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Aktie bij kabinet van minister van Onderwijs

Verbetering studietoelagenstelsel voldoet niet
O"/atI9S maakte de minister lIan

Onderwijs Luc Van den Bos-
sche (SP) op een onderhoud

met de 'Ollerle9groep Studietoelagen'
een aantal maatreqeten bekend om
het stelsel van studietoelagen te \ierhe-
terelI. Daarmee komt de minister tege-
moet aall teil aantal van de etsen die
gesteld worden door diezelfde Over-
IcOgroepCIJ eet door het Vlaams par-
lemen' unaniem goedgekeurde resolu-
tie. De Overleggroep Studietoelage",
die veneäen woensdag in Brussel nog
aktie voerde, vindt de aangekondigde
maatreqelen goed maar vindt vooral
dat de minister mur moel doe".

SludielOeiagen', bestaan-

ten. ABVV. en ACV-jongeren. de sodate
diensten van alle untversltelren. de Bond
van crore en Jonge GC'!'zinnen,dl'!'werk-
groep sociale voomentegen van de katolie-
ke Hogeschojenkoepe! en hel ACW, hield
vorige woensdag een ludieke prikalnie aan
hel kabinet Van de minister van onderwijs.
Daarmee wilde de Overleggroep aan de
minister duidelijk maken dat zijn aange-
kondigde maalregelen goed zijn maar on-
voldoende. Er werden hem enkele uendut-
zenden handtekeningen overhandigd die de
verschillende organisalies van de Overleg-
groep verzameld hadden tijdens een petitie-
aktie.

De tets meer dan honderd vreedzame
aktievoerders werden verwelkomd door
een rwinûgral rijkswachter.; met waterka-
non, zij waren donderdag net te laat om
Dutroux in te rekenen in Saint-Médard.
Van de aanwezige aktievoerders werd een
delegatie van tien ontvangen door kabineIS-
medewerkers. Nadat de petities werden al-
gegeven en de eisen herhaald, benadrukten
de kabinetsmedewerkers dal zij de eisen
aan de minister gingen overbrengen.

aanvraag) uitgebreid
worden. In meerdere
sneenes zal men In
de toekomst reken-
ing houden mei een
daling van het inko-
men van de ouders,
bijvoorbeeld door
vrijwillige verminde-
ring van de arbejds-
prestalies door deel-
tijds werken en pro-
jekten van arbeids-
herverdeling. De
vierde aangekondjg-
de maanegel houdt
in dat studentert mei

grens), door de Invoering van een progres-
sieve slijging van de studieloclage naar ma-
te het inkomen daalt. Om de slÎjging van de
studiekosten op Ie vangen moeten ook de
maxlmumgrenzen. die bepalen ct een Stu-
dent al dan niet recht beeft op een studie-
beurs, stijgen. paardoor zouden wat meer
studenten reent krijgen op een beurs. De
automatische indexering. de verhoging van
de minimuminkomensgrens met nen pro-
cem en de daaruit voonvloeiende verho-
ging van de studiebeunen betekent niet dat
de srudrebeursen voldoende aangepast wor-
den aan de gestegen studiekost. Dil! dl'!'Stu-
diekosten tijdens de laatste tien jaar sterk
gestegen rijn, is duidelijk voor de Overleg.
groep en is een argument dat ook in de
resolutie terug te vinden is. Het is de be-
doeling van het onderzoek naar de stcd!e-
kosten om duidelijkheid Ie scheppen over
de gestegen studiekosten. De bezorgdheid
van de Overleggroep beslaat echter ook de
korrekte toepassing van de onderzoeks-
resultaten. Daartoe werd de vraag gesteld
om aanwezig Ie kunnen zijn in de stuur-
groep van hel onderzoek, wal geweigerd
werd.

De 'kadastraal Inkomen-test' (KI), die
in het verleden noga! wat omerechte sru-
diebeurzen heeft weggewerkt. heeft echter
tot gevolg dal een klein aantal studenten
ten onrechte uiigesloten worden. Daarom
wordt de invoering van een bodem-KI
voorgesteld om dit euvel te verhelpen. ver-

avondonderwijs in
dl'!'volksmond, re,h!
zouden krijgen op
een studiebeurs in-
dien ze verder srude-
ren in hel hoger on-
derwijs. Tenslotte
kondigde de minister
een dubbel onder-
zoek aan dal uiige-
voerd wordt door he!
Hoger InstÎlUUI voor
de Arbeid (Hiva) vee-
bonden aan de KU Leuven en door de
Onderwijsgroep van de Universiteit Gent.
Hel onderzoek zal enenljds de doelmatig-
heid en doeltreffendheid van het srcdtetoe-
lagenstelsel onderzoeken en anderzijds de
studiekosten bestuderen. Dal slechts een
aantal van de eisen van de Overleggroep en
van de punten van de resolutie werden
aangepakt heeft verschillende redenen,
Marc Pauyn, woordvoerder van hel kebinet
van onderwijs: "De mailtregelen die in het
veerulment worden gesteld zijn een ant-
woord van de minister en de Vlaamse
regering op een resolutie van hel Vlaams
parlement. neee resolutie werd trouwens
unaniem goedgekeurd. Dat niet alles wat In
de resolutie staat werd opgenomen door de
mmtster heeft te maken met de beperkte
budgettaire mogelijkheden. Anderzijds ui
een en ander bekeken worden volgens de
resultaten van hel onderzoek." Of alle
maatregelen voor hel akademiejaar '98·'99
van kracht zullen zijn was nog niet duide-
lijk. Sommige z.lJn In uitvoering, andere In
voorbereldlng.
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der vraagt de Overleggroep de invoering
van een beurs voor bisstudenten onder
strenge voorwaarden en een verbetering
van hel studtebeuraenstelsel in het sekun-
dair onderwijs. Van den Bossche werkt
eveneens mets uit voor deeltijdse en 5<1-

men wonende studenten en er is ook nog
geen sprake van een verbetering van hel
systeem voor de zelfstandige student. Al
deze eisen zijn eveneens terug Ie vinden in
de resolutie.

Deze week werden de voorstellen van
de minisIer van Onderwijs besproken in de
subkommissie Studietoelagen van de On-
derwijskommissie van hel Vlaams parle-
ment. Het is in diezelfde subkommissie dat
de door alle panijen goedgekeurde resciuue
werd opgesteld en waar hel dekreetsvoor-
stel betreuende de srudletoetageo van Ludo
Sannen (Agalev) besproken zal worden. Dit
voorstel van dekreet werkt de meeste pun-
ten van de wel resolutie uit. Het zou als
basislekst dienen om verder Ie werken rond
een verbetering van het srudleroelagenstel-
set. E!en logisch gevolg van het unaniem
goedkeuren van de resolutie In december
jongstleden zou tijn dat er meer dan de
voorstenen van de minister van onderwijs
goedgekeurd zouden worden. Denkende
aan de huidige en toekomstige generaties
studenten wordr deze redenering hopelijk
eindelijk gevolgd.

Indexering
De eerste aangekondigde maatregel Is

de auromaûsche indexering van de studie-
beurzen. De beiene hiervoor werd reeds
gemaakt bij de vorming van de vlaamse re-
gering in 1995 en herhaald bij de opening
van dilakademiejaar in Leuven door
Vlaams minister-president Lu, Van den
Brande. Deze maarregel zou van kracht
worden vanaf volgend akademiejaar. De
tweede maatregel Is de verhoging van de
minimum-inkomensgrenzen met tien
procent. Dil komt neer op een verhoging
van de nudlebeurzen voor de meeste
beursgerechtlgde studenten. Ten derde zal
het systeem van vcnnoedelijke inkomens
(waarbij rekening kan gehouden worden
mei het huidige inkomen en ntet met hel
belastbaar inkomen van twee jaar voor de

Resolutie
voor de Overleggroep blijven een aan-

tal knelpunten eenter zonder oplossing. Zo
wordt geen gehoor gegeven aan de nood-
uak van een extra tegemoetkoming voor
studenten uit gezinnen met een zeer laag
inkomen (onekr de minimum-Inkomens- öuvter Remy



• lezersbrieven
Alle Iezersrcakues kunnen bezorgd worden op hel redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5,3000 Leuven en moelen vóór vnjdagnarntddeg 16.00 u binnen zijn,
Iklsl op diskette of via e-mail velofè'vclo.~Uldenl.kuleuven.ac.be.
De brieven moelen betrekking hebben op in veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studeruen-jaktueiitcit. Anonieme brteven komen nooit in aanrncrkjng: de
:.chrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelmen worden in Veto.
Blieven die langer zijn dan 24ûO tekens (spaties Inbegrepen. wal overeen komt met

± 1.5 gelikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe logekon. De redek-
tie behoudt zich hel recht voor brieven niet te plaatsen.

Go th ie
Graag nog enkele opmerkingen in verband
met het artikel van vorige week omtrent
Corhic. Wij, 'Die teute Kerze' zijn een
linkse, pluralistische organisatie, bestaande
uit humanisten. sociaal dernekraten. trot-
skisten en ekologlsche anarchisten. Wij
verrellen ons tegen de kommersnusertng
en okkuhiscring van de gothicscenc. De
verpakking nueresseert ons niet, enkel de
inhoud reh. Daarom worden wij meer ge-
inspirccrd door avantganlisnsche. maat-
schappijkritische gruepen als dea r zijn: "Thc
'Sisters of Mcrcy'. 'Lacnrnosa' en 'Goethes
Erben' (bijvoorbeeld met hun tuneelstuk
Kouditicn: Macht}. Groepen mals 'London
aûer Midnight' die zichzelf profikren als de
&t/ Goth Band [11OIr WarM interesseren ons
niet. En negatlunistischc groepen zuals
'Dearh In Junc nug veel minder. Zij schre-
ven ondermeer her nummer 'Rosc Clouds

of Holocaust'. Ter verduidelijking, dit begint
als volgt; "Rose Clouds ol Holocaust. Rose
clouds of lies" overigens: Consumption is 110
alternative 10 democracy.

José Rotsacrt en Tom .rcnes
van 'Die Letzte xerze'

Thomas More
Zoals we dil wel gewoon geworden zijn vat!
uw evergesubsidieerd. radikaal-links blaad-
je dal pretendeert de studentengcmeen-
schap te vcrtcgenwoordlgen, stond uw ver"
slag betreffende mijn vrijwillige onderwer-
ping aan de heidense tegenhanger van de
lnkwlsltie. met name Krlngraad, vol leugens,
ongegronde Instnuattes en tendentieuze
berichtgeving. veto schijnt het vreemd te
vinden dat mijn eigen mening betreffende
homoseksualiteit overeenstemt met deze
van de artikelen lJS7 tot en met lJ59 van

de "Katechismus van de
Katholieke Kerk" getuige
hiervan het kursief gedrukte
"elgen ". Wil veto mij hier-
mede hel recht ontzeggen
de visie van onze Moeder de
Heilige Kerk lot de mijne te
maken? Ik ervaar dit als een
dui(lelijke schending van
ani kei 9 van hel Europees
Verdrag voor de Rechten
van de Mens: MEenieder
heeft het recht op vrijheid
van gedachte, geweten en
godsdtensr' tk vraag derhal-
VI' dal Kringraad optreedt
tegen deze (zoveelste) on-
toelaatbare schending van
haar eigen statuten. ïcts ver-
der schrijft veto dal wij Maan
de tand" gevoeld werden
over de vcrwamschap met
Opus Dei. Voor zover mij bekend. is lid-
maatschap van het Opus Dei noch naar
Kerkelijk, noch naar burgerlijk recht, een
misdaad. Los van het feit dat wij met Opus
Dei niets Ie maken hebben, is de uitdruk-
king "aan de land voelen" dus geheel mis-
plaatst, rn de volgende zin maakt vcm hel
wel erg bent: "Het genootschap vergadert
immer. in dezelfde lokalen als hel Opus Dei
en gaat op bezinning in gebouwen van
Opus DeL" war betreft hel op bezinning
gaan in gebouwen van Opus Dei: dit is een
klinkklare leugen en is ons ook op geen en-,
kei moment aangewreven op de vergade-
rillg van Kougraad. Het kwam echter wel
voor in het - nnlAlttrlijk van objekrtvuen
uitpuilende - verslag van de vergadering
de week nadien, Bij de goedkeuring van

lcn ren 'woede in de buik' (R, Burggraeve]. Van-
uil deze vcr(ll1twJJfdlging wordt dan hel kwaad
bij naam gènocmd en aangeklaagd. M~t andere
woorden, de ctischc l'nunll\'aJrdigiTJI: is goed. au-
remlek ulfs noodzakelijk om I'JIl Click Ie kunnen
spreken. Maar dC/c 'Iloodl.lkdjktll'id' betekent
nu~ ~tTIl'voldoende grond', Een cnscbc vcrcru-
\V~(lIdigillgdie bhjll steken ill {!t-vcrontwaardl-
glll~ ~(,l'rt al gallw om In haar eigen tegendeel.
Dl' etischl' verontwaardiging is blind, dool en
lalhllkk, ze hech geen nood aan analySt' en ze
schuwt de nuance. Dil alles is haar kracht, haar
grootsheid. haar amcnuotch. maar 00]" haar
zwakIe, Ilaar tijdeIijlheid, Wannttr <k tlisrhe
verontwaardIging geen pldals maa~1 voor de ana-
I}'$(, dl' rede, ,k diJ loog en de 1111anCt'ring.tlall
dra,l!:IZe in ZIchd~ ~Iem van sociale uit,luiting,
ma\ldh~at gl'\I'cld en zelrs volk~llmoord.

Misschicn lijkt dillaat~ll' !)ICrdrl'V~Il,IOlh
moeten \\1' hel niel ver l.od~n. Wk ~tllhc'elj~
historisch bewust IS, weet dal d~ IiUIU', in Rwan-
da deCtlllliJlang onderdrukt l:1l vefTl~tll:rdlijn ):c'
weest door de Tlltsi's_lk grndt'ud!" (kll1l1kr~1i,e-
ring in RI\<lnd<lbrachl el'CnCl:n~rCIl grod('[1d~
etblile' ll>rml1waardigill): hinol"t'r l!l('lzirh mee.
Wi~ li"h dl' In'14:il(-gl:lroost hel rapport lao de
Rwallda-k'lInll1i,,[c ICIn('n. zal merken dal dne
c'li,<11,'\,['w(1tll'il.1rdiging kUTlSlllI,lIigwerd opge·
\11'],,1cn gL',liJlllJll'~TlI(lIl) d(- emilche slIJnningen
tJIIII' drijn'n. Dl' ~ata\tmralc g,'v()lg~n licJ;en t'r
nÏt'1 om. Anlkrl' rhi,luf]'>Clw)vombedden van
~en d~rJieliJ~t p'-l]ilich' tTilhllititl~V,ll1dCl~, \laM
ul)rsprlln~ 7tn alJll'lllic~l', cliKhe IlTon1'tvaardi-
glilg lijn kgiu: DUll,land 1918,19)3, de heden-
daa~\c I'ulitil'k \'an ISf,lr!.

0,' \\'111('bl'wrging nu, spruit eH'nCCI1SWKln
.Iill'cn 7.('erautenlk~c etischt' VI'I'I)fl!Waardlging,
Doch, eellmaal dt' Wille Mars l'o'lJ'bij, olllsl'ourd~
de etische 1'('fOllllVddfdigingin de huidi~e \vjtk

~ vrije tribune

hel verslag hebben de leden
van Kringraad blijkbaar plots
Ie kampen gekregen met een
kollckrieve aanval van sclck-
neve blindheid. W,lt betreft
het in dezelfde lokalen ver-
gaderen als het Opus Dei: hel
was op de vergadering van
Kringraad (jat ik voor het
eerst. door een in lompen
geklede jongeman met rood-
en blauwgekleurd haar. op de
hoogte werd gesleid van de
bewering dat het Opus Dei
ook al eens bijeengekomen is
in de parochiezaalaan de
Burgemeesterstraat. Wellicht
heelt laatstgenoemde betere
kontakten mei Opus Dei dan
ikzelf ...

Waar veto mei geen
-(, woord over rept, zijn de

ncnseusjkele en irrelevante vragen en
verwijlen die ops naar het hoold werden
geslingerd, 20a4; M.YVal is uw mening om-
trem de houding van de Katholieke Kerk
tijdens de jodenvervolging?" Voorts wens ik
ook te metden dal Kringraad er IWCt' aan-
gerekende. twee gewoon gefrankeerde en
een niet gefrankeerde zending bccü voor
over gehad om mij vuur lam gcunprcvt-
seerde vierschaar I.' slepen. Dat is gucd
voor een kleine vijfhonderd frank van IlCt
zuurverdiende belastinggeld van onze hard,
werkende ouders of zevenr i('11procent van
de jaarlijkse ~lIh~idi('pot die IJ ons !Hl heelt
geweigerd. wellicht kaden dele geldver-
spilling in de sociale hcwugeuhuid van de
offirii>le studenlell\'ertegclllvtJordising IC

Ieuven?

Mathia~ Van Aken,
2dc He. TEW,

voorzitter Jong Thomas More
Genootschap Leuven

•

De vnjc tribune kan hezorgd worden (lP hel rednktlesekretartaat in de 's xteterssrranr 5, 3000 Leuven en moet voör vrijdagnamiddilg
16.00 u binnen lijn, lietvt op diskette of e-mail velO<irveto,.wde11l.kuleuven.ac.be,

nc vrijt' trihUIH' ~I,l.ll open \ önr redere persoon o! organisalie die meI redelijke argumcuu-u een stnndpum wrdL'digtl,f een
geluudecrde mening lorruuleert. Het stnndpuru kan vrij aangebracht worden. De Persoon of orgnutscue is volledig verantwoordelijk en
aansprakeltjk voor tie inhoud el) kdl) steetas één maal per jaar een vrije tnbunc krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondertekend met
1).,,1,,"_ \l\Idkj,'ar ('11 I'nlledi..: adrc-, cn j, onder gcell I''-'''ing an"n;"IlL

bCllludc rcaknev op een I'rik mbunc worden unsluncud gegeven via lezersbrteven.
De vrije tribune wordt ofwel Integraal ofwel niet gepubliceerd en is nlet langer dan 7.000 tekens (spa lies inbegrepen. wal

even-enkomt met :t vlcr gel ikte bladzijden met dubbele interlinie) De redaktie be-houd! zich hel recht voor de vrije tribune niet Ie plaa 1-
sen als aan de criteria van redeli.jke argumcrueuc. ven standpunt en gefundeerd zijn niet strikt voldaan wordt,

In naam van uDe Etische Verontwaardiging"
D')IUlc-rdall23 .11'nl 1998: Marc Dutroux entsnapt
en gcduremh- l'nkele uren houdt Udgh' de adem
in. De wun bl'wc~ing voelt opnieuw die onweer-
staanbare 'w(1ede in Je huik', dil' indertijd drie-
honderddubend mensen np srraar bracht. Radio
en TV, kranten. ]Jolitki, de 'man in de straal' (l'en
apol<lIWli'<thrkonsnukue die mo geen rnkch-
rcaltn-n knrrespondeeru herautveren met dol-
IgI'dr~Jid f entoesiasme 'De Zaal nutrou,'. En dit
<1 Iles III naam van dl' heilige, alleS7Jligmal\'nl]c
lVi"r(Hisrll~) ~'~r"III1I\JarJI~illg. AJ~t'ziell van dl'
hierdoor \'CrOOlZaa~ICinformatiesenvuur tanden-
nleuwsberlchren wenten pll'l\ 'onmededeelbaar':
de helh van de ~ralH. l-cn fraklit· I'all iJl·t radii)-
nieuws m mil procent ~allilet TV lIi~il\\'" (inklu·
sier Ter Zale~ bc-JllInd llit allt!rr IlIC'(IW),Ik jlCIUI'
genis 1'.111een lOel'<lllig<'luorbij~arl~n wal i!1l('T·
cSSJnt~r rlJn ,Ic pkchligheid rund dl' IIl'fdl'llklllg
I'an de HolokallSI), Ilanl:ll'f !lllg I-eli al1(!t-rgeurtjt'
aan deze Witte \'emnt"aanligill~, En hel is niel
zomaar ren ~kin ~l'llrlj" UIl ['cntjc tlal I'olgl'lls
mijn kram ill grolt' hll(-ITdheid (it' ,)wnlaJ~ Jan·
tast). het il t'cn mIl,' walm die het dier, dal het
WI\c't .lJllµdlJ.llllc ~nlfll': I'rodllcecn met ('"n
~IJg Ollll'('r (!tl(" ~1.1Jn Ol' Wille WWlulI'aJldigiJ\!(
I~ni,'1 lVii,111Ir~t'n \'all Iwojl of onKhllld, 11' is
wil door ha~r ,ndl'ncn "himmd {!end<lJml
·hlinde 1\'(lt'dl", en ,lis lolw,lardige ,cllilllll1d bwn
I'an Il1kktk\, genaamd 'stereotil)enn~' en 'diaoo-
liserill!!'

Ol-lt· l:ed,l(ht~l1)I)WIIgtn lijken even '\I,ild'
en Irnpubid als Ik aJngchaalllc gchellrlcnissen.
Nicb h minder \Vaar, E('tl ~()rlc rene~tit' IIln (k
t'llxllf II'TllnlwaJrdlgmg til hel algemetn, til de
Willl.' Vnontwaardigitl{! in het btjlllnder, \l'rtlui-
ddij~1'1\ mijn prl'l'on'rcnJI' damel WJIHkn
mensen J,:ek"nfwl1Il'erd \\'ltrden 1111't11"l'lglijdeli
ol onrecht. ~I)mrnlij IpCll11aaltin u)lllal1lL Zij
v,)ekn zich 'gelaa~t', l'ti~dl ITmnt\\a.mligd, \'(I\"

verontwaardlglng. varnut die verontwaardiging
werden, zonder degelijke reückue en overltg. kn-
nek en voorsrellen geformuleerd vuur de politiek.
Het gehele maatschappelijke leven van Belgie
werd beheks! door veronlildardigill)l,. wal kidde
tot een stereotiepe beeldvorming over het gererhr
(hel gerecht is kromt. de pohuek Ildl[wl IS kur-
rupu. de Ik'dofiell(/I!emaal ~iltdnvcrlra(hler>l, ,I.-
priester (1I1/(I1wl1l jleJofiell;'n l. ~IIga m maar duor.
Ook hel diabnliscringscllcktlict IliellaTlg Ol' ,ieh
wachten [Dutroux al~ de \ erl'cr~n()nlijkillg van
het kwaad, <Ienassah- j~c/llt'llllt'dulielelll. Wat
begon als iCI, gOl'ds (dl' cuschc verontwJ,udigmgl
is oll1gt·,laall in ÎCIS1\'tr gn'Jariijks frlc Wille \'t'r·
omwaardigillg!: ,','11 1\',1[('!iek\enjarhli)1' I'ed"lte·
kn, jllllitll'Jit'mtcn l-n [IC,Jiti('kcInstel1in~('n, dil
-lIlt<;gdc'gilittll'('rd vamlil hrll'ti~h g\X'de,

Hel maat\dIJI'II('lijkt'Ir~"n ill Bl'I~il' 7il sinds
dtJndl'fJ.l~ Ill'nÎCIII\' in ('en )!l'l'aarlijkl' moonwer·
,llellill!t. Wc drei~e)\ te Vl'rliez{'n wat wc WIllen
bl'llCJlld('n:\'enrnUIH'1l l'll gemeenschJjl. Naluur-
lijk bt'weer Ik niel dat we het gel'dar I"pen te~ell-
over cI~aar de machele Ie trek~en. EI l'neen, uni·
kl'n ik niet dal de 5Chuldlgen [)rrecilt moelt'n wor-
den ol dat er iels moo:t \eranderen, 111Ill(endrei.
Manr 111'1 is gevaarlijk Ie dl'nh'n tlaleen goedt,
stdbiele \'erandering ~all ceboU\~d \\urdtn IIp ver-
<llIIwdatdigillg alken. Dl' Wltll' Verontl\'Jardiging
II1J(lkteen Ie 'Irak (ln,kr",'hei,llu~~cn hl'1 ,!echte,
dat m(l('t uugedreven Ilorden, en htt gotJe. dal
71'zdl l!l(lIIlII','lisCl'rt. Ikl ~wa,k kitn n(1011kli·
l1il(h en stra]" JlgelijnJ uil dl' \llaJls(happij ~esl\e-
den worden. J:en dergelij~ simpli'iti5Ch {,Ilmani-
chdslisch uilgang~punt hl'eh Ilug nuoit il'ts ~"l'd~
wloTlJ,:ebrachl.Wk .tit tliet onlkrh·nt, gcnlÎ~1 \ all
Illlellekluele otlrerlijkheiu_

Tomas Bruyland,
eerste lic. Moraalleologie

Deze week niet in Veto:
• Salllli' lurft "'1'-'lllj .,;,,11,'111(11a1J 511<"(1/\1"'/1)1'.

