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KU Leuven pakt uit met eigen televisiezender

Kampus Compuler TV kleurt ie dag

Dit is de achterkant van een leegstaand huis in de Paul Delvauxwijk. Veto wijdt zijn Middelpunt aan het fenomeen van de leegstand in Leuven, pp. 8-9.

lijks zullen over een aantal topics - min of
meer overeenkomend met de materies
waar de verschillende raden van Loko zich
mee bezighouden - vijf minuten durende
trailers uitgezonden worden. Nieuws over
Kultuur, sport, sociale evenementen, kringen
en buitenlandse studenten zullen aldus de
hoofdbrok van dit tweede kanaal vormen.

«De studenten moeten alleszins carte
blanche krijgen en zelf de inhoud van hun
item kunnen bepalen», aldus Wim Seghers,

studenten kommunikatiewetenschappen
worden vertrouwd gemaakt met het pro-
gramma Media 100 dat gebruikt zal worden
bij de montage van de beelden. Daarna
zullen zij mee instaan voor de produktie.
Het is bovendien de bedoeling van de orga-
nisatoren om de drempel voor het bekijken
van CCTV zo laag mogelijk te houden.
Indien mogelijk zullen PC's ter beschikking
worden gesteld in residenties of openbare
ruimtes van de universiteit, zodat iedereen
van het nieuwe recept kan proeven.

Wel dient hierbij gezegd dat alles nog
in een konseptueel stadium zit en dus
onder voorbehoud is. Toch is de dienst
studentenvoorzieningen al bezig met de
tweede faze van het plan. Seghers: «Als de
zaken goed lopen kan CCTV bijvoorbeeld
uitgebreid worden naar Internet, waardoor
ook mogelijkheden worden geschapen voor
bijvoorbeeld alumni of studenten in het
buitenland. Ook kunnen trailers dan bij-
voorbeeld uitgebreid worden naar meer
diepgaande informatie.» Maar dat blijft
evenwel nog verre toekomstmuziek. De
vooropgestelde deadline voor het compu-
tertelevisiestation werd door technische
problemen immers al meerdere malen
vooruitgeschoven. Afwachten dus.

VIO's dan loch duurder?
Tweehonderdduizend frank inschrijvingsgeld voor bepaalde voortgezette akademische
opleidingen en sanJttionering van het akademisch personeel. Dat zijn de opvallendste
voorstellen die te lezen staan in het voorontwerp van Dekreet X.(tien), het onderwijs-
verzameldekreet van de nieuwe minister van Onderwijs, Eddy Baldewijns (SP).
Ook vorig jaar wilde men de universiteiten de kans geven om tot driehonderddui-

zend frank inschrijvingsgeld te vragen voor bepaalde VAO's. Dit thema was één van de
weinige waartegen de Leuvense studenten in de afgelopen jaren nog in groten getale
kwamen betogen. Door dergelijke astronomische bedragen worden een aantal postgra-
duaten immers voorbehouden voor een kleine elite. Net nu het - met het oog op werk
later - steeds belangrijker wordt over zo'n aanvullende opleiding te beschikken.
De evaluatie van het akademisch personeel, in het dekreet, dan weer draagt wel de

goedkeuring van de Leuvense studentenbeweging weg. Allang vragen de studenten dat
er minstens evenveel belang gehecht wordt aan de onderwijskapassiteiten als aan de
onderzoekskwaliteiten van hun proffen. Een uitvoeriger verslag van het voorontwerp
van het nieuwe dekreet, leest u op pagina drie.

ee dienst studentenvoorzienin-
gen van de Katolieke Univer-
siteit Leuven lanseert. als alles

volgenshet vooropgestelde plan ver-
loopt,op één jan uari 1999 haar zoge-
naamde studentennet. Via aansluiting
op een multimedia-PC van de KU
Leuven zullen vier kanalen kunnen
geraadpleegd worden, die ieder op
hun manier de nood aan informatie
moeten aanvullen.

