;'19 lIaar de
nveede Kamer ;" Del! Haag ell sprak
er met de vice-fraktievoorziner van
D66, Roger van Boxtel; over het meest
populaire kabinet sinds de Tweede
Wereldoorlog. net ekonomtscne sukses-
verhaal en hoe de milieuproblema1iek
daar keurig ingepast wordt.

Roger van BOKtel: • D66 is opgerlchr in
1966 als reaktie op de verstarde poliliek
van die jaren. Toen trad de politie hard op
tegen dl' rellen In Amsterdam. Er heerste
bij de politiek een houding dat iedereen het
gezag moest gehoorzamen zonder vragen te
stellen. Daarop kwam als legen reaktie eerst
een poliueke beweging en daarna de partij
D66. De beweging is opgericht als een groe-
pering die rildikale demokrartserlng wilde
want de burger stond te ver af van wat de
overheid hem oplegde. Vervolgens hebben
we een vrij wisselend bestaan geleid; soms
groeiden we en soms werden we kleiner .•
Veto: TOljullit politiekt doorbraak bij dt
w:rkitzin!Jw l'an 1994.
Van Boxtel: .066 heelt haar hoogtepunt
gehad In 1994 toen we een enorme ver-
kiezingswinSt hebben gehaald: we gingen
van twaalf naar vierentwintig zetels in de
kamer, naarmee hebben we voor een fun-
damentele doorbraak in de Nedcr/ilndw
politiek kunnen zorgen. Oe drie hoofdstro-
men waren vroeger op de eerste plaats hel
CDA daarnaast de PVDA en de VVD. In
1994 kwam tussen hen dat vervelende
clubje van D66 te staan die een aanzienlijke
machtspositte hadden verkregen. vervelend
in die zin dat vanaf het begin van deze
eeuw. de politiek altijd gedirigeerd werd
door het CDA, de kootesstoneten. Ze aoch-
ten ofwel hun meerderheid bij de PVDA en
al~ dat een tijd niet goed ging. bij de VVD.
Ze moesten dus altijd wel een partner ZüC-

ken. maar zl] bepaalden wie hun partner
werd. Toen wij die vierentwintig letdS
kregen. hebben we een doorbraak van die
kontinue machtsfaktor geelst: we hebben
na de wrkiC7ingen de poot slijf gehouden
lot de nieuwe paarse koalitie er kwam .•
veto: Httft de n;tlll4"t !wlJfilit nu vier jaar la!tr
ook wtrktUjk lot vtrnitUlt1nfJtn gtltid?
Van Boxtel: elk denk hel wel. Enquêtes
bewijzen dal de Nederlandse samenleving
dit kabinet het meest verfrissende kabinet
vindt sinds de 'tweede Wereldoorlog. Dal
heeft te maken met de srljl van de paarse
koalnse. de open manier van regeren. SOm-
migen verwijten ons dal we nel als in de
vorige periode nog altijd aan torentjesever-
leg doen. Daarmee bedoelt men dat de pre-
mier en de Irakrfevoorzlner in een torentje
alvast voorkoken wat er in de ministerraad
en daarna In de kamer moet gebeuren. Toch
Is dil volgens mij verleden lijd en Is er veel
meer een uitwisseling van standpunten .•
Veto: Zijn dil dan nirt terder vormeiijkr l'tr·
nitllwi"!lw. mrt bnrtkking lOlde manier va"
beuuren. dan inhoudetijkr l'tralldtringm?
Van Boxtel:dk moet toegeven dat dat
veereer vormelijke verwezenlijkingen zijn.
Maar het heeft wel rot inhoudelijke veran-
deringen geleld. kijk maar naar het eutana-
stedebar. De paarse koalitie heen in zijn ge-
heel een nberaïere opvatting over cuteueste
dan hel vorige kabinet. Het Is voor 066
altijd een doom ln het oog geweest dat zo-
lang de kontessjonelen regeerden, er nooit
een goede eutanaslewetgevlng 101 stand
kwam. Ze hebben een ncodkonsrruktfe in
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de regelgeving bedacht waarbij ze naar bui-
ten konden zeggen dal eutanasie eigenlljk
niet mag, maar dat hel met wat omwegen
wel kan. Wij vinden dat je dil beter moet
regelen. In de kern Is onze houding dat als
de mensen eutanasie willen. het moel kun-
nen.»
Veto: Sommigtfl verwijten 11 nin paars llet/oc!J
lt zijl'. Eutanasie staat nog sluds in /Iet strafwet-
botk til ülzakf drugs neenu dt ft!]frblg eerder
een slapjt lenl!J.
Van Boxtel: _Het debat over eutanasie is
nog steeds nrer afgerond. We hebben een
stap in de goede richting gezel. maar we

werkt op het ekonomlsche beleid dat onder
premier Lubbers al gevoerd werd. onze
rnmtstcr van akonomsche zaken Weijers
(D66, heeft de ekonomie wel verder gesti-
muleerd, nog meer ruimte gemaakt voor
jong ondernemerschap en verder aange-
drongen pp lastenverlaging zodat je nieuwe
a rbeidsplaaësen krcëcn. Omdat we de erge-
lopen vier jaar zware inspanningen hebben
gedaan om de ekonomische groei te facilite-
ren, krijg je nu een zekere herijking waarbij
je een aantal sociale vraagstukken terug-
krijgt. We groeien bijvoorbeeld naar een
vierentwintigurenekonomie. Produktiepro-

proberen nog verder te gaan. Inzake drugs-
beleid hebben we geen stap terug gezel.
Dankzij dit beleid is er bijvoorbeeld ruimte
gekomen voor gratis herorneversrrekktng.
Maar het is vooral onder internationale
druk dat we niet verder kunnen gaan.
Frankrijk - een niet te onderschatten
macht In Europa -Is radikaal legen en
ook Dohaene neemt een halfslachtige hou-
ding aan. We hebben aan de andere kant
ook invloed op het internationaal beleid.
De Duitse Lànder nemen onze stellingen
over. maar het Is de federale overheid die
dan weer vindt dal ze Ie ver gaan.e
Veto: Vanuil hel builtn/ilnd krij!J1Nederland
fojbttui9i"!Jtn voor haar t\'tmvidtrigf in !Jrofi-
rndr tlamomÎt. Paars kan dat rUkst1IOCh"itt
ht/mlaa! aan zifhu/f lotsC'hrijvtn?
Van Boxtef: _Ten eerste ben je voor je
ekonomlsche beleid altijd voor lachtig pro-
cent afhankelijk van wal er Europees en
mondiaal rondom je gebeurt. Ten tweede
moet ik toegeven dat paars heeft doorge-

cessen gaan vierentwintig uur pcr dag door.
mensen willen na zes uur nog naar de win-
kel kunnen en dal schept nieuwe vragen.
Je ziel een Ilekslblliserlng van de arbeid.
Mensen werken niet meer hun leven lang
voor één baas, en je ziet een toename in
utuendbanea. Al:; je zo'n uitzendbaan hebt,
heb je weinig rechten. geen goede pen-
sioenrechten en geen goede regeling voor
ziektekosten. Dat is het paarse kabinet nu
aan het repareren.e

MEen ander voorbeeld betrelt de volks-
gezondheid. We hebben geprivatiseerd in
de sodale zekerbeid en hebben de finan-
dele verantwoordelijkheid voor ziektever-
zuim teruggegeven aan werkgevers en
werknemers. Hel effekt dat je dan krijgl is
dat de werkgevers hun werknemers dan
ook wel onmiddellijk geholpen willen zien
in ziekenhuizen en ze de wachtlijsten om-
zeilen. Maar dat verdraagt ons sociale svs-
leem van de gezondheidzorg niet wam
daarin kennen wij geen voorrang. Dat zijn

nu de spanningen waar we de komende
perrode mee komen te stoeten .•
Veto: Etl! tentraai bt!Jrip bij paars is tkon%-
git; htt vtrzotntn van tkOI05it mtl tkOnomlt
Een nobtl UI/!Jllngspunt,maar uirri"áelijk haalr
dr tlwnonllt loch dt ovtrhand. IX luchthaven
Schiphol wordl uitg~brtid en dt ~luidsnormm
m01Jin nog "ttds owrsdfrtdtn WOrdtIl.

Van aoxtetawe leven in een land van
vijftien miljoen inwoners op een klein
grondgebied, waar hel SIreven is om een
paar dingen in evenwicht re houden. Ten
eerste dat iedereen brood op de plank
heeft, dat krijg je het best met een baan en
in een leefbare omgeving. Toen de paarse
koalitie van start ging, werkten er anderhalf
rnlljocn potentiële werknemers niet. Hel
grootste dfeJ wilde wel werken. maar vond
geen job,baarnaast hebben we een aantal
ruimLclijk~ vragen. Omdat ons land zo
dichtbevolkt Is. hebben we infrastrukturclc
problerfeu waarvoor grote beslissingen
moesten genomen worden: de aanleg van
de Betuwelijn van generdam naar het
Duitse aclnertand, de aanleg van de Hoge
Sndheldslijn (HSL) van Parijs naar Amster-
dam, en de uitbreiding van Schiphol. Aan
Schiphol hangen naluurlijk grote ekonoml-
schc belangen vast, maar er zit ook een
milieukeerzijde aan. Wat ik jammer vind is
dat wc er niet voldoende in geslaagd zijn
om de burger duidelijk te milken dat wij
niet alleen bezig zijn mer groei van de
ekonomie. Dat lijkt wel zo omdat we niet
akkoord gaan met de milieubewegingen,
die zijn erg lang op een traditionele manier
oppositie blijven voeren tegen de noodzaak
van beslissingen zoals Schiphol- maar
daar komt gelukkig verandering in. r'e
hebben de laatste jaren al heel wal gèn-a-
1iscerd. kijk maar naar de mllteurechuolo-
gi<;ehe vernieuwingen van het bedrijfsleven
ol de reduktie van de uttstoot.»
veto: Er word", slerds meer IW9tn aall:Jèlf9d
omdat onder mur de IW!JtItnaar de Ramisftlii
tl1lcl zitten. Vorigewuk lvt7d aangtkolldi!Jd tlat
hrt trrrnrtiu'l duurder Ivorolt Uiteilldtli;k
Zlvidn /1 IlKh mor de bttolliobby.
Van eoxret.conzrn. wij kiezen niet voor
de betonlobby. Ik vind het ook een ramp
als ik van mijn woonplaats naar Den Haag
anderhalf uur moet rijden terwijl ik er zon-
der files maar drie kwartier over doe. Dan
moel je dl' weg kunnen verbreden zonder
daarbij te vergelen om het openwar ver-
voer Ie verbeteren en versnellen. Er zijn
plannen om een superlichte metroverbin-
ding tussen de stedelijke knooppunten aan
Ie leggen. Om het milieu te sparen, willen
wc de HSL door een tunnel onder het groe-
ne hart laren gaan. We kiezen voor die tun-
nel onder ILC(groene hart omdat we een
snelle verbinding tussen Parijs, Brussel en
Amsterdam noodzakelijk vinden. Als we
dat niet zouden doen. zeg! heel Europa: je
bent zu in Brussel. maar als je naar Amsrer-
dam muet dan is hel boemelen. Ik laat me
door de klassieke rnilieulobby niet in het
detenslcl drukken. Wil je de duurzaamheid
van je landschap en je lcelomgevmg kun-
nen realiseren. heb je ook groei nodig. Als
wij geen groei realiseren. dan hebben we
geen extra Inkomsten die je voor een groot
deel naar het milieu kan laten doorvloeten.
Dan ga je bevriezen, dan verbeter je niets .•
Veto: IXnkl u dal een paarst koa/îtÎt in Btlgil
",ogtfijk i$?
Van Boxtel:.lk ken Belglê onvoldoende
om een uiigebreide analyse te geven. Maar
ik denk dat België toch tradlüoneel een
sterkere binding heelt mei de konfc:ssionele
partijen dan Nederland en dal die konfessie
dieper geworteld zil iü de samenleving.
Hoewel ik ook denk dat er zeker ook bij de
jongere generatie verandering in komt.
Maar voor het realiseren van een aantal
bcletdsdoclcn kan het positief zijn als je de
traditionele partijen een stapje terug laat
zeilen. Het is voor de reinigende werking
van de demokratie niet goed als één partij
ellenlang een machtsposüle claimt. Ik denk
dat het voor hel CDA heel verfrissend is om
een paar Jaar oppositie te drijven en daar-
voor is vier Jaar te kon. Ik ben niet aral-
konfessioneel. maar ik vind dal geloots-
overtuiging en politiek uit elkaar getrokken
moeten worden.s

Raf cents
Sofie oversujos
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Hoe de Jong Demokraten tegen paars aankijken

"We vinden wal we vinden, en komen
daar ook voor uil"
al' basis va" het paarse kabinet

in Nederland werd gelegd door
de politieke jOllgenmorgllllim-

tie). lil 1992 kwamen de jOligereliaf-
delingen van de VVD, PVDA en D66
samen om een paars ontwerpplan Ie
maken. nt'ce jaor la'er zagen de JOll9
Oemokraten (JO) tiaar moedemartij.
D66, ;11 de koalitie stappen. Alldor
Admiraal (JD) verduidelijkt de relatie
lussen de JO en D66 en onderwerpt
die laatste en de rest Vil" het paarse
kabinet aal! een kritische blik.