Spijfl;l, een schoon m.-iske 1'11 7;1' !rnd toch owr-
Sdl,'1 1'<111.'",Iijk<,'/.:<'r. ;:!'./t'md/,'/mi" m hctbii-
;:-')11 I'dil :(\'(1/ kl,'ill 111,11111<'11. '/<11 is /!I dir Ou·
1/"'II_t!.lIld t.>rh !lil"llllu/' aan di' m~11te brYlI!}I'JI_
En dan die prins ... , //(1"" ,'1'11...ellf/.: dur /11'1;lew
k,wÎl/_" \(".1$. lVir 1\',','/ /)./<1 hij d,1I/ l1I(t tiever de
11,'I<'slli'fm,' ëcla jd:IIS1 .• H<,I is Ir"utt'l'/IS 11'111

m<'l die k<1lIlIl:/<'1I111 &>I:/ii', !{lr" B",/(ll'w;;III']-
ddijk 1'(11/ zijllln",,, virl d,'or di' <lb,'r/u$h"(Sli ..
;:-"11I/ii ,'l/der illd",'.1 ~1i',I,1<!1IIU'bbell 1'<111di'
CI,<lrlsllwlisdu' Bnly:{ill.'1 EII/,'m AI/'al V,II!
:ijll brommer viel, lI'<lS hi; 1l"111T)'(/IIJlllijk C!<'/.:
onder ill\'I,'~d_ • //111' AI,1.11zou vp do' I'ahe-
;:11I_",,/ljS/I,m AYdl,'!' ''''111<'11 ,\1.'1['1'11 i,<11i1:Jd<'kr
I(',hl/WII ze ,'I!/'1II9.1 dil' .'II.mII_<lJI<lC/.:J1l1r !J(I'<)I!:Id
heefl' IIJI zwa.II)JClI'h·/U ''<liJ ,Ic I'llrtij 1I1.1['{ i/IJ-
IIJ('f'5 ,\lIck!' \~'..lt'I.\ /IIi)I"'/1 • 1'''/1111'1:1' 1.,1' 111 dt'
Llbi,(lte 1I,','fiI>l<lJ Tnp,,/r K<t,lh.JjJi mUIS KtIP/-
la. V,, Br(</I~' I"~,rrH,m'II.</ It\m [",/.: II<'HMarc
VIII"'IIX "uo'm Af~ krmlitmd /W,b,ls</uÜ'lIr V,,
.w[\IltIpf'm,'J \'<11/ Dum'Jlx \""1:/" I'rijdû_</ 1\'<1.<

.1<111,','k .</l'll<'rl -'I,';'/I"'rl/,,,',d IIh'/ 11<'1"".</ ,)1' di
['r'I<I,</' h,',' .';~Ifrlw</'/ui :i(/, ill de' b/wlss6' Am-
11'",,,.1 ,lIs l'f !JC!'I/ 1..111.1",'1121)/1 ,1111ZIJII IIdl/dje
I',IH I,' 11,'11.1,'/1,/,','rl hl! .</"-'I"r,mdard wr}",,'II,
EII/h'.'1 ,~'\'II k/l'ill b,·.'li~ ,'(Ik BIIIII/ hmfJ,'11 ze
I/,'II,',</t'r 111,'<'1<'11 il/:,'II<'/I ,'111 11<'111 11' '/11.1<'11
• SI,'fa.1II Ol' U,'n/.. ,'IJl~1tI:lI1"III"lId 1111111.(/," 1',11/

jU~IIIl<'. :::<1/t'''/'':1111 'LiWII,li Ujl'>' .'1' R"di,' I
-Nu Ilib I/.._ 1,'111111111"1,' ]\',','r 11'<lI lij.! 1',1", 1II<"t'lf
w mijll [./I/Ii/ii. Dn<' II'ü'k ,<j,1 ik állddiil.. l'r/lS

""<Ir Ti/al/ic kij/.:m .. R,'.tkli,' nllt illl,'ntirwslrr
Brllv Mi//tlal.l. -Hl" :iilllh'.~ 1',lr!lflell<'ll [11 hel
lt'I'm'·· D( "'Ó,,/ütt'1l ill Sm/-Nik/u./! hl'bbrlf
dr bm'kt'lw 1"<111 11101",m[j Jlllddi,k ,'CJII/!,'UWt'

dilJlt'/N<, 9<','/<'1'('''. SP.} '<'Ic'r ,Ir P,/r/.._III!:J'I • V<'
alllbJflwH'11 m GI'III m",'/<'II II)dL'm' dt' "i~lIslurt'1I
.</,','11,,111I/( 1II,','r dril1~,'11 /IIt'llIil,:,,",lt'rill!:JI'<l11
de l'uillli'JlJliUm"II, "l/Id,1I dil' Uil 8"".1<, l't,s/mlll-
ftL'IIdill,'1 mt'llulII k/UIII"11 (s;,) 111,'1.'1<'11Ilebbm,
(;(/ul..kl,'; kOlllen wii "I' \{'/., Jt'T:~dlJi:.1;'/11(1111-
r<'.'ld<'lIl1i<'l_1>1'1111" Ilicr IlcaIl d.1JI ilOk .'lull a/-
k"",'/mi<lmllk, Hi!',. 1'"r.t'lJI .• MplI5i.-ur Pl>,lt'
/1IL'''l'/'m~fII,' d,' hWI,,' J-i/.!w.if '-_tW,trd, is 1'(1rrg<'
111<1'111,1".'1,'I','I'i<'J ..,I. J,ill IWIIIWI,1JI(~•.,~IT<lng.l.
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VEV heeft eigen visie op rapport-Dillemans
ceert. "Elke inslelling zou zich als een \'01-
waardige inslelling moeten ontplooien door
kcnsemraue op eigen zwaanepuntenr s-,

zeg maar de (ort busintu - zodat het moge-
lijk wordt "( ... ) om op basis van kern kom-
petentles slechts één gespecialiseerde uni-
versiteit IC erkennen voor een gespeetall-
seerde opleiding.· Centraal bij de bepaling
van die kernkompetemies Slaat uiteraard de
kwaliteirzorg, die door de ondernemers-
die zichzelf "de belangrijkste afnontrs van

gekonkrenseerd in evenveel diskussiepun- hoger onderwijs· noemen - gedefinieerd
ren. mei name de universitaire missie (Ie- wordt als" (... ) l'en Imegraal rransparam
genover die van de hogescholen); de ortën- evaluatiesysteem dal voor de instelling in
taue- en toelatingsproblematiek; de poli va- een kwaliteitslabel wordt vertaald." De hui-
tenue in de basisvorming; de permanente dlge mailtstaf bij uitstek - de ekuerne vtsr-
vorming en de kwaliteitzorg. taue - moel dus uitgebreid worden met

Uit het vervolg van de nota blijkt dat een interne cf,1111'lIie. niet alleen van het
een unief voor de VEV-manager een bedrijf onderwijs nI.tar ook van de werenschappe-
moet "lijn als een ander. dat zo goed. zo lijke dienstverlening en onderzoeksprestc-
veel en zo efficiënt mogelijk kennis produ- ties. Die ge~tegreerde evaluatie moet dan

I:":~ " o]X!nbaar gemaakt worden in de
, ?_ vorm van een label ZOolIs in hel

bedrijls]ev""-n gewoon is.- -

Kwalitatief hoger onderwijs een
kwestie van management?
Ook he. Vlaams Ekonomisch

Verbottd (VEV) wil een woord-
je meepraten in het debat over

de rationalisering van het akademisch
onderwils. Naar aanleidinq van het
eerste voonganqsrapport van ererek-
tor Dillemans over de optimalisering
van het universitair aanbed organi-
seerde het VEV een diskussiegroep
over dat thema in een dialoog met de
auteur vatt liet rapport. uit de bes/ui-
'ende '1010IJlijkt dm het ondernemers-
verbond de rationatiseringsprobtema-
tiek vertaald Ileeft in een kosten-
batenanalyse. Kwalitatief universitair
onderwijl moet 'ekonomisch efflciil1t'
zijn en 'aansluiten op de arbeids-
markt'. Hel verbond wil daarom de
financiering van de universitaire
middelen mee afllankelijk maken van
de kwouteitsevatuoüe en ,'011 de uit-
stroom vall ctfgesttuJeerden.

In het rapport-Dillemans wordt kwaliteit
naar voor geschoven als beslsptller in de
"llllnl.llbnlOj.t van het uutvcrsnatre land-
schap. Hl'l VEV crkem dal uit)o:anppum
maar voegt er nog vier principes aan toe:
demokrat berinI{ Ivoor de st udcmern. auto-
nomie (voor de instelling). ekonoousche
efficiëntie (voor de gemeenschap) en aan-
sluiting bij de arbeidsmarkt (voor de onder-
nemingen). Immers: "Onderwljsverstrek-

king dient binnen de huidige budgetten el-
fldëm te worden aangeboden. tnvestenngs-
geiden van de gemeenschap, maar ook van
het individu en zijn gezin moeten zo opn-
maal mogelijk worden besreed. Onderwijs
genieten omval een zeker konsumptief
aspekt, maar wordt in de kenutsmaatschap-
pij ook steeds mee aanschouwd als een ln-
vestering in menselijk kapitaal." In de VEV-
nota worden de vijf voornoemde principes

Kringraad schrijft nota over 'andere jaarindelinqen'

eleide zelfstudie is de te volgen weg
.,

ringraad=« tie onderwijsqete-
ding Vtlll de Leuvense Over-
koepelende Kri"gorgtillisdrie-

heeft ZOIJaseen IIOItIafgelevud over
enkele akmcte onderwijcospekten,
Naar tlQll/ei(li"g V"" de diskussie
over de semestereksamens wordt be-
keken in welke mate het systeem Vtm
halfjaarlijkse eksameus in overeen-
stemming te brenoen is met tie bege-
leide zelfstudie. Dlwrnaa.\·t wordt ook
liet studiepuntensysteem onder de loep
ge/tomen

De dirckte aanleiding voor deze 110101 waren
de aru woorden van de dekaueu filet hun
vtvre op semesrereksamcns voor de eerste
kandidatuur. ZOdtS gevraagd door dl' rektor.

In de nëta wordt het systeefll van semester-
cksamens mCI behoud van dt' kalender VJO
een jaarsysteem van de hand gewezen. Er
gingen imnwrs Slemmen op 0111 het sys-
teem van semestereksamens te vcralgcrue-
oen voor alle srudlejaren. behalve voor de
eerste kandidatuur ~ waar het eigenlijk
om Ie do •.'O W<lS.Een aantal aspckrcn van
hel systeem van semesrercksamens voor
hogere jaren druist in tegen de beginselen
van de begeleide zelfstudie. een svsreern dat
Kringraad een warm hart roedraagt. Op het
vlak van de studiepunten wordt in de nota
gepleit voor een vcrberering V,1nhet besl]-
Ieren van het aantal studie-uren en de ver-
betering van de omkadering van de bevoeg-
de dienst. veeleer dan het veranderen van
het huidige systeem.

De begeleide zelfstudie is een systeem
waarbij het zelfstandig verwerken van in-
Iormaue door de student centreel staat. het
verhogen van de zelfwerkzaamheid van de
student is de doelstelling. In de nota wordt
het geleidelijk invoeren van dit onderwijs-
kousept bepleit en wordt erop gewezen dat
de universitaire overheid de begeleide zelf-

silldic naar voren schudt als dl' Ie volgen
\..eg voor de komende decennia. Hel IS
vooral vanuit deze optiek dal het invoeren
van scmcsrercksamens. met behoud van de
huidige akad ..rntsche kalender; in vraag
wordt gesrekt. Hl"! invoeren van eksamcus
in januari of Icbruarl in de hog .. re jaren be-
~tendigl bijvoorbeeld de produktg ..rfchre en
de ckstnnsickc moüvanc. Ilij begeleide 1l'1f-
studie zou dl' nadruk meer liggen op de in-
tririsickc morlvauc en neemt de begcle[(ling
gelerdelijk af naarmate de «udrcs vorderen.
Bovendien wordt erop gewezen d.lt men
mei hel invoeren van semestercksamens
hel risiko loopt dal studenten kursussen
encyclopedisch studeren. Dit gaat in tegen
de beginselen V,J\l begeleide zellstudte,

Thesis

Daarnaast wijzen de auteurs up enkele
beperkingen die de invoering van semester-
eksarnens met zich mee zou brengen. los
van de argumenten die samenhangen met
de begeleide zelfstudie: bijvoorbeeld het feit
dat men zich niet meer zo goed kan enga-
geren in exrra-kumkulatre aktlviteltcn om-
dal dan tweemaalper jaar gedurende een
periode moel gestudeerd worden. Boven-
dien kunnen scmcstcrekscmens interfereren
mei de thesisarbeid in een aantal richting-
en. Ook voor de thesis verliest men immers
tweemaal pcr jaar een aantal weken of ~
als men de tweede semester zou voorbehou-
den voor de thesis - vreest men srud!e-
duurverlenging. Toch wordt de deur niet
helemaal gesloten voor semestereksamens.
Als men komt tot begeleide zelfstudie is het
mogelijk de semesrcreksamens in te voegen
in het systeem van geleverde inspanningen
en evaluaties tijdens hel jaar, Want dan
kunnen de positieve elementen - zoals het
feil dolt studenten vanaf hel begin van het
jaar de Slof bijhouden - primeren.

Maar de begeleide zelfstudie mag niet

leiden tot een verhoging van de siudtcdruk.
In een pilootprojekt bij pedagogische weten-
schappen bleek immers dat de studenten
tijdens het jaar meer moesten werken. ter-
wijl de druk tijdens de cksatucnpcrlodc be-
paald niet was gedaald. Hoc men dil' studie-
druk en studie-omvang meet ClI bepaalt is
een ander heikel punt. Men moet lnuncrs
tussen de dekreiaal vastgcstelde 1500 en
1800 uren blijven. Op dit momentmeet
men dit systeem nog door studiepunten tul'
re kennen aan de vakken die studenten
meeten of kunnen volgen. Ot· stap naar
een syste~m waar de studenten lelf hun
programmol samenstellen hoef, voor dl'
kringraders niel zo nodig. Ze bepleiten een
betere toepassing en omkadering van het
huidige systeem. Het gaat niet op dolt vak-
ken met hetzelfde aarnat uren helzelfde
aantal studiepunten word. roege w ezen. ook
al is he! ene vak in de praktijk zwaarder
dan het andere. Men moet nagaan of de
berekende studietijd overeenstemt mei de
realiteit. Die 'men' zijn in de eerste plaats
de Iakulteiten zelf en de Diens! Universitair
Onderwijs (Duo). maar deze is onderbemand
en de gebruikte metode zou tijdrovend zijn.

De nota van Kringraad geef een dui-
delijk overzicht van de voor- maar vooral
nadelen van semestercksamcns en dit in
11et licht van de begeleide zelfstudie. Hel
systeem van begeleide zelfstudie vergt ech-
ter de magische 'mcrualitcltswljziglng" en
vooral veel tijd. Het is belangrijk om dl.'
druk op de ketel Ie houden om deze men-
tahteitswijzigtng te bewerkstelligen. Hope-
lijk blijft men op dit vlak niet, zoals Du-
!rOUX, ln de modder steken.Op korte Ier-
mijn zal de nota waarschfjnbjk haar doel
niet voorbijschieten waar de toewijzing van
de studiepunten en de onderbernanrnng
van Duo aangeklaagd worden.

Rafcerns
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Model

Opvallend is nog dal net VEV
Iinanciéle gevolgen wil koppelen.
aan die evatuenes. liet verbond wi]

de financiering van uniefs mee la-
ten alhaugcn van de kwaliteit van
dl' 'doorstroom' (de opleiding)
zual~ (lil' uit de cvaluauerapporten
naar vuur kornr, Ook dl' uitstroom
- het aantal atgesrudeerden.
waarbij ook geke-ken wordt naar
hun debuut up de arbeidsmarkt,
JI, graadmeu-r van de kwalhen
van hun dipluma ~ moel daarbf
in rekening worden gebracht. all
dit momcru worden untcersunlrc
Il)q"tllllgcn gesubsidieerd enkel op
bil~i~van het aantal ingeschreven
srudcntcn, ,\olini~ter van Onderwijs
Luc Van den Bossche had eerder
verstaan gegeven dat een aanpJs-

slng van dl' financiering in die zin likt 011-

genegen te lijn.
Nu-t alken de umvcrsucucn moeten

abtanken. ook dl' studentenaantallen. van-
uit een hoogst elgcn Interpretatie van de
denruk ransering van het ouderwijs kerm
het VEV tot een gemtegre<,rd ortentertngs-
lx-lcrd. Terecht stelt het verbond dal dl' pro-
bll·matit·].. van de juiste keuze niet slart op
dl' l'l'rStl' dag \",111 lu-t akademiejaar maar
wel al vroeg lil het sckundair onderwijs.
Voor elkt· leerling moer Cf een keuzer-ahier
opgcsn-ld word ..n dal helpt bij hel kiezen
van dl.' JU1~tt' opldding. Het VI:V wil ook
dat er een databank komt tru-t ,laagsijler,
per ~IudieridHIllt: en u-wcrkstelllngsljlcrs
per sektor urn ahhuricrucn u- helpen bij
hun keuze. Ben Hchtjvs uitzinnig plan oru-
dil! de problcmnuck van de slaagpncenta-
g{'~11(1dit, wijle versmald wordt tot die van
een kansspel. t-en \IJJgsilkr van dertig of
vijfen7evt'lltig procent verleit mets over dc
reele moeilijkheidsgraad van een opleiding.
Integendeel, 'moeilijke' richilngen halen
vaak hogere slolagsijfers omdat de studenten
er dubbel gcmonvccrd zijn. Studenten lok-
ken naar een bepaalde opleiding mei roos-
kleurige lt'werkstellingsijfers ~ zoals nu
gebeur! mei inlormalika - is evenmin zin-
vol. omdat de ekonomtsche konjunktuur
op hel moment van het alstuderen er al-
weer helemaal anders kan uitzien.

Binnen hetzelfde orierueringsbeleid
SleiI het VEV ook nog een propedeutisch
semester voor - waarbij de studenten een
tijdje kunnen proeven van verschillende
studicdornelnen -, een oriënterend uil-
ctrrxunbclcid en ook de invoering van een
creditsysteem naar Ned e rlauds modelzien
de ondernemers wel zitten. liet verhond
verwacht in de toekomst allesains universt-
ralren met een pollvaleure basisvorming en
mei meer praktijkervaring dan nu hel geval
is: >ODearbeidsmarkt vreagr niet zozeer ge-
specialiseerde afgestudeerden die enkel in
een enge Iunktie onmiddellijk inzetbaar
zijn.· En nog: "De ondernemers ondervin-
den dal de Vlaamse jongeren veel 'kennen'.
maar dat ze op het gebied van hel kunnen
mei de hoogste toppen scheren." Zeg niet
dal we je niet gewaarschuwd hebben.

Bart êeckhout
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'Offensief' wint zoals verwacht Bkonomika-verkiezinqen

Dekenstraat-oHensief pas suksesvol in tiende ronde
Oegouden tijd van de kring-

verkiezingen lig' al een tijdje
oenter de rug. Ook in de grole

krhlgen - VRG, Ekonomika. VTK-
trad dit jaar slechts Un serieuze ploeg
in het strijdperk ell dat weeg' op de
spankracht van de kri"9stemhu5gong.
Bij Ekonomika bleven ze liet evemvel
ook dit jaar groo,s zien en dat ZOfI
Lellvtn geweten hebben, Opgejaagd
door "iet minder dan tien lolploegen
- waarvan enkele ook echt serieus te
werk gingen - moest favoriet 'OJft,,·
.çief' wel !ilev(q uit de hoek komen,
nvet' dage" festijn op het Ladell'le-
plein verle"9d met een dagje beleg
\'011 de öekenstraat ware" er het
resultaat \.'0". Inhoudelijk stelde de
kampoglle heel wat minder 1'001'.
maar wie maalt daarom als de Stel/a
der dagen nïkelijk vloeit?

Bij Ekonomika hebben ze e~n ingenieus
doch kompie" stemsysteem uitgedokterd.
Elke stemgerechtigde die zkh op de verkie-
zlngen aanbiedt. krijgt een formulier in de
handen gestopt waarop hij in de volgorde
...an zijn voorkeur tien ploegen mag opgc-
ven. Bij de eerste ronde wordt enkel reke-
ning gehouden met de namen die op de
eerste plaats werden gezet. De ploeg die
daarbij het minste voorkeurstemmen be-
haalt. ...alt af. Daarna wordt gekeken naar
de stemmen op de tweede plaats waarbij
opnieuw de minst populaire wegvalt. en zo
verder tot de elektorale stoelendans een
winnaar ople ven met de ht:lh van de stem-
men. Dit jaar had de fa...cnet. 'Offt:nsief',

Flamomika htlSjUJt kfl/ht squart.

alle rlen stemrondes nodig Om de laatste
lolploegen af te schudden. Een nipte o ver-
winning dus voor de nieuwe preses
Alexander Lambrechrs, mee ...erooraaakt
door de sterkte ...an sommille lolploegen.
Eentje had alle jaarverantwocrdelljken
ingepafmd. terwijl een andere met uitslui-
tend kandidarurensrudemcn zich profileer-
de als de eerste 'serieuze' lolploeg rver.

Het opzet van die laatste ploeg 'Se-
rieus' - om de verkiezingen een mcer in-
houdelijk elan te ge v en - leek niet meteen
geslaagd. 'Serieus' had ook wel serieus met

Afgd,,(>t'"11w,'ek kregen ..uk ,.I<- lmr~IL'Sweer dr- kans orn voor ~'olgenJ a .....Jcmlt1dat een
reeuw VTK-prnJdium IC ve~en. Nk-t dal zij Wr blijtbur echr van "akker laarn.
wem de" ...pkomsi voor de wrkiczingnl WilS bedroevend Lug: van ëe om en bij de twee
duizend sl~fcchtlBdc slUde:ntm kwamen er amper 377 opd.l~n Wj ck Ik'mbuspng.
V()I~ns tkot huldig VTK-prnidlum heeh dat voor.1 te maken met hel: kit daT t"f nt"Tals
vorig Jaar. toen de opIwmst nóg lager WdS. slechts één St"rk"UR pkq opkwam. Hel heeft
In dat 8"" bij VI'K lndeTdüd loUal geen ljn om te gaan sternmen. Ht"1is bij uc 8urgi<"S
Immen niet rnotriIjlr. om tt~n te stemmen - je kan je hoogslens onthouden nl engel-
dia: stt"rmncn - en ook dnnr 0(1 «0 lulploeg te stemmen kan je her stemmenaanral van
dl" K'rteuze ploeg ruet bern ...toeden. Ok' twee V('"rkiczingen \tdan nd!l1t"hJk 100a.llns ....n
elkaar, een ~tjt' toals uurroux van zijn bewakers. De enige vereiste dit" een 'eni~'
plOCSdus mort halen om verkozen te worden. h een quotum vdn zesh\lnderd 5IC1llmeR.
Maar ook als dat niet lukt. zoals dit jau duidC'lijk hC1geval b. wordt daar blijkbaar geen
prold«m van arl1ülakt.