Het projekt, dat bestaat onder de naam
CCTV,voluit Kampus Computer TV, heeft
als doel vanuit de universiteit een service te
bieden die informatie van de verschillende
fronten van het studentenleven samenbun-
delt. Studenten inlichten, opvangen en be-
geleiden om problemen die samenhangen
met het studeren te voorkomen, dat is zo-
wat de bedoeling van de hele opzet. «We
gaan ervan uit dat goede informatie over
het campusleven leidt tot betere integratie
in het universitaire leefmilieu». aldus Wim
Seghers, die in de komende maanden mee
instapt in het projekt. Om die zeer uiteen-
lopende kanten van de informatie over
studentengemeenschap op een degelijke
wijze te brengen, zal CCTV vier verschil-
lende kanalen omvatten, die de informatie
moeten struktureren en die elkaar moeten
aanvullen om een volledig beeld te kreëren
van wat aan de universiteit leeft en wroet.
Het eerste van de vier kanalen, dat als

voorlopige titel Straffe Kul heeft meegekre-
gen, moet de student inlichten over de
gang van zaken aan de KU Leuven zelf. Er
wordt bijvoorbeeld uitgezonden welke
emerita ten eraan komen, wat er aan kul-
tuur te beleven valt of welke nieuwe spin-
offs opgericht worden. Straffe Kul is enig-
zins te vergelijken met wat de Campuskrant
biedt. Het tweede kanaal, dat kortweg Cam-
pustelevisie~al_genoemd worden, moet de
spreekbuis van-de studenten vormen. Dage-

«én zij zullen zelf ook het beeldmateriaal
bij hun onderwerp moeten toeleveren.. Dit
in tegenstelling tot de zesde trailer in de
reeks, die nieuws over het studentenbeleid
moet geven, en waarvoor een verantwoor-
delijke van de universiteit zelf zal worden
aangesteld.

Innovatief

De twee overige kanalen zijn welis-
waar de meest innovatieve van het hele
konsept. Zij geven immers ruimte aan
docenten om verschillende items van hun
colleges verder uit te diepen, of beeldmate-
riaal dat in het college getoond werd op het
scherm te plaatsen. Van de hele opzet is
echter dit aspekt nog het minst duidelijk,
en valt zowel voor de dienst voorzieningen
als voor de proffen zelf nog af te wachten
hoe alles konkreet in zijn werk zal gaan.

Niet enkel in CampusTV, maar ook in
de andere kanalen zullen studenten in-
spraak krijgen. De bedoeling is alleszins om
de studenten aktief te laten participeren in
het hele beleid. De adviesraad die zich met
de computertelevisie bezighoudt zal naast
een aantal personeelsleden van de KU Leu-
ven ook afgevaardigden van de verschillen-
de raden inspraak in het verloop.

Bovendien worden ook studenten in
het vervaardigingsproces betrokken:

(bd)
Katrien Darras



De I<oerden: realpolitiel<:versus humanisme
Het jaar 2000 is in zicht. Voor vluchtelingen in het
algemeen en voor Koerden in het bijzonder is dit
vooralsnog geen reden lOt feesten. Zoveel onrecht-
vaardigheid en geen haan die er naar kraait.
Nochtans betreft het de levens van mensen, die
verworden zijn tot stukjes speelgoed in de handen
van generaals en sinische politici. Sommige
Koerden willen strijden, en zelfs sterven, voor hun
vrijheid. Ze realiseren zich dat deze strijd noodza-
kelijk is, aangezien een politieke oplossing onmo-
gelijk wordt gemaakt door de Turkse militaire
diktatuur (zie het verbod van de pro-Koerdische
partijen HEP, DEP en waarschijnlijk binnenkort
ook HADEP, het negeren van het recent staakt-
het-vuren van de PKK, 1/9/98). Het debat rond
demokratie in Turkije kan vergeleken worden met
het monster van Loch Ness: iedereen heeft er de
mond van vol maar niemand heeft het ooit gezien.
Sinds de jaren zeventig zijn duizenden Koerdische
lachtoffers gevallen als gevolg van de Turkse
staatsrepressie. De PKK moet daarom gezien
worden als het noodzakelijk gevolg van het
'Koerdisch probleem' en niet als oorzaak. Agalev-
parlementslid Lode Van Oost karakteriseert de
PKK zeer passend als een moreel-legitieme
verzetsbeweging, ook al zijn hel dan geen engel/jes '.
Wat immers vaak vergeten wordt. is dat de VN-
konventies zelf aangaf dat een volk het legitiem
recht heeft op zelfverdediging als het de fun-
damentele mensen- en volkerenrechten wordt
ontzegd.