Andor Admiraal: _De JO is opgenchr in
1983 en been vtijzinnlg-demokratische
jongerenorganlsane. Dit mereen in tegen-
stelltng lOt D66 die ruc een bepaald KC-
dachtegocd aanhangen. D66 i~alujd Wilt

angstiger om lidlll'lI een land up Ie plak.
ken, Dal komt (U11(.I.:1Iin de jaren ~e~!ig.
toen 066 weid opgerll..h, er ver\larde idco-
10000i~cheverhoudlngeu waren, Ol' ~odah~-
'en, krtsrcndcmokraten en de lilx'ralen rie-
pen 11111 hl'! h.Hd~1 d,ll le de waarheid in
pMhl hadden en 7l' ~illl<l'n daar nogal
krMllpJlh'i)oC mee om Oe \)prkh'iu!; van
066 W.l' daar CC'1lk'gl·nrl·Jl..tle op Dat i,
ook de reden waarom D66 er nu-t voor uil
durft tt' knmcu dat n: c tijviunlg-drmokra-
nçch ziju. Bij tI<- JO UUl'1lwc dat wel. ..
Veto: H,~ ilfl',/IIkdl,11.. ;:11'1<Ir JD I',m 066:)
Admiraal: "\Vl' liJn en kc-l g('ii"('n:1 ,lan dl'
p.-.nij, \\'.11 Ie nlal..el\ IU'dt nu-t hl" \PHTm
val h Hllieril1g. Je krijgt 11.1\tinillld,'rin!;
or hel mOlllt'nl dM Je l'rh'nd ~'"rul door
_l;CI~HII ~I~l:ilDj,j.I,;.Il.,jU:.l\,'~~

~_, ,zI)" in de 1'wtt~ K.lIncr, Wij zIJn <Iu~.11'
jtJn~t'a'nl,r)o:.lni<;'UI(' verboruk-n dan DM"

,ar daoIr hnudt hel ouk hi,na nu-c (ll',
Politiek Tijn IW re l'I,Hllhg, \Vl' vinden wal
wc luult-n en komen d.tIH ,.ok \,.ur Uil,
mei name ab \\T I-.rilid, Ilt'htwn t'P DI,ó
\1.1ar IH' hcbl .....n gt'('11sll'nunhl binnen tk
partij, W,' lu-hbe-n wel lwd vruchtbare I..UI1-
II«nt<lIidllj",'nkolll'lt·n. D.lI )o:d....urt lip 10-
1..<1.11en n.llu,n,l,ll rnvo .......11Wl' lil 1l1,ku~~J("
g,1,Hl 111\"1l"lk,l.lr en het een ('11ander van
l'll-...l.lr""'TlI,'I1l,'ll 111dit, lin h.:ï!1v!t,t:d~'1\
wc dk.l.ll wd. 111.1.1111'\' l'hj\('11 ,(·It,t,llltli~ .•
Veto: I'ijn oT I/)'cr> JI,' .I,',',-,lr,'IIh'l/ 'I<I,Jr[)(J6"
AdmIraal: .\Vt-lIli~, \\T llt"bb"11 IWt't: 111('11-
'l'Il dil' nog lid fijn \.In tk 10,'1\ di" hu()~
\la,11I 111lk ,l(I\'i,',lij" '0"1' d,' 1\\'ecde Ka-
IIlt"T_,\-1.1.:11J,1I1tk i1ll,i<'n' "Jnl/lin cr ouk
JD'l'T'! ,he op g,·l11l·,·llll·hjJ.. IlIVt' \t'vr Jllde·

re panijen aknef zijn, Wij zjjn er nk, (lP
gencfu om een politieke mach, Ie worden,
maar om een lormiilg~imti1uu, Ie zijn, JO
wil primair mensen kennis leren maken
rn~1hel politieke spcltcrwjjlhct bij 066
gaal ()JII Iets te l>erdken,.

Verbolqen

veto: H~r paarse k<lbill~1 suil ;:irll vrijwmrgif
"p dan htl wrigt, maur ontkent /egtlrlktr/l;d J,lr
htt ilIlllklrriktJal is.
AdmiraaJ: .Het is mderdaadnoon de bc-
doeling geweest van de paarse kealith- om
antiklerikaal Ie Zijn, maar wel om mensen
meer vrijheid te geven, wat ecu heel posrl-
ncvc gedachte is. Waar Ive dan wel vcrbol-
gen over zijn, i~ dal hel paarse kabinet hl'!
CDA probeert IC irmtcren. Een voorbeeld
hiervan is hel randschnf 'God 7ij mei on~'
op de euro, De Puropc-se ]111l1hter~hadden
de afspraak gemaakt om ri"twhje~ op de
rand van de euro 1(' zenen 70dat blinden
dee goed zouden herkennen Tnch stond het
paarse kabinet erop dal er, 1]('1dl~ op dl'
gulden. het randschrjft 'God Ilj 1I1l't(ln~'
kwam. Hel is een punt dal prakttsch niet '"
belangrijk Is. maar het i~ wel l'en princi-
piële kwestie \V,lIl1waar ~I.l je dan al~ kahi-
net dal 1111'1uügact van til' bevounh-ling
van een bepaalde rcligu-uzc ~t'mtl'll~dl,IJl,
Op dat moment moer j,' l'en duilldilk
pmilie mnemen ,'n ""I-. nlN h.:rng 7ijn vuur
hel vcrwijt dat ji.".1IlIil-.krika.ll IX'm WJIl·
neer Je ni,'\ pleit voor 'Guot lij nu-t "11' I>p'
de euro. "Vel mu,'t je ervan Ul!g.1.l1ld,11.....,.
in een rnulnkuhureh- 'i.lnll'nl." ing liUl'n •
VctQ.:

hoe je een oplosstug voor hel nulfenpro-
bleem kunt vinden die 00" werkr en een
draagvlak heelt Wam je kunt wel zeggen
tegen dl' mensen dal ze morgen hun auto

thuis moeten laren. r-----------------------------,
omdat dat gued vuur
het mltk-u is, maar dal
werkt nlet.»

«êcn voorbeeld
van hoc het wel moel,
lijn di."verhandelbare
emlsstercchten, Dal
berekern dal je ekoao-
rnische middelen in-
troduceen om ror een
ekologtsch beleid te
komen, Dc overheid
~tt'h voor dc bednjvcn
een maximale UlI51001

van milieu-onvriende-
lijke stoffen vest. Aan
die 111 txtoot hang je
een prijsk4.mJe vast.
1).11hl'drijf waarvoor
die uustoot hel belang-I
rijl-.~t i~. 1...111 de crrus-
vlercchten kopen. Op
di,' rnanier gee! je
milieu ee-n ckonomt-
~dw waarde nn dwing
J" d,' bedrijven met
rmtreu rl'kl'nin)< te
houden mei tie mtdde-
kil waar 7t' ge\<lehg
voor 7ijll .•
Veto: Kr;,-o//J~k"'HlI-
mem ,...,k J" "rdr<ldll vm

Admiraal: eNer omdat deze koahne een
blauwe en rode komponent heeft, is dal iets
wat dit kablner goed kan regelen, Tegen-
over Ilekssbtltserlng van de arbeid staan
natuurlijk ook rechten van de werknemer
en die twee moeten l(dijk opgaan, Een
zwakke gruep binnen onze samenleving
zijn jongeren. Studenten hebben een mini-
mununkumcn en ner die mensen willen
graag .~ avonds en in hel weekend werken
en dal is nu mogelijk. Fkksibi1iorering bete-
kern niet dal iedereen dadelijk in de markt
heen en weer geslingerd wordt en berekent
zeker geen verzwakking van je positie.»
Veto: In Jr r<'i'ill!!l('tI vatten j/II/ie linr!} vall

•

:at:'

Admiraal: ~Het .~ llalUurhr:' l11a"kdijk om
11.'~~t'n dat p.-.ar\ 71jn mih,'ug,'/it-tll ver-
li,..,t op een momcru dal h,·ll\.,J.u~ I-.allm,'t
een be~Ji~'lI1g uccnu tlll' hel nulu-u nie-t n-u
goede komt ,\1.-..-.rIH' Ill'lI wel een HTk\
\.111ht;~lh~!Ilgl'l1 \\'JMhll jt' I" ,1!l'rJ.:rgl \\at
er legl'nOH'r vtaat. BIJ .lt' I[) lu-hl...-n \"-'1' t','11
Ullg('\1 erkt .dei."ove-r ','konnlnglt' de \ ('1
7<wnin)<~~11ekouonne en ekol,,~k O]llw,
lllOllll'llI dal jt' milit'u ,'11,'I-.o11ol11i",'I~
It'gl'nlllTr dk.lar lIil )<.1.11'lwl;-l1 in d,· lin
V,JI\alk\ voor Il("t lllilieu ('11Il'~t'll Ik ('I-.o-
uomÎl'. ddt jt: Im:h ht'l t11l<lt-r~l'il.,I.' 1110,'1
lil' lo,__k g,lJn IIJar milit-II\ ri,'nddijl-..t, wij-
Lell \Vd~rop je jt' ,'kOlItlmi,' I-..unt il1licl1l"I1.
Dal I-.linl..lhe,'1 I!lt}(l1maartl.l' i\ n~tu\lrlijl-..
e('n lange wcg om te ~ailn WolIllj~' mUt__l
!ll'el jt' el-.ollomie (1I1lj.\<wil·llIk' r.:r.lgh

Admiraal: -ae
, kabinet 'Heeft naar
rv t'kOllulngi'-l'ling
van hel t ...·I.h1in~'(I~·hd; dl" lavren up dt'
arbeid worden verschoven naar de 1.I~tt'll
1'1' het milieu z"dal arbeid ~"l'dk"l'er
wordt Hel h een idee WJJr iedereen hel
~nd Illt'e e{_"n~kan Lijn, maar hel vergl LU
\ cel mociu- urndat je de hch- I'ntaandt'
'UII"IUllr l'n ekonnnue m"tl "l11hui~l'11 en
doll )o:a.llnil·t lU m,1dr in \'icr j.-.aL P<lar\
lll'dt Iwt I>l.'Wifll'konulogit, IIJdr \lnH' 111('·
I1ln~ n"l> It' \veinil-! ingl.'l'uld, Jll,l.Ir Illinl\ler
van l:I-..lllll'mi~dll' Zakell Wdjl'r\ 106(»
w,'rl-.., cr wc! ,1.111.•
VNO: Bril <lIldat wnTIIJ"rill.'l ill h<'lI'Á"II<!mi·
idlr fodnJ bl'rrrfl J" flrkJibi/iJl'rlll:/l',m J~ <I(_

báJ R,>er/ Jit 9<'1'11 W<În'r l7.W.'lI/ukke/l ,'p>

\

•

v;rrl'lI!wm/(o/ -nets '!01 Ir ~!fK,'ml er n.:<1Uil
/'\<In'Je 'Polan ~
Admiraal: ~I;r lijn in :'<jcunl.-.nd twee bu-
rtI'~die ,i.-h 1... ·/ig IWlId"lI 1111'1 I'dlill~l'n
naar 11l'1'll'tn)<nlr,I!:. In de cm- IlClll11gver-
It(·,! tk PVDA lIlT, en lil ,k andere peiling iv
IWI ])(,6 tli" n'rlil.·\1 Ik I1Wdl,1hdlll'U
111l'(·\tal"11\ \"l'rtie, ,'rUil. ,\1aar edn \'ed
hmah hl't 1111\mel hl'llg, Lk rt"ultalen lijn
Ili,·t l·,hl Il-I."lroUI\']l,l,JrWijn'l! wiLkn nog
tTIl IWt't'(ll' paJr\ k.-.hinl'l, Ldh <I!> BuL"-e-
"dil (vuO/,ilter VVDI "Tl'mil'r wordl Wl'
hebhen cr H'rtrU\lwe'l in .•

Rar Geriu
Soli .. Ovt!rstijm

Nederlandse politiek in kort bestek

Hup Holland hup
tj)ederlalld is:o één \'011die klei·

lil! landen dm wel degelijk eelJ
plaats heeft op de wereldkaan.