Van een echte verldennptrljd WA er in Heverlee dus enkn sprakt" als he! glng om
ht"1 gratis .... , dat de winnende ~plOCJ kon blnnenrijven. Er waren er drit' - Ploeg
Blan(ll. Fllrfait en K.lnnih.lal- en bet was dezë laaisIc die uiieindelIJk met 5q, 15 pro-
rem van de kJfS1munnt en m('f het bier ging lopen. Dat de overwinning op voorhand
reeës vanstond. wt'fl"bield de St"rieuz.c ploeg T-Rex er nochtans niet van om de dingen
grotlIS te zien. Een ludnbstul. drie ~ gratis OndMj!. berbecue. een Jungle·avond.
'ida·de·VTI(·mobkl-In-dc-praJr.'-spt"IJctjn. een film oawel. Jur.SSlc Pare) en vooral t"Cn

hc-uSC'dinosaurus die bad poslJCval voor Ahna m. montm ck burglcs ervan ownlÓlft1
dat T·Rex een " .. rdl .. ~r Is voor hel huldigr VTI(. Ht"Tziet cr trouwens ntCI naar
uil dal cr vofl"ldjaaf veel 7.011verandt"ren wal de Itringwnidns bC1rcft. T-Rn komt in
grote' nt<1levoon utl tkot presidium v.n dil ja.ar en 1k1 op het \terkln1npckbll voofill
ve'rstaan ëe JOC"dc werldns van dil Jaar voort te wilJton zetten.

(kd)

Of

ContactIenlan Iets voor u1TI10ptIe biadt u EEN
COMPLEET CONTAcnENZENSYSTEEM
YOOR 4OOO,-BF. U lu1jgt voor l_ ~ 6
paar~. ~ mundlerLzan (..maan-
dftIiiQ .,....,.... fIiue :wtver1l oontllCtlenzerl) Ind.
Alle OI1derl1ouds~uchJf1 VIIIl AJI.rgllll.
Prottt_ VIIIl onze ~ ~ voor
690,-BF. E«1 Utgelazllll AIIl1b1ad1rog.
AIeen bij Trioptic. Doenl

Oe ekonomiesrudentcn
mogen er wel gerust over zijn
dat hel nieuwe presidium een
dehjge ekuvnett op poten kan:E..,.,.« Izetle~ Het afgela~.le optreden

(fo//}Joost Htlun) van rtccco ten SptJt leverden de
brommenjesrare en hockey-

wt:dslrijdjes op het Ladeuzeplein en de
Installatie van de grootste klimmuur van
Europa in de Dekenstraal daarvan het
bewijs. Ook de traditionele fuiven el\gratis
vaten mochten niet ontbreken. Erg
origineel was hel allemaal niet maar dat
leek ook niet de opdracht. oëeosret lokte er
wel zowat 1300 kiezers mee naar de Slem-
bus. wat op zich een erg behoorlijk resul-
taat is. Ook de uittredende preses ziel het
wel zitten met de nieuwe ploeg. "De mees-
te leden van 'Offensief' waren dil jaar ooit
al aktief. Ze welen dus waaraan ze begin-
nen ". aldus Dries Broyland .

Bart Eeckhout

peèl'l af Ie rekenen. Top of the 8il1 Paul
Marchal stuurde zijn kal, Autopech, meldde
hij aan de organisatoren; -srhnk ...oor een
konfrontatie met het srudentenpubliek".
dachten die. Op hel presesdebat was hel
evenzeer zoeken naar een ernstige repliek,
al lag dat mtssemen ook nier binnen de
verwarhungshortzon van hel kiespubliek.
Nco-preses Lambrechts beloofde volgend
jaar zijn best Ie doen, ook bij de vertegen-
woordiging in de geledingen van de studen-
tenbeweging. Dat stemt hoopvol, zeker om-
dat hel urnredende presidium aan het eind
...an haar legislatuur een slatutenloVijziging
aanbracht. Voortaan zal elk gkonomtka-

presidium het aan zichzelf ...er-
plicht zijn om bij elke Loko-ver-
gadering met twee vertegenwo-
ordigers aanwezig Ie zijn. mei
als doel de twee stemmen waar-
op de ekonorrusten binnen de
studentenkoepel recht hebben
ten volle te laren renderen. aer-
der op hel jaar had Ekonomlka
nog zonder sukses aangedrcn-
~en °11 een wijziging van de
toko-srannen. zodat grote krin-
gen 10wie70 die twee sternmen
zouden krijgen. onafgezien of ze
~e voorbije vergaderingen met
twee a.
\·erplir.!!t is.

Elan

ACCQ's t1I
TOP 9 • TOP 9 - TOP 9 - TOP 9

Extra voordeel voor ACCO-aandeelhouders met onze
maandelijkse top g-aanbieding geld;g van 1 tot 31m'e; 198

Leden

1. H. LiEBAERS

Koning Boudewijn in spiegelbeeld 1098 935

2. B. CLAES
Kraai 800 680

3. I.Au.ENDE
Afrodite 650 550

4. R. COOLSAEf
België en zijn buitenlands beleid 1600 1360

5. I.Crasox
Federico Garcia Lorca 1198 1020

6. M. ISEGAWA
Abessijnse kronieken 850 720

7. M. FREDRIKSON
Anna, Hanna en ]ohanna 998 850

8. ]ARASSE
Rodin, hartstocht voor de beweging 798 670

9. ]EAN-CLAUDEFRÈRE
Vlaamse Primitieven 798 670
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Koerdische vluchtelingen in België

"Ze lachten eens en zeiden: 'Een
Koerd die trouwt met een Japanse,
dat kan toch niet'"
.. - eneet; kunt gij mij zeggen wat

ik moet doen om mijn verloof-
de lIoor België te krijgen? Ik

probeer al vijf jaar om haar visum ;'1
orde te krijgtn, maar altijd komt er
wel iets tussen." Ramo steil de vraag
aan het einde van OIIS gesprek. Zelf
heeft Irij nauwelijks problemen ge-
keild in Bdgii, waar hij al vijf jaar
legaal verblijft er' werkt als gemunte-
arbeider. Alleen de aanstepende peri-
kelen met zijn verloofde bezorgen hem
stress en migraine. De vraag is teke-
nend voor de wijze wanrop Koerden
in Europa worden behandeld. Aange-
zien politieke vluchtelingen "jet uil
een demokratie -zoals Turkije er oJ-
fideel één is - kunnen komen, moe-
ten het wel ekonomieene vtuciuelinqen
zijn. armoezaaters a/gelukzoekers. 01-
Jeszjlls ongenode 9aste". I" net tweede
deel van 'liet vergeten volk vatl Koer-
distan' tuisteren we naar het éclzle
verhaai va" de gevluchte Koerden.

De Koerden hebben pech. Pech cmder zc in
een strategisch zo kruciaal gebied wonen
dat de internationale gemeenschap voor-
lopig zich liever niet bemoeit mei hun pro-
blemen. Mei Zijn olie reserves vormt het
Koerdisch gedeelte van 1\Jrkije een erg aan-
trckkelijk stukje op de ekonornrschc wereld-
kaan. Een vorm van autonomie voor Koer-

distan kan de westerse oliewinning in hel
gebied enkel maar bemoeilijken. zo luIdt de
verborgen redenering. Bovendien vormt
1\Jrklje samen met lsraêl een dam legen hel
In het Westen gekultiveerde schrikbeeld
van de islam. Ook daarom verkiezen de
Westerse grootmachten de huidige gespan-
ncn stabiliteit boven een oplossing van de
Koerdische kwestie. Die zou immers een
dinamiek op gang kunnen brengen in de
regio waarop het Westen geen val meer
heelt. In Europa worden Koerdische vluch-
lelingen dan ook in de eerste plaats be-
schouwd als ekcncmtsche vluchrellngen.
omdat de algemene toekenning van het
sla tuut van politiek vluchteling zou lmpll-
ceren dat men openlijk erkent dat de xoer-
den als volk verdrukt worden in 1\Jrkije.
Dat zou dan weer een onwelkome vtucnre-

lingenstroom op gang brengen - in de eer-
ste plaats richting Duitsland - ên de Turkse
demokrcrtsche bondgenoor tegen de haren
in strijken volgens wie helemaal geen strijd
tegen de Koerden aan de gang is.

Med-TV
•Alle Koerdische vluchtelingen Zijn po-

Ihieke vluchreflngen. Hel onderscheid tUS-
sen politiek en ekonomisch vluchteling is in
hel geval van de Koerden niet te maken.
Politiek en ekonomie hangen in de Koerdi-
sche kwesrte onlosmakelijk samen. De
Koerden zijn ekonomisch achtergesteld
omdat ze politiek verdrukt worden. Maar
wie in zijn land kan blijven. blijft. Zij die
toch vertrekken, doen dat echt wel om po-
litieke redenen. Omdat hen een gevangenis-
straf boven her hoofd hangt. of omdat ze
riskeren vermoord te worden ol te 'verdwij-
nen'. Uit je vaderland wegvluchten en alles
wat je hebt moelen opgeven. is geen pretje,
ook al omdat hun eigen venrek de achter-
blijvers in gevaar brengt. Dil zijn geen men-
sen die komen profiteren van onze wel-
vaart. Vraag het aan gelijk welke Koerd en
hij zal zeggen! 'Op het moment dat er een
vrij Koerdistan koml, ga ik terug". aldus
tsabeue De Keyser van het Rodenoach-
fonds. die deel uitmaakte van de Belgische
delegatie die op ekspeditle ging in Turks
Koerdistan (zie vorige week). TIjdens de
rondreis kreeg ze een lijstje mei namen in
de handen gestopt van Koerdische vluchte-

Hngen die in Belgit' verblijven. Wie op dat
lijslje slaat. wacht bij een terugkeer naar
Turkije in het beste geval een enkele reis
naar de gevangenis. "van de Koerden die
weer werden uitgewezen naar 1\Jrkije, zijn
er endertussen heel wat 'vermist'. De Bel-
gische regering weet dal, maar ze sluit de
ogen". meent Tom Jones (SJW) die ook
mee was in Koerdistan.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen wor-
den beter bewaakt dan kriminelen als Du-
troux, heet hel, maar ook voor Koerden die
legaal in België verblijven. Is hel lijden niet
altijd voorbij. Een tijd geleden viel de rijks-
wacht binnen bij Med-lV in Denderleeuw.
Med-TV is de enige zender ter wereld die in
het Koerdisch programma's uirzendr. Het
TV-station is een grote steun voor de Koer-
den in de diaspora, maar ook "oor hun

volksgenoten in Turkije.
waar Med-TV (uiteraard]
verboden Is. Med- TV werd
ervan verdacht te werken
met drugsgeld van de verbo-
den Koerdische Arbeiders-
partij PKI(. Wilt door de zen-
der zelf ten stelligste ont-
kend wordt. Een lijst met
Med·TV·donateuT$ werd
door de rijkswacht in beslag
genomen en zou. volgens
een bericht in De Morgen,
via via in de handen van de
Turkse overheid beland zijn, ·Med-TV is de
enige zender die de Koerdische zaak bekijkt
vanuit het standpunt van het volk zelf.
Med·TV is de TV van de onderdrukten. In
Turkije is de zender verboden, maar vla
schotelantennes proberen de Koerden toch
de prQgramma's te ontvangen. Ontelbaar
zijn de schotels die al door het leger zijn
stukgeslagen. maar telkens bouwen ze er
een nieuwe. Als hel leger dan binnenvalt.
zeilen ze de TV vlug op het voerbal en be-
weren ze de antennes enkel te gebruiken
om naar voetbalprogramma's te kijken".
getulgr rsateüe De xevser.

Tijdsbesef
Koerden die in Brlgië belanden, wor-

den bijna auromausch in PKK-hoek ge-
plaatst. In het beste geval krijgen ae een
verblijfsvergunning. een aanvraag voor de

Belgische
nationaliteit
Is een ander
paar mou-
wen. Ramo
kwam vijf
jaar geleden
naar ons
land. Hij liet
zijn verloet-
de achter in
1\Jrkije in de
hoop dal hij
van hieruit
ook voor

~.s.J-Ihaar een
snelle en
legale uver-
tocht kon
regelen. Zelf
ging hij
onderrussen
aan de slag
bij de
gemeentedi-
enst van
Zoutleeuw,
Integreerde
zich perfekt.
maar wacht

nog altijd vruchteloos op zijn verloofde.
-ëen tijdje geleden vroeg ik de Belgische
nationaliteit aan. Men heelt mij die gewet-
gerd omdat ik zogezegd banden had met de
PKK. Niets is minder waar. BIJ een onder-
vraging van de BOB vroegen ze mij of ik
mij Koerd noemde en of ik de PKK kende.
Naruurlijk ken ik de PKK. Ik zel tegcn de
ondervrager: 'Ik ben een Koerd. en wat
ben jij een vlarnlng of een Waal T 'Een
Vlaming', antwoordde hiJ en Ik zet: 'Wel,
dal is juist hetzelfde. Ik kom uit 1\Jrkije en
ik ben een Koerd.' Mjjn grootste zorg is
evenwel dat mijn verloofde nu al viJf Jaar
in Turkije wacht op een visum. Ik heb al
alle mogelijke papieren Ingevuld, maar
telkens word Ik van het kaslje naar de
muur gestuurd. Ze willen zelfs dal Ik papie-
ren ga onderrekenen op het Turkse konsu-

laat, Kunnen jullie je dat voorsreuen dat je
gedwongen wordt om naar het konsulaat Ie
gaan van hel land waaruit je bent wegge-
vlucht? Ik wil met het 'ïurkse konsulaal
niets Ie maken hebben, Ik zet er geen VOCt
binnen. Ik stuur dan maar mijn advokaat
om de papieren. DIe rechtshulp heen me al
vijftigduizend frank gekost. zonder resultaat.
En die situatie komt overal in 'Europa voor.'

Ayler Tel had meer geluk. Een tiental
jaar geleden werd het Koerdische gezln-jel
dal zich In Leuven had gevestigd nog mei
uitwijzmg bedreigd. Ondermeer door de
massale steunbetuigingen (ook van de uu-
dentenbeweglng, overigens) is het nooit
zover gekomen. Nu bezit ze net als haar
zussen en haar moeder de Belgische natio-
naliteit. Ayfer hield aan die woelige periode
een dik plakboek over en een zure nasmaak:
•Mijn vader werd de Belgische nationaliteit
geweigerd. Hij nam een advokaat onder de
arm. maar nuk die raakte verdwaald in het
administratieve doolhol. Na anderhalf jaar
over- en weer gestuurd te zijn. heeft mij pa
hel opgegeven. 'Dat ze hun nationaliteit
bijhouden: zegt hij nu." tsabene De Keyser
vult aan: -Het is pure Kafka. Om uit Turkije
te geraken moet je bijna gebruik maken
van valse papieren. En als je dan tot hier
geraakt moet je al de moeite van de wereld
doen om te bewijzen dat jij niet diegene
van die valse papieren bent. Op het Hoog
xomrnissartaar "oor Vluchtelingen hebben
ze niet eens een Koerdische lolk. en van de
Koerdische kwestie hebben ze al evenmin
kaas gegeten. Bovendien wordt er onvol-
doende rekening gehouden mei de andere
kulturele achtergrond van de vluchtelingen.
Koerden hebben een ander tijdsbesel dan
wij. Ze weten niet precies wanneer ze ge-
boren ol getrouwd zijn volgens onze tijd-
rekening. met alle problemen vandien.
Echtparen worden zo tegen elkaar uitge-
speeld. Wanneer ze elk een andere Ir()UW-
datum opgeven, wordt dolt dis bewijs gezien
van een vals huwelijk en wordt hun aan-
vraag onontvankelijk verklaard."

•

Liefde
Hoe bewljs je de liefde voor een vrouw

met wie je je leven wU delen? Een filosofi-
sche vraag die voor vluchtelingen evenwel
van levensbelang kan zijn. Bijvoorbeeld in
het geval van Ahmed die zich ook moest
verdedigen tegen de schljnhuwehjk-beschul-
digingen. "Ik vluchtte uit Turkije voor de
politie en het leger. Nu ben ik op de "lucht
voor de Belgische politie. Ik heb alles ge-
probeerd om legaal in het land te mogen
bhjveu, tevergeefs. Mijn vrrendtn komt uit
Japan. voor haar zijn er geen verblfjfspro-
blemcn. Ik dacht dat een huwelijk mij zou
kunnen redden, maar ik mag gewoon niet
trouwen. Op de bewuste dienst lachten ze
me gewoon ute: 'Allez. meneer, een Koerd
die trouwt met een Japanse, dal maak, ge
ons niet wijs."

Barl eeckhcut
Herman Pauwels
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Denkoefening voor een nieuw jeugdsanktierecht

Geen jeugdgevangenissen naar Engels model
Owee weken geledelt haalde de

onaertoekseroep 'Jeugdkrimi-
lI%gie' von de KU Leuven de

vlaamse krantenkoppen, De aanlei-
di"g hiervoor was hun advies aan de
toenmalige minister von justitie Sre-
[aan De Clerck. die de mogelijkheden
wilde laten nagaan om jeugdige
delinkwenten volgens de principes
van lIet herstelreent te laten berech-
teil. Ofschoolt net niet de KU Leuven-
11010\Vas die de minister zijn kop
kostte - wel een stel rijkswachters
met een onqetaden revolver - kreeg
het advies toch heel wal tegenwind.
Deels ten onrechte, zo leert een nadere
beschouwing.

Kan een minderjarige voor een misdrijf op-
gesloten worden'? In 1965 werd de stral-
rechtelijke meerderjarigheid van zestien up
achuien jaar gebracht. Dat had rot gevolg
dal als een jongmens voor zjjn actnrtende
een delikt pleegde, hij in principe niet
gestraft kon worden door de strafrecht-
banken, maar enkel '[eugdbescherrnlngs-
maatregelen' opgelegd kon krijgen vanwege
de jeugdrechtbank. Eén van de straffen die
de jeugdrechter kan opleggen is de 'plaat-

sing in een openbare instelling
voor observatie en opvoeding
onder toezicht'. In viaanderen
heer zoiets een 'gemeeuschaps-
instelling voor bijzondere jeugd-
zorg' Oe jeugdrechter kan verder
nog beslissen dar die plaatsing in
een gesloten opvoedingsaldellng
moet gebeuren. Hiervan bestaan
er twee in het noordelijk tands-
gedeelte: Mol-Hutten voor de
jongens en aeemem voor de meis-
jes.

Tweederangsburger

Hè! basiswoord in de nota van
de Leuvense kriminologen is
'herstelrechr. Dal rs net zoals het
(klassieke) stretrecht of hel be-
schermingsrecht een denkmodel
om misdadig gedrag te sankuo-
neren, Deze laatste twee zijn
dadergericht en dus pas toepasbaar
als deze gevat wordt. Dat is lang
niet altijd het gevat. Maar zelfs als dat toch
gebeurt. blijf! het slachtoffer binnen het
strafrechtelijk bestel nog altijd in de kou
staan. volgens de onderzoekers is dat de
fundamentele reden waarom hertradlnon-

eel gerechtelijk antwoord op kriminaliteit
steeds meer van haar geloofwaardigheid
verJtest.

Het herstelrecht daarentegen STelt het
slachtoffer en de schade voorop. De eerste

Week van de Duurzame Mobiliteit

Koning Aulo in hel defensief
~ urroux had liet niet begrepen: ontsnappen met een allto, dat doe je niet!
~ Als hij dan toch hel land in rep en roer \Vou zetten, had hij daarvoor op

Zijn minst een fiets of liet openbaar vervoer k,uU1e11gebruiken. Do" zou
hij zich rrouweus nooit 'lebben vastgereden in de 'bossen val! Sailll-Médard. Die
van Sociale Raad daarcntcqen, welen het al tanqer dan v!lndaag: er is nooä (/(I/I

een andere soort vtl/l mobiliteit. Alsmaar toenemende files, verkeerslocmoffers,
milieuvervuiling, vervoersarmoede. ... het loopt allemaal behoorlijk: in de soep.
En daarom oreaniseert Sociale Raad - één van de geledingen vall de zeeveuse
Overkoepelel/de Krinqorqanisatie - deze week in samenwerking met Velo, Sic
en de vakbond LBC-NVK een 'Week va1l de Duurzame Mobiliteit'.

De hele week lang worden de studenten en
het personeel van de KU Leuven. maar ook
de Inwoners van Leuven, vla debauen. ak-
ties en jawel. fietstochtjes Opgeroepen om
na te denken over andere en betere ver-
men van mobnnen dan automobiliteit.
vooral dinsdag en woensdag ui de duur-
eame mobtüten In Leuven hoogjf vieren.

Dinsdag Is de 'debatteer-eens-over-
mobllitelt'-dag. Op twee debatren die door-
gaan In de Grote Aula van het Maria·
rhereetecouege, worden problemen, mis-
vetungen en mogelijke oplossingen rond de
mcbtljteltsprcblemarlek uit de doeken ge-
daan, Het teerste, dat begint om aeven uur,
beloof! een hevlge tweestrijd te worden
tussen 'eutoûelen' en tt'genstanders van de
auto rond de vraag: ·Weg met de auto,
doemdenkerij of absolute mustj" Jan kers-

8

mlt (verkeersdeskundtge). Klaas Maenens
(fietsguerillero), Hugo van Dienderen (au-
teur van 'Met de automoblelj'] en Toon
vancevetde (filosoof-ekonoom) gaan de
strijd aan met rcnv verbelle (van 'De Acne-
gids'), Stef Proost (mlllëu- en transporteko-
noom) en Monlk Denhaen (van Feblac, de
Belgische federatie van de euromoblel- en
lielsseklor). Om te voorkomen dat de
panelleden elkaar zouden Ie lijl gaan met
tietskeuingen of schokdempers, werd Chris
ceustermens - milleujournal!st van De
Morgen - gevraagd om het geheel in goe-
de banen Ie lelden,

Het tweede debat, dal twee uur later
van start zal gaan, handelt over verveers-
ongelIJkheld, maatschappelijke achterstel-
IIn.!!en studeruenmobütten. Onder de titel
"vervcersarmcede. een riteuwe ongt'lljk·

Ileid- debatteren Toon Marrens en Ivo ere.
respektlevelijk van de VZW Velo en de
voctgengcrsbewcgrng met Eddy Mlnnacrt
en Jaak Declercq. grote mannen van De
Lijn en de NMBS, en mei socinlnog Albcrt
Martens en kabmetsadviseur Cor Dicrckx.
Hier is hel Hans Deck-rcq. Veto's eigen
wener linzen en Dirk Tieleman in één. die
ervoor zal zorgen dat de gesprekken 10 I/Ie

point blijven. Wk meer wil te welen komen
over de mobilitcitsproblernauck nf zelf zn
stem hierover eens wil laten horen, moet
dinsdagavnnd dus zeker l1<101TMTC al-
zakken

Mitsubishi Colt

Woensdag is dan de dag waMOI) de
duurzame mobiliteit in de praktijk wordt
omgezet. Iedereen aan de KU Leuven
wordt die dag opgeroepen om met alterna-
tieve en duurzame vervoersmiddelen naar
Leuven te komen. Omdat ze er zich bIJ Sora
wel van bewust zijn wat een zware opoffe-
ring het is om de Mitsubishi Colt of Ford
Fiesta een dagje op stal te laten, zijn aller-
handt' ekuvttenen vooreten om 'het grote
gemis' aan uitlaatgassen, üles en parkeer-
problemen toch enigzins te verzachten. Op
de voor de gelegenheid euroloze parking
van A1ma 2 zal. van tien tOl twaalf en van
half twee lal vier uur, een. heuse 'mini-par-
king-voetbalkompetltle' worden afgewerkt,
met verfrissing en versnaperingen voor
spelers en toeschouwers. Er worden ook
twee ftetstochtjes georganiseerd die vcr-
trekken vanaf het Ladeuzeplein en het
Arenberg-kasteel (van 12.15 tot 13 uur) en
natuurlijk is er ook weer de onvermijdelijke
zebrapadenaktie (afspraak om 16 uur aan
Alma 2). Koning Auto zal het geweten
hebben I

ne hele week Is het trouwens 'velo-
pecmoweek', In het bijzonder voor de per-
soneelsleden van de KU Leuven. die voor
het luttele bedrag van honderd frank een
hele week over een aurenueke Velo-fiets
zullen kunnen beschikken. Kwestie van
hen ook eens In het zadel te lichten.