De hypokrisie van de officiële instanties in
het Westen is bijna niet te geloven. De realo's
beweren dat het allemaal niet zo erg is voor de
Koerden in Turkije, want in Irak, Iran en Syrië 'is
de situatie van het Koerdische volk nog veel erger'
(Minister Derycke, 3113/98). Op deze manier
wordt de Westerse inertie ten overstaan van de
Turkse Koerden goedgepraat onder het voorwend-
sel dat andere Koerden, uit vijandige landen zoals
Irak, het nog slechter zouden hebben. Verder
schilderen de Westerse regeringen de PKK af als
een terroristische organisatie. Hoe kan het ook
andersl De strategische vriendschap met NAVO-
bondgenoot Turkije moet bestendigd worden. Zo
verhinderde de Belgische Staat de Turkse Koerden
(waaronder IHD-mensenrechtenaktiviste Eren
Keskin) kwamen getuigen op de pluralistische
Koerdische konferentie te Leuven (lO/l 0198). De
bestaande neo-liberale wereldheerschappij mag
immers niet in het gedrang komen. Daarom moet
Turkije blijven 'funktioneren' zoals de laatste 7S
jaar. Spijtig genoeg wordt 'funktioneren' nogal
negatief opgevat als afwezigheid van frontale burg-
eroorlog, van massale chaos en ekonomische
ineenstorting.

Verder is natuurlijk alles toegelaten. Een mili-
taire diktatuur, genocide en misdaden tegen de
meest fundamentele mensenrechten worden door
de vingers gekeken. Maar 0 wéé als één van de
vijanden van het Westen zich misdraagt. Op dat
moment toont de twee-maten-en-twee-gewichten-

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiersstraat

5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn, liefst op diskette of
e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.

De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argu-
menten een standpunt verdedigt of een gefundeerde mening formuleert. Het standpunt
kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen.
De vrije tribune wordt steeds ondertekend met naam, studiejaar en volledig adres, en is
onder geen beding anoniem.

Eventuele teakties op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via
lezersbrieven .

De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan
7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met
dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet
strikt voldaan wordt.

Vijgen na Pasen?
De studententoespraak aan het begin van het
akademiejaar heeft eindelijk nog eens zijn doel
bereikt: véél reaktie uitlokken. Getuige hiervan
de recente nota's, opiniebrieven in De Standaard,
een lezersbrief in Veto enzovoort. De meeste
reakties waren eerder negatief van aard.

Hiertegenover willen wij vanuit het presi-
dium van de teologische kring Katcchetika een
konstruktievere bijdrage stellen. Wel kan de vraag
gesteld worden of dit als kring geen vijgen na
pascn zijn. Immers, wij waren niet aanwezig op
de Open Algemene Vergadering (GAV) van vijfen-
twintig september waarin de studenten toespraak
uitgebreid besproken en goedgekeurd werd. Toch
zijn wij ervan overtuigd dat onze bijdrage in de
diskussie nu nog een plaats verdient.

Wanneer het vak filosofie binnen Loko ter
diskussie zou staan, 70U iedereen het vanzelf-
sprekend vinden de studenten van de Nieuwe
Filosofische Kring (NFK) op de eerste plaats in de
diskussie te betrekken. In die zin is het spijtig dat
er nergens in het verslag van de bewuste OAV
melding gemaakt wordt van de extra inspannin-
gen die de fakulteit Godgeleerdheid vanaf dit jaar
levert om de kwaliteit van het vak Vraagstukken
uit de Godsdienstwetenschappen aanzienlijk te
verhogen. Dit verbaast ons des te meer daar wij
Kringraad net voor de OAV persoonlijk op de
hoogte hebben gesteld van het feit dat er vanaf
één oktober een projekt loopt waarbij een assis-
tent instaat Olll van dit vak een volwaardig inter-
aktief vak te maken (zodat álle studenten betrok-
ken worden bij de evaluatie ervan).

Omdat wij denken dat Loko met het laken
van het plichtvak Vraagstukken uit de Gods-
dienstwetenschappen een diskussie wil uitlokken,
bieden wij drie suggesties aan teneinde niet in
imellektuele oneerlijkheid te vervallen, aangezien