Eens was hel een grote luwde/s"atie
en wist het een deel van de wereld te
koloniseren,De laatste jare" is I.et
land bewierookt mnar vooral verguisd
vanwege zijn liberaal drugsbeleid. Nu
staan de Nederlanders ook in de kij·
ker met 111111 Sflksesvol ekonomisch beo
leid. Een beknopt overzie/tt van de po-
litieke situatie bij onze Noo,..derbu,..en,

In Nederland is er een meerparlijensys-
teem.oe vier groolsle panijcn ~ijn het CDA.
de kristC'ndC'mokralen; de PVDA, de socîaal-
demokraleu; de VVD, de 'konsetvatieve'
liberalen - met :.djn voon.ilter Bolkestein
wiens reloriek niel in goede aarde val! bij
links Nederland. maar die deklorolal loch
slerk Staat - en D66. de linksliberalen,
Daarnaasl heb je nog de kleinrre panijen

ZOolLsGrt){'n lmks, de Sodaltslische Panij
(SP). de Cenlrum Panij (CP '86, en de
Centrum Demokralen, Verwarrl'nd is dal de
PVDA in Nederland aanleunt bij onu' SP,
terwijl bij ons de PVDA cen radikalere
linkse »ilnij is die vergelijkbaar Lsmet de
Nederlandse SP.

Sinds de parlementsverkiezingen van
1994, vüCrt de CDA oppositie tegen de
paarse kOol!ilie bestaande uil dl' blauwe
VVD, de rode PVDA en D66. De kOmbinatie
van die drie lijkt nlel evident, maar het
olllwerpprogramma voor de volgendt: ver-
kieZingen in 1998 bewijs, nochtans de
paarse eenheid. Hun grootsic gemenc dcter
en datgene waar het paars{_"kabinet hel
m«S1 trOts op kan :.djn, Is het t:vellwichl
lussen de ekonomisehe gtoei en hCI behoud
van sodale verwotvcnhetfcn, Hel ovt:t-
heidslekort is gehalveerd, Nederland vol-
doel zonder extra besparingen aan de voor-
waarucn om 101de Europese MUOlunie 10<'
te treden en bijna een half miljoen werk-

[ofl.'n krel-g een bilan. De .-.chlerfi&llend<-
redt'nering hil'rbij is: hoe la)<er de arhcid~-
1.:r\lel1,dt·~ ICgoedkoper de .:ui){'ld en de<; Ie
l11e('rjobs. En aange~ien werkloosheid en
'ltlciaal i\uletnent vaak S.:tmen gailn meI ge-
wudheidsproblemen, wordl cr ook op ge-
wndhl'idzorg bcsJhl.:lrd,

Vergroening

Veel potentiële, vooral vrouwelijke.
....erknemers werden a<ln werk geholpen. In
vc:rgelijking mei België, werklen zij tradi-
ti(meel minder buitenshuis, De mcerder-
heid van de Nederl.:rndse vrouwen, heeft !Hl
een deehijdse job; de hetverdeling van dl'
arbeid is (lok een punl van hel pélarsc kabi-
nel. Andere arbeidskreërende maatregelen
zijn de Mclkenbilnen. Bij Melkertbanen
wordt het voor de werkgever finanaeel
voordeliger om een Langdurig werklwe aan
Ie nemen omdat de uitkering van die werk-
loze gedeeltelijk de loon kost invult. (n Was·
senaar anno 1982 werd een akkoord geslo-
len lUssen de werkgevers en de vakbonden;
de eersten beloofden de laalSlen meer jobs
iils de viikbonden akkoord gingen meI een
loonmatiging, Hel ekonomische sukses
werd dan nog eens ondersteund door de
eksploitalie van de 'gasbel' In Groningen.

o ,.to Jaargang 24 nr. IJ dd, 15 december 1997

Ml'! dl" opbrl'ng,lell da.Hllil en alk overige
IIJlbreng~ten llrubl'Ten 0(,6, PVDA i."nVVD
H'rstandig tlm 11,"~pringen. Ze S1fe\'en lla.:rr
een duun.lllle d,lIlwmie door!e inveSleren
in ollderwii~, ('n illlra~tnlkltHlr.

NallJUrfijl-. 1<lnt'n hun \·t'rkie~ingspm-
gramlllil'~ (10k de idcologisc~e hClerogeni-
teh '.:rn ht'l Kahll1t'l Kok, De Panij van de
Arbeid pleit voor een knhesie van bedrijf.
burger en overheid en schuwt overheidsin-
vesleringl"1 nicl, De VVD wil dan weer hel
beSlwllr dieh, bij de burger brengen en
vindl dal nationale en Europese centraliS.:t-
tie van beslUur enkel kan als dat 101een
doeltreffender besJUur leidl. D66 werpt zich
op als een konsensuspartij lussen dje Iwee
en maakl vooral een punt van de 'ekonolo-
glserlng'; de ven.O<'llÎng van ekonomie en
ekologie, Een illuslralie daatvan is dat D66
en PVDA naa r dl' vergroening van hel be-
lastingslelsell()(, willen, Dil betekent dat de
dalende hela5ting op arbeid voor een deel
wordl gekompenseerd door meer belasting-
en ,e heffen op het produceren en konsu-
meren van milieus<:hadelijke Sloffen. De
VVD is van mening dat een verdere ekolo·
gisering maar belet op Europees nivo wordl
ultgcwerkt.

-
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Pieter Van Hees wint kompetitie op geslaagd Leuven Kort
~~'hriJH'n 11..1 Je k"nfilm in dt' lift lil IS ,jmb de kortflltn in d,' hit zit een hui7t:"nb()(j~ dl' 111'geworden. maar daarom 7I"k.., met mlnder
waar. nat hled. afgeloj)f'n week OVl'r.!lljOr!ijk .,1' do;'denk (;,juk v.m kurtfrlmfevrivalLeuvcn K(,n lk films waren goeJ. her publiek
!.alnj" ,'" ,k' {lrg.lmsalurcn. rI'"'1H'rY>'Olukrlijk. J'lTr n-vn-dcn.

trar mocht "uk wet. H",Iolaldc onderdek-n van hl'l I'l<~r.lm,".l vkoorëcn ,'"lil:' 1,lkll lthu Li"," Kon b- (,,'t"d' en ,it' prcmièn- van
de haULanKe ld"\'I~it'tUm'He , Paradij" van Rudl..11M....lda)lh deden ht'1 h."u·,-ht 1('t'f gfJro.l. ook hl'l mtale aollll.ll t••:m. k.'15 '''ii: buncn
verwacbttng hOttR_Waar ëe C'~n1sa1of'ftl ~~ hllddftl.op vttltlf'Tt1mndrTd J;QoIIh•.bldc:C'n h.1 t'~acbterat zen .....u even IWt"duJund
g(·\H'l·~t I,' zijn. oltn"d !Wl'!' "t'l'r I-OH,t'l ah \'t'n~ j,lJI I)"k in dt, I"'~ wad IOH~I1"~"~flrnktll t'IJ gc vchrcvcnuvvr de denk Leuven kmI

,VI,Ialwaar de tHl"lni'idhlfen allil'hl nog hel m\'(''tI U[lgt'togt'11me ...waren. \\015..k ft"'[l<>IISuit hl'l Itlnmuhcu 1t'1I -- e-en ,Ulll,,1
producerc vn ln.....kopen I,,,onden namdijk intt·r."w "OOf Ik getoonde film~ i-u voor IWf I\...ti~'oll/dr. Tr-rwij! 1.0:\1\'<"11 KOlt OH'r l,d !luhhd ..
dt· vongc twee jaar <luk al ni"1 te Id,l~"n hol.!, W,l~de weerklank vanurt .\t' Itlmwen-ld WISnieuws.

Hed wat grrur- namen uil dlcJ_l']rrll'filmwere-ld waren er 1.I,1n(>Ol.; 1()<'117,uerddgilv"nd in de Supercttv de l'uhlit'l..<;flrijs éen van rlc
nt,'uwIght'lkn dil ld.lf \\',1' de "unfilmlotll"._.tilk werd mtjl.l"('lkt. ZCSlkn knnl' Hlrn-, allemaa! "'1".mN~ en alh-maal van dil [aar.
dongen nwc naar d('fe;" pnJ~, 11\('1een waarde van 600,1"0n Frank in natura '"Jdem Ik H~rl"lJill~ van .kll' lilm\ in de 11>('11van dl' wet'~
moducn ,k roeschouwers telkene punten geven. die dan in de emd ..frekt'lling verwerkt werden.

En d.laillil kwam. mei ven duiltclijkl' voorkeur van dl' 6(l{l vn-rnnu-rv, dl' film Rl)! 1118f'li:iIlTn van Pkwr \' ..n Hl'l'\ een canoom -,k
.:('nrcm("n,.;.~1 Vdll ht'1 bo ...-rcndrarna met de ~an)!,lcrlilm id, "'l'f~It·uil ut' bus, Op de tweede en de ,kr<k J'],lilIS ~lomkn re~pcku('v{'lijk
en (lp e,'11vdH!:<' ahtand 'ik !)"ilf"II'''1 her eerder tr.rdmonele rq:i.'fif"nuut van Hlkh- \'.11' ,\.'il'l<hcl11en ·/I·':-lidll· ven 'idt' \",dll
C.arnpcnhout 1"1..1<'1 Van H.·t~ m.IJ( mr-t lIjn pt:,~e-e-n 1111'IIW",k..rtfllm ):,1,10 rnaken. ril \~JIdo).lI uea r u'rlUltll 7" \nd IllI')!l'hj1.. fllI.·l· hq!in-
ncn MI~SC'hll~nIC li,'n "I' Le-uven Kort nummer vaer dIl', Innl~~.'n !oll dl' L"'la<lIH'ndt'r Canal + de wu-ucnde tnm aankopen 1'J1j)"I, ...Ii)"
7'1 ener mllKdijl. Ik wereld 111-rralcn.

(ms)

TiPS tegen
vorstschade

Vrolijk Pasen

U leest hel hct c(:'rsl in Veto

,h' zult 111.1<11 ~I"lll"llgnl k!d"I):I'/l hd··
beu en in ,'\'I\ "1t'ln l.lmt'r1Jl' moeten

rttten mei drie ièlswll C'1lh\l'o' dekU1sdi
,nwarmdt· tI< I..I'Ih ,"nu Jl'1i,J ):t~lu!ldd
ln"I·,llt· \',lll jt' Iil-h,hlOl~lt'mrll'r,uuUf lilt,!

nngewlld voor 11.'beretden "I' ,'Ctl rilt'!'
\'.lk,1ttlic_ Vllr~1<-d1Jtk IS kllt'l.1Il1n dan
m'·II!}!.<:(·1I<klikt: '0 mddl ·....otwijzcr
Ivan nuvcmb ...r 1'1'17) .1011.10' stn'Ilg:,'
\'II~l ~-ill Uilig i'hIJ ll,Jl'm dt' ~t'ht·
\'.I~,lnlti: lu-c-l ,"al ~tll.l,k .laf! srudcnu-n
koten h('rh veroorzaakt. Kotwijzr-r" k rte
lIit'tI\\~hrid van de Iltll~h·,ti(\t:'sd,,·nsl
1.1n dt Ktl Leuven ,'"or de h'U\'l'I1~I' ver-
huurders.korbazen. Ikl hhjkt'lI wet "I'~
lijk d(' Vc:rhl1IVJt·p'.!e lijn tlit \ll)ur lil- .111'
~'''tt:IlIllOt'I,·Il-t'l'".lr,'JH·1l ,1)S t'r ~dl<ldl' IS.

maar alleen ,11\ de ciudem rnc t nalang gl'
\\,'0-<;1C \';llId<l,1I t'nigt, II!~ om k"lling
winter koe-l in d.: ,,~en It' knkcn. /.(1(1,11lHl
je lOllli<'1 lunnendnngr.