Kristo( pantets

zorg van de overheid zou volgens dil
het herstel van de schade moeten zijn, toe'
gebracht aan het konkrctc slachtoffer en
aan de samenleving. Het vauen van de
dader en hel opleggen van sankties moeten
daaraan ondergeschikt zijn, De overheid
moet zowiezo instaan voor het hersteÎ.,yan
de schade die de slachtoffers hebben gele-
den, ook bij alwcxighcid van een dader. Als
die loch wordt gevonden, moet hij ge-
dwongen worden hieraan deel Ie nemep.

•

Detentiecentra

De zorg voor de openhare veiligheid "1Wt

wordt in het advies beschouwd als de grens
voor 111'1hetstelrecht. volgens de onder-
zoekers moel dil veiligheidsprobleem ook
als dusdanig benoemd worden. Hel huidig
jeugdbeschermingsrecht nocrut een aantal
maal regelen hulpverlenend, terwijl 7.1' dui-
delijk om vciligheids- en zeil<;urn pu nitleve
redenen worden êcnomvn- De Leuvense
professoren ple-Iten vour de IlJlsluiling in
een zogenaamd '[cugddeteruiererurum' als
er twee voorwaaroen vervuld zijn: hel
moel gaan om een ernSTig misdrijf en hel
gevaar voor herhaling moel hoog zijn, Ln
hel dewnuecenrrum moeten er pedagogi-
sche akttes en herstelgerichte Initiatieven
worden ondernomen. Ikl verschil tussen
zo'n cenmuu en een jeugdgev,l11genis is de
Finalltelt. In her ene geval is het een loutere
beveiligmgsmaatrcgej ren aaruren van de
andere mensen in de sarnenlevtng en in het
tweede geval gaal het over een leed toe-
voeging. een straf louter omwille van de
wraak.

De vraag is of er mei de dcterutecenrra
leitelijk wel zoveel gaat veranderen in ver,
gelijking met de huidige situatie met ge-
sloten instellingen, Els Durnortier. krimI-
nofoge aan de VUB schetst het probleem:
NIk denk dat ze in Leuven e!!n soon jeugd-
Instelling voorslaan waar de jongeren in-
tensief begeleid worden. Alles hangt na-
tuurlijk ook af van hoe je het In de praktijk
uhwerkt. Hoeveel middelen maak Je ervoor
voor vrij? Mol was oorspronkelijk bedoeld
als een soort heropvoedlngstnstelltng. Nu,
als je het niet voldoende middelen geeft om
genoeg mensen aan te werven, dim is het
natuurlük moeilijk om met jongeren, die
daar meestal maar twee maanden zitten,
resultaten re haten. Je kan dit de mensen
van Mol moeilijk verwijten. Met hun krap
budget proberen ze er het beste van te
maken. De jongeren die in de jeugdderen-
uecemre zullen opgesloten worden, zouden
wèl degelijk begeleid worden, Dat is natu-
urlijk allemaal zeer mooi, maar als daar
uiteindelijk niet de middelen voor vrijge-
maakt worden. zal dat erg veel gaan lijken
op iets zoals Mol of een [eugdgevangents."

Hennan Pauweb
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Het sociaal-ekonomisch model van onze noorderburen

Overbevolking bedreigt de Nederlandse polders
Orofessor arbeidsrecht Blanpain

Scllllwt nooit of te "immer zijt!
maatsc/'OIJIJelijke verantwoor-

delijkheid als academicus. Vorig jaar
trad lil; nog in het voetlicht aoor de
juridische geldiglteÎiI van de voetbal-
transfers - mensenhandel noemde
Mj ze - in vraag Ie stenen. Afgelopen
dinsd"9 zette hi] Uil colloquium op
polen om het Poldermodel of het
ensemble van soctaat-ekonomtscne
maatregelen in Nedertand nader te
bekijken. Dat model oogst internatio-
naal ,'eef 101, tiet wordt zelfs gebom-
bardeerd lot "el na Ie volgen model.
De moeite dus om er eens op in te
,oomen.

In de jaren zt:Slig werd hel Belgis("h over-
legmodel internationaal naar voren gescho-
ven als hè! van hèt. Maar de noden zijn
blijkbaar veranderd. er moel op een andere
manier worden ingegrepen op de arbeids-
markt en in de sociale 'lt"k~rhdd, Daarvan
'lijn ook oe sociale partners zich bewust:
hun mensen waren in groten getale aan-
wezjg op het colloquium, niet alleen in het
panel maar ook in de aula, Studenten wa-
ren haast niet te zien op het colloquium,
Na een sterke uiteenzelling van de Tilburg-
se gasthoogleraar Jacobs traden ze in debat
over welke maatregelen wij kunnen over-
nemen ven dal Nederland~e model, een
debat waar echter weinig uitkwam, De ver-
tegenwoordigers van de werknemers en
werkgevers bleven de zwarte piel naar
elkaar doorspelen.

Jarobs verrelde waar de mitevorrning
rond het Poldermodel op gestoeld is. Samen
met Ierland is Nederland momenteel de
beste leerling van de Europese klas want
het keert milldt'r uhk ...rutgen uit, zet mcer
~iÇ!l iI.óU1 bel werk.ecreanseen di~
zonder een sociaal bloedbad aan Ie richten,
Eigenaardig eigenlijk, want Nederland trekt
niet zoveetnrutunenonais aan en ook daar
vluchten bedrijven weg naar Iage ioontan-
den,

Je kan dan vermoeden dat er ook in
Nederland siaustfsch bedrog in dl' sfjrers

sluipt? Verdacht is het aücszms dat aller-
hande sijlcrs sterk uite ...n liggen, Van be-
drog spreken is eH~nwel kwasi onmogelijk'
statistische waarheid is immers een Idee-
Ilxe geworden. Hoc reken je dcrhijdsr ba-
nen om naar voltijdse banen? En neeveer
van de mensen die 101 de akueve I...eftljds-
kategcrleên behoren. kunnen tOt het effek-
tieve arbeidsaanbod gerekend worden? De
ekonomie lijkt wel zodanig dlnamisch te
zijn dat ze niet meer in de traditionele ~ij-
fertnbeuen te vatten is. Jacobs maakt dan
ook gewag van a new wortd of \Vork, be-
Slaande uit vele beekjes die samen een ri~
vier vormen. Zo is dl' uitzendarbeid sterk
toegenomen: moest je Randstad als werk-
gever bekijken, dan is het de grootste van
hel land. Bovendien zijn een derde van de
banen deeltijds. Fleksibele arbeldskonteak-
ten en -roosters maken bovendien ook een
opmars.

Varitijd

Fkksibilitdt ts dus het grote slagwoord.
.racobs neemt het een reaktie op de hoge
loonlast waardoor alles heel etüctem. zon-
der dode uren dient te gebeuren. Door de
werknemers te vcrplichten zich Ilcksibcl up
te stellen. heeft men kunnen vermijden dat
lor met dl' bouc bijl gekapt is, wals dat bij
Thatcher het geval was. Het zijn veeleer
kleine aanpassingen dil' de ruis uil het sys-
teem moeten verwijderen, ZOnder dat men
radikaal moet ingrijpen in de struktuur van
de sociale zekerheid. Deze laatste afbreken
ZOUpolitiek ook niet haalbaar gel ...'eest zijn.

Sommigen beschouwen de loonmati-
ging als de motor van het Poldermodel. AI
is dat zeker geen wondermidde1. Vlaande-
ren bijvoorbeeld heeft ook een vrij lage
werkloosheld zonder loonmatiging. Er zijn
bovendien ckoncmcn dil' menen dat hoge
lonell.bed.rijyen et.:!~ aameltel! bo~w<l,-_
titeit na te streven door technologlsch te
innoveren. Op termijn resuheen dal in een
technologische voorsprong. En toonmart-
ging gaat enkel op voor [0011uit arbeid, niet
voor loon uit kapitaal. Het vennogcnsinkc-
men is door de sterke: beursprestaties van
de argdll["len jaren spektnkulalr gestegen,

ALMA'S

waardoor de rijken als- ... --------------------------,
maar rijker worden
wijl zij dre enkel een
Inkomen verwerven ui
arbeid moeten inleve-
ren.

Voor een buiten-
lander is hel niet ahijd
even duidelijk waarom
ledereen wilde mee-
bouwen aan a 1/1'\\1

worta of work. waarom
de vakbonden zich zo
gematigd opstellen. Ja-
cobs wijst hierbij op heIl-
open karakter van de
Nederlandse ekonomie.
met veel buitenlandse
konkurrentie. Daar-
naast hebben de Neder-.
landse vakbonden niet
zo'n sterke basis omdat
ze weinig vertegen-
woordigd zijn in de
bedrijven zelf. Z(> slaan
wel dicht bij de poli.
uekc macht waar ze
zich ma.v kunnen
handhaven door zich
gematigd op te stellen,
Onze neerderburen
kennen ook meer een

tr.aditi e van marktwet- 111Ntdtrltlnd is hel makktlijku pompbediende Ie woreen dan in &f!Jil.
kiug: men startte e~ al, Voor de gt1'oJge/l tlaan wij niet in. (f% Hant Dec/ercq)
vro eger met het pnvau-
seren en als handelsnatie pikt Nederland grote inkomensverschillen. naamaast In'dt
~ndler nucrnauonatc ontwikkelingen op. 111"milieu het met de opbloeiende ekunc-

•
Werknemers moeten zich soepel op-

stellen, In piekperioden twaalf uur per dag
en 7.t."Sliguur per weck werken kán in Ne-
derland. 'V;uitijd' heet dat daar; men bc-
houdt het normale loon maar extra betaal-
de overuren zijn er niel meer in zwang.
w~!.dc Pranse premier. Jespin beoogt, een
opgelegde werkweek van vîjfendenîg uur
per week. staat daar diametraal tegenover.

De Nederlanders voerden de pressie op
dl" werknemers om minder ziek Ie zijn op.
De sociale zekerbeid wordt er duidelijk be-
taalbaarder van: hel aantal ziektedagen is er
gehalveerd. Ook zwartwerk hebben 'l...

meer kunnen bannen door de kontrole op
werklozen op Ie voeren en door scherpere
sanknes in Ie stellen. Minder positief is dat
de weduwenpensioenen sterk afgebouwd
zijn voor de generatie die na 1950 geboren
is.

mie hard te verduren. Of hij de herverde-
ling van de arbeid, zonder dat het totale
arbeidsvolume steeg, positief moel noemen,
weet Jacobs niet. Meer mensen laten parti-
elperen aan hel werk is goed. Ekonomen
vinden dat evenwel niet toekomstgericht
wam zo worden Ie veel rnindergekwalifi-
ceerden in het arbeidsproces ingeschakeld.

Men kan ook vragen stellen bij de
duurzaamheld van hel Poldermodel, Som-
migen vrezen dat de nieuw gekreeerde Jobs
1(> konjunktuurgevoelig zijn zodat ze zou-
den smelten als sneeuw voor de zon wan-
nc c r de ekonomie weer wat slechter boen.
En of er in de toekomst nog jobs zullen zijn
voor de nieuwe mensen die zich op de ar-
beidsmarkt begeven, is evenmin zeker. Her
Is dus nog even wachten op resultaten om
ecu waarlljk oordeel Uil te spreken.

Het Poldermodel zweeft ergens tussen
het Angelsaksisch- en het Rijnlandmodel.
stelt Jncobs. Maar dat relativeert hij ook
meteen want die twee modellen zouden
naar elkaar tut' groei c n: -xue landen zullen
dus kernen grazen op onze polder. of zui-
len wij er tegen dan al weer uit weggelopen.. .,-ZtJll,

•
•

Ol je het Poldermodel al dan niet
waardeert, hangt volgens Jacobs al van hoc
je enegenaan kijkt, Positief vindt hij dat het
een harrnontsch model is. met zorg voor de
onderkam van de sociale ladder. Men kon
er de welvaanstaat afbouwen tonder dat er
te veel sociale slechtotrers vielen. Als ncge-
lieve punten onderstreept hij de toegeno-
men stress op de werknemers alsook de
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et meer!"
Iedereen liep in het gelid. Nadien is dat op-
gesplitst in alle mogelijke subkunuren. 7.0
hebben we hel fenomeen gezien van die
Millet-jongens, een subkultuur die zeer
kontormtsusch geworden is, iets wat wij
vroeger überhaupt niet voor mogelijk hiel-
den, Stilaan is heel het domein verbrokkeld
geraakt, vandaag kun je In een bestoren
subkultuur zmen en volgende weck in een
andere, or door de week kun je een brave
burger zijn en in hel weekend kun je de
beest gaan uilhangen in een dlskoieek.s

"Mainstream? De massa bestaat gewoon

B

mijn hippietijd terugdenken. Hel verschil Is
dat men nu de technologie aanvaardt. Wij
sloten de ogen voor hel feil dal er ook
technologie achterzat terwijl men nu de
technologie bewust gebruikt.»
Veto: S(mtmigtn zien in dt recente ol1rwiJ:.kLfi-
lijm op het 9~bi~d van ryMrrniml~ en Ilrt tnur-
net "-11 nieuw heilvoor de emansipatir wm de
mem.
De Meyer: e Ik vrees dat daar een nieuwe
milt gekrcëerd wordt. Het spreken over die
cyberkuhuur zh vol retoriek waar men zich

KATERN SUBKULTUREN DEEL 2

Veto: Itdrrun pikt links en r«IIlS datgent war
hrm Mva/t_'
De Meyer: .Ja, maar dat is misschien ook
een verschil ten opzlchre van vroeger. Men
zou kunnen zeggen dal vroeger hel hele
le ...en ...an jonge mensen gedragen werd
door zo een globale beweging, Die bewe-
ging - dé subkultuur zo men wil - beo
heerste hun leven ...an -s morgens tot 'S
avonds. Tegenwoordig is het niet alleen
veel makkelijker om van de ene in de an-
den: subkultuur te stappen, maar ook van
het 'gewone le ...en' in de subkultuur.s

Schijnwereld

Veto: 111wdk~ nWI~ he~jI iwbkulrul/r te maken
mrt dr technologische I'VOllllit?
De Meyer: .Dd! i~ V.l.lk heel amblgu.
Neem nu heel die hlppieheweging die het
had O\'n een terugkeer naar de lliltuur.
Hun muziek WdSwèl met hoogtcchnolo-
gisch maleriaal gemailkl. Wilt niet wil zeg-
gen dilt met d.lt soort technolugie geen dn-
dere wddrdt'n kunnen wordt'n uitgt'drukl.
Hel7ellde doel zich vilndaag \'oor mI'l
house en techno, Hel gaal om een duor
spimechnologie gedragell subkultuur maar
de wilarden dil' daar kven, doen mij aan

kritische vragen bij mag stellen, Het is niet
omdat je voor je computer kruipt, zogezegd
uil je lichaam treedt, en in kommunikatie
treedt met heel de wereld, dat die wereld
op zich demokrauscher gaat worden, Het
gaat om een schijnwereld en daar moet
toch eens serieus over nagedacht worden.
Als je voor je computer weggaat I1'IOI:tje
ienslone nog altijd eten. je retaues in hel
dagelijks leven opbouwen, enzovoort. En
dan vrees ik dat sommigen met hun neus
op een realiteit gaan gedrukt worden die er
heel anders uitziet.«
Veto: Hoe ziel u de verhouding lussen subklll·
inren ~IImainstream?
De Meyer: • Vroeger was dat allemaal sim-
pel. Toen dachten we dot we bezig waren
met ons ar IC zenen legen de malnsrreem.
Ondertussen is het allemaal niet zo dulde-
lijk meer. Men kan zich afvragen of main-
Slrwm - voor de mensen die ermee be1ig
zijn - niell'Ven goed ills een tegenktiltllur
emansipalOrisch bn werken, mensen killl
:>amenbrengen. solidariteit k,m kweken en
trOl>!>tui macht kan schenken. Om het lapi-
dair uil IC drukken: mensen die gra,lg Diln,l
Winner horen. hebben die daar voor zich-
zelf niet even ...eel aan als een rocklh:rht'b-
ber die mei zijn illlernieu\Vslc dadil bezig is?

Professor DeMeyer over subkultuur en mainstream, hippies en house

De tegenstelling tussen ttlaimtnam en fub-
ilnam is veelal kommersteel van aard, Ook
in de popmuziek vtndr men dat terug: iets
is goed als het niet kommersteel is. of tets is
goed als het niet technologisch is. Dal heb
[e altiJd. De.ware rockliefhebber zet zich al
tegen tcchtio omdat daar alleen maar wat
samplers gebruikt worden. Dat SOOrt van
tegenstellingen die vroeger vanzelfsprekend
waren, ziJ.n het echter vandaag niet meer.
Er wordt niet zo wit-zwart meer gedacht.
ook niet tussen mpimtream en subkultuur.
Wanlook de rocker !flaakl gebruikt ...an de
voorhanden zijnde technologie in de ...orm
van versierkers .•
Veto: Nemen df su.bku/trlrm niet dermale toe
in uumal ~n omvang dat de matnstream ItudJ
minder bdllllgrijk wordt:>
De Meyer: _Oilt is juist. Je 1.0U kunnen
steueu dat die mam$frtam op zichzelf mts-
schien ntet meer beslaat. Toch niet vanuit
het standpunt van wie er effektief mee
bezig is. Dar is zo'n beetje mijn dada. Nu
mogen kutnrurprodukten. kleren, platen,
'en masse: op de markt gebracht worden.
degene die daarmee bezi~ is, is daar v,anuf
zijn eisen individuele bekomn-emts mee
bezig. Dal Is 11('tmrcrcssame. En in diè-zin
denk ik: d~ mil)s,l bestaar gewoon ulet
mee]'. Voor somrmge produktcri is de ver-
~llreidill!o(iets massaler maar kwa konsump-
tic knu 1l1l'1) nk-t meer spreken van één
~roll' 1I1J))akuhuur. Kij], naar de hitparade.
Op cén ~I.l<ltJo Vall~' en \11' t\Vl'l' een IJf JIJ-

der modern I'Ollpm'pjl' Dat is atlemaal
1l1il~\J]..1lItuur_Ol gó,'n massakultuur. Mam·
s/u,rln \11 g-vn nminnreem,»
Velo: /),' lIl\llkr~ J.."J..ma.." mnsdncn /tI'1''''-
m.-t hun kfál1ldr<lliqlirld hun bl'S/armlmd
De Meyer: .Voda Dat b herzelfde mei
nxkamevren Van hel o~:enbli" dal een nxk-
artiest aan~luitin~ "ril~1 bij het brede publick
11111cr \ nol mensen dil' hem larcu vallen al-
h-en daalllllL Dat i., hel ~nobi~li~lhe gl'l'ucl
dJI in Il'd vubkunuren 111 ~'IIdar een 1I0r-
maal menselijk vvrvclujnwl h, Hl,t h vvn
uuddcl om 1.1(11dl te zetten tegenover ande-
ren in IlI.la!~ van bruggen IC slaan. Hoc rneer
men bmnen 1i,1I kk-inc grot'i> l1\astllrb(~('rl,
hoc minder intpakt men gadl ,hebbelI, hoc
minder -gcvaarüjk' men wnrdt.»
Veto: Is dm het bald I',m dr toekomst, subkul-
tII,.-n die mekll<lr vinden en opnieuw fbi bnl'"
fJill:J :laan vormen?
De Meyer: ~Dat is toch voor een stuk al
zn. Kijk maar naar de ekulogische hippie-
gedachten in de housckuhuur, Misschien
moeten we ...eeteer spreken van een recy-
etage in plaats van een einde. Ik gd niet den
bompa uithangen en zeggen dat alles Wilt ik
vandaag in de muziek hoor. vroeger ook al
heb gehoord. Maar er is iets voor te zeggen
wam alles is al eens uitgeprobeerd. Ik denk
trouwens dat we in alle subkulturen een-
7.elfde grondlaag terugvinden, namelijk die
dingen waar jonge mensen mee zitten. De
rest zijn varialies op hetzelfde thema. De
vorm verscbtlr. de details wisselen, maar
hel wezenlijke blijft, En van het morneet
dat alles gedaan is, dal men zelfs een mu-
ziekstuk gemaakt heeft met alleen maar
sime. of mei maar één loon, ja dan kan
men niet anders dan gaan recycleren, Wat
011zich trouwens niet slecht is, ik kijk daar
absoluut niet op neer. Wij brikaleerden
v rocger ook. zoals ze dat zeggen. Wij haal-
den ook elementen uit de oudere kultuur
om er iets nieuws mee Ie rnaken. De ...etttg.
heidsspelden ...an de punks bestonden toch
nok illl,l/lger, Misschien staal de jeugd er
Villld,lilg wm realistischer legenover. Hel is
daarom verkeerd om Ie denken dat de
techno het einde is. Het word1 boeiend Olll

tl' 1icn wal de volgendc srole stroming zal
zijn ....

•

Groîessor Gust De Meyer doceert
populaire kultuur aan de fa-
kulteit sociologie, Hoewel hij

meer geïmeresseerd is tn populaire
kultuur dan i" subkunuren. WOII I,ij
OIIS (oei, re woord staan over onze
veertiendaagse dada. Een mooie gele-
genheid om de definitie va" subkul-
tuur nog eens op punt te stellen.