deze vooronderstellingen niet meer vanzelfspre-
kend lijken te zijn.
I. Een kritische reflektie op het licentieplichtvak
Vraagstukken uit de Godsdienstwetenschappen
kan niet eerlijk gebeuren zonder een konstruktie-
vere dialoog met de fakulteit Godgeleerdheid
(docenten én studenten). Immers, de kritische
reflektie is aan deze fakulteit reeds volop aan de
gang.
2. Het van leer trekken tegen verborgen ideologische
aqenda': is intellektueel niet echt eerlijk wanneer
de eigen verborgen ideologische agenda niet eerst
gcëkspllcnccrd wordt. Een kritische lezing van de
OAV, GAVen AV-verslagen van Loko leert immers
dat de meeste teakties tegen het plichtvak Vraag-
stukken uit de Godsdienstwetenschappen eerder
ingegeven worden door een arui-katolicke hou-
ding dan door een eerlijke bekommernis om kwa-
liteit.
3. Laten we allen in deze diskussie onze persoon-
lijke (positieve én negatieve) geloofsovertuiging
aan de kant proberen te zenen om zodoende en-
kel naar het vak zelf te kijken (waarbij 'hé: vak
Vraagstukken uit de Godsdienstwetenschappen'
een konstruktie is die aan elke fakulteit anders
ingevuld wordt). Niet een ideologisch kader (7ij
het katoliek, pluralistisch of nu net anti-katoliek)
maar het algemeen menselijk kader dat onze uni-
versiteit onder andere in zijn opdrachtsverklaring
biedt, dient ons referentiepunt te zijn om te
bepalen wat kwaliteit is en wat niet. Want deze
opdrachtsverklaring is ingebed in een levende en
inhoudelijk ingevulde traditie die reeds lang ge-
kozen heeft voor vrij en kritisch onderzoek en
onderwijs.

Het Presidium van de teologische
kring Katechetika

2

strategie (al naargelang het gaat om de vrienden
zoals Turkije. Saoedi-Arabië en Israel dan wel om
andere volkeren van de regio) haar ware gelaat.
Het Westen treedt slechts op - als scheidsrechter
in naam van de demokratie - als dat haar eigen
machtsgeile belangen ten goede komt. Is dat niet
het geval. dan zijn militaire of ekonomische inter-
venties niet noodzakelijk of zelfs ongewenst.
Daarom moet de publieke opinie ideologisch
bespeeld worden. De metoden van de Turkse
media zullen niet dezelfde zijn als die van het
Westen. Daar waar de Turkse media onverbloemde
leugens zullen hanteren, moet het Westen iets
subtieler te werk gaan. Dit gebeurt door middel
van een kornplex behandelingsproces van nieuws:
liltering. verzwijging, nuancering, af-
leidingsmaneuvers enlof tendentieuze bericht-
geving. Zo wordt ook de PKK in het merendeel
van onze kranten als een terroristische organisatie
bestempeld. En de publieke opinie moet de voor-
gekauwde inIormatie maar slikken. Er worden
geen vragen gesteld in verband met de
onvoorwaardelijke steun van het Koerdische volk
aan de PKK (conIer de Newroz-slogan 'De PKK is
het volk, het volk is de PKK'), de enige Koerdische
organisatie die poogt pan-Koerdisch te zijn, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Barzani's PDK.
Nochtans toont de realiteit aan dat het echte
terrorisme door de Turkse staat en haar fascistische
Grijze Wolven wordt uitgevoerd (confer de
mislukte moêrdaanslag op mensenrechten boeg-
beeld Akin Birdal). Dit is echter geïnstitutionali-
seerd geweld dat toegelaten wordt omdat het de
belangen van her vaderland verdedigt. Altans dat
is de officiële versie die scholieren op de middel-
bare school te slikken krijgen. De publieke opinie
blijft op die manier onaangeroerd tegenover deze
kwestie hetgeen de druk op de Turkse (én op de
Westerse) ketel vermindert.

Weliswaar staat de weg van overreding nog
open voor een minderheid. Deze bezit echter niet
de middelen die nodig zijn voor gelijke toegang tot
de media, die maar al te vaak pleiten voor de
heersende belangen. En toch zouden zonder de

P.T. Jones,
namens de pluralistische Koördinatie
'Stop de oorlog tegen het Koerdische

volk'

Nieu

Ge
overredingspogingen van de oppositie om de vij-
andige meerderheid één voor één te overtuigen,
de vooruitzichten nog somberder zijn. Dit zou een
onmiddellijk negatief gevolg hebben voor alle on-
derdrukte volkeren op aarde, want het is bij gratie
van de kleine dissidente minderheid (vredesakti-
visten, ekologisten, Nieuw Links, enkele verlichte
politici en journalisten) dat er op zijn minst nog
gesproken wordt over Koerden, Oost-Timorezen of
Zapatisten.