Tiprcrh .. pijnl'ttln"n zijn \.ol'l~l·\'r"Tt'n
W~Il"TJ.·l{hI1I1l'n. dil' Ilid('n~ ti<' J"oi ein

~1i):1.'"Jlt"!'"'o(li.llk \,'f1l<H7.a]",'n ui \1'1
WJrmilll:>fJ;]I,l\Olen die ,jltÎn~o·n.TiJ.kns
('('11 p!'find(' van ~In'ng" VOf,1 kan el t>.;·\1

\'1',1[ g~'I"r~d worden tlJI dt'IUIIIl,'n, en
10('1gt>btlu\\ - ook hij ,.hl'(,li~thn;] van
de mwoncrv - ll'tl>ll\'O,lrh<'dd lt·, !:f.l·
dl' U vcrw.mud worden Fo'n a,II~1 mo-
dcrne H'n~,)tmllllo>simloltl,lI1l"Slijn hlcr
Jtll,unalh,'h "I) VU'llJ/l,'n milal Ik menie
hd.!d\ ni. t. \\",I3rdl"'!' rh- kl.l,,'d..(· in-aal-
I.uil-s spt.'ci.l.lll'p zo'n llIinimdle tempera-
luur inf.::.·~tdJ tnoeten woroen. Ook knn-
111'11ht'~1.lIk \('("Lt'r' )1.,,10(('11 worden
een kl<"lnt' b.K-r kJn al \'uld, .."m'" lijn '1111
sth",d(' It' 1i,'rU<lUJkC-I1,Om de vcrwar
1I1111)1,il"I<lII.IIII'\ 1(' lx-schcrmcu kan Iu-r

.....;uer van de lmlilliatit> met een itef'iI~t
oIl11l\"li.....jlu>Jukl vermengd worden uf
!.dn l,,,I,Hio.:lIl,ut.'ria,,1JtIllJ d~' h-nhngen
a.lIlNebr,u!tt worden. Als de kldil1llcn
(hiJvoe'rt,,·,·lrl de ~I......-lbak van de wq
nxh I.UlIIlt'1l I"-'HIt'7t'f! 11,111kunnen lt·

h(,~t voor een periode van vak ..nut' mrt
m<~dijl 1Wiue vm-s. w<'ggrll1ololkl WO!,

den

Ut' \t't,llllv.-vnrdt'lljkhrJI'I1 voer de
vI'f"lol..chad..· wurdt'" 111de J.nnuakt(,.,
voor ~1U.kllll·nk<lml'l'~ van Jl' 11111\\('\'

ungsdtenst vaJlleid In olrtl~d negen V.111
de h\lIHI'H'rl"CnltUll~1 wordt h(1..1ilhl u,.1
de -vcrhuurdcr vcrphrln 15 1\11het oruk-r
houd van ,k \'t'rwJlmjllgSIIX'~tdlcn' ril
J.lt ',k vcrhuurder I"",idll houdt "I' dt
t....sdu:rOlI!l~ ...an alle Installeucs tq~"11
nl(\I' De k"It>.l.l~ l~ Ju, l-"t'r,Jll(w,l<"rJt'-
htl. vuur h,'! IW["<;I.-11,'n\dll ):nl'l<mK"n
kl,lingt'n en ,k d,l.!ruit OlJbiJIlt' schall,'
(}"k het 11l'r,lt'lkn ~.)n Ic:i,lin~,'n <.li<: Volli-
M-I'lW hun ~(lll\trllkli,' niel kt'); ,,1 \,>t~t

vrij ~l'nld;]kl l,;ondl'1l w(lIdcII \"lh {,(jdl'r
lijn lIerdlllw, .. 'rfh'lijldlt'IU_ In .Hfi!.el \'c:o'r'
tio'n hlTl IWI~I,ltl,loIJrdl"lUr,l~t MAlIIILu
-dl' huurJl'r tlt't'ml tn ... le dik \·,l<,lfl"f!;t'n

om \'I'r~tslh.!de in Ik I..auwr I~' n'rm'l'
,kn- D~'~Wtknt·hllUrdt'f k.Jnn du~ ~I'r
oIlll\\'''l}{dclijk \',,,'r ~e'ldJ <lordl'n Jb
hl'l ~pnn':l'l1 hlll dl' kLJln~eI11"\~Jitt'll 1$

,"lil "flv"ld'1('mj(' v<,'fI-\-'Jrml·ll.~tI()1zon'r
dit lIJel hel ,..'volJ( jo; v.1I\ D1JV()()rbt'dd 'TH
~1I1)lt'\ all.-l1 in ~Ial!~ttl'. A Is dl' ,'IWèlrtlllll)(
'II\I-" .. It I,f IIlt~t'/d i, d""r dl' OIbJ.I~ \dh
,I>- m..gdiJk,· <I-f hJ.k in dt' k,mWf dus nlt't
ouder .1(' H'1.'UIW,,,,,,I.-lljlhdd ,'an til'
,1(j,knl. Tl,rll l~'I"l ('1'11h"\'It<' \'ouruit-
zlt'ud lIJn. Ot jt' kunt ('>(,!.;("t'/) <Jp<-'nh,lJrd
a.lll Ik kl'l>flllan Wol!:~'11n,lU_lIuIIJk

JQ MEUWISSEN
Alle \'('rhuur

Video" ~Ialll..· t'1l hchUl1illeriaal
Vidr.:o\chermen lOt 4 lil
DlSC08AR EN CD'S

met ui londer D.J,
KARAOKE (I 500 ttlc:h)

~016/201.301
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DJ Amon Tobin: Braziliaanse drum'n bass in de Silo

Met de 'machete van de coole move
.,

ij Brazjliaanse JUlIgIt' del/ken
de meeste mellsen "09 steeds
aan het regenwoud. Dj A 111011

rob;". geboren in Rio de Janeiro ell
qesoqen in liet Verenigd KOllillknjk,
zal daar áeze week alleszins voor het
zenvense ...'alk verandering in
brengen. Toch zijn er merkwaardige
parallellen te trekken. Tohin's mar-
kante mix t.'all drum 'u boss met sam-
IJa, 1105<;01101'01'11satsorinnes zorg'
voor frisse lucht ;11 her hedendaagse
muzikale klimaat, waarna je best wel
eens door een vreemde mikrobe of
muskiet ,gehele,. zou kunnen zijn.
Hel ZOIldonderdag wel eens ',éél
warm kunnen worden in de Silo.
Menselijk zweet zal \'011hel plafolld
IIQar beneden lekken.

Arnon Tnbin is een wandelende muzikale
encvklopedie. Mei In de rugzak een uitge-
breide muzikale bagage - van all things
hiphop tQt alllh':l1 jazz - truk hij al-van
kindsbeen af de halve wereld rund. Op
driejarige leeftijd al had hij genoeg van
nravllfc, en evertuigde hij lijn moeder om
naar Fngel,lnd u.' verhuizen. ver ...olgcn)
keerde Amen weer eventjes teru]; naar
Braztllc, stopte onderweg nog in Maddr.l
en Portugal, en kocht hij een •...crschrtkkc-
lijk Ca~i(J '':1I11plin~keyboardjc" en een
saxofoon. In dl' walkman? crandmaster
Flash. I i):htning Hnpktns en 'rhclonrous
Monk. AlIll)ll Tohln nam UI' wereld en de
muziek in zich liP, lie-t Jllf"o;fermenteren op
een licht sudderend vuurtje en rnaakte een
aanral platen. nadat hij zi,h del1nitid in het
nochtans op ZIChal koude Brtghtnn ..estig-
di: in d~' kode lommer van l'en marihuana-
plant.

7Jjn eersu- werkjes werden uitgehracht
np het zogenaamde Hos-label. een van de
talloze kteme Brit~ lilbeltje~ dre ouvoor-
waardelijk in hun ante-reu geloven en
passioneel met muziek bezig zijn. maar nog
niet het 1)f~tiRe en/of dmrfbuuencrwcrk
genieten om die ,lnil"l>t en zijn muziek

boven het oppervlal. \'i111dil' unuphoudr-
lijke stroout rueuwc [lI<lalJe~IC doen op-
lichten. Bovendren geeft Amon grif toe dat
Zijn eerste plaat vlicgcudc nap was. MaolT
- uel zoals \\ Ij reizen om te leren - \"'I~

rekende bij het ill net tets hippère xmebar
label waar hij een geschtkte voedLng~grnnd
vond voor zijn eklektidsme. NaiiSI enkele
EP'~ verscheen eind vorig jaar de dubbelaar
'Adventures in FOilm', waartnee CUJo .11

bet uitbrengen van probeersels \'o.)r deze
zeer gt;I..i1!entet;.~de j(lIll::enlil_~e_c'1. \ t'r'.:ll.:_. _
kende ervaring

Overzicht

De sambabal ging pas \\'t'rl.eliJk aan hel
rollen toen Amon Tobin voor zichzelf het
pseudoniem Cujo bedacht en ecu kontrakt

cvemjcs zijn hoold bo ...en Wilier stak, maar

dl.' dandacht voor zijn persoon verdween dl
even snel toen die'onophouddijl.e stroom
()p~tal. van verzamelelpees. overbodige lij~t-
j('j, en jaaroverzjchten. die elk fin d'année
Mced" weer kenmerken.

En dal is iets wat Arnon Tobln's nieuw-
~t(-l'Ipt'e - 'uncotase geheten. vanwege
dc sarnple-estettek - volgens de bookma-

keI">IlLet zal overkomen. Alle stukjes van
de rijke Amen Tobin-runel- dl.' Invloe-
den. de rcchutek. d ... labels - vielen in het
ge/('~enul' Iaar 1997 Immers hetemaat op
hun pldat\. Amun Tohin had mrnlddel-,
voldoend,' zelfvertrouwen om zijn werk-
~llIkl.l·n nniÎl-r eigen naam uil te brengen,
en deed dat nu op Mnja 1\lI1e, gerund door
dl' ree]l~ \i1n Culdçut '>1.1;1$1Mo'Wax was
Nmja 1\111ehet label bij uil5lek dat de trip-
hup naar een ruimer publick wist te"breng-
en, zunder tijdens die gang van zaken uit
het OOIlI~ verliezen wat er in de muzikale
onderstroom beweegt. En daar werd preces
Cujo's muziek gespeeld. Voor Nlnja Tune
maakte hij de sufaan legendarische -cnomp
Samba EP: Zuid-Amerikaanse ritmes regen
hnnderdduizcrutmlljard beats per minute,
nf Inch bijna. 'homp Samba kwam even
Idtcr op de elrJCe Hrtr-olag e terecht. Dat de
rest van dit' pl((at iel~ minder heftig is en
dar dte 50111S zelfs het kommueuzc bena-
den, daar 1.~ meneer Tobin's wietplant wel
tets mee te maken hebben.

Rugzak »Ó:

In zijn DJ-seIS daarentegen geeft hij
altijd wel stevig van karoen. zoals afgelopen
zomer in de tropische BoiJcr Room op het
Pukkelpopfestival heel overtuigend is
gebleken. Na een funky verkenningsronde,
met onder andere 'Brown Polper Bolg' van
Reprazcnr (ja1eker, röen al), dree! een
\ ...etersende dj Amon Tnbin hel tempo en
de tegendraadsheid Milaan op. De mensen
blc v~'n eenter onvervaard doordansen. als
co'ornbusscn en Cortez's van de eonen-
twintigste eeuw. 7ich mei dl" mactrctc van
de coule move een weg banend, lallg~ een
AnlaZtJL1iaan~e flow, door tegendraadse
breakbeats. 0l) wek naar dl' duistere goud-
\rhalll'n in her hart van A'1Ilun Tuhm ~
ruuziek. Hel leek inderdaad soms wel ol
Klapstuk Ie vroeg begonnen was.

De mensen van de Braziliaanse jungle?
L.ehakken er soms ~(e\'ig in. Voor wie er
nug eau mocht twijfelen, de Nlnja Tune bLO
schrijft over Töhm: ·HLj haat rugzakremgers
en bebaarde wcreldmuztekrm-nscn, maar
houdt van h ...t ckwusme van verre en
vreemde plaatsen." Kom dus dansen. maar
laat die sandalen toch maar thuis.

Joris .ranssens

Dj Amon Tab;" Pp d""dtrdas /8 dtwnbrr hl dt
Silo (aall dt "aan). I'(,wa! 22.00 11.
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"Tonques & Savaqe/Love' in première in Stuc

Opendeur bij muziekwinkel Lod
OUim een maand geleden stond

Lod al ;11 Stuc met 'Papataqi',
een produktie die kaderde in

het projekt rond ûksousme. 'Tonques
& Sa'wlge/Love', IJ/lil nieuwste krea-
tie, qaat daar deze week ;11 première.
Teksten vall Sam SlIepCird en akteur
Joe Clraiki" wordelI afgewisseld meI
rock, folk, jazz ell al wat de muzikan-
ten-akteure lief is. Hel resultaat is een
dialoog tussen vier performers over
stemmen ell identiteit. Eli over liet
oudste aller thema's: de liefde.

Lod (vroeger Het Muziek Lod) heel! zich
altijd lot doel gesteld een roenadering te sti-
muleren lussen reater en muziek. Zij stre-
ven ernaar een eigen plaats te geven aan
hel muztekteater, een teatervorm die in
vlaandoren nog steeds een marginale posi-
tie inneemt. Hun produktles worden ge-
kenmerkt door een ossocteucvc opbouw,
met de pcrronners als vertrekpunt. De laat_
Ste jaren groeide een voorkeur voor lite-
raire invalshoeken. Deze tendens wordt
vcrdersezet in 'Tongues & Savage/Love',
Muzikant Michacl Wcilacher SIOOlle op
teksten van de Amerikaanse auteur Sam
Shepard en legendarisch akteur Joe
Chaikln.

Eind jaren zevenlig kregen Shepard en
Chaikin zin om samen ttn voorstelling Ie
maken. Ze zagen zich daarbij gekonfron-

tl'erd met nogal Wilt pmkttsche problemen,
niet in hel minst omdat ze op grote afstand
VJn elkaar woonden, Vandaar het idee 0111

per brle! van gedachten te wisselen. Zo
werd hel resultaat geen klassiek teaterstuk
maar een amalgaam van teksten gebaseerd
op tmprcvtsane. waarbij verschillende the-
ma's spontaan kwamen opborrelen. Beiden
rnaakten zich daarbij los van hun ...crtrouw-
de terrein: de akteur ging schrijven. de <IU-

leur nam plaats achter het drumstel.
Het was deze open manier van w er-

ken, \'IIolilrbijgeen enkel konsept vooraf
werd vastgelegd. die de vier muzikanten
van Lod intrigeerde. Ook Zij wilden hun
voorstelling organisch laten groeien, waar-
bij niets gefcrseerd of ernüoeet zou lijken,
'we vertrokken vanuit de idee: laat ons
deze keer de deur wagenwijd openzetten,
laat ons proberen proberen niets uh re
sluiten. We bestaan niet als groep, wc zijn
slechts mensen die elkaar kennen. Wc
hebben geen eigen SIIJI ol esrcuck van
wilaruit we verlrekken. Laat OIiS eraan
beginnen en kijken wal er gebeurt. Dal is
het enige erg vage uitgangspunt: t~ wctel!
Wilt we niet wilden doen-.