Veto: Subkultllrm zij" een vrij reamfeno-
meen. Over d~ dtfiniti~ is er nogal wat onmia-
htiJ. IVrike notie van subkulwur hall/ten u?
De Meyer: • Daarvoor moeten we een paar
decennia teruggaan. Het zal jullie misschien
raar lijken maar in de jaren vijftig bestond
er geen specifieke muziekkulluur voor
jongeren. Tot dan waren het de Frank Sina-
tra's en andere vedeuen die de wacht uit-
maakten. Pas rond 1955 omstond muziek
die echt voor jongeren bestemd was en
daarmee ook de subkulturen. Anderzijds
hebben jongereu ahijd op een speciale
manier kontakt met mekaar gezocht en
specifieke aktl ...netren ontwikkeld, 111die
zin ZOu men dus kunnen relativeren dal
subkulturen alleen maar verschijnselen van
de laatste jaren zljn.»
veto: 8($1111111 $lIbkullurt'11 dll/lllÎ/sluitend uit
ji>ll,'Ial!lJ_)

De Meyer: ..Neen. I.lxr zeker met. Er bc-
StJ.JII subkulturen nuul bljvoorbcetd drugs.
Dit' bestaan .11 \"I'l'II.lIlger en IWI j.(.l,ll (1,111
om subkuhureu lil de ~().-i()I()gi-(hc bereke-
nls ....111eenbepaald dl'l'I von d,' bevolkrug
dolt Zijn t'l~en \y~!~"'111\".111 ]..1I1t1l(.-Ie\VaM-
den hanteert. Het h in dl' b('tt'I..t'IlI~ van
'lei!.Cllkulluur'. waarbij ook dt' moderne
U),l",1/1),'di.l /"'lr"I.I."1I ",mkn - vnicn-
\·n·rtl~t"l'TCIIJlI.),\tl'·\ 111 d,' j.ircu \ ,jlti~ hl)'

voorbeeld -t'n een ht']l.l,lld., menter van
ungaan en van nch kleden. dal hel fcno-
rueeu 'riJ reecru 1\_"

Veto: Em '1<1>1:,'1Jtldl1,>t !,lll .'/('/'·' ...·11ziinm dr
$lrtJatb~lId,'~hili d~ IdUII tll'lIIt('/
D~ Meyer: «Dar h bl'st mogelijk. Jol. Maar
in lüerarre krinj.(en (11)het eind.' van vorige
eeuw besrouden 00" al bepaalde soorten
van ~ubkllllUrl'n waarin kunstzhmigc aktj-
vlteiten vcrbouden werden met andere
dingen zoals druj.(gebruik. Maar men mag
daar ook weer likt zo ver 111gaan 11111kom-
munes of kloostergemeenschappen subkul-
luren te gaan IlOClllC11omdar hel begrip
dan te ver uiigerekt wordt. Ik zie subkul-
tuur toch vooral als een verschijnsel om-
staan in de jaren ...ijftig als een symbolisch
protest tegen dl' overheersende kultuur van
de ouders, een protest dal bestond uit stijl-
kenmerken. Zdden heefl die subkultuur
ook een radikaal polltleke dimensie gekre-
gen die rectnnreeks ingrijpt op de maat-
schappij, zoals het prolest legen de oorlog
in viëmam. Meestal gaat het om een spelen
met kodes, een spelen met stijl. In die zin is
men lot de vaststelling gekomen dat sub-
kutturen niet zovcel te rnaken hebben met
de bastsstrukruren van de maatschappij,
zoals men dil! wc! heen bij een soctate
beweging. vandaar dat er ook heel veel
subkulturen naast elkaar kunnen bestaan,
die elk VIMIf1jcIl het recht opeisen om 0Jl
een specifieke manier specifieke aruwoor-
den IC geven die verselullen van anderu.»
Veto: Is lu/zo of 'ü'kt JrelalfUI/ maar zo dal er
slads mar subkulwrm komrn?
De Meyer: «In mijn tijd, in de jilTen zestig
- in '68 kW<lmik in Leuvl'n studercn-
had je zeer gl()b,lle stromingcn. Dal had
naluurlijk deels te m,lken met de problt'-
men van de tijd. de SI)litsing van de univer-
siteit, dingen die iedereen aanhclangdt'll. Er
waren dan ook bewegingen waar iedereen
in meeliep, DI' hippiekultulIT Villl dil' tijd
WolSiets dat gedragen werd door iedereen_
Er bestond toen geen andere subkultuur,

Peter MangelscholS
Stefan "uber
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Graffiti-goeroe Brik Bertrand

niet mooi vindtn?

"Een mu mei een lik verf op, wal is dal nu?"
~ at een graffiti·splliter "jet met-
~ een eert zestienjarige met kaal-

gescilOren hoofd en Uil veel te
brede broek moet zijn bewijst graffiti-
goeroe Brik Bertrand, Me" de look
van een echte zakenman, BMW en
GSM incluis, organiseert Mj allerlei
workshops ell andere aktiviteiten over
graffiti. Zo organiseerde hij onder-
meer in Hasselt een projekt in samen-
werkin9 met de overheid waar jOllge-
ren Uil nete wand mochten bedekken
met graffiri. Om Ie bewijzen dal sub-
kulturen "iel IJ(~Ialleenrecht zijn van
joligere" lieten we hem aall tiet woord
over zijn dada.

Erlk eertrand. «Graffiti is de basls van de
hiphop. Men spreekt in dit' zin over de vier
polen van de hiphop: dl! eerste pOO! van
hiphop Is graffiti. de tweede de brtakdtln«
en de derde en vierde de MC's en de DJ's,
Dlt zijn vier poten omdat 7.ealle vier ille-
gaal zijn, De eerste rappers en DJ's tapreu
illegaal siroom af van elekmoreltskeblncs
om hun lnstallatic op aan Ie sluiten. De
breakdane-rs namen hel IHH1(lir in om hun
kunnen IC demonstreren en versperden
daarmee de weg van winkelende en wan-
delende mensen. Oe graüeurs tcnstouc
palmden een blinde muur in,.
Velo: Ij ook ju &19i/>'d...9ra/fili wrb,,,,,lm mrt
dt l,iphopJwlllwr?
Bert rarad: .Ja, dit' 1ijn nauw met elkaar
\erbnnd~'I!, H<'. i~trouwcuv Ik <'nl)o:l'1.1.11-
tuur die eclu mulnkulrun'e! i\ lr lijn uren-
ee-n dk lx-weren dal er geen hrpbop-Lul-
luur b in Europa. dat het enkel een Olll-.
v~ding~lriJd van de zwarten in de vere-
nigde Staten i~,Maar ik keu r'e-n 111'<,1,1,ml,11
Anwrik,lIll'1l dil" zich kouu-u lu-rhronm-u 111

Eump.r Ik dl'nt.. dal er du~ \\[,1 dq:diJI.. n'n
hrpbopkultuur i~in EUruP;L.
Velo: Fr 1<\'rJr 1I'f'1h<lrJ u,olm ~r"fJiti·W'Ilf,'rs
I'r!}rrrr.tm
lJertrand: .Ja, maar ik zte nler in waarom
jongeren ge'ilTaft moelen worden omdat ze
gr.dfili spuiten. terwijl rijke heren overal
Illegaal grote reklameborden plaatsen. zon-
der d.ll ze daarvoor gestraft worden. Ook
bepaalde studentenverenigingen plakken
iIIesaalzonderdat ze gCSlralt worden, Op
een grafflttprcjekt in Hassef hangen affi-
ches van een studcntenverentglng, illegaal,
want er staat geen verantwoordelijke uit-
gever op maar daar treedt niemand tegen
op. De wet van 28 december - de dag van
de onnozele kinderen - 1945 diende om
koûaborateurs aan te pakken en wordt nu
gebruikt om gralfiti tegen Ie gaan, Als je de
wel strikt zou opvolgen, zou redereen die
een hartje en twee namen ergens inkerft.
gestrafl moeten worden. Hoeveel niet-hl-
minelen zouden er in België nog rondlopen
als we die wel vana! 1945 strikt hadden
toegepesrz-
veto: WilllI dat !Jraffiti It!Jllal wordt?
Bertrand: _Dal:WU onzin zijn, Kijk. hard-
rijden op de weg zal altijd verboden zijn,
maar rally's zijn toegestaan: er blijft altijd
een illegaal aspekt. Je moet graffiti kunnen
tonen als kunstvorm, maar een bepaald
aspekt blijft illegaal bij gralfhl. Hel h.1O van
I!raHlti blljft illegaal. ik wil dat hart niet af-
slutrcn.»
Veto: Wat v;lJdt 11 vml dt tags - dr hUII/I/rke-
w'n!JeII- her en der in hel sfraalbuld?
Bertrand: .. Tags zijn maar een onderdeel
van de graffilikunst. Iemand van de spoor-
wegert zei me oott dat hij nog nuui! zoveel
cksprcsste had gezien in één pennetrek.
daar sluit ik me bij aan, Als je dan bedenkt
dal er mensen zijn dil' hun leven 1,1ng hel
hoofd breken over hel bedenke-n 1'".1 .... n
logo, zij doen hel mei één In'k .•
Veto: U vindr dal dal op elk gtb,mw /I"'''' kl/Ir'

nm?
8ertrand: ..Neen, dal moel niet kunnen,
Er zijn grenzen. Maar als men dertig jaar
niets doel mei jongeren, worden grenzen
verlegd. De oorlog die De Donnéa in Brus-
sel heeft verklaard aan de graffiti is hel re-
sultaat van dertig jaar lang geen jeugdbeleid
Ie hebben gevoerd, In de meeste steden
zegt men niet dat ze een jeugddlensr heb-

dacht, (mupanHiH9 m dtr!Jtfjjkt ttll tl'f'Hlutlt
pollfitkt boodschap dit trach/tT vt?
8ertrand: _Ik weet niet of er een politieke
boodschap achter zit. Maar zeker in hel
begin was het een schreeuw van de jeugd
om erkenntng. Waarom moelen jongeren
altijd in een keurslijf treden om erkend Ie
worden? De kortebroekenjeugdbewegingen
hebben afgedaan, ze moelen zich her-

ben die werkt, maar gewoon dat ze een
jeugddienst hebben. Of die werkt en of die
jongeren bereikt, zal hen 'worst" wezen .•

Schreeuw

Veto: &!J;""tll jongtrtn tr fpuittll omdat te
zich verveten. omdat te niet !Jtllct9 ku/turtlt
tlktiviltiltll rijn dit htn aa/lSprtktn?
Bertrand: «Er zijn n zeker die hel uil ver-
veling doen. Ht't is een soort vervelingsvan-
dalisme, maar echt vandalisme zou ik het
toch niet willen noemen. Een muur met
een lik verf op, wal is dal nu? Die muur
houdt nog altijd het gebouw recht. Trou-
wens. voer sommige gebouwen is h..1zeus
beter; wam verf hnudt water legen zodat
het nog een bescherming vormt ook. Ze
hebben bijvoorbeeld nog noen onderzocht
wal de voordelen ervan kunnen zijn in de
SIrijd tegen betonrot. Ik vind dit net zo min
vandalisme als aHkhl'S legen de muren
hangen. Maar ik heb bijvoorbeeld nog nooit
geweten dat er een vtaoms Blok-spuiter
veroordeeld is geworden, Die mensen spui-
ren opruiende taal. zeilen mensen aan 101
haat. een lag is toch maar een hamnckc-
ning.~
Velo: Is "el/za/tk!a:/"", \'<111",(11 "'kort {lal! aal1-

bronnen, Ik help bij hel organiseren van
bepaalde aktivitelten mei grillfili om de
jongeren een kans te geven. Hel is een
1l)0000c:lijkhcidUID zich Ie integreren,

Als een minderjarige gepakt wordt om-
dat hij graffiti heeft gespoten, krijgt hij
soms een boete van enkele miljoenen die
terecht komt op de rug van de ouders. Door
zijn sromrnlteh wordt een gezin zwaar be-
teu en soms zelfs uil mekaar getrokken.
Mell kan loch veel beier konstrukrlef wer-
ken mei de energie en de kreativiteit van
die mensen. Het stoort me gewoon enorm
dal ze jongeren overal de schuld van willen
geven, Over weekendongevallen wordt at-
tijd berlchr 1I1ser jongeren bij bel rokken
zjjn. D,ll een volwassene de oorzaak was,
doel er nier veel toe. De mensen worden
vervoerd door bussen mei reklame op.
Waarom maakt men dan niel l'en bepaald
percentage van de bussen vrij om gra!titi op
te spuiten. Er zijn een heleboel mensen dit-
zich verzenen legen die reklame. AI~ er
gralfïti op mag, is dat een legale komponent
om mensen mei een artistiek tah-m te ~ti-
lllukrell."
Velo: 1$Jr(l IIIrt normaat dm er or!}Nr(dl'll
\\iMdllf:/e/lIltt'nsm d,e OIl.'l,'\lTaajd lI!ufwllr·
spwlell, I.:meer omdfltl1'd mensen hel ytlWOII
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Berlrand: .Dat weet ik nog niet zo zeker.
We hebben in Hasselt in samenwerking mei
openbare werken een aantal muren bespo-
len en iedereen was verbaasd over de posi-
tieve reakues va!! hel publiek, Zowel buun-
bewoners als l~va1lige bezoekers van Has-
selt spraken er I~vend over, dal heen het
provinciebestuur me in een brief laten

~weren.»
Veto: Wat ~bttlh rr als rr graffiti over dit
graffirimurtn !jtspo1tn wardl?
Ben.rand: -Dat 10sI zirttiêlf op binnen de
groep. lil Hilsselt Is dal op anderhalf jaar
tijd maar twee keer gebeurd en reen heb-
ben we gewoon de muur 0]) die plaatsen
gerestaureerd, •
Veto: Ttlgszoudtn in dt Vem,igdt Staten gt·
bruikt worden door bend~s om ..
Berlrand: ~ {onderbreekt} Neen, dal wonh
enorm overdreven. Onderzoek heelt aange-
toond dat gralfhl steehts in ongeveer drie á

vijf procent van de gevallen gelieerd is mei
kriminele feiten, maar dil argument wordt
steevast door polmet gebruikt QID graffiti
aan Ie pakken. Hetzelfde geld I voor hel
argument van de margfnaltteit van de gral-
Iltlspuiters. Onderzoek m Luik heelt aan-
gemond dal het <)n~e\','{'r gelijk verdeeld i~
lussen sociaal k\WI~h,H~1l en gegoede
middens .•

Respekt •
veto: Kali je frr,'km I',m l'I'rsd,ill,'IIclf s,'<'rIm
graf/he
gerr rand ..Gratfl\l is in kilt' t'ell 1>101.. Je
be~ill( met \\,11 7.' nWI <"'11Fngelse term
nocnu-u een lut \ an ".1111, slaan Dar i~ge-
woon mei druk 1"lt.'I" Jt' naam setren. 0.111
k'H111I'iL'1<1,"" tl,l\ i, r'en I'.'''''..nlijke hand-
tekening. Ma.u- d,11i~l1it'l n"'1(17,1I..elijl. de
handtekerung ~,H1 één persoon. dal kan
ook van een gr,lt'p lijn of \,111iemand waar
re reepe-kt voor hebben '1tltlkn 1.')/)1.'11 dan
de meer UI!~t'I\t'rkl.' dtn~l'n zoal, opgcbla-
zen tellers of leners I1WI3D-ellel..tel1. En
tenclone is er de w,ld-iry!t-, dal js dal le\ler..
zo uitgewerkt zijn dat ze een eigen leven
g,leltl leiden .•
Veto: W,JrJm er ,'1rm~<'III't'rf~!ldin hrt '·ruil,·1J
~'a/l.9raffili~ f'l'r is 1I"'.rf.çdlljnllj'k al regemak.k,'·
lijk om 'Snachrs /11 1'~1Iverlaten suegjt jt neem
u spuiten,
eertrand: _Zt'kl'r worden er grenzen ver-
legd. De hele hiJlhop-kultuur is ontstaan als
een reaktie op hel geweld van bendes.
Maar er blijft een element van strijd beo
Slaan, Men probeert dkaar te overtroeven
mei IC spuiten op de ml'CSI zone plaats of
de raarste tekening te molken. Een heel
bizarre zaak was de Chrismas·traill in New
York. Een aantal graffiti-spuiters had een
merrosiet beschilderd, maar niet met hun
eigen naam, maar mei 'Merry chrismes
New vork'. Ok metro hebben ze een week
zo laten rijden,.
vete: Hebt u l~lf Uil 9raffitil'trledtn?
Bertrand: -Heb ik een graffltiverteden? Ik
kan omgaan mei een spultbus. maar dat
kunnen ook heel wal vrouwen, anders zou
hun haar niel in de plooi blijven ...

Ik spuit soms nog mee in een work-
shop, rnanr ik weet waar mijn grenzen lig-
gen. ik spuit niet Illegaal. Dat zou hel werk
dat ik met jongeren doe

hypotekeren. Manr ik weer niet of
dalgene wal ik vroeger deed illegaal was. In
Dksi staat er bijvoorbeeld nog op de muur
gekalkl ·SThM PVV,S' en de vakbonden
hebben vanalles op dl' muren gespoten na
dl' sluiting van gcnau!t. Is dàt legaal en Welt
wij doen of deden iIl..g,l.ll? Of zijn die
vakbonden misschien knmtncle
organis,1til's? Ik weet ln't lli~,t ..

•

Hans Dcclcrq
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Niks te doen volgend iaar?

SEDES: VREEMD MAAR LEKKER!

Volgend jaar moet gevierd worden. In 1999 is het
dertig jaar na de eerste maanwandeling, zeventig
jaar na de misselijkmakende beurscrash. zestig jaar
na de relletjes in Sudetenland, tweehonderdentien
jaar na de Franse revolutie en vijfentwintig jaar na
de geboorte van Veto. En ook één.jaar voor het
einde van de wereld, dus is het hóog tijd voor jou
om alsnog aan dit blad te komen medewerken,
Doe wat met je leven, en schrijf]e in in de
roemrijke geschiedenis van siuderuenprotest en
Belgisch kompromis, van metafoor en tikfout, van
donkere kamer en lichtdrukmaal. van DTP en
deadline. Wij van Veto willen jou, om wie je echt
bent.

Daarom ook dat wij een heuse informatie-
•avond op het getouw zetten, om een paar dinge-

tjes recht te zetten: hoe neem ik een geschikte
foto, wat is het juiste woord, wat betekent DTP
eigenlijk en heeft Titanic al dan niet terecht een
oscar gewonnen? Er zal ook een lekker
schuimende pint worden getapt, en wic weet
wordt er zelfs gedanst. Op donderdag 30 april zal
dit gezellige samenzijn plaatsvinden vanaf 20 u in
de uiterst komfortabele Veto headquarters in de 's
Meiersstraat 5. Iedereen die een beetje zin heeft
om volgend jaar bij Veto te schrijven, te
fotograferen, te tekenen of te lavouien weet dus
waarheen.

•

Fiets maar eens met een hanekam in
Zonnedorp

Subkultuur is in wezen een stedelijk Ienu-
meen. voor de subkultureel geaarde VI.:I-

Elke dag een gevarieerd en uitgelezen
menuaanbod van uitheemse en

vegetarische gerechten,
Niet te versmaden voor exotische fijnproevers!

mingen onder OI1~levert tl.u een probleem
up: vlaandcreu is ,:cn groot tlurp En '(k
s.ubkultun-le lIilh.1t\~t·ll' Hl <Til tJtirl) b niet
]I) makkelijk Dl' ,t.ld mei haar anontmucn
1.1.11dil! H'd h..'ter toe: j ...kan er bevrijd van
sociale kontroh- doen WJI Jl"wih. in dil
go.:T.1Jd'~IJol'riml'nh'rl'n rnet ollgc\\'uru:
!c\l-lIwvijll'U k h ...31 jt' In de rncrropool
11Il'l Ix·J...d..eu \" •..okn waru dIL'Stadtluft macht
[rei.

Terll~ naar hel durp Ond.lnk~ IK'I kil
dal 1]('1 dur!,~J...lilll,hll Ik vubkulrun-n niet in
haar nrme-n cluu. lijn ,'I' turh Jongeren dil'
hel erop W..~l·U. /0 twdl k-der dorp t.>l'IJ.II·

vc zijn d"rp'j.(l'J... "ok lijn dorpvm-wwavcr.
Som' 1\ 111"1lI)O>I.·lhjJ...lh"I_I,H~I{' 111<'1u-
verwarreu IIWI Ik .tllll'\j.(d. alv Jt' lu-rn nR'1

7ijn 7'I'afll' JllIlIll".)t'j,". 1.1111('-7"<lrtl" j.l'
,"n IIWI liJn 1>I.,,·J...ellla, ,1,hll'lOll njn "l'I~

heelloom 11.11 hoort 1H1""l1nl.l,ll naar

Fenanch-n- 'IIlIHl/dl' ft'aJ...TI'" du- out-
'laaI uil h.'1 11l1.... nj.:l<·I'·11 '.111 vubkuhuur
\'n d"'lll' d., 1<'I"Á",l\·..IIU<I\U/'ÀullIlIIl". 1kl
k"n\\'1\1 cI,1,)I"\',1I1 i..<.l1j.(1'J...,'J...t·n\,111 Ik ra)' .

•Ic- mUliel., 11.1.1I IlItT dl' zwartrn hun ,'1-

111'.hr- ftH'I' 111tk ~I'!(" AnwriLl,lll'"
<'1<"<1,'111[1 dr- 'l'rl zenen. Ik r,lp \':111 dt"

\"j,11l1l11µIIII/IJII dllf!, ",lIl .1Ik"nl'l t .... na-
drukke-n. H,'I 1'1.J.1I,,'lijJ... tlj,lkkl ",lt- I ....-r-
1,1,11 Ikl \.H,.I1\1I"· "i.l 1.'tI,' d.· h,JI.,l'u~
lIll h,'1 IIt'~"I1"I' fl"t 1,)1> C"mnwr,,·
'1'1'111): "1'.1<- rrvtu \1111 \Inh, kil 1111'1hun
A!l'{

(htiJ

/(wr,qall,9 24 nr 27 dtl. 27 april 1998 0 Y91010



Toneelgroep 't Barre Land speelt 'Faust II'

"Speel, maak, dicht, zing, dans en verwonder"
Ooell Her Zuidelijk Toneel enkele

maanden geleden ;11 Leuven te
gtlSl was om Goethe's 'Paust t'

Ie spelen, bleek in de nabespreking
dal de akteurs zichtbaar benieuwd
waren naar wat toneelgroep " Barre
Land meI liet IIvetde deel zou aim-
vanqen. Buiten lier feil aat Glly ces-
siers beide stukken ge.regisseerd "ee/t.
ZIjn er "iel zoveel raakpunten tussen
beide geze/sc/tappen. Had her Zuide-
lijk Toneel onbeperkte teelmisdie mid-
delen als videoschermen en gesofisti-
keerde mikrofoons re hunner hesebik-
kin9 om Faust's afdaling in zij" eigen
ziel te evokeren, dan zou 'r Barre
Land datzelfde moeten doet! met bij
wijlt! van spreken "jet meer dan "eet!
paar appetsienkisties", luidens een
akteur vall 'Paust 1'.

Een probleem is dat ajlemunst voor de Ie-
den van 'I Barre Land, wantlaar dat nu nel
passen In hun opvattingen over hoe je mei
toneelreksren moel omgaan- Hun naam
verwijst naar "ïhe waste Land', het be-
roemde gedichl van TS EIiQt. In dat gedicht
verwerkt EHOI lalloze straten uil de
wereldureratuur en populaire kuhuur 101

een gefragmenteerd geheel, dal nogal veel
aan de verbedding van hel publiek over-
laat. Een procedee dat 'I Barre Land volgt
in hun bewerking van 'Faust 11', Er wordt
niet alleen geput uit Goethe's tekst, frag-
menten van Shakespeare staan naast die
van Ramses Shaffy, Büchner naast André
van Duin, hel platvloerse naast hel verbe-

vene. Zo is
er in het
begin een
kluchuge
karnaval-
scene met
akteurs die
hun broek
laten zak-
ken-of plas-
tic bersten
op hun
hoofd ure-
gen. Dal
soort "obse-
ne lol", 1:0-
als een criti-
cus hel
noemde.
zorgt ervoor
dat 'Faust
Ir veel
luchtiger en
grappiger is
dan 'Faust
1'.

ne seë-
nes worden
naast elkaar
gezet, en
verwijzen
konstant door naar elkaar, zodat een geheel
ontstaat. Zeker niet de gemakkelijkste
werkwijze, En Faust Is al zo'n moeilijke
tekst, ccerhe heeft er bijna zestig jaar voor
nodig gehad om hem Ie schrijven. In 'Faust
I' gaat de geleerde Faust een pakt aan met
de duivel. MelislO. Als Faust1.ijn ziel al-
Slaat, belooft MefislO dal hij eindelijk 'alles

Uil begrijpen', dat hij eindelijk roegang
krijgt 101 dat ene, eeuwigdurende moment
van puur geluk. 'Paust Ir is eigenlijk een
'tdeeënstuk', waarin Paust op zoek gaat
naar de essentie van macht, van lust, van
kennis of van schoonheid. Op zoek naar de
antwoorden daarop, daalt hij af in zijn ei-
gen verbeelding en droomt ontmoetingen

Filmreeks New Harvest in Stuc: Manoei de Oliveira

rugkeren
van de wereld"
"

eePortugese regisseur Malloel
de ûliveira (1908) maakte zijl!
eerste film in 1931, en on-

derging IIog de direkte invloed van
enkele van de grote [ilmpionters. zoals
Mélies en D.w. Griffitll. Gestaag
werkte hij verder aa" zijn oeuvre. Het
duurde evelltvel tot de jaren taclll;g
vooraleer de Oliveira heus ontdekt
werd, De poëtische kractu van enkele
van zij" films werd ;,1 lil! moeite
door op een lijn gesteld met die val!
Bergman of Antonioni. Ook Ilel sine-
[iele publiek vond de weg IIaar zij"
films. Zo was een drietal jaar gelede"
de SIIII:zaal gewoon te klein, toen er
zij" 'vallei van Abram' vertoond
werd, Volgende zondag et' maandag
programmeert datzelfde Stuc de OU-
veira's recetltste film 'Voyage au Di-
bilt du Mond~ (1997).