Het zijn deze 'naïeve idealisten' die, tegen de
woeste 'postmodernistische' stroom in, willen blij-
ven strijden voor een humanere wereld. Want
zonder dit gevecht zouqtn de heersende machten
nog sterker zijn, ten kostt van zovele mensenle-
vens. Deze idealisten staan in schril kontrast met
afgeborstelde cynici à la Tobback die men realisten
noemt: zij die zogezeid echte oplossingen zoeken,
zij die de faze van de dr~omwereld al gepasseerd
zijn. Deze realisten verbergen ZIch achter een schi-
jnbare neutraliteit. In de Koerdischë kwestie ligt
de waarheid niet ergens tussen het Turkse of het
PKK-standpunt in. Integendeel. in deze kwestie is
er maar één realiteit: de konkreie onmenselijke
toestand van een onderdrukt volk. Dat is de enige
juiste konklusie, los van alle geostrategische en
ekonomische belangen.

Het idealistisch standpunt moet verdedigd
worden tegen de verwijten van de realo's die zui-
len stellen dat het onverantwoord is zich bezig te
houden met een 'utopische' situatie. Het is na-
tuurlijk waar; het kontrast tussen 'utopie' en wer-
kelijkheid is zelden zo groot geweest. Wellicht is
het op dit moment méér verantwoord om een
goed gefundeerde utopie te schilderen dan om
perspektieven en mogelijkheden, die eigenlijk al
lang realiseerbaar hadden moeten zijn, minach-
tend voor utopisch uit te schelden. Daarom zullen
de idealisten van vandaag de ware realisten van
morgen zijn.
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Nieuw onderwijsdekreet in de maak

Gespecialiseerde voortgezette
opleidingen weldra duurder?

Or is een voorontwerp klaar
voor het tiende onderwijs-
verzameldekreet van kersvers

onderwijsminister Baldewijns. Dat
werdeind september al wel goedge-
keurd door de Vlaamse regering, niet
echterdoor de studentenvertegen-
woordigers,die door een kommunika-
tiestoornisniet aanwezig waren op de
VlaamseOnderwijsraad waar het
geheelwerdvoorgesteld. Heikel punt
in het voorontwerp is onder meer de
mogelijkheidtot het ontslaan van
akademischpersoneel dat slecht
skoortbij driejaarlijkse evaluaties.
Maarook de inschrijvingsgelden die
deuniversiteiten kunnen vragen voor
hun voortgezette opleidingen, een
kwestiedie al enkele jaren aansleept,
komen uitvoerig aan bod.

prijs van hun voortgezette opleidingen zelf
gaan bepalen. Dat was niet naar de zin van
de studenten, die op die manier een be-
langrijke drempel voor een universitaire
opleiding verplaatst zagen naar een grote
financiële hindernis die voor heel wat stu-
denten de mogelijkheid tot vcrder studeren
een stuk minder evident maakt. De hoge
kostprijs van sommige voortgezette akade-
mische opleidingen (VAO's) zou dan een
nieuwe ongelijkheid kreëren tussen studcri-
tcn die zo'n extra opleiding wel kunnen
betalen en diegenen die dat niet kunnen.

Schoentje

Bij de zoektocht naar een oplossing is
een van de voornaamste studenteneisen dat
het het inschrijvingsgeld voor studenten de
wettelijk bepaalde 18500 frank niet over-
stijgt. Op die manier zou voor de misschien
minder kapitaalkrachtige studenten een
voortgezette opleiding toch betaalbaar blij-
ven, terwijl iemand met enkele jaren werk-
ervaring meer geld kan vrijmaken - of
door zijn werkgever kan laten vrijmaken -
voor extra universitaire vorming. ....

In het nu voorgestelde en goedgekeur-

de voorontwerp van
dekreet staat evenwel
tc lezen dat men bij
de prijsbepaling van
een voortgezet re
opleiding een ander
criterium wil gaan
hanteren, en wel dat
van het al dan niet
gespecialiseerd zijn
van een voortgezette
studie. Konkreet zou
dat erop neerkomen
dat bepaalde voort-
gezette opleidingen
dil' volgens de nieu-
wc criteria als gespe-
cialiseerd beschouwd
worden, voortaan aan
flinke prijsstijgingen
onderworpen kunnen
worden. In het ont-
werp-advies wordt
immers het onder-
scheid gemaakt tus-
sen de voortgezette
opleidingen enerzijds
en de permancrue en

(foto Jimmy Debruyne) post hoge-

schoolvorming anderzijds. Voor de eerste
soort opleidingen, die aansluiten bij de
universitaire basisvorming, verandert er
niets: «Het inschrijvingsgeld voor voortge-
zette opleidingen kan niet hoger zijn dan
het maximumbedrag dat wordt vastgelegd
voor de initiële opleidingen. Studenten
moeten voor deze opleidingen onder de-
zelfde voorwaarden een beurs kunnen ver-
krijgen als voor de initiële opleidingen»,
aldus het voorstel.