Dat de vier daarbij nlel kunnen terug-
vallen op een akteurwpleiding.. noch op
een regisseur, werkle alleen maar positIef.
De bedoeling is nooit geweC'S1de teksl te
akteren, maar hem al tonend Ie laten inter-
ageren met de muZiek. Ook hier was de
keu:l:e negalief: een weigering om de mu-

ziek ondergeschikt Ie maken aan de tekst.
-we wilden niet ven rekken van de tekst en
daar wat achtergrondmuziek bij maken,
maar er muzikaal mee improviseren, Geen
enkele song is op voorhand geschreven. We
begonnen te lezen, erover Ie praten en wat
IC improviseren".

Cachet

Zo wordt hel hele terrein van de wisse-
lende verhoudjngen tussen lekst en muziek
bewandeld. Een keiharde rocksong breekt
af op een poëtisch fragment, maar zo een
nijlbreuk werpt nooit een dam op voor de
zich voonstuwende tekst. Die slingen
doorheen improvisaties op de meest uiteen-
lopende instrumenten. Hoewel. uisuumen-
ten? De vier schrikken er nier voor terug de
muztkaje mogelijkheden van een stalen ton
ol een blok tsomo af Ie tasten. Dat daarbij
ook nog eens het hele skala van muzikale
genres de revue passeert. was eerder toeval:
·We ven rokken niet van de Idee om een
ailntal ver.;chillende Slijlen te brengen. Dat
is hel resultaat van improvisalie, Je leest
een stuk tekst, je babbelt erover en dan 'Zeg
je, laat ons hierbij deze stijl eens proberen,
En twee dagen later zeg je, laai ons let~
anders proberen. Zo groeide het. De stijlen
hebben wel Ie maken met onze achtergron-
den'.

Véronique Delmelle speelde lang
klassieke viool. Adricnne Altenhaus speelde
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bIJ een hardcoreband en zong ook coumry
in Ncw verkse kroegen. Michael Wd!acher
drumde in een punkband. luk Mi5holl!e
speelde folk toen hij jong was maar speelt
nu ook jan. De laatste twee [aarspeten de
meeste van hen konremporalnc muziek.
under andere bij hel Blindmankwartet en
Chàmp d'Actjon. -wc hebben allemaal heel
verschillend ... dingen gedaan en dat zit 111

ons geheugen. Bij het begin van bel projekt
kreëerden we een voedingsbodem waarin
alles naar boven kon kernen. maar niet op
een aruffdëte manier. In elk van ons en er
Immers nog: een soort fysieke herinnering
In de vingers. Soms is dat van dingen die
we twintig jaar geleden deden, maar het
leeh nog.· .

Deze herinnering die aan de basis ligt
van hel muzikale opzei ...an de voorstelling,
vormt ook één van de tekstuele thema's,
Doorheen de voorstelling wordt een soon
levensloop geschetst, van geboorte tot
dood. -tongues' is een sremmencollage,
waarbij de vier performers hun eigen 'slem'
laren klinken, in tekst ol via de muziek.
leder van hen hec'fft uit de teksten indivi-
dueel dat materiaal gekozen waar hij de
sterkste binding mee voelde, wat de voor-
stelling meteen ook een kwetsbaar cachet
geeft. 'Sa"'i1ge/Love' brengt een reeks her-
kenbare Indrukken ...an Ilddesrdatics, De
voorstelling weet hierbij echLer goed de val
van revu-achtige 1000standen te vermijden:
lekst én muziek komen tOl hun recht en
gaan als autonome emilelten een intrige·
rende dialoog aan,

Kristien Vermoesen

VOOTSftllingmop di 16, WOrt' 17 m do 18 dt«m-
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Tip voor een studentvriendelijk kerstkonsert

Het Leuvens Universitair Koor zingt niet
alleen hallelujah
Oer Leuvens Universitair Koor

(L.UK) werd opgerich' door
enkele studenten \IQII de KU

Leuven. Tot daar en "iet verder gaat
meestal de kennis van de doorsnee
Iirl/dent omtrent deze toch wel unieke
studentenorganisatie. Om daar iets
aan te veranderen gill9 Velo eens in
het rustieke Begijn/lOf pralen met
Filip Vall den Bossche.ut! van de
Ulllgen én bestuurder van liet of/ge-
veer honderdtwintigkoppÎgi! koor. Een
mooie aanleiding daarvoor is 'De Zon'
- niet net hementenaam. mnar wel
de gelijknamige gloednieuwe LUK-
CD. Onder deskundige leiding VOII

dirigent Edwig Ahrath - toevallig
gee" stilden' - maakt het koor zich
inmiddels weer klaar voor het hoogte-
punt van net akademiejaar. het kerst-
konserf in de uuvellJe Sint-Jan-De-
DOIJerkerk.

-

1969. Op een avond. ergens op 1:1.'11kot In
Leuven. zit een handvol srudcoren rond
een keukemafel. Zij zitten gebogen over
een partituur. Iemand geen de loon op. Er
word I gezongen. Zo begon acluemwtnüg
jaar geleden de geschiedenis van het LUK
Meer dan een kwarteeuw later heeft het
LUK zich een beuljdenewaardige poslne
weten te verwerven in het vtaamsc koor-
leven. Dal komt ondermeer door her feit
dat 11I:tLUK is samengesteld uit entheuslas-
IC vrljwilltgers. "Om het koor te vervoegen
ligTde lat nlet 7.0 huog als men wel denkt.
Je rnöet gewoon een beetje kunnen zingen.
Om dal IC welen te komen. organiseren wt'
een zangproef die eigenlijk alleen maar-tot
doel h{"eh de manifeste brommers naar an-
dere hobbtes Ie doen uitkijken'. aldus Filip
Van den Bossche.

Ook is het niet zo dal je aan het Lcm-
mensinstituut moel studeren of muziek
moet kunnen lezen om in het koor te kun-
nen stappen. al helpt hel natuurlijk wel.
Een andere vereiste is d..m weer dat Je vol-
tijds studenl moet zijn aan de KU Leuven.
Een uhzondering wordt enkel gemaakt
voor de eerstejaars afgestudeerden. Daarna
is hel onherroepelijk afgelopen. Volgens
Van den Bossche moet ergens een lijn wor-
den getrokken. "Ieder Jaar opnieuw z.iJner
assistenten die"proberen. Het voordeel van
dil systeem is de steeds jonge groep waar-
mee gezongen kan worden. Hel nadeel is
dat je geen greep hebt op de samenstelling
van het koor. wat zich bijvoorbeeld dil jaar
manttesteen door een weliswaar klein
tekort aan mannelijke" zangers."

Eenmaal per week wordt er gercpe-
recrd en verwacht wordt dat degenen die
willen optreden daar aanwezig Lijn. iemand
die bjjvoorbeeld drie aduereenvolgende
repl'\Îties mist, mag nlct mee optreden. om
de kenmerkende koorklank zoveel mogelijk
te vrijwaren. De meeste studenten begin-
nen pas met zingen in het koor na een paar
Jaar In Leuven. Filip Van den Bossche aan
de andere kant zong al van kindsaf in een
kerkkoor en zeue in Leuven onmiddellijk
de slap naar het universitaire koor. Hij be-
grijpl nog altijd niet hoe men vroeger kon
neerkijken op hel feil dat hij in een koor

•
gospelnummers. De rest van de CD bestaat
uil.ila~si{·ke werken van Mendelssohn.
Tehaikovsky, Brillen en een selektie uit
populaire musicals. De CD kreeg de naam
'Oe Zon', verwtjvend naar een muziekstuk
van de hand van de jonge komponist Van
Damme. een siuk dat het koor ook vorig
jaar heeft gebracht. Hel koor moet immers.
aldus Van den uosschc. jonge kompontsten
een kans geven om hun werk wat meer
bekendheid te geven. Toch biedt zingen in
een koor meer dan wat je op een CD'lje te
horen krijgt. Van den Bossche spreekt van
-de speciale sfeer die het live zingen in zo

misversland wordt door Van den Bossche
uitgeklaard "Het is niet zo dal we alleen
maar religieuze muziek brengen. Met kent-
mis zal dat narutrrlljk wel een beetje meer
7i;n dan in dl: lentereeks. maar we blijven
toch ook een grot~ pon«- profane muziek
brengen".

Fleur

Muziek is ultcfndëlijk helgene wat van
deze mensen een hechte.' groep maakt.
Vorig jaar kon je bijvoorbeeld verschillende
koorleden opmerken in het 'Koor Fine
Fleur' van de Night of the r-roms IC Am-
werpen, Rijsel en Amsterdam, Van den
Bosscht·ltsluit: -We organiseren ook bui-
ten de rePrlilies allerlei aktivilcilt.'n maar
lang zal he'! nlet duren alvorens je besef
dal hel_9m een uitslap van een koor gaal,
wam oVleral beginnen we spontaan Ie zing-
en. Elk ja;r wordt bljvoorbeejd ook een
schlageravond g~r~aniscerd. Begin juli
vertrekken we dan allen samen op zomer-
vakantie. Sinds 1974 wordt ook elk jaar

een
buiten-
landse
konsen-
reis
onder-

zong. Nu zljn die rcaktles volgens hem eer-
der omgekeerd.

Thuismaten

Na een plaatopname in 1987 werd de
lijd rijp geacht voor een CD Om en bij de
honderd mensen in een kleine studio krij-
gen Is evenwel geen sinekure: Daarom
werd een beroep gedaan op verschillende
lokaties zoals de parochiekerk in Vaalbeek
en de Grote Aula in Leuven. Met de oude
groep - de zangers van het vorige akade-
miejaar - werd het merendeel van de CD
tngezongen. De nieuwe groep zong slechts
drie nummers, de eerder 'gemakkelijke'

CHAOS

een grote groep opwekt".
Voor het koor zijn de twee konsen-

reeksen de belangrijkste evenementen van
het akademiejaar. Er is de eerste reeks kon-
serren rond kerstmts en de tweede reeks
(leutcjkonserten in maan. Daarnaast treedt
bet koor sporadisch op. bij de omlijsting
van diverse universitaire plechtigheden.
zoals bijvoorbeeld de opening van hel aka-
dernlejaar. Voor een konsenreeks zijn de
voorbereidingen enorm. Er moet minstens
acht 101 tien keer worden gerepeteerd met
daarbij nog vóór het eerste konsen een
repenneweekend er bovenop. Hoogtepunt
elk jaar weer is volgens Van den Bossche
hel kerstkonsen in de Sim-Jan-de-Doper-
kerk in hel Begijnhof in Leuven. Het koor
zingt dan voor een publiek dal grotendeels
uit studenten bestaat en Iegelijk speelt hel
LUK dan eigenlijk een thuismatch. Een

nomen.
zo zong
hel kuur
reeds in
Polen.
Roetneme.
II,ll!e.
Spanje en
Grieken-
land. Hel
LUK O:ll1cl

"'"vastere
waarde
worden in
hel
untversi-
leit~level1'.
Hct slaagt
er immers
in het
streven
naar
steeds
hogere
kwaliteit

Ie kombineren met een groot enthousias-
me. waardoor hel als blijvend jong koor
een bijzondere aantrekkingskracht kan
uuocrenen op haar toehoorders."

Pascal Seynhaeve

Htl uullttlS Universitair Koor komeneert op
dillSdag /6 dtcemhlr om 20 u. in hu PIWS-
ro//(9(, op dondtrdag /8 dl«nrb(r in dl Sint-
Jan-de-Doperkrrk: in uuvtll om 2030 u. Dt
prijun voor d( ingan9skaartm b(dragm 200 fr.
voor sludtnlltl (11 Joo frallk I'oor dl anderen. Ot
CD ·Ot ZOn' kasl 71' frank J( bnull hem in
hll sekretariaat van Jul LUK. Groot Btgijnhof
11. llllfax 1J.47.11 of doorµcenten /( I/Or/tn op
hl/ rlkrnin.'InUmmlr 1JO·0475JJ5 . 55 met
vtrmelding van jl naam rif de boodschap ·CD
Dl zo«:

F1
@@

::5.. ..... ~. _ . 2. •. _

café pool
•

sTl.ooker
in het hartje van Leuven

op je weg naar de Oude Markt

Zeelstraat J (boven Lunapark)
tel.: 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

I
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De eindejaarslijd is sinds mcnsenhcugnls
een tijd van verinnerlijking, introspektie en
Inkeer, Het is daarnaast natuurlijk ook een
lijd van zwaar uit eten gaan. uiterlijk ver-
loon en uitingen van allerlei uitermate er-
gerlijk gedoe, maar d,1lllaten we nu even
buiten beschouwing. Terug near de mkeer:
wie tOl zichzelve wil komen, moet natuur-
lijk in dl' eerste plaars zichzelve leren ken-
nen. Vandaar dus deze resr.