De film, die vorig jaar de ctûctête selektie
van het festival van Cannes haalde, is
trouwens ook om een totaal andere reden
van belang, Het is namelijk de film waarin
één van de grote Europese akteurs -c- taun
lover tegen wil en dank - Marcello Mas-
trolannl, afscheid neemt van het witte
doek, Het Is de laatste fiJm voor hij 5lier!,
Mastroianni speelt met stijl de rol van een
regisseur die In het noorden van Ponugal
een film gaat draaien. Het toeval wil dat de
wonels van de Frame akteur die in die film
de hoofdrol ui spelen, predes in dit' rt'gio
liggen, Hij laat de kans niet voorbijgaan en
trekt op onderroek uit naar 1.ijn dorp van
herkomst, waar ergens zijn tante nog moel
teven. De regisseur vergezelt hem op zijn
'reis', en mijmen op zijn beun over zijn

ij

jeugd. "Ja. het is de herinnering ... De
herinnering die ons roept .. Dat is wal je 101

deze reis gedwongen heeft", spreekt een
personage 101 Alonso. de akteur,

ZOals de titel suggereert - de reis naar
hel geboortedorp, naar de won els van zich-
zelf is Iegelijk een reis naar het begin van
de wereld - overstijgt de film veruit deze
anekdotische verhaallijn, Een techniek die
de Dliveira vaker 1Ot:I),}Stis dal hij in zijn
personages hel persoonlijke en hel abstrak-
Ie laat samenvallen: zijn personages zijn
ontegensprekelijk ectu. van vlees en bloed
als het ware, maar aan de andere kant zijn
ze ook weer universeel. Ze zijn tegelijk
mens en metafoor. Dl' sfeerschepping. hel
verhaal is realistisch, maar kreëcn tegelijk
een mutsene drmensfe. tets \Vat versterkt
wordt door hel episch trage tempo en de
visuele kracht van de beelden.

Atavisme
Op dal absuakte nivo, dal van de

Ideeën waar dl' Film op drijft, merkje gauw
dat deze film alles te maken been met the-
mala als herinnering, geschiedenis, de rela-
tie tussen hel geheugen en Ilktle, de vast-
stelling dat de geschiedenis cyclisch verloopt
en ons zo verbindt met het begin van de
mensheid. Zo vertelt Afonso hoe zijn vader
destijds zijn geboonedorp ontvluchtte op
zoek naar een betere wereld. Als die door
Spanje naar Frankrijk reist, komt hij terecht
In de gruwel van de Spaanse burgeroorlog.
Voor de Oliveira is dit eremem van ber ver-
haal een indirekte maar bewuste manier
van omgaan met het heden, mei name het
natlonallsusche discours dat lOt de gruwe-
liJkheden in Sarajevo geleid heelt, konfik-
ten die ook de Olivelra schokten door de

begin

gewelddadigheid.
De ouvetra onderaoekr in 'Voyage au

Début du Monde' wal hij -dc atavisthche
orde- noemt 'Atavisme berckcm hel up-
duiken in een generatie van een kenmerk
dat in een vroegere generatie voorkwam
maar In d... tussenliggende gener;lties out-
brak. Konkreet stelt de Oliveira vast dat een
soort van 'etnische volksvcrbondcnbcld'
bltjkbaar neon helemaal verdwijnt. de
kracht waarmee ze plotseling uit het niets
weer kan opduiken bewijst dat voor hem.
De Oliveira komt in archetipischc wateren
als hij zegt dal deze atavistische orde zich-
zeI( "doorgeeft via bloed en herinnering. die
lange navelstreng voedend die, door zijn
vele vertakkingen. ons bindt aan de oor-
sprong van de mensheid". Op dil' manier
kan het dol! hel dorp ven Atcnso's vader
Iegelijk ook Portugal is, Iegelijk "het huis
van de mensheid" is. Op die manter kan
het dat als Afcnso's tante vraagt wie de
grond zal bewerken, als wij zullen verdwij-
nen, haar man antwoordt: "We zullen
terugkeren bij het begin van de wereld".

Ondertussen zorgt hel metekerakter
van de film - de raamvenelling van de
film is hel maken van een film - dat hel
hier om een fiktieve vertelling gaat, Een
vertelling die vragen wil stenen. maar elke
Interpretatie aan de toeschouwer overlaat.
"Laat de kijker zelf maar op zoek gaan naar
de spirituele waarden in mijn films·, aldus
de onvetra.

Benny Oebruyne

'Voyagt all Dibllr dil Mondt' ven Manorl dt
öliveira is Ir btkijktn in dt Sfuczaal op zondag,
om 20,()()u en maandag, om 22.30u. Zit agrnda.
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met bijvoorb«ld de beeldschone Heleria
van Troje,

Techniek
De Belgische regisseur Guy Cassiers

rnaakte van 'Paust I' met zljn verbluffend
visuele dramaturgie een heel sfeervolle
voorstelling. De techniek - de video-
beelden, de alchemistische attributen, de
sptdal (!frets, de kamera's - zuigt de loe-
schouwer onmiddellijk mee. De techniek
vervult 10'n bcetjv de rol van de natuur in
een negentiende-eeuwse Engelse roman:
het wordt bijna cvn pe('l()nage op zich dar
hel gevoel van dreigende opwinding dal je
verkrijgt als je zoals Paust een t.11){)Cdoor-
breekt. bij de kijkcrs overbrengt.

Maar techniek is nlct alles dacht 'I Bar-
re Land, evenals de roeschouwers trouwens
die tijderts 'Peusr I' de zaal verlieten omdat
je op het derde balkon hele narden lekst
niet kon verstaan. !Ioc.' zouden ze erin sla-
gen hel veel abstraktere 'Faust 11' op de
planken brengen, rcrwijlre veel minder
technische middelen ter heschikking heb-
ben om hel stuk uit IC beelden? Eigenlijk is
dat het echte venn-kpuru van 'I Barre
Land: in plaats van een zoektocht naar de
diepere betekents van oocthc's tekst,
ondernemen ze een emoestaste zoektocht
naar hoe je 1O'n teksr op toneel brengt. Hel
spelplezier staal voorop. en daarvoor zijn
geen spuwl tfftcts nodig. Een nieuw IX-!"So-
nage wordt aangeduld door gewoon een
bril op te zenen. uf soms door een enkel
gebaar. De akicues stappen eteens uit hun
rol om een toelichting IC geven op wal ze
doen, Dat levert vaak verrassingen up,

Zo is het geen man maar een vrouw,
die in een alledaagse plunje op 'laak licht-
vceuge wijze gestalte geeft aan FaU51. Als
hij in zijn dromen een onrmcetlng heeft
mei Helcna. wordt die vertolkt door een
man, Het is één van de manieren waarop
zij een idee konkreet voorstellen. Faust
wordt ontdaan van zijn geslecht. van hel
persoonlijke omdat Faust een uitvergroting
is van verlangens en drijfveren die in elke
mens aanwezig zijn. Eenvoudig is hel alle-
maal niet om je weg Ie vinden in de wirwar
van scènes. het stuk vraagt dat de goede wil
bij de toeschouwers even sterk is als hel
emoestasme en de energie waarmee Goethe
11': lijf wordt gegaan door 'I Barre Land.

•
••

Benny oebruyne

'Faust twr(', gtSpttld door 't Ba"t Land is op
'WtNmdag 19 en dondtrdag 30 april ft IJtkijktn
in Vlamingtnstraal J8, Vtrdtrr infa: zit agtlfda.
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Themahuis zoekt studenten
In Velo 26 van 30 maan stond een uitge-
breid artikel over hel projekt dal SOciale
Raad vcrig jaar opstartte. namdijk de
themahulzen. Wc willen van deze gelegen-
heid gebruik maken om hierop te reageren
en ons projekt rond fysiek gehandicapte
studenten en omkadering voor te stellen.
Wij (wie wij juist zijn leest u verderop) zijn
immers van plan volgend jaar ook een
themahuls op Ie starten en willen daar
alvast een beetje reklame voor maken. We
zoeken namelljk een vljhal mensen die
voor volgend jaar nog een kot zoeken en
zich met evenveel entoesiasme op dit pro-
jekt willen storten.

Wij maken dit jaar reeds deel uit van
de omkaderingsgroep rond Kay Van Mie-
ghem op blok 9 (ciré) maar Kay studeert dil

jaar af en dus blijven wij mei lege handen
maar een hek hoop Ijver en energie achter.
Er komt volgend jaar waarschijnlijk geen
nieuwe student in Heverlee die onze hulp
zou nodig hebben. Aangezien het thema
ons echter heel sterk interesseert en we
graag als groep hierrond zouden willen
blijven verderwerken hebben we besloten
dit thema verder uh te werken door hel
cpnenen van een thema huis. Dit om een
aantal initiatieven Ie realiseren, en boven-
dien nog steeds mei omkadering beug Ie
zijn. Hel idee heeft ondertussen vaste vor-
men aangenomen en de aanvraag is irtmld-
dels al ingediend.

We willen ons thema uitwerken aan de
hand van twee pijlers. Enerzijds willen we
hel onderling kontakt russen de verschil-

lende omkaderingsgroepen bevorderen. Dit
lijkt ons zinvol omdat er volgens onze er-
varing. altarts in Heverlee, een gebrek is
aan dergelijk kcruekr terwijl dit loch wel
leuk kan zijn. Denk maar aan hel unwtsse-
Jen van ervaringen, het gezellig samenzjjn
en het leren kennen van mensen die met
dezelfde dingen bezig zijn. We wilden dit
doen door middel van bijvoorbeeld een fuif
(natuurlijk), een koremochr, een gezamen-
lijk etentje. aangepaste sportaküvttelren. ...
maar ook door bezoeken van de ene groep
aan de andere groepen enaoverder. tn con-
creto dachten we ook al aan een boekje
waarin alle cmkedertngsgroepeu worden
voorgesteld. met ervaringen, fOIO'S, een
sfeerbeeld. Dit kan handig zj]n voor even-
tuele nieuwe Studenten die in een omkade-

w _. . . .
"" 0W ,--
-' r-'0 m
:r c
>- <<{

2 m

"" Z
Z A- }>> -<
:::> I
w 0-' r-:
_j -m
0 A
0 m
:r I
U 0
(/) (j)W
(I) m

(f)

0 ()
:r :r
w 0
"" 0w r-'
-' ,-
0 m
I C
>- <<{ m

"" Z
Z A
w »> -<
:::> I
w 0-' r=
-' m
0 A
0 m
I I
U 0
(/) (j)w
(I) m

o»
0 ()
:r :r
w 0
"" 0w r-:-
-' r-
0 m
I C
>- <<{ m

"" Z
KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN KATHOLIEKE HOGESCHOOL

ON

o Accountancy - Fiscaliteit
Chemie

• Farmaceutische en_Bjologische Technieken

@ Financie- en Verzekeringswezen

"Marketingo Medische Laboratoriumtechnologie

~ Medisch Secretariaat
Onderwijzer(es) _ _ ~.,

Regent(es)

Kleuteronderwijzer(es)

• Secretariaat - Talen

~ Sociaal Werk-Maatschappelijk Assistent(e)---'L..U Toegepaste Informatica

Verpleegkunde

rfngsgroep willen treden.
Anderzijds wilden we ook werken aan

de bewustmaking van de benenwereld. We
merken zelf dat er weinig mensen zijn die
weet hebben van het omkadenngsprojekt,
ol gewoon meer in hel algemeen over hoe
fysiek gehandicapten erin slagen om op kal
IC zitten. IC studeren. deel IC nemen aan
hel studentenleven. Wij stelden ons bij-
voorbeeld zelf reeds de vraag hoe het
kwam dat er eigenlijk maar weinig gehan-
dlcapte sruderuen in Leuven studeren en
welke drempels zij daarbij moeten cverwtn-
nen. Zijn er jongeren die omwille van hun
handicap niet gaan studeren? Of hebben
hun oudc~ misschien nlet voldoende ver-
trouwen In-de omkadenngsgrccpen? Ze
weten er vaak niet genoeg over en daar
kunne~j misschien wat aan doen.

Wie ~j zijn? Wij zijn zes van de leden
van de ornkaderingsgroep van blok 9 van
Clré die ijverig oÎ;p:Qek zijn naar even geïn-
reresseerde en gemotiveerde mensen. We
willen op Cité graag een hele gang vol krij-
gen - dit wil ;;r;eggen I I karners - en wc
zoeken dus nog vijf mensen. Voel je je aan-
gesproken, zegt het je wel iets of heb je
gewoon interesse; kom gerust eens langs of
telefoneer eens. Wij zullen het alleszins erg
op prijs stellen, maar wees er wel zo snel
mogelijk bij!

Voedings- en Dieetkunde

~ Vroedkunde
lij Zakelijk Vertalen en Tolken

KATHOLIEKE HOGESCHOOl LEUVEN

Eist' aejeux, Wouter Buytaen,
Bart chrrsuaen. Karel De arabandere.

Tomas Geurts en Katrien Oorts

Cirt blok 9/0 (vlak aan A/ma J) is !/tlt!JtH in dt
Gromveldlaan I. JOOl Hrwr/tt en is telefonisch
bereikbaar op 10 61 86 of 20.2J 24.

Paul Pourveur in
LlkOpSluk

I,

Abdijdreef 7b 3001 Leuven (Heverlee) Tel. 016/39 86 60 Fax 016/39 86 66

. ..ei~ ~ad graag bijkomende informa1ieover opleiding(en) nr.~..:..:..:..:..:
Naam: Voornaam: .

Straat .......................................................................................................Nr.

Centrale gast tijdens de achtste en laa;·~""
Sic ultzendîng dit seizoen van ukop-
Stuk. hel 'kulturele praatprogramma'
van Radio Scorpio en StUC, is auteur
Paul Pourveur. pourveur geldt al een
tiental jaren als een van de belangrijkste
teaterauteurs dit' Vlaanderen rijk is. On-
langs nog, schreef hij voor hel Amwerp-
SI"reatergerelschap De Tijd het tweeluik
'Vaders en zcueu' en 'Noorderlicht' In
deze laatste tekst schetst hilop een toe-
gankelfjke en vaak grappigt: wijze: wl'ike
de unpakt i~geweest van de kwamurn-
mechanlka op het beeld van wereld en
mens. Tevens geniet Pcurvcur Ct;:11goede
reputaue ats senartsr VOOf htm t-ri tch-vl-
ue. ondermeer van de \IRT· reeks Konge,
Ollk als rnunekllefbebber en Leuvenaar
i~Pöurveur trouwens op zijn plaats in
LikOpStuk. zondag 3 met rossen J7' en
1<) uur Jn de STUCbar en live 0]1 Radi"
S<-orpiu 106 FM

Studeer Spaans in koloniale sfeer J
Antigua Guatemala ~

• Priv é leraar (4 uur per dag) a
• verblijf in gezin (+ maaltijden)

• naschoolse activiteiten
• startdata: elke maandag
• prijs: 6900 fr. per week

Yucca 1'rJH'I&Lall!lU~gri<mSo,,",,n Trav""
TcI.lfax: 02/720.28.95

~ Pax: 00 502 832.51.52
~ E-mail: vuccareconcxton.com.gt~

JQ MEUWISSEN
Alle verhuur

vtdeo-. klank- en lichtmatenaal
Videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met ot zonder D.J.

KARAOKE (L';OO titels)............ Gemeente: .
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OGuido
Afa carte,

L'feil drukke winkelstraat stapt een
mail uil zijn \Vagen, sluit zijn

portier af en kijkt op Zijll polshorloge.
Vervo/gem tuurt hij heel de straat rond
en merkt opgetogen eet! restaurant op.
MeI zijn akten/as allder de arm begeeft
1liJ zich naar het restaura1lt en leest de
aangeboden menu's en schotels aan liet
uitstatraam. Hij stapt bi/men en komt
eerst in een voorportaal terecht waarach-
ter ziell feil gall9 bevindt die lIaar liet
restallrant leidt. Groot is zijn verbazing
\Van neer in het voorportaal drie mallnen
aal/gewaggeld komen. De middelste lIIan
wordt voortgesleept tiaar de twee anderen.
HUil dassen hallgen los, JlIlII haar is ver-
ward ell één van de twee buitenue /lW/I-

nen lleeft tijn schoenen rond zijn nek:
haf/geil. De middelste vall het drieta!
heeft eell soepbord op het I/oofd. vernaasa
kijkt de mali hen IJa, heft zij" schouders
op ell gaat de galig bil/Heli.rv het einde van de gtl/lg steunt

Veen andere klam met zijn twee
handen legen de 11I111/r1'11 maakt gekke
bewegingen! Stomverbaasd bekijkt de
man de klant. Deze draait zich 0111 en
wendt zich tot hem. 111 zijn ogen bemerkt
mei! alle symptomen van de waamin
Hortend en stotend zegt Ilij: "Mijnheer ...
1/ ••• 11 ••• kunt nog gered worden I Verlaat
onmiddellijk deze plaats of ook 11 bent ...
bent geknakt voor gans uw leven!" De
man bekijkt de klant op een minachtende
manier en antwoordt: "Zatlap!" Dan
stapt de mali liet reslallra1ll binnen, ter-
wijl de andere nog roept: "Nee ... nee ...
doe nn nieü"
lilhet restaurant aangekomen. dat
1.ltalfvol tit. kijla hij rond en qaat

, tiaar een tafel aan de wl15ter. Op de tafel
staat een kleine vaas met bloemen. Wan·
neer hij plaats wil nemen wordt hU op-
geschrikt door een stem die roept: "Goe-
dendag mijnheer." Zn'l! ei'genaardig
stemgeluid had IlIj 1I0g1100;1gehoord. Het
was schril, hoog en met een belachelijke
toon. precies komende als uit een mislukte
tekenfilm. De man knik/naar de toog,
neemt plaats en kijkt dan naar buiten.
Eell belachelijke e/l slecht-geschmillkle
dienster komt naar zijn tafeltje, over-
halldigt hem een kaart en zegl met een
keelgeluid dat door merg en been gaal:
"Alslublieft mijnheer." De man schrikt.
opent de kaart, bestudeen ze en legt ze
terug voor zien neer. Dali neemt IlIj eell
folder uit zijn tas en bekijkt de foto 's vall
de wapens die er op afgebeeld staan. On-
dertussen hoon hij de Slem van de dien-
ster die op korte af..qebetentOOI1roept:
"Coca! SteUa! Tonic!" Dan roept ze
monotoon: "TIvee sandwiches kaas, één
hesp, één américain. (wee koffies en één
sigaar!" Telkens hij haar stem hoort
Sc1lrikl hij op en wordt /tij steeds zenuw-
achtiger.

T"V'n komt de dienster naar hem
U toe, merkt de geopende folder op

en vraagt: "Mijnheer is wapenhandelaar
zeker?" "Inderdaad mevrouw", ant-
woorat de mali terwijl hij terug de kaart
neem/ en naar de soepen wijst. uIk ga
eerst een soepje nemen." De dienster
neemt notaboekje en pen en zegt: "Zeker
mijnheer, wij hebben tomatensoep, erw-
tensoep, bonensoep, groetJtensoep, kervel-
soep, ajuinsoep. champignonsoep, prei-
soep, waterkerssoep. wortelsoep. kippe-
soep, aspergesoep en vissoep. Als speciali-
teit hebben l'IIIj ossestaartsoep. kreeftsoep.
gOlllashsoep, ... " De man probeert telkens
iets te zeggen, maar krijgt er de kans niet
toe. Terwijl hij zijn das losrukt en lijn
hemd openzet, roept de dienster naar de
toog: "Patron, is er nOHhaaievinnen-

soep?" "Ja Emérence, die is er lIog",
klinkt hel antwoord van achter de toog.
NEn haaievinnensöep is er ook 1I0g,mijn-
heer", zegt de dienster. Nu IlIj eindetijk de
kans krijgt. antwoord: de man: "tomaten-
soep alslUbUefl, mevrouw. '" "tomatensoep
mijnheer? Zeker mijnheer! wil mIjnheer
tomatensoep gewoon of lamatensoep met
room?" UGt'\VOOII", zegt de man, bevend
van de zenuwen. "MeI ofzollder balletjes,
mijnheer?" "zonder mevroulV~, allt-
woorát de man terwijl hij zijn zweet
afwist.

T ]Cn1olgens Wl)st !Jij naar de voor-
Y gerechle/J eu zegl: "Ats voomeredu

ZOIIik misschim ... H "Als voorgerecht.
mijnheer; hebben wij: toast champignons,
toast kaviaar, toast américain, toast lIIet
Portugese sardienen, toast met gerookte
zalm, toast ansjovis, ... " Met zijn wUs·
vÎlIger naar haar gedeIrt, probeert hij
telkens iets te ze_g.gen,maar tever,geefç!De
dimster raast onverbiddelijk door: "Cro-
q/le monsieur. garnalencocktail, krobcock-
tatt. oesters, tomaat ganwal, Russisch ei,
Iwrin!lfilet" .. " "Toast kaviaar", zegt de
man haastig. "Een toast kaviaar, mijn-
heer? leker; mijnheer! Wil mijnheer
Russische kaviaar; Poolse kaviaar; Zweed-
se kaviaar of misschien ... " "Russissche",
kreunt de man al halfwaanzimJig. "Mo_
mentie, mijnheer," legl de dienstes; "ik
kom terstond terug om IIW hoofdschotel te
noteren, alsook uw gt'\vemte drank. N

ne dienster gaat naar de toog ter-
Uwij/ ze zegt: "Heren, merci!"

Wanhopig steekt de man een sigaartje op,
maar slaagt er niet in de vlam aan te
steken. daar hij ielkens opgesclm'kt wordt
door haar afgebeten gekir: "Coca, Stella,
Spa neel!, een Spa heb ik gezegd, een
Spa ofhebbenjulliegeen oren?" Be-
vend neemt de man lijn aansteker mei
beide hallden vast ell houdt hem strak
voor zijn sigaartje. öan toen hij a/lgstva/-
lig /laar de dienster eH zijn gelaat klaart
op:-"Hemeltje, ze zwijgt!" Triomferend

willHj' /ret sigaartje aansteken, doch dan
klinkt het als een donderslag: "Cola!" De
man schrikt zo hevig dat het sigaartje in
zijn neus terechtkomt. Terwijthij woe-
dend het dillg neergooit, roept de dienster:
"nvee sandwiches kaas, twee hesp, twee
filters, twee tonic, twee Spa 's en een sup-
ptement friuen.: Moordlustig en knarsen-
tandend glllllri de man naar de diens/er.
Wanneer hij een mannenstem hoort die
roept: "Herhaal dat eens, ëmérence, ik
I/eb niet gevolgd", begint de man te
wenen van ellende. Wal/neer de dienster
de bestef1îl/g I/erltaalt, grijpt ItIÏ naar de
vaas en drinkt hel bloemenwater op.

De dienster koml teruq Ilaar hem
en schreeuwt ondertussen: "He-

reil, merci .. ja. tot genoegetl, heren!" Aan
Zijll lafeltje gekomen zegl ze: "Zo, hier
ben ik dan terug. Wat mag ik 11 als
drank brel/getl? U kunt wijn bestellen
per ,glas. per halve karaj. per hele karaj.
een halve of een hele fles. Wij hebben een
clräteau ... " "Neen", zegt de mali ver-
ward, "eerst de hoofdscholel alstIlblieft!",
tenvijllIet zweer hem van hel gelaat
druipt. Hevig knipperend met de ogen 1'11

langzaam ZillllelOOSwordend, zegt 111):
ulk ZOIIgraag eet! rumsteak hebben
met ... N "Een mmsteak voor mijnheer?
Zeker mijnheer! wil mijnheer hem bleu,
seigllant..,_apoint oJ bien mil?" "So.g..
seig ... seignant", brabbelt de mail. "Ze-
ker mijnheer, wij hebben een rumsteak
tartaar, drampigtlotls, salade, rumsteak
met peper gewOOll,met groene peper ge·
flambeerd, rumsteak ajuin, proveneaal.
mexicain, béarnaise. bordelaise, mmsteak
choron, chasseur, rumsteak ..... "Me/ ..
met ... sal ... ade!", schreellwt de mali
wanhopig, "en ... frietjes." "Frietjes mijn-
heer? leker mijnheer? Wanl buiten friet-
jes hebben we 1I0gkroketten, gekookte
aardappelen, gebakken aardappelen,
puree, pommes a1fumettes en pomme
paille!" "Frietjes, in hemetsnaam ... dat
ui ik toch! ",jammert de mali. De dien-

• I(ruiswoord
I 2 3

ung - Impressionistisch schilder 4 Peperwortel- Meisjesnaam 5 warergeen c-. Familie-
lid - Rivier 6 Vlaams dichter - Pers. vnw. 7 Weldra, spoedig 8 crore kledlngzaak-
RU$Iig, zacht 9 Overdreven - Pers. vnw. - Epos van Troje JO vernleuwuigsbeweglng
waar rmtziek in zit - Nuttigde IJ Tijdperk - Rivier bij Bordeaux.
Vertikaal- 1 Reeds - Surrealistisch schilder uil Brussel 2 Hekeldicht - Dwingeland
3 Verboden rerretn voor vx-tospekreurs - Voorzetsel 4 xtutreobreker _ Zoogdier-
Familielid 5 Kruid - Naar 6 Keerlouw - Onderricht - Amertkaans soldaat 7 Nauw -
Amusement 8 Luisterrijke partij - PlaatSje langs de Schelde 9 WljnSOort - Afrtkaans
land 10 Geliefde ven zeus - Heldendichten - jongensnaam I I MUliekin$Hument-
Gebaar,
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Door Peter MangeLschots

ster draait zich even om en hakkelt: "Au
revois; messieurs-dames, Ol/i, oui. merci. '"

De maIl maakt een moordend
gebaar achter haar rug en haar

stem galmt verder: "Tsank youfery
smauh, ladies and gentlemen ... yes, yes.
goodbye!" De man kal/niet meer! lijl!
lichaam beginl te schokken en zijn gelaat
knjgt een monsterachtige uitdrukking.
Met zijn handen maakt hij twee klauwen
en bekl)kt haar bloeddoruic. De dienster
kijkt terug om en zegt glimlachend: "DliS

blijven hel frietjes voor mijnheer? Zeker
mijnlteer! Als drank mag ik mijntteer
aanbevelen: dë chiiteallneuf du Pape,
duiteau I' Estelle, chàteau Le Cauillon.
chiüeau, H !

~nvijl d/ dienster onvermoeid
L doorraast. krljgl de lIIau ZI)I1

ge/aat ineens 11(11 opgewek/e uitdrukking,
Totaal IVamrzÎmrÎg grijp/hij naar zijn
aktentas. lIaall er een oistoot utt en legl
I/et op tafel. Oe diensterschrikt op ell
ZW1)gl.Hysterisch I'a/l moordlust, met de
ogen vol dierlijk .WIOt maakt IIIjdezelfde
,qebarell als zij' el/ bootst IlIj haor stem lIa:
"Ik kali 11 niet {aten kiezen tussen een
tank, een Jachtgeweer; een Ma.gll/lm, 1'1'11

winenester. een Bereua of een machinege-
weer, want ik heb slechts alleen dil pistool
bij! Wilt I/ een kogel in de ru,g, in hel
voorhoofd, in IIW hersenen, in 1/11' hart
of. .. gewoon in uw buik?" De dienster
kijkt hem vol paniek aall. Mei een triom-
[anteiijke gr'Ïnslach neemt de man het
pistool in beide handen, bijt op zijn tal/-
den en schiet haar neer! De dienster zakt
levenloos in elkaar.

T ]UIl overal klinkt er gejllÎch en
Y handqeklap, Ben man aan de

loog roept hem vriendelijk toe: "Bravo,
profidal, mijntteer ... al wat 11 gebruikt is
I'oor mijn rekenÎ/J9!!!"

)000 Leuven
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• berichten
Me. op awontûur
rn een gekke bui kreeg een Leuvens duo
hel idee een ex-legervrachtwagen om te
bouwen tot een volwaardig ekspeditievoer-
tuig. Na maanden noeste arbeid is de
vrachtwagen dan ook venrekkensktaar,
inklusicf veldkeuken, slaapplaatsen. dakter-
ras en cd-speler. Oe bedoeling is om met dit
wegmenster door het Azfattsche subkonti-
nem Ie trekken. Op 24 mei vertrekt deze
[nick voor een s-weekse overland rodu
van op de Oude Markt Ie Leuven richting
Delhi, India. Dit initiatief is hel eerste Leu-
vense in zijn soort. De route gaal vla OOSI-
Europa en Thrklje dwars door de Iraanse
woestijn en hel Pakistaanse hooggebergte
richting India. Onderweg wordt er gezocht
naar de Ark van Noah op de Araralberg en
ter kompensatie van de jaarlijkse strand-
vakamie Ie Benidorm is er de mogelijkheid
om in de Kaspische ze~te plonzen, Ook
wordt bij een glaasje tee, vermits pint jes ten
strengste verboden zijn in sommige Islam!-
usche landen, uitgebreid kennisgemaakt
met de talrijke nomadenstammen die het
Iraanse laag. en Pakistaanse hoogland
bevolken. Over avontuur gesproken: via de
Khybcr Pass. dwars door het tribalgebied
Baluchtstan. richting Afghaanse grens ol via
de Karakorum Hlghway richting China
kressen om uileindelijk loch in India uit te
komen, .. Eens in India trekkun de avontu-
riers de hele zomer over de hoogste wegen
Ier wereld (5602 rn} in hel Himalayagebied
Ladakh.

Als alles volgens plan verloopt. rijden
de moedige bestuurders de truck in oktober
terug richting Oude Markt. Inhaken en
meerijden kan altijd op alle mogelijke lijd-
Slippen en plaatsen ... Dappere studenten,
met ol zonder tweede zit, zijn altija welkom
om zich (kosten delend) mee in dit avon-
tuur Ie storten. Organisatie en info: Kalelij.
ne vercaeren & Thieu Christis, 23.94.59.

sbfloNSWERKEN
Vanal maandag 27 april worden de fiets-
stallingen aan de linkerkant van het station
[busperrons] verschoven naar achter de
Pest. Op het F«-st van de Arbeid begint de
aannemer met werken aan dat deel van de
startonsomgevtng. De fietsstallingen zullen
worden overgebracht naar de overdekte
hangar én naar een niet-overdekte plaats
achter de Pust. Wie gewoon was daar zijn
of haar nets Ie parkeren, rijdt vanaf nu
beier achter de POSt binnen,

De Iletsstalllngen aan dl' achterkant
van het slation (ter hoogte van de tunnel)
worden ook ontworteld en opnieuw inge-
plant aan het voergangersbrugje. Binnen-
kort verhuizen de: Iietsstallingcn vooraan de
Post naar hogerop langs de Tiensevest. Als
hel Postgebouw binnenken wordt opgebla-
zen, zal ook daar plaats zijn voor fletspar-
king.

We houden je op de hoogte. SIC (sen-
sibiliserings- en informatiecenrrum]

.,
I[
I

Oplossingen
schaakoeleningen:
I) I. Pl5+, exf5 2, Lc5 mat
2) 1. .... Dh3 2, Tgl. Th5 3. Pxh5, Dxf)

4. Tg2, Oxg2 mat
3) I. Dc4 en nu I. , Oxc4 2. Thle-, Kg7

3, Th8 mat of I. 013 2. Dh4+, Dh5
3, Dxh5, gxh5 4, Tg7+, Kh8 5, Th6 mat

4) I, Ld4+, Dxd4 (want als 1 ... , Kxd4 dan
2.Pl3+) 2, Pb3+, Lxb3 3, Pe6+. Lx~6 pal

5) I. Th3+, Kf4 (want na 1. .... Kil 2. Thl
slaal wh de g-pton en kan zwart niet
meer winnen, ook niet na I. ....Kg4
2. Txh7) 2. Th4+, Kf5 3,Th5+, Kf6 en nu
is het het moment 4. Th 1 en na gxh 10
(anders is Tgl remise) is bet pat

6) I. Td5+, Kh4 (na I. .." Kf4 2. Lh6+
wint wit de zwarte dame) 2. Th5+. gxh5
3. U6+, Dg5 4. Pl5 mat
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32.30.39. Inlobuis Stationswerken
29.24,65. Bondgenotenlaan 175,

Residenten gezocht
De hulsvestingsdiense van de KU Leuven
zoekt voor verschillende hulzen van Stu-
dentenvoorzieningen een resident (mN) of
residentenpaar. Een resident staat in voor
het aanbieden van een panlclpetlestruktuur
aan de bewoners in het huis. Hij/zij Douwt
een dagelijkse werking uit meI de gangvee-
tegenwoordigers die de bewoners reprosen-
leren en organiseert regelmatig bijeenkom.
sten van de bewonersraad. die voor ieder-
een van het huis toegankelijk is,

Een resident verzorgt de informatie
aan de bewoners over alle diensren en ini-
tiatieven die met worten Ie maken hebben.
Hij ondersteunt bewonersekuvuenen die
groepsvorming en hel goed funktioneren
van hel huis bevorderen. Hij/zij woont
(met eventuele panner ol gezin) in het
huis, in een daartoe ingerichte kamer en
appartement. Hij Is daar trekwent en regel-
matig aanwezig. Gratis woonst en runs-
voorzieningen worden als tegeuprestane
aangeboden.

Kandidaten sturen curriculum vitae
samen met een korre motivatie naar sic-
derttenhulsvestfng, Jusrus Upsiuskollege,
Minderbroederstraat 15, 3000 Leuven, vóór
I mei ]998. Zij worden door een jury, beo
Slaande uit de vrijgestelde van Sociale
Raad, de direkteur Studentenvoorzieningen
en de direkteur Studentenhuisvesting, uit-
genodigd voor een interviewen een ge-
sprek in verband mei de funktie op II en
14 mei in de namiddag.

Sociale Raad weîfîl.Sl
Sodale Raad (Sora) is een van de geleding.
CII van toko (de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisalie). Sera houdt zich bezig
met de sociale aspektcri van het onderwijs
en de dernokrarisering ervan: het bestrijden
van financiële, sociale en kulturele drem-
pels die het studeren voor sommigen muci-
lijk ol onmogelijk maken. Voor haar wcr-
king zoekt Sora voor het akademiejaar '98-
'99 twee vrijgestekien en een vocmner.

Een vooreiner (vim): zijn laak bestaat
erin de werking te koördlnereu, medewer-
kers en kringvertegenwoordigers entoesiast
te maken en de beslissingen van de Alge.
mene Vergadering uit Ie voeren. Hij'zij
werklook mee aan de inhoudelijke onder-
steuning. De veereuter is automatisch lid
van de srudementrakue in en ondervooren-
ter van de Raad voor studeruenvoome-

ntngeu van de KU Leuven. De verkiezing
van de vcorztuer gebeurt op de Algemene
vergadering van donderdag 30 april. De
kandidaturen. vergezeld van een mouvaue-
brief en CV. moeten ingediend worden op
sera. ten laatste: dezelfde dag om 17 uur.
De kandidaten dienen aanwezig te zijn op
de: Algemene Vergadering die begint om
19u op Sociale Raad,

'twee vrijgestelden (v/m); zij zijn half-
tijds betaalde en geëngageerde krachten,
Hun laak bestaal erin Sora edmtrüsrrauet
en inhoudelijk te ondersteunen, het geheel
mee te koördineren en in goede banen Ie
leiden. Zij zetelen ook als waarnemer in de
verschillende raden en organen waar Sora
de Leuvense studenten in venegenweer-
dlgt. De verkiezing van de vrijgeslelden
gebeurt op t!e Algemene Vergadering van
Sociale Raad van vrijdag 8 mei. De kandi-
daluren, vergezeld van een motivatiebrief
en CV, 1ll1lelen ingediend worden op Sora
ten laatste dezelfde dag om 17 uur. De
kandldaren dienen aanwezig Ie zijn op de
Algemene Vergadt'riÄg van 8 mei die begint
om 20u)0 op Sociale Raad. De uilslag
wordt bekend gemaakt op de Algemene
Vergadering van I) april. Voor meer infor-
matie kan je altijd terecht op Sociale Raad,
'5 Mciersstraat 5, )000 Leuven. Tel:
22.95.41. of 32.37.89. Fax: 22.01.03 ë-meü:
sora(lsora .studem.kuleuven.ac.be.

"Eén Belg op twee noemt zich
instinktmatig met all verkeerd aanvoelen. Zo ver-
litsi men nnuurhjk onmiddtllijk zijn geloofwaar·
digheid. en kreêen men een tegenreaktie. Met
andere woorden, al was hët nog zo goed bedoeld,
de ware oorzaken van 'racistisch' Belgie li~n
voor een groot slUk bij ome eigen antiracistisdl~
intelligentsia. en media.

HCI zou"oneerlijk zijn om likt een aantal
andere faktoren te erkennen, waarvan de sociale
adneraand van de Noord-Afrikaanse allochtonen,
en ren (wrede. hun aggressieve houding. de be-
langrijkste zijn. Het is echter mijn visie dat ons
hierboven beschreven establishment voor her etr·
ste de verkeerde oplossingen aanbrengt en voor
het tweede helemaal geen. Voor hertweede punt.
met name de-diepere wonels van deze stroming.
wil ik verwijzen naar de Franse lilosool Finkiel-
kraut (in 'De verloren beschaving'), volgens hem
zijn de Imeüekroelen sinds '4()"4~ hmallen in
een plat anti-nationalisme door heel de oorlog
ideologisch te reduceren lol een vl~ag daarvan. Op
lange termijn sloeg dit zelfs om in een anü-trechr-
se' sfeer omdat deze retoriek werd overgenomen
vanuit ten overwegend 'linbl" hoek. Dil werkl
tot op de dag van vandaag door: waar eens de ka-
mlleken dreigden met het hellevuur, proberen nu
progressieve lobby's met de AuschwilZgruwel en
het spook van eksrreem-rechts een zekere moraal
af te dwingen. vroeger moest men zich als htt
ware schuldig voelen bij voorhuwelijbe betrek-
kingen, en nu bij kritiek op heersende tolerantie
tegenover migranten en andere minderheden. Het
'etnisch taboe', zoals de Nederlandse §OcioIoog
Vuisje (in 'Korrekt') bet noemt, is op deze manter
duidelijk het nieuwe heilig huisje van de heden-
daagse, wesr-turcpese mtellektueel geworden.

Weerzin
Natuurlijk is een tolerantle-enek btlangrijk

maar als deze, net zoals elke moraal Irouwens,
zich niet enige pragmatiek kan aanmeten, doet ze
natuurlijk meer kwaad dan goed, Door de weerun
van de bevolking tegen totaal onvoorbereide ml-
graues en hun gevolgen te banaliseren (en te va-
oordelen) heeft zij in de eerste plaats een teg~n-
overgeslelde !tutie gekweekt dan diegent die ze
wou bereiken. Ret was dwaas om hletbij In een
redenering van bet hellend vlak de oorlog en zijn
eksessen als maatstaf Ie nemen van tegenwoordi·
ge situaties, maar w is het helaas steeds opnieuw
gebeurd.

Eigenlijk is dat de grote schijnheiligheid van
heel het mlgramendebau men durft niet te ersen-
ntn dal ~r zoiets bestaat als h~t dgen volk met

racist"
een tigcn identiteit, enkel en anten uil angst om
in de kaan te spelen van ekstremtsten als het
Vlaams blok, Deze hnuding Is volledig te begrijpen
maar tot spijl van "it het brnijdl, de eigen emlën
met bljbehorende kulturele ldenuteh blijven één
van de bdangrijkstt taktoren in ons aller mense-
lijk gedrag. tndlen men tr eu meer rekening met
had gehouden. waren er nu in de eerste plaats
geen problemen mei hel [overigens uecds doodge·
zwegnI) Blok. Ten slot V;1Il rekening. een Marok-
kaan of een M~rokkJan van Belgische afkomst
komt etnisch gezien op hetzelfde neer, zowel voor
hen als voor ons, zowel nu als binnen honderd
jaar, (d, Amerika. waar zwanen in de eerste plaats
zichzelf Alro-Amerikaan voelen) Dal onze hoofd·
stad en andere grote Sleden een zeker aantal al-
lednonen hebben is kenmerkend voor alle tijden
en kulturen en heen onbetwistbaar een grote
sjarme. maar men moet dan ook kunnen roege-
ven dal het juisi de sjarme is van een provmde-
stadje {teuven bijvoorbeeld) dal er geen te vinden
zijn. Vroeger waren nler-Buropese vreemdelingen
ten kuriositeit, nu zijn tr alom tegenwoordig in
vele straatbeelden, en dal geelt sommigen een
bedreigend gevoel, of op zijn mlnst onbehagen.
zoieu I~een fout dit kon vermeden worden, want
de meerderheid hoorde hier in de eerste plaats
niette zijn.

Frieten

M~n mag mijn pltidooi nitt verkeerd inter-
preteren als een verdediging van het uatioualame.
laat Slaan als één van zijn mees krankzinnigt ver-
I~nwoordigers in ons land: het Vlaams Blok, Ik
vind gewoon dat men hen in deze kontekst enkel
kan veroordelen voor hun uiterst gewelddedlge tn
ondemokraüsche oplossingen.. maar nier voor hel
discours dat ze bespelen. al is hun benadering
daarvan totaal absurd. Toch zou men kunnen ver-
wachten van intelligentsia dat zt het leven in zijn
hoedanigheid kunnen aanvaarden, om van daar-
uil vertrekkend, zowel effekien te berekenen als
te voorkomen. Ondertussen kan op dil vlak een
zeker politiek denken zijn failliet maar niet inzien,
inregendeei, hel blijft nog hardnekkiger deulfde
weg opgaan en probeert teverxttfs de brokken Ie
lijmen met hun opgelokle verdraagzaarnheidskul-
lUS, Naïev~lingen zoals Agalev verkondigen zelfs
de volslagen absurditdl dat gelijk welke vreemde-
ling dit gedurende vijf jaar verblijft op ons grond-
gebied, recht heelt op stemrecht. Waarom niet
elke week een gratis zak frieten etbij?

Mark de Bruyne,
derde. Geneeskunde

JaargalIg 24 IIr. 28 dd. 27 april 1998 0nta

Kort voor Kerstdag vorig jaar bertchue men dat,
blijkens een onderzoek dal verricht werd voor
rekening van de Europese kommissie in Brussel.
de meeste WC'S,.European~n radsten zijn, en dat
de Belgen het hoogste scoren [er is geen onder-
scheid gemaakl tussen Walen en Vlamingen).
Vanzelfsprekend kunnen deze sijfers aangevoduen
worden, maar men kan moell!j\: onlkennen dJ!
eeu zekere sfeer onder de bevolking wordt weer-
ge-geven, Vertrekkend van dit standpunt heeft dil
schrijven twee betrachtingen: ren eeue. wat beo
tekent dC' uitspraak van de ëuropese kommissie,
en ten tweede. wat zijn de oorzaken ervan? Ik
eindig mei een heel algemene kriti~k.

Persoonlijk ben ik overtuigd dat indien men
de echie betekenis van 'racisme' (:: een superiorl-
teitsgevoelop basis van huidskleur ol een andere
etnische venvantschap) handhaaft, een absolute
minderheid Belgen zich zo L11 noemen. Het pro-
bleem is dal men een pervers superioriteitsgevoel
verward met de aversie legen een anti-radsusch
establishment. of anders gezegd, een cvergevceü-
ge lobby die elke kritiek op niet-Buropese vreem-
delingen met de dooddoener 'racisme' eanvah.
Hun obsessioneel discours ls de laatste jaren over-
heersend geweest in alle media, Men doorzocht
alle artikels, uitspraken en programma's op moge-
lijkt 'diskrimÎnertnde' (in die zin dat het nj~t beo
antwoordde aan hun Ideologisdlt opvanlngen
daarOmtrtnl) inhoud en pasten vervolgens een
sensuur toe. Meer nog. de vreemd~ling werd in
een onschendbare slachtofltrrol opgedrongen aan
de juheemsen waarbij men zelfs de indruk wekte
meer affinileit te htbbtn met de allechtenen als
de eigen bevolklng. Begrippen zoals multlkuhura·
äsme. 'blamlng the victim', werden daarbij op de
metst argumemleze manier gepropagandeerd, Het
ia; een puur prindpleel denken dal in de meeste
gevallen nog nlet het nivo van een godsdienstles
in hel sekundalr ovtrslijgt. De enige die er etgen-
Iijk nog aan ontbreken zijn Bond Zonder Naam.

,
Universeel

Hier ligt volgens mij de hoofdreden die hel
resultaat van de enquête heeft beïnvloed. Een
voornaam uiigangspullI hierbIj moet zijn dat de
behoefte aan etnische samenhang kenmerkend is
aan alle volkeren en tijden. Dit is zo universeel dat
men bijna mag spreken van een natuurwet.
Doordat hel kultureel-politiek esabushmem van
vandaag geen ondencheid heeh weten te maken
lussen dil natuurlijk gedragspalroon en de rccre
eksessen daarvan (dr. Balkan) heelt men mensen
gelrulpabilisetrd omwill~ van etn houding die ze



~ zoellertjes
,J wle h~(."h mijn codex 011 de laatste Si(K.
kanlus gellcn? De vinder krijgt een gloed-
nieuwe kodex. zlch wenden luL Herman
pauwels ('5 Meicrutraat 5)
,J Uevekc, was de verse ambachtelijke kalorie-
rijke Amsterdamse Bruwnk lekker? Mos) .
.J Kris Rosscllt". Hol Ter gekelaan 12. 3020
winksele. likl jo: thesiS ol paper. Vraag hel
haar zelf °11 016/20.70.77.
>J Crimen houdt wél van hel VRG
"GI'~ochl: protten dk nu reeds eksamineren?
.J Gevonden: prollen dle nu wcl al willen bul-
7.1:0.