Onze vriendinnen de vrouwenbladen
overstelpen ons dezer dagen, :.mals steeds
rond deze lijd, mei eindejaarslijstjes. dieet-
Ideeën en persoonlijkheldstests. Ze beloven
inzicht en wijsheid, maar geloor hen niet:
ze zijn enkel bekommerd om hun oplage.
en maken u daarom wijs wat u wilt horen.
Zo niet wijl

Van ons krijgt u namelijk een door-
deerne en ulrgebalanseerde test. die haar
betrouwbaarheid al bewezen heeft: op ka-
fee, in de keu keil en vla de elandtest. Be-
vendien pellen onze vragen naar uw voor-
keur op velerlei gebied: ze gaan van ge-
schtcdems over kunst tot politiek en aknm-
llteit. wij stellen u voor honderdeneen
dilemma's. hartverscheurende keuzes. die
in u en in uw vriendenkring dieperliggende
waarheden, verschillen in wereldbeeld en
zware misverstanden aan heilicht zullen
brengen. genr u een I<-atten- of een hon-
denmens? In hel eerste geval bent u mis-
schien wel aveutuurlijk aangelegd. in het
tweede brengt u de lange wlrucravonden
liever gezellig bij de haard door. Crasht u
liever in een BMW. of laat u liever dl' Mer-
ccdcs carjacken? Houdt u van de Subtiele
nuances of van de binaire dichotomie? In
het eerste geval leest u best de katern over
paars. In hetlaatste kan u nu aan de ICSt
beginnen. Immers. onze dillema's zijn net

Veto's nietsverhullende kersttest

Hel plan dillema's
Joals de Dalmatlérs: even zwart-wit. net
Ft evenveel, ('n toch allemaal ook een

Ijl"ande.... Schrappen wat nlet past. en
\'at UlV eigen lt.-veIl5visle samen In hou-
jeneen woorden.
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• superl(ruiswoordraadsel
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Hori:wntilal- 1 Zoutachtig 4 Belangrijk kenmerk bij bloedtransfusies 12 Kopleuze
maaltijd 19 Belgische rivier 22 Zoogdier 24 Behoeftig 25 jouwmeander 26 Nachtvogel
28 Bloeiwijze 29 Laagte 30 Griekse god 31 Onderwijzer 34 Religieus boek 36 Familielid
38 Armoedig 40 Japans bovenkleed 42 Koraaleiland 43 Reeds 45 Vierde dimensie 46 ThU
47 Dierlijk produkt 49 Uitgestorven reuzenvogel 50 Mualeknoor 51 Plczlcr 52 Mager
SJ Diktator 55 Ervaring 58 Frans filosoof 61 Periode van het jaar 62 Dierlijk voedingsmiddel
63 Hartstocht 64 WIndvrij 65 Gemalin van Aegir 66 Gezwind 68 Slechts 70 vcormset
71 Jongensnaam 72 voorzetsel n Strafwerktuig 75 Bijbelse man 77 Maanstand 78 Speel-
goed 80 Nederlandse stad 81 Mislukking 82 Deel van een flets 83 Stembus 84 Plaatselijke
zwelllng 85 Dlcpte met steile wanden 87 Metamorf gesteente 88 Lengtemaat 89 Heilige stad
92 Lichaamsdeel 94 Zilver 96 Voorzetsel 98 Neon 100 Periode \1,111bepaalde duur 103 Vadsig
104 Zoon van Noach 106 Europeaan 107 Beroering 109 Griekse Ierter 110 Patroon van de
juristen 112 Bos 114 Omkomen J 17 Verwaand 118 Liefkozing 119 Huldverhardlng
121 Bijbelse stad 122 Spits baardje 124 Dwaas 125 werknemer in de: horeca 126 vrucht
127 Muzieknoot 128 Klap 129 Kameraad 131 Zwaar en krachtig gebouwd 13) Russische
monarch 135 Familielid 137 Raadsel1J9 Europeaan 140 Afgemat 141 Snel 14) Tijdperk
144 Meestergraad bijjudo 145 Roem 147 Oppervlaktemaat 148 Stad in Antwerpen
149 Redpfëm voor belangrijke geneesmlddelen 150 Middel dat bijdraagt tot een veilige
terugtocht 151 Nauwe.

17

vcrukaal c- I Geheel bedekt 2 Bijbelse man 3 Onbegroeid 5 Muzieknoot 6 Zeezoogdier
7 Ontroering 8 Glibberig 9 Fijngemalen eikenschors 10 Zoogdier I I Werknemer op een
passagierschip 12 Plakken 13 Dwarsmast 14 narnenvoctn 15 MuziekinSlrument 16 Toestand
van volkomenheid 17 Dwaas 18 lengtemaat 19 Verlichtingsmiddel 20 Bijzonder groot
21 LIefdegevoelens van hogere aard 23 Familielid 27 Griekse godin 30 Griekse letter
32 Foedraal )) Verlegenheid 35 Europese rlvier 36 Meetkundig lichaam 37 Dierenverblijf
39 Zoogdier 40 Maakt verliefde geluidjes 41 Luizenei 44 Hinder 46 Operatie 48 Op een
wrede manier heersend 50 Onderdeel 53 Blauw cdefgesreeme 54 Bekoorlijk 55 Vervoer-
middel 56 Gedeelte van een lade 57 Plaag 59 Paladijn van Karel de Grote 60 Trek 63 Kleur-
menging, schilderwijze 64 Eetgereedschap 67 Afkerig van overdaad 69 Graaft uit 71 Op-
stootje 73 Voorwerp om lekst uit te vlakkeu 74 Bijbelse vrouw 75 Oppervlllt;1emaat 76 Getal
79 Neef van Abraham 86 Uiting van eerbied 88 Arabisch vorst 90 Blijk van liefde 91 Bul-
gaarst" munt 9J Mansnaam 95 Groen gçwas 97 Geheel van touwwerk en rondhout aan l'en
schip 99 Zoogdier 101 Mansnaam 102 veter 104 Welslagen 105 Wederkerig vnw. 107 Week-
dier 108 Verbond 109 Roem 111 Smeren 113 Wereldstad 115 Nullig J 16 Oude vod
117 Breinaald 118 Watenninnende planten 120 Proef 123 ëtnnenste. hardste gedeelte
126 Beschroomd 128 Aanspreekthel 130 Deel van de bijbel Ijl Romeinse zonnengod
132 Wiel 134 Slede 135 Gededte van een familie 1)6 Plechnge gelofte 138 voorzetset
140 Muzieknoot 142 Rivier 144 Muzieknoot 146 Term uil de rekenkunde.

Door Filip De Keuketeeee



• lezersbrieven
Alle lezervrcakrles kunnen bezorgd worden op hel redakuesekreranaar in de

'~ '1dl'~5tr,),11 5, 1000 Lt'LlVCIl en moeren ...oor vriJdJgnJmhltl<lg 16.00 u binnen 1ijn.
Ikht 011diskette of via e-mail \Tlo(tf\'cIO.SIUdcllI,kllkuv{'!).Jc.he.
De brieven moeren berrckklng hebben op in veto behandeld!' onderwerpen of op

Leuvense [smdcnn-n-jakruatm+r. Aucnicmc brteven komen noou in aanmerking: de
schrijver moel vreedv naam. studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk.
en na uitdrukkelijk en gernouvccrd ...-erzoek. kunnen 7(' \\·cggdJu:n worden in Veto.
8fi.e ..en die langer fIjn dan 2400 teken, (~p.:Ille~inbegrepen. wal overeen korm met

± 1.5 geukte bJadtijdc 1l\l'1dubbele interlinie) worden in prim.il't' mgekon. De redak
lil::'behoudt zich het recht voor brteven nter te plaatsen.

Ekstreemlinks
Al~ medebewoner van thell1ahtli~ kousar-
moede meng ik me wegens pregmartsche
redenen normaal niet in een ideologisch
steekspet. Een lezersbrief van mijnentwege
Is dan ook hoogst ongewoon. Voor 1998
heb ii..slechts één wem: laai hel regelmatig
gckak van unkseknremtsren in deze lezers-
rubriek, dal zich uil in roekeloze beledigin-
gen en misplaatste en Iouueve verwijzingen
naar ideologische denkers (zoets Marcusc.
dom Johan van den Broek in veto nrx. 10
en 11), gedaan zijn. Ook in he! op de korrel
nemen van Cedric Ryngaert en met hem
·(lie brave en goede 1.it'!en die met zulke
soctate projekten bezig zljn", gaan de anti-
kapltalisrische revulullonalren, met als
woordvoerder van de week Roger Ltekens.
Ie ver.

Ten eerste omdat ze - als ze het ani-
kei goed gelezen hadden (of meer lntelllgen-
de aan de dag hadden gdegd) - zouden
lnzten dal de hcotdstclltng is dat de in hel
artikel bedoelde onderneming door cause-
reliuçd marketing de [kans-Iarmen mis-
bruiklom winst Ie maken. Voor zover ik
Marx ken, zou hij dit afkeuren. Waarom
dan die stortvloed van verwijlen van
naïvi1ei1? Ten tweede omdat de bundeling
van "arbeiderstrijd en sociale beweging"
waarvan uekens droorm door dil eksue-
mlsme en deze cnveraeenbare instelling ICU
opzichte van dl' bestaande orde, onmogelijk
1..11zljn. Ten derde is elk sociaal engagerneru
levenswaardiger dan de kritiek van dl' vele
doemdenkers die dwepen mei allang ach-
terhaalde analyses en de voeling met de
echte mens en zijn problemen verliezen.

üaarenboven wil hel toeval dal een
week na de publikatie van onze vrij tribune
Marja Hermans tveramwocrdeljjke van de
sclldartrensakne van wdzijnszorg) hel in
De Morgen volmondig eens is met de door
ons gèlorrnuleerde mening. Redenen te
over dus om deze portie wekelijkse dernn-
gngie in Veto tckstrccmj links Ie laten
liggen. De schrijvers ervan zullen waar-
schijnlijk nooit inzien waarom zo'n vorm
van tundarnemansme nler alken ongepast
is maar ook onjuist. Toch hoop ik dat u,
lezer, een meer genuanceerd beeld kan
opbouwen rond sociale verandertng die
onze Solmenieving rectnvaardlger moet 1ThiI-

ken, Pas dan zal 1998 ook voor dl' zwakste
groepen in onze samenleving een gduklJg
jaar worden,

Ptctcr ï.tevens. Iweede kan sociologie

-

Burqemeesteres

=

Ik was een van die zeven onverlaten die
het voorstel van gedeputeerde El"(:l'daers,
Inzake hel jaarlijks atwlsselend gebruik van
dl- mannelijke en vrouwelijke persoons-
vorm in nieuwe regtementen. goedkeurde.
[k betreur dat het inhoudelijk eerder lichte
doch mijns inziens toch svmpmlüeke voors-
te! 111t'Craandacht kreeg dan het verdiende,
en dat het debauerrond door regenstanders
werd verlaagd tot een ordtnalrc katecruzie.
daarbij de politiek nogmaals in diskrediet
brengend. Dal Veto zich in hel stukje hier-
over bij de schare regenstanders voegt is
hun goed recht. Dat de auteur als woujd-be
[oumallst eellzljdig bericht en zelfs aan des-
informatie doet. is dal nier.

Zo Iuldt de bovenkop dilt hel "voorstel
om de wereld te vervruuwelijken unaniem
werd afgekeurd". Ierwijl dil' unantmlteh
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even verder door de auteur zeU (tereeh!)
wordt te~engl-sproken ter waren zeven
sterurnen voor en acht onrhoudlngcn). Zo
ook Stelt de il\IICUr dat "sprekl'fS die enkele
argumenten eens denlg op een rij wilden
zenen. met een ergerlijk handgeklap wer-
den \\el!gehoond"_ Raadsleden, ook legen-
standers van hel voorstel. namen het niet
toen Roger De Langhc (VLD) zich in zijn
russenkom« afvrocg wal het mannelijke is
voor 'trur" en 'hoer' (deftigl' argumenten?).