" X ~leh zich kandidnnt als hoofdredakteur
van Veto, siemmjng lHI woensdag om lOu in
de lekalen van Veto .
.J De Club Is kampioen. Blauw en zwart.
Blauwen zwart. aruges. uregcs FC,
" sone. Isabd en Barbic steunen Anncrnle
Vim " Stuc-onthaal in haar strijd voor het
recht op 5 dagen vakantie in juni.
v lieven: grote kuis op I l'j door hele B.D.om

""v Sa roene. Meel 'he Feebles zal niet meer
voor dil Ja.u lijn. maar wel Zombie ..Is UI'«
Nloola 'S wll.hul$ zfjn.
v X els. dal hij opgenomen wordt in de xoto-
fon van veto onder rubriek 'zoekertjes'
..J GezO(h,: voetballers voor de nationale ploeg.
Er zijn er namelijk drie omsnapr.
.J Wim van " Stuc-onthaal word! vriendelijk
verzocht om vana! deze week nie, meer ztek
te zijn, lodal Aunemle geen honger meer

hoeft Ie hJuen.
.J Marsmennerjes. ufo's. inv~sk. In,.;:rnu:nSo.'lij·
kc rulrnrcrclzeu, m.a.w. golden-oldiec-sclence-
Iictlon in AV 01.12 (ll) donderdag 30 april om
20u.
v Aan atle ckOnOlnistl:n: Kcbrulk uw versrand.
studeer rcclucnl

v HOIIlo,mijn naam is me v rouw Villays en ik
ben mijn vloeibare spaghenl veeloren In de
Standonckstraat. Kan me Iemand hellKn :U.'
terug Ie vinden.De eerlijke vinder kriJgl eën
fles rosi.
"Dank je, Franky.
" Ik heb last van posrpaeseksemenssrress. Ben
ik nu zwanger?
-J Gevangencnbcleld In Bdl!ié: vluchten i$
geen misdrijl.
-.J t.oosv 'tunes op donderdag 7 mei In Rumba:
Psychedelisch gi.aargewdd ...an Kvuss. 'root.
Monster Mólgnet. Motorpsycho en nOl! ...eer
meer van dil frólai~.
.J aotusteve inlo: volgende groepen zullen
aamreden op Pukkelpöp: TonI" & rhe ents.
Thomas Mees & friend~ (een éénkoppige beo
zelling met basklanken] en lJsl bul nor least
Fin de Siècle.
v Leve I mei. te ...e X.
..J Volgende week bIj Accu: 'From zero 10
hero'. een biografie van Louis 'tobback.
-J X'en aller landen 101 dl' eindstrijd bereid en
we zullen heersen wereldwijd

Tikkantoor
Devano
016/490.890

.J Waar lijn de prome geble\·en?
~ Valerit zoekt nog steeds jonge puppres.
" Volgende week in veto een eksklusievc re'
ptlnage over X.
-J Romania loekl bekwamt slrijJJ,.rach'en om
Gennama binnen IC vallen. 11 you have a

problem ...
v MLB verzamelt vrijdag I mei om 10u aan
hel stauon van Leuven om in groep [1010Irhe.
mei feest Ie gaan aan de VUB.
v Volgende week in de A1ma: Joyce de Tmch
op rijn hondjes
v Nieuwe biljellen van 500 aF zijn reeds beo
schikbaar in de meeste banken, De oude zijn
[log steeds legen een goedkoop prijsje in Ie
ruilen op dl' vaartstraat 19 bij Lnc peltekens .
v Volgend passage is gepikt uit het verslag ...an
de vlshanekommlssic over de toestand van de
KUL·gebouwen: ·01' orde en netheid ven het
gebouw gelegen aan de 'rtensestraar 5J is voor
vcrbetering veebaar. Regelmatig opruimen van
afval en verpakkingen, een goede stapeling elI
hel vrij houden van de doorgangen be vorden
de etüctenne en verminden de kans op onge-
vaueo.' WIE 7_a1hier iets aan doen?
-.J Gezocht: ambitieuze geesten die volgend
jaar willen meewerken aan een grootStha[lg
projekl namelijk muziek schrijven op een
stomme mmo Heb je bangelijke gedachtenstro-

rningen , memoriseer 095/44 03 20
"Gelochl burgemeester voor Leu ...en een-
traal
" MIjn hartewens: mei Dutroux verstoppenje
spoelen .
..J Dolfijn spoelt aan.
VPaul Marchal maakt filmdebuut: u.s. Mar-

cnn.
v Oólsis'§ -ue here Ilow" sucks
v Bent u op zoek naar geld. schrijf u volgend
jaar in als student bij de KUL zonder te beta-
len en schriJr IJ lerug ui. en vraag uw Inschrlj-
vmgsgeld terug.
,,' Lief SIC Katrijn. rl amo • mamo, ehi sa ?,..leg
maar dal scnue hel gezegd heeft.
v Ijlrikc's Dream, Demo out now: Bum the
EurOIKan Swaslika, 100 RF contacttj+t Clock-
work
..J uezoctu: n~a's ...an Fiskaal Recht voor Luc
Poel mans
"Introduktie in Japanese Culi Cinema op
dinsdag 5 ~l om 20u in AV 01.12.
..J Gezochl Ill>t,óI'Svan Arbeidsrecht voor Lucas,
de apostel
,J Volgende week. gr\all.Jeólklies op volgende
uitspraken: 'Oe Boule is een hoererneru. ik gd
naar de Rodin's' ol "He' presidiumleven IS
enkel voor Cv-jagertjes".

I~_WIE VAN DE DRIE??
•

Tien at 118 Tie se tr at 88
Tel: 3.70.30 Tel: > • 2 .7( .02. ,

,:,-
Ma.-O D. . 22u. Ma V. ! • 1tu. t .
Vr. ·20u. •• 7.
Zat. 10·17u. aang re t s

•

• agenda & ~ ad valvas 000" KRlSTOFSCHUERMANS

DINSDAG
t900 ti LEZING 's"m,il<"Tnl • Tr.unilLg in h.:'

A.rt'<hlcollt-ge. 0rs. Koordin':l1iel..ommissie
Plaa"lnll~htlll'_

19.00 ti DEBAT '1\~eeslr'Jd, Weg mei de aUlo?'
en 'Vel"'Ü"l).1Tl11(.Oedc.I'.'n nIeuw .. ongclljk-
hCld?', in MTC 00.10, erg S<>d~k Maad in
samenwerking 0ll"1 S'e l"n Vrlo_

20.00 u KONSERT van hel wljdaril<:i.~koor
Caminhando 1.\1,\1Vrcd~dla"den. in de SI.'
Geerlrulke.k, flalfmaanstraal, LUeg. 150/100_

20,00 lLTEATER BlóI"l>'e Maandag COUlIlJijnie
~J1'Cclt'Voor hel l'ensiu.:n·. in de SlaJ,,·llulIw,
buri>- LeUV<,;I1.toq;. 150/500_

20,00 lLVOORDRACHT door Antlro' Van de
Putte, hoogleraar KU LeL1"~" uv ..r M1I..hia-
velli. Harril1$ton en Rou~~eau en de r..puhli_
keênse ...riJhC'id en polilieke p.:ll1icipane, In
hel C.C. Oratortenhor. Me<:he!sesuaat 111.
örg. Mast'Teeltond§ Leu ...en

20.00 u TEATER FIrn),) Rieks Swane speelt
'Alicc',ln h~ Wól~".hul"l. Bru'ISCISC'Slraal6},
roeg. }SO_

20.00 u TEATER T('iIu..rlesllval: unocrSTAGE-
ments, in Vbmingcns,rild' ~}. Ioc-g 100/250,
olg Kulluurraad

20.00 u TEATER Undcr$TAGEmems·.cólterfesli-
val: Benjamin sercu. -moemcqe'. in
Vlaminllen~lraaI8}. teeg. 100/150, olg
Kuhuurraall_

21.00 u TEATER Und .. rSTAGl:ment>,lealer[esti.
val: Gert Derreene: 'Waólr Is de vis?', in
\'laminll(,I1~lraJI g3. h~g. 1001150, mg_

K"l!u"rraad
21.10" KONSI3RT UI1,II·rSTAGEmel1l~-lealer·

ft,li ...al·'l)p, 1'0,,', in Slll<'h,1r, IUI·g. I{)O/I~O,
"rs. K"I!,,,,rraad

22.00 u FUIF U"d~rSTA(,èml'nt~. In St ucb,».
22.00" TEATER Ulld ... STA(,!:m.'nL,.lealcr[c,li_

val: Ir"" IM)(lium 'T" Ihc BIlIIC'. UI VIJl11ing'
..t1~.ra~III}, t"<')I. 100/150, mg Kultu".raad

22_10 u FILM Ah"ik,1Fllntl<i'l1\'al' '<:"'"<10' , '"
Sup .....óly. Ioc-g. 100/150, urg DerdewcrdJ_
raid i~m Stuc en SuperOly.

2230 u FILM Afrik,) FilmkS'l\'al: 'TQuk. Boukj',
in SU]K'rc1ly. Ioc-g. 100/150. org. IXrde·
wereldraad i,OI s.ue en SupcrOly.

Tekstverwel1dng • laserprlnllng
lay-out· Teksllnbreng

Boeken, hjdschriften. eursuUBfl, tMsiuen ...
Gespeclallseerd In

wetensehappellJke materIes
Professionele aanpak
Jaranlanga ervaring

T & K. Van Nooten-Dehaas
Lodewilk van Vehhemstraat 31
3020 Herent (Vellem·Beisem)

12_l0 u FILM ·Afril...t P11111f",u~.tI·-IIYI'nn', In

Supcmty.loeg 1001150. org Derdewereld-
rJ3d tsm Slucen SuperOly

WOENSDAG
10_00 u MINI·PARKING-VOETBAL U]Id" par·

king van Atma JI • gacuhen SOOólle Welen·

schappen
tl_15 " FIETSTOCHTJI3S Vertrek van Ladeute-

plein en van KólSlt't'l an Ar('nberg. org
Werk)lTOCIImoouncn au h~1 LBC,NVK.

14_00 u FILM '!'aris imerdit van Jeeu-tcuts Van
Bell!", in in h('1 vlaams Plhnmuseum en
·archlef. VJl1derkelcnstraat 30. teeg. 20,

te.co u ZE8RAPADENACrIE 'Een oen uurtje
adelllpauze', In de lukemhal van Alma 11.

20.00 u TEATER Blauwe Maand.l)l Compólgnic
spe .. lt 'Voor hel pensioen'. In de SIJdschou ....•
burg. LeU\'"n. loeg. 150/500.

10.00 u FILM 'pari) inl"rdlt van .reeu-rcuts Van
eeue-. UI hel vlaams Filmmuseum en
-archief, vanderkelenstraat lO. toeg. 20_

20.00 u TEATER Firm.J Rll"h Swane ~i,.,elt
·Alke·. in he' wëgehuys. BrllssdSt"Straa. 63,

lO<'g. 350.
:W,)O u DEBATfVIDEO/LlTERATUUR

SAMPEL sreh \'oor 'Ah ClrIDd er" & 1\IOIOr'.
in de SlIIaaal (\'an Fvennr.al, ldl. loeg,
l00050.org Stuc.

20.)0 u TE ....TER '1 Barre land speeli FauSI 11'.
een inleiding op de ...oon,dlm); 011119u45 ill
hel fO}'er, in \,lamingcnstrilJt 8l. toeg
2001l50,org Stuc.

DONDERDAG
09.00 u STUDIEDAG 'Le ...enstnng Leren: unt-

wrsilaire permanente vurLllIL1~op de drcut-
1)<"1van de 21sl~ eeuw' ill de promotiezaal
untversncnsnat KLJLeu ...en, Naamses.raM
22.1('<"1:. 3000/4000. org, KLJLeuven. LINO\'
en Ji .. osl uni~ersilaire per01Jnente vomling

12,15 u KONGRES kcrmanólaubt-heer \lJIl de
Elwllmni!i(lw fiogn.:hool He ...erle~ (KHLI
mei als Ihema 'Relalionele en professionele
vaardigheden In hel beroep ....tn de sck:rCla·
rcsloCcn dc v"nakr' in hel Brembcrgaon·
lrom, BI'<'L11lKrsI Haa'fode. 0rs, KUL
(dep.ilnement ckOn"'"I'11'he hogeschool)_

10l0u KONSERT'16-17&VandalX' m sme-
711.11.III"'g. 200Jl50, org. SIUÇ

20_30 u TE ....TER . 1 Barre land speeh FJUSIII·.

el"n illlt'ldmg op de \oonldling om 19u45 ln
he' loyer, lil VI;"ningertSlraat Sl, tlleg,
2001l50. url(_ ~LU<.

22_00 LI RADIO Programma ...oor hulcbi\
(Anders ge-.Il"md), in Radio ConlaCt ~IOl.8)_

VRIJDAG
14_00 u OPENDEUR van h"l Le",m"nsinSliluul.

in hCI l_.,'l1Inensmslilulit lI~re'traal 53, t.cu-
Veil.

ZATERDAG
10.00 U A.BDIJKONSERT 'H~I L.-uVt'nse dans·

bock - Pctrus Phal .....1U~·.in de prt'iltkhe ....n,
kerk. toeg 450f5oo,

13.00 u FUlF 'Fiotól 100% l.1'Înl) mei nJ', Ilo·
Ix-no y J0.10', in dl' Rumba, Kiekel1~traat 6.

ZONDAG
II.QO u FEEST VRUZlNNIGE JEUGD 'Samen

sterk. samen vrij'. in C.C. De Mlnntpoon, K
Alb.-rdaan 52. org. Oudervereniging voor de
MoraalJ Humanisusche verbond,

15.00 u RONDLEIDlNG in he' ~ledeliJk muse-
um Vander Kelen·Menens iSIJn onwangsa-
balie van h .... mu se urn]. reeg. gralls voor m-

weuers f ~O ...oor bl.'zoeJ..ers, org KoninkhJke
Le"~l"n'>C G,d..enbond.

17.00 n DEBAT LikOI)SIUk: -êtecrrcmcs On my
rmud . in d.· SLtKb.lr en op radio scorpto. org.

stuc.
20.00 u FILM NEW flARVEST 'Voyagc au débur

dIL monde' van Marrell" Maslroianni. in dl'
Stuaaal. Viln I.;~cn,'raa. 211.!Oeg. 1001175.
org. SIUC.

22.00 ILKONSERT Jijn "I' umdag, in SlllC'7ul,
locII. gram. org_ SIUC.

MAANDAG
20,00 u FILM Filll1hll1: 'Z"IIlI)a' (Alcksandr

Dn"'7.hellko), ill dl' ~"'<~;'J.~I,VJn E...ens.raat
2d. toeg l00f175. UT):.S.uc.

20,00 u SPAGHE1TI·AVOND. in dl' uurverst-
laire p,)rU(hie. Jan S.a~,Iraal 2. org_ Goede

spoor-jongeren.
20.00 11TEATER He. I(<,...olg ~]K'eh 'AJn de eind

...an de a,pcrgenjd·. in he' WaSchu~';;, "ros·
.....I""lraal 63, IOC)! 450.

10. jü ti TEAT~!! Filet speelt Hel land In mIj
(...,M,rh..~n GlobJl liler. in VI.lml1lg.-I1)lraal

8J. loeg. 200llS0.
22 JO ti FILM NE\-\' HARVEST: '\'ora)!l" au Mbul

du llIunde' ...0111Marcrllo MaSlruianni. uI de
~luC'laal. Van E\erutraaI2d. roeg. 1001175.

org Stuc.

Ekonomika door sten PV in 'S MeÎersstraill 5.

• 29f04 om 18.00 u: 'Alle ekonomieten wet-
kom!', in de Duld, • 29104 om 20_00 u,
bestuursvergadering Ekonomlkabar, in de
EkUllorulka·bilr.

Hisloria
• 27/040111 20.00 11:Verkiezingen. gevolgd
door \'31 in de 1,1k. in Hal EraslIlLL5gebouw .•
27104 om 20_00 11:Verkienngsdl'b.1t. lil MSI

Klio
• 29/Ó4 om 21.00 u: E...alualie PV. gt'volgd

Merkalor
• 29/04 <Hl! 22_00 LJ_ Di'>(_ufuif. in 't Plectrum.

NFK
• 28/04 <)11111.00 11:nunivoetbal parking
ootêsoc • 13/04 om 2].001.1, În de etenurn.
OI'lredeL1~, var eu (wie weel?) machlS-
u\·erdradll.

VTK
• 27/04 Af.Wil) '1 Elill'ir. mei beursspel
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Oplossingen (blalrfdlfoldduJblfolulb

Welkom in Absurdistan

Ken je krimineel
isscnten hadden we er' beter owr ge:wegen. maar ook wij ontsnap-

(hili'!) niet 0011de lIype. Marc Dutroux had precies drie uur
IIodig om te bereiken M'a! Bert Anciaux noq niet fukl meI twee
partijen: (wee m;lIio;rers ontstaan zouder dat ze iets misdaan
hebben, de nieuwe politieke kultuur est arrivé. Wat ::eggellwe, als

twee Vlaamse ministers Dnb/aan, kwa kaaksfag kan dal
tellen. wte is die mali, die de naam vtln om land verder uitdroeg dan K's Choke
en Soeur Sourire ,\ametr? Veto ..teil Heli' er Ziju Affaire voor middels hmalf
vraqen. Zo kun je er je:ef[ van veroewtssen dal je liet Gezicht vall liet Kwaad
echt keil', Opdat dit nooit meer geheIm'!

Vraag I: Wad rom liet Dutroux 2:ich een
tijd geleden osteruauet op de grond
vallen voor het oog van dl' kaml!'ra's?

a ' Hij wilde nog een kelder graven
h. Hij ,il·t 7khzelf ah ~lalhtoller en

wilde rnedclijde-n opwekken.
r: Volgens de middeleeuwse literatuur

moet de dutveteen f~'~ick manke-
ment heblx-n

d. Hij dacht dat er eC'Hkind op de grond
lag,

Vraag 2: In welke chronologisch opeen-
volgende verschljnlngwormen
kwam hel Monster tot on ..?

a. met snor - mcr baard - mei
baard en bril - met snor (t>i~)

b .. IIlC! snor . IIU't haard en brû,

met baard - met suor en bril
C' meI ~1I{)f - met baard - m~!

polinekepi - met snor (hi~)
d. mei bokkenpoten - met

zwavelgeur - met ~!a.,n . met
1)('1.. en veren

Vraag J: Wie ging met de primeur
Jopen van de ontsnapping van
DutrOU1f?

a De twee rijkswat'hu:ro. in
Neufcháteau

b.: Xl
C.: Radio Contact
d. Radio MIlle Colinnes

Vraag 4: Wie moet er volgens
Claude Eerdekens (PS)
opstappen?

a .. Ot' rci7igt'1">\'(~HHa~~dt en
Genk (In de IJat~lI: wdJ;un)

b oe tutkse nldKhtraluor,
benoemd door Claudc
Ecrd ckcn~ ,PS)

c Mdn: Dutroux
d. Willy Dendder. nil..~w,)cht-~jt'f

Vraag S: 111'a vrofëe cernbren de
(ob? (vollens moeder Delhez)

01_Dcux fllis
b. TrOl5 luis
c.: Ouatre roe
d.: Cinq tors

rijkswachter toen Durroux wegvlucht-
Ie?

a.: -Mijnh«r uw gedrag l~onbetamelijk.
Hel hele land zal u hiervoor
veroordelen."

b.: "SlOP, In rhe name of leve"
c.: "Au seccuts. A l'aide"
d .. "Halt. ongelukkige. uw geweer is niet

geladen"
Vraag 8: Dutroux sloeg één riJks-
wachter ne-er, maar waar was de
tweeder

a.: Een dossier gaan ophalen

b.: Hij had zijn polnteke veramwoorde-
lijkheid opgenomen

c.· Tja. op een dag vind je de Job van je
leven en dan ben Je wcg natuurlijk

dOmsnapt
Vra.ag 9: Wat aet de dame tegen
trutroux toen die haar wagen opeiste
om te vluchten?

a.: "Is dal een revolver in uw broek. of
ben Je gewoon bltj om !TIij te zien;"

b.: Niets, anders had het wei in Het
Laatste Nieuws gestaan

C.: "Neem me met'. Ik volg je tOl het
einde van de wereld-

d.: ·Ik ken u van Tv. maar uw naam
ontsnapt mij

Vraag 10: Welke nieuwe behandeling
krijgt putroux nu?

01_ Een ma~~ge plus sauna. body-pee-
lin~ en een knip- en scheerbeun

I' H!Jmoel IIln Ju<,<,ierin de gc\'angenj~
inkijl..cn

c. Hij moet zijn stpters om de twaalf mi-
nuten wekken

u- Hij moet een kursus "overleven in de
vrije natuur" volgen

Vraag I J;wat Is de politieke konklusie
van het Vlaams 810k naar aanleiding

van de gebeurtenissen?
w- Pölineke k,mklusie? van hC'1
V)Jo1m5Blok?
b. Alle krimineten weer naar hun
land van 'b.cri'lmSI
c.: Federal! ...:ring \'an Je boswacht
d __'Hel gaal ons om de kinderen"
rdr-cn Xavrer Bui~serel)
Vraag 12: Hoe is dit in godsnaam
mogelijk?
a Er is niets gebeurd. (offidele
rijl..swadu-poIiCYj
b. wte had in 1966 gedacht dal ze
oou up de maart zouden lopen? (Ze

hebben nooit op de maan gelopen,
nvdrj.
co: De untsnapping I~een ekvrrccrn-
rechtse samenzwering gericht tegen
dl' staarsorde (deze week in HUIll(»)
d.: Ach. ,~ het dl geen wonder dolt
hij l'en JaM Volstheelt gezeten?

De Veto-redaktie, die hieruit
haar

pouueke konklusles zal trekken,

Vt:r/..lllrin!J Alle 12 juist: Ptcfknat. U
bent een voorbeeldige lezer van de
voilllJuer"lIuur _kwa nutroux. "og

veel plezier met uw abonnement 0Jl het
Laatste Nieuw,
6-11 jUJ~I: Uw P~Pb-JldI1lJkaan !tgl Id.lil'_
I_S jui~t: U bem de upische modale Belg,
die \\ el de klu!.. heelt horen luiden maar dJC
nog niet weet waar het eigenlijk over gila!
o juist: U heeft er nog altijd niks van
begrepen. Geen nood. een vakature bij de
rijkswacht van Neutchär .....u Ugt op IJ te"
wachten,

vraag 6: Met welke vluchtwagen ging
Dutroux er vandoor?

a.: Rertauh Clio
b.: Renault Satrane
c.: Reuanlt Mégane
d.: aenaun vllvoorde

Vraag 7: Wat riep de onfortulnUjke
SChiftingsvraag: Gesteld dat Marc uu-
troux de afstand van de zaal waaruit hij
ontsnapte tot aan de plaats waar hij een
vluchtauto opscharrelde (972,3 m] aflegde
met een snelheid van gemiddeld J 9,6 km!
uur (rugwind 2.5 mI sec) en met een ge-
middeld daltngspercentage 6,66 %. Gesleid
dal hel de vluchteling een kwart van de-
zelfde tijd als hierboven berekend kost om
een wagen tot sulstand te brengen, de" be-
stuurster (78 kg. voor 1.82 m) uil de wagen
te sleuren en ldf In te stappen. Gesteld dal
de vlucht wagen een Fransc dieset is die
optrtkl van 0 101100 km! uur in 13,98 sec,
~Idd dal de vluchuoere richting Frank-
rijk over een parcours loopt waarbij de auto
op de dalende stroken (11123) 160 kmI uur
gemiddeld haalt, op de stijgende (10/23)
120 kmi uur en in de bochten (1/23) 80
kmI uur, Gesteld dat het zevenendertig
minuten duun om de grensposten (op 26,
89 km van de plaats van vertrek] te verwit-
tigen van de vlucht. Hoe ver lOU Marc Du-
troux dan geraakt zjjn (lP hel moment
waarop hij nu geval werd ('" 1S keer de tijd
nodig om van in de zaal tol aan hel ven rek
van de auto te komen (de eerdere berejee-
nlng)). TIp: in werkelijkheid legde hij 12
kilometer af. Oplossing - uitgedrukt in
kilometer en meter - binnenbrengen bij
VClO,'s MderSSlraa! 5. Leuven
(vetoOvelo.studenl.kuleuven.ac.be).

•

De eerste met de juiste oplossing krijgt onze
promo-CD van K's Choice, -zaradtse in Me'.