In hel stuk wordt het veerstel eens te
meer geridikulisel:'rd mei enkele voorboel-

den (de struise rugbyspeler die 'huurster'
en de kalende vent dit- 'eil!l'nart"'l' wordt
genoerndt. Waarom zou zulks belachelijker
zijn dan de Joyces, de Blrglllcs en de tsabet-
les die momenteel in alle reglementen
'deelnemer', 'kursrst'. 'aanvrager' en 'hij'
worden genoemd? "De meeste mensen
vinden dal vrij normaal d.1I vrouwen ook
met mannelijke voornaam worden aangv-
duid". W stelt dl' auteur, Voor 1948 vonden
dl' meeste mensen het ook vrij normaal dat
vrouwen geen slem recht hadden en wel-
licht vinden de meeste mensen hel vandaag
ook nog vrij normaal dal dl' vsouw de was
en de strijk doet, Stemt hel niet tol naden-
ken dal enkel 'mannelijke' persoonsvormen
als neutraal zouden worden beschouwd.
zoals dl' auteur beween?

Nog een Staaltje van de eenvljdigbetd
van het artikel: "mevrouw ue Maeglll zal
het niet in haar hoofd halen om zich 'bur-
gemeesreres' te laten noemen". stelt de au-
leur. Weet hij dan niet dat Leona Detiègc er
op srond zich 'mtntstertn' Ie laten mx-ruen?

Mag ik er op wijzen dal er, anders dan
de auteur van het artikel beweerde. hele-
maal geen voorstel was d.l! de vrouwelijke
H'rteJ;ellwoordiging in hel personeelskader
wou optrekken, laat Staan dal her werd
goedgekeurd, De auteur van het artikel

• berichten
Teaterlesllval zoekt
Kultuurraad der Leuvense studenten orga-
niseer! van zondag 26 tOl en met dinsdag
28 april In Leuven haar teaterfestival en wil
jonge reatermakers de kans geven om hl'!
podium te- beklimmen en hun ding Ie doen
voor een publiek, zonder te wachten op
morgen.

Op zondag 26 en maanqag 27 april lijn
er telkens twee voorstetllngen Ie zien. Die
voorstellingen zijn voomamelijk tOl stand
gekomen in het kader van diverse aktëurs-
opleidingen in Vlaanderen en Nederland.
Hel volledige programma hiervan wordt In
de Joop van de maand Iebruar! bekend
gemaakt, De laatste dag echter, dinsdag
achteruwiruig april, staat geheel in het
teken van improvisatie en voorstellingen
dlë op kont" termijn lot stand komen: hier-
voor zoekt Kuhuurmad aktcurs. podium-

~
beesten, zolderkamerschnjvers. kortorn
speeltalenlom de scène onveillg te maken.

Kura zoekt mensen voor twee verschil-
lend. onderdelen: Een eerste onderdeel be-
staar uit een internctworkshop: ons speel-
ralent schrijft via hl't internel samen met
een professioneel akteur een teatenekst die
dan drie weken later op het ftstivJI wordt
getoond.

Een tweede onderdeel is een'sree-
Podlum-Tot-Op-Het-Bor': iedereen die een
tekSt heelt liggen en die absoluut op een
scène wil'brengen krijgt van ons de kans
om dat Ie doen. Alles is toegestaan, van
reklametekst over wereldliteratuur tor
neruurglds.

cetmeresseerden kunnen zich wenden
101Kuhuurraad, E. van Evenstraal zd. 3000
Leuven. ra.: 016/236773 Fax: 016/224676
e-mail: kura@stuc.kuleuven.ac.bc

bedoen misschien hl't voorstel dat be]1ailidt'
dal alle provindale advfesorganen voor
maximum twee derden uil leden van hel-
zelfde geslacht mogen beslaan. Een inhou-
delijk vec] belangrijker voerstel dan hel
voorgaande. Opmerkelijk dat nlemand
(media noch collega's) buiten onze fraktie,
hieraan enige aandacht schonk.

Alex Polfllct, fraktieleider Agalev
provincieraad Vlaams-Brabant
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& zoel(erljes
,J 0 Leuven. bevrijd! ons van hel Christ-
kindlesmonster dat Nürnberg in haar grap
houdt en duizenden Japanners-met-Colgate-
glimlach hierheen lokt om de domste dingen
IC'begeren: aan Rosernane Donck.
.J Lleveke, de lee-Tea 51aat cool. Sukses. Mosj_

PS Ik ben inderdaad ZOI ... van ... \I.
../ I wlUlk down Insidc,/1 wUIDe iJl falsely.lMy
neighbouts wlll come in 10 bchcld me,land
the sister will (ome whh them./Shc will make
the doctors unnecessaryzbecause sbe knows
my sickness./(poem 6 of the love songs of P:
Harris ~OO). A.K,
v Annemie L en haar jarige moeder komen
dinsdag 16 december om 20 u naar de lesbi-
sche vampierenavond in AP\,
,J Parochle-asststent eoeboe niet langer te
bereiken op zijn venrouwde kamer in Camillo
rcrres. Voor konsultatle (emotionele en rela-
tionele problemen) lal hij vanaf januari te
bereiken zijn in de kelder van de centrale
biblioteek, aIdehng overhetdspublikaues.
" Ondanks de nachtploeg gaal v!Jnaf 20 .u de
lesbische vampierenavond op dinsdag 16 de-
cember zeker door JO API.
,J Lord Greysteke does nor eppreoare ihe abu-
se of the names of hls Iriends and or htmseü.
,J K4 bedenkt bij deze cx-gangmcmbcr Bcnny

•
MAANDAG

DINSDAG
20_00 u KWIS crore voeibctkwts. inschrijven voor

II december, per 2. met ploegnaam. 100 per
pl<)CglAnten voor absolule voetbalkenners.
leken moeten "kh otllllOuden, in Palapodf,
llense~traat. or~. Vollehe,~hrH~e5l:nd{}nek.

10_00 u DEBAT Jeugdwerk en jC\Jgdbe1eld: een
zinvolle vrije\ijd~bc-s1<~ding voor jongeren,
rnet Karin Jlroflec. Jan Van Brussclt. Toon
ViUID~clt en Daniclla ucscemps. in 's Mei-
erSStraal 5, org. .rongsoclahstcn.

20.00 \I KAAS EN WIJNAVOND vooral rcser-
veren op 13.1~.97 is gewenst. in Zilultje
boven kalcc Ad Fundum. weg. 400, org.
êuropakrjng.

20.00 IJ TEATER 'VriJdag' naar Hugo Claus, door
Teat c r Malpenuis. in Stedschouwburg. weg.
t50r450, erg. K.C. Leuven,

20_10,1 KONSERT tgor 51ravinsky - Dumbarton
öeks - Manucl de falla - conceno voor piano
tn 5 instrumentcru o.l.v Josep pons, jn Aula
PDS, IOCg, 350r50016'!iO, erg. Beethoven
Akademie. info 03/221'1.35.11

20,30 u TEATER ,\\uziektea[er Lod speen "rou-
glJ1'5 & Savage/Love', in VJ"-mingen$[rilal.
reeg. 3üO/350, 0'&. SlUC_

20,30 u CONFERENCE Tom L~noyc 'Ge~pl ...t...[\
en bescheten'. in Stuc. uilverkoch[. org. Stuc.

WOENSDAG
14,00 U FILM 'Slale of Mi",l' (19<H) van Regi-

nald van Severeu, in Vlaams Plhumuscutn-
en Archid, lo ...g. 20150, org, vlaamsFilmmu-
seum· en Archief.

20,00 u FILM 'Stale ol Mind' (1993) van Regi·
Ililld van Scven:n, iJl Vlaams I'ilmmus ...um·
,'" Archief, locg. 101~0, org. Vlaams Fllmmu_
~eum- rn Archief.

20,00 u TEATER 'Vrijdng' door Teaier Malper·
luis, in Stadsçhollwburg.tocg_ 150/~50, (lrg.

K.C. L~lIven.

DB voor zijn majestueus gekokkerd. Dank-
baar hé, maar die verdachte plantjes, 13enny
loch ..
,J Sloere kroezelkop Uil Boerenkot zoekt mets-
je om daarna rner ander meisje te ...
bedriegen. Melden, Parkstraal 129 (Yves).
,J Hel ACOD etst dal op 5 januari DJ Postman
zijn plaatjes mag komen draaien in ·t Stuc.
"Radio ënavov zendt woensdagavond tussen
21 en 23 u opnieuw uil. Zoek hel rode stereo-
lampje op 102.9 FM.
-.J Deutsche Hans. reeds 3 jaar onrechtmctlg in
bezit van rijbewij~, zoekt jongen (mei hoog
CO-gehalte) om gezelng mee 1<: knuffelen.
,J Eenzame veerbeureek zoekt manwijf om vroeg
mee in bed te krulpen om zijl) reclunek bij te
schaven, Kom au.b. langs op Parkstraat 129.
-.J Vidal de Kwalzoekt meisje met dikke be-
nen.
,J Hell\Jinkaoou!ersbevrijdingsfront ergent-
seert op woensdag 31 december een kerst-
boomverbranding in het stadhuts van Leuven.
Tobback krijgt de eer om het vuur aan Ie ste.
ken. Iedereen die bevriend ts met Tobback ts
uugenodigd, behalve de brandweer.
,J Sofie Slaal altijd heel (vraag maar aan haar
sïeutels).
,J Wijze: raad van Tante Brcnda: ga nooit op

20,30 u TEATER Muzieklealer Led speeh "ton-
gues & sevagenovc'. in vlamlngensrraat.
toeg. 300/350, erg. Stuc.

20.30 u CONFERENCE Torn Lanoyc 'Gespleten
en bescheten', in SIUC. uhvcrkochr. erg. SIUC.

DONDERDAG

I:(~COO~"VWIE VAN DE DRIE??

Tien"~
Tel: ~

MII·iVr. .," - 20u.
z.t. .~2l!-17u.

1I 118
3.70.30

- 22u.

-.J Beek, aeprazent, Pixies, Cake en Cave doen
hun ding in zaal Rumba op 17 december el
pour les temmes la mêri-lI~ caoset Gelieve zelf
kondooms mee le:brengen_
,J Aan 'Moeder: sÎaapwel (al dan niet in Ie-

per). Clyde
,J Met de beste ~ndejaarslVensen voor de Ve-
teredaktie. dada "
v Tsjibe. da bielsluk is van mijl
,J SjokoLadetaan Ie koop"op hel omhaal van 't•
SIUC vragen naar knappe blonde Barbie.
,J Als ik soep ruik, wel ik mijn mes.
V Schal, staat de Bukma koud? Jan & Kartne.
,J Jemen en Tim, word ...n Jullie reanlmauepre-
sissen van Hlsturia, pïeeser
,J Ban en Tom, zie jullie op 8 januari in de
Blauwe Kater? Redmie Hiel.
,J Virtueel persen? Zie je mij al zwanger?

o.l_v Elik Van Nevel. in Konsenzaal tem-,

mens. Herestraal 53, org. konsenver ...niging '.
Lcmmens. info 23,39.67.

20.30 u CONFERENCE Tom Lanoye 'Gespleten
en bescheten', in SIUC, uitvcrkocht, org, Stuc.

ZATERDAG •
\'

een duimspijker staan, want dat doet pljnl Tot
volgende weekt
,J Da êxrravaganza Alternauva Days in API op

di.nsdag J6 december om 20 en 22 u.
,J 'Moeder. waarom. aonnre.
v clvde. :taHgkersnnls en een keitol1998 met
veel (lklie! acnme.
,J Er was eens een sheriff van Noninghaml die
-s morgem Uil zijn bed met kwam/Veel liefs
sheriff. your Princess.
,J Op 8 januari '97 in de Blauwe Kater: Sociaal

Kultureel Werk van de Sociale Hogeschool
Heverlee vanaf 2LOO u-
v Ex onente Lux wenst al haar leden en alle
vetolezers een zalig kerstreest.
,J Zalig kerstfeest. êonnte & ·Moeder'. Clyde
,J Robln xcod. doe de Paus mijn groeien in
Rem c. Clvdc

10.30 u KONSERT KCT$lkonscr1. in SI. Jan de
Doperkcrk (8t'gijnhol). toeg. 2001300. erg-
Leuvens Unlvcrsltair Koor, tnfo 2).47.11

20.30 u T!!ATER Muzieklça[er Lod 5p'tell 'Ton-
gues & SavagclLovc·. in vtemtngensueei.

tocg. 300/350, org. SIU',
10.30 U CONFERENCE Tom Lanoye 'rjespleren

en bescheten', in SIUC. uilverkocht org, SIUC.
22.00 u FUIF DJ Amon Tobin c.u.. in Silo, 10eg,

1SO. erg. Stuc, t.s.m. JJ Records,

ritlg. 111kerk van het Begijnhof. • 16/12 om
20.30 u: Film 'Casino', in M51.. 16/12 om
22.00 u: Gektallavond. in Pcrma. • 17/12 om
19.30 u; VQt.'lbal.· 18/11 om 19.00 u: xerst-
lees Ijl'. in Ahna 2.

LBK
• [61 [2 kerstreceptie en kerstviering. • I g/J2
kerstfeestje.

Logopedie
• 15112 om 22.00 u: 'Kerstmis in de TroJH'Il',
in kelder van 't Plectrum,

Medica
• 15/12 om 21,00 11: Soundrnlxshow, in ncc's
Bar.' J6/12 om 18.00 u: grote kanrus. voor
noe-s 13ar.· 17/11 -uroote xaruos-. in ges-
tauram -i,e 1)()("s·.· 17112 om [~.OO \I: kerst-
markt. in ncc's.> l71J2 om 18.00 u: te Doc's,
in Doc's.· [7/120111 22.00 11' Vader Abraham,
in noe-s Bnr .• 18/12 Top 100 aller lijden.
Vulgaire FuU, IJl noe-s Bar.

Medlsoc
• 16112 om 20,00 u; prcsidturnvcrgadcring, in
AZH.' 17/12 om 20.00 \I: Kerstfeestje met
kaas en wijn, in Den fljL

NFK
• t5/12 om 20.30 u: Film 'Ntghtmare befor e
Chrlstmas', in MSI 00_28 .• 16/12 om 13_00

u: Broodmaaltijd.' 18/12 om 19.00 u: aecep-
lie 6- kerstfeest,

OSR
• ISf12 om 22.00 u; Bal MiI~quée, In Kalee
Artmania.

Pedagogische Kring

20.30 II CONFERENCE Tom tanove 'Gespleten
en t>es,he[cn', In Stuc. uitverkocht, org , Stuc. •

ZONDAG
t ~.OOu TEATER '~lellerde mensen': Marc De

Bel en Jan De Smet. ook voor Binklcrs vanaf
8 jaar, in Minnepoon. reeg. 250f350, org.
x.c. Leuven

Eoos
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• 18111 om 20,00 <I: Film: 'La double vie de
véronfque' in De V<lJk91.5'1, 1IIct aansluitend
kerstfeestje in Fak Letteren.

Germanla
• 15/12 om 14.00 u- Gcrmanla's feestweck
begim met eweuunen in Stedelijk zwembad.
om 13,45 u verzamelen aan dl' Pak, weg. 40.

• 15f12 om 16.00 u; Literaire namiddag: prof-
fen en vuabistcu. in Ekspo7.JJI. • 15112 OIO

20,30 u; playbackshow met afterparry, in

Blauwe Kater.' 15/12 om 20.30 u: Playback-
show met Aiterpartv, in Blauwe kater. •
16112 om 14.00 u: Kunstnamiddag: kleien en
shirts beschilderen. m Permól,' 16/12 om
1400 u: Mysteriedag: x-Hlesrnararen (rot 10
11de volgende morgen), in Praatkamer fak
letteren.' t6/12 om 19.30 u: Start ze-uren-
lap. in Fak.' 161[2 om 20_00 u: siertrep
100, met DJ "ijs, in Folk.· 17112 om 14.00 u:
Rcrrodag: bocrkesnarnidd<1g met een prijs
voorde grootste boer. in Praalkamer_. 17/12
om 12.00 11' ReuohliL in Lldo. • 18/12 om
14.00 11' Defuge dag: Cannonamjddag, in
rerme. • 18112 om 18.00 <I: Deftige dag:
kerstdiner, ln Al:rna 1. teeg. 180 .• 18/12 om
lO.lO u; Kat\111S, in xmbtonx. • 19112 om
14.00 u: volkse dag: praeouter Polkbar, in
Fak.· 20112 om 20,00 u: Kaas- en wjjnhac-

chanae! tweede kan. in Praatkamer. teeg. 200.

Hislorla
• 16/12 om 19.üO u: kerstfeestje. in zaal "De
Kring", lOeg. 250/300.' 16112 om 20.00 11:
Fill1\; 'Henry. portrait of a serilIl klUcr', in MSI
03.1 S, toeg. gratis.

Kilo
• 15/l2 om 19.30 u: Tapavond. Vlaamse a-
vond, in Fak.· 16f12 uil) 12.30 u: Ket'>lvle-

16/12 om 20.00 u: ocrritmes. in fakbar.·
16/12 om 22.00 u: alseheid Diml, In Jakbar.

• agenda & ~ ad valvas 1l()()"A~NH"I"'

20.00 u KAAS & WlJNAVOND van de Roze
Drempel, org. Roze Drempel, mlo PB 113,
3000 Leuven 3.

19.30 u LEZING Lc ssen voor de 21511' eeuw:
Hennan parret over Hedendaagse Kuns! en
Moderniteil. in Allin PDS_ 20_00 u KONSERT 'De Klelnkullstkollektie. deel

20.00 u TEATER 'Een vlo in het oor', door hel X', van DIrk Denoyelle. In steeschouwburg.

Mechds Minlattlunealer. tn Sladschouwburg, [Oeg. 2001500. org. K.c. Leuven.
teeg. 150/450, org, K,e. Leuven. 20.00 u KERSTKONSERT Heinrich Sdnnz

20.00 u KONSERT 'Muziek in hel ziekënhuls', 'Wd'm~chlS· ",,,, Fe:;lmu~,k', doo' Koor Lcm- VRIJDAG
in UZ Gasthuisbt:rg. inkomhal loeg, gralis, 'TlH'lls1mtlluul, ensemble Oudtil[îutrumemen. ZO.OO u KONSEltT Kéiitkonsert: lIelnrlch senure
org. Kultuurkomm.issÎc x.u.Leuven. in Konscrraeel Lcrnmcns, Herestraat H, org, "'VciJ:ul.ldn:s·und Fcstmustk', door Koor tem-

20.30 u FILM 'The !lild Bunch' il 96\1) van Sam Kon~rlverenigu!g temmens. inlo 23.39.67, mensrnsrnucr, ensemble oude Instrumenten,
Pecklnpah, ingeleid door Harry Houben. In
Vlaams Pilmmuseum- en ArehieJ. toeg. 100.
org. Vlaams Filmmuseum· en Archi~'-

12.00 u FILM 'Beat rhe Devll' van John

ttounco. In Stucaaal, org. Stuc. PSYChologie
• 15/12 om 22.00 u: preselekties Interfakul-
ratr songfestival. in Shrlnk .• 16/11 om 22.00
u: lr::erS1TD(met Crimen). in lido.

VRG
• 16/12 om 20,00 u; VRG-jaarOvcr,ddlt, mei
Dirk Barrel. Vic Andaux, Johan Leman, Pul
Van Den nrtessche. Luc Huyse. Raf verstree-
ren en Karel Gacorns. in Auditorium zcgcr
Van Hee.' 17112 xerst TD. in Silo.' 17/]2
om 20.00 u: Kerstfeestje. in zaal Silo, toeg.
3501400.' 17112 om 22.00 u, Kerst-Tlj, met
gratis busdlen~t vanaf 19_10 11 op Ladeuze-
plein. ln 'laai Silo. reeg. 60/100.

VTK
• 1,}112 om 11.30 ti: Broodjes, en kaartenver-
koop Revue. in TheokoL' 15112 om 20_00 u:
Reiswmpostum Indonesïë. lil Alma 2.' 16112
011120.00 11'Revue, In M,innel)o.)()rl.· 17fII
om 20.00 \I: Praktische Info rndonestè-rets, in
Elek A .• 17/12 om 20.00 ti: Revu. in Minne-
poort .• 18/12 om 20.00 u, Revue. In Minne·
poort.. IS/12 om 21.00 u: xersueea]e. in 'I

ElIXir.' 19112 om 10.00 u; Cane Blanche, in
200M,06.· 19/12 om t r.oo u; Carte Blanche,
in 2ooM,07.

Wlna
• 1'!i112 om 20.00 u: Casino-avond, in Blauwe
Schuil.' 16112 om 20.00 u; Malflakamus: in
Toewip .• 17/12 om 20.30 u: Film: 'The

IJmouchables', in C 200 l.· 17112 om 22.00
u: MalFiabar & eind moordspd ,(24:00), i" RC-
bar onder Alma 3_ • Igl12 om 19.00 u:

Kersdee~;1 mei oplreden VJn Raf Coppen5. in
Ons HuiS,
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PC-lokalen 's nachts onder toezicht van jobstudenten

Surfen van de ene borst naar de andere

edereen weet dal studen-
ten niet braaf voor
Imiddernacht gaat!
slapen. Iedereen weef

dat hel internet
meer weg Ie denken

is uit UII..,en. De kombinatie lIdll

beide kan evenwel vreemde vormen
aamll~men.Dal blijkt a/rails in de pc.
lokalen ,"'onde Universitaire Reken-
centrum in de Dekenstraat. waar stu-
denten de klok rond op her nel kUII-
nen fIIrfen, Eli dat ook doen. Veto
nestelde zich met eell virtuele slaap-
zak en eet! reîtexkamera ren nacnt-
lan9 in de slipstream van de Leuvense
supernerds.

vreerode krachten maken zich meester van
sommige Leuvense STUdenten. In plaats van
bed of pint op te zoeken, zual~ wc van hem
gewoon zijn, trekt hij 's nachts richting
Dekenstraat. De re-lokalen in de gebou-
wen van de fakulteit êkcncmischc en Toe-
gepaste akonomrscne werenschappen zijn
vierentwintig uur op vierentwintig toegau-
keliJk en worden, zelfs 'S nachts, drukker
bezocht dan een Ic~wijsbegeerte op vrijdag-
ochtend, Ze hebben dan ook heel wat
(meer?) te bieden: het volledige Windows
95.pakkcl uitgerust mei alle: bestsprogram-
ma's, e-mail en naruurlijk Netscape. Onge-
noord werk-. surf- ol chatplezier verzekerd.
Voor al dal digitaal plezier moel Je best wal
over hebben: overdag is het namdijk aan-

•
schuiven geblazen mei wachnljden die
kunnen Oplopen tOl een halfuur. Om die Ie
vermijden, werd een allernalieve roete 101

de lnfcnuauesnelweg ontdekt: 's nachts
Inloggen. Hc:I gevolg? TOl de klok van twee
zijn de PC·lokalen nog steeds overbevolkt,
pas na drieën wordt hel rustiger,

Ze zijn niet allemaal over eenzelfde
kam Ie scheren. Niet ledereen zit er louter
voor hel plezier. Want er zijn ook studen-
ten die In de 'Dckenstraat' belanden omdat
u: geen computer hebben op kot. Zij wer-
ken koortsadulg aan hun paper; taak of
emdverhandehng, in de hoop er zo snel
mogelijk weg Ie lijn en slagen d<laT meeslal
Tn"tëge"n"1frlCé,rhxh Qtmi Je 1\3JsM'vO'ru'
en 'Bxccll' voorat hel netscape-Ikoon in de
rechterbovenhoek van de schermen. Op
loek naar ernstige en minder ernsrlge
onderwerpen wordt er heel wat algesurh.
Porno Is verboden. Sommigen storen zich
ectner niet aan de verbodsaffiehes of aan
het meeziend oog van anderen, en surfen
ongegeneerd van de ene borst naar de
andere.

Onder het mono 'de aanhouder wim'
blijft meestal een groepje van een tiental
studenten doorsurfen tot l.onsopg.tng. Deze
'harde kern' zoals ze akhzel! graag noemen.
brengt zowat elke nacht een bezoek aan de
PC-klassen en is op de hoogte van al wat er
reilt en zeilt. Computers kraken of op euoe-
todoxe wijze inloggen blijkt kinderspel.
Hun belangrijkste vertier op heL nel? IRCI
Blijkbaar Is er niets leuker dan 'chanen'
met iemand helemaal aan de andere kam

van hetzelfde romputerlökaal.
AI dat ccmputergebruîk moet ook 's

nachts in goede banen geleid worden.
Hiervoor nam de KU Leuven een aantal
jobstudenten In dienst. Deze operatoren
worden één nacht per weck Ingeschakeld
om vragen te beantwoorden en problemen
op Ie tossen, om dtskeucs en printkaarten
Ie verkopen maar vooral om een oogje in
hel zeil te houden en eventuele vandalen
de deur te wijzen. Eén van hen i~Kwlrlen
Joly, studente filosofie en aan haar vierde
nacht in de Dekenstraat toe. Beweegreden
om hel warme bed in de ruilen voor de PC-
lokalen is h~1 geld. 'Opereren' van mldder-
113d"lllI,t acht uur',) morgenv levcri al snel
zo'n drieduizend !rank op. "Nler mis om
tets 11" doen wal je eigenlijk sowieso graag
doel. Imernetfreak ol ccmpurerekspen hoef
je niet Ie zijn maar je moet wel in staat zijn
om het merendeel van de vragen te beant-
woorden. Maar aangezien driekwart te
herleiden is 101een verkeerde login of ('-
mailproblemen is dal nler onoverkomelljk".
aldus Kwirien. Terwijl zij wacht 101het
ochtend wendt, telt zij ieder uur het aantal
aanwezigen en schakelt ze de PC's Uil die
niet langer in gebruik zijn, Je vervelen lijkt
onmogelijk mei de lnlurmatiesnefweg voor
je neus. Nochtans is nissen viJf en aclu her
leuke er wel meestal af cn zit er nl CIS
anders op dan wachten op de aflOSsing.
Misschien moel Je loch een beetje freak zljn
om het vuile houden?

vërcntque eaueeow