Vaagheid

Bij de kategorie permanente en post hoge-
schoolvorming knelt het schoentje. «Het be-
palen van het inschrijvingsgeld voor de
permancnte vorming en de posthogeschool-
vorming behoort tot de autonomie van de
universiteiten en hogescholen» is .een stel-
ling uit het voorstel die aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat. Welkc opleidin-
gen n u precies onder de noemer permanente
vorming zullen vallen - en dus duurder
kunnen worden - blijft vooralsnog cen
open vraag, temeer daar de criteria die het
onderscheid tussen voortgezette opleidin-
gen en permanente vorming bepalen niet

~teed<, sluucnd zijn. Ook \001 dl' Vlaamvc
Onderwijsraad. dil' het voorviel zelf opviel-
de, i<,dat duidelijk: «Hicrbl] lal voor een
aantal opleidingen wellicht niet éériduidig
vast te stellen zijn tol welke kategorie lij
moeten worden gerekend en I.al wellicht
l'en keuze moeten worden gemaakt », alduv
nog het voorsrel. Voor wat betreft de uit-
eimlelijke indeling, dil' volgl'll'> het voorvrcl
waarschijnlijk l'en herschikking van het
aanbod lol gevolg zal hebben, blijft het dil"
afwachten. Impliciet hetekern dit dat -ge-
zien dl' vaagheid van de criteria - het voor
de st udenten vooralsnog l'en open vraag
blijft voor welke opleidingen de univcrxi-
teilen en hogcschokn nu al dan niet vcll
l'en hogere inschrijvingvom kunnen gaan
bepalen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het eerste onderwijsdekreet van toenmalig
onderwijsminister Van Den Bossche deed
de universiteiten hun aanbod rationalise-
ren. In ruil voor het snoeiwerk binnen het
aantal opleidingen dat de universiteiten
mocht aanbieden, konden die dan de kost-

Funktioneringsgesp rek

In het tweede deel van het ontwerp
staat verder re lezen dat voortaan elk lid
van hel akademisch pcrsoncc! om dl' dril'
jaar geëvalueerd moet worden. Een pcrvo-
ncelslid dal goed skoort kan dan financieel
beloond worden, wie onderrnaatv presteert
kan zich verwachten aan dl' vertraging of
de si opzcutng van de opbouw van zijn a n-
ciënniteitwergoeding. Wie dril' keer in lijn
karrièrc slecht skoort. of twee keer op rij,
kan zellv l'en omvlagbrief in de bus ver-
wachten.

Het feil op zich dat zowel hoogleraren,
docenten als assistenten nu geëvalueerd
kunnen worden op hun onderwijs- en on-
derzoeksprestaties wordt door de studen-
tenbeweging toegejuicht. Op die manier
zou een bij dekreet vastgelegde regeling
bestaande wantoestanden tot het verleden
kunnen laten behoren. Bovendien is de
evaluatie van het akademisch personeel
een eis die de studentenbeweging in het
verleden meer dan eens formuleerde. Hel is
inderdaad wel zo dat er al een vorm van
evaluatie bestaat. waar ook dc studenten bij
betrokken zijn, maar daar zit het probleem
bij de wellelijke leemte die de uitvoering
van bepaalde besluiten in de praktijk
onmogelijk maakt. Daar zou nu dus ver-
andering in kunnen gaan komen. Of de
studenten bij dezc nieuwe vorm van per-
oneelsevaluatie betrokken blijven staat
vooralsnog niet vast.

Toch dient goed nagedacht te worden
bij het bepalen van definitieve criteria voor
de evaluatie van het akademisch personeel.
Niet alleen de vrees voor het verlies van de
akademischc onafhankelijkheid onder hct
personeel zelf dient daarbij in acht geno-
men, maar vooral ook het feit dat de eva-
luatie van individuele personen en hun
prestaties het akademisch personeel niet
bepaald LOtintcrdissiplinaire samenwerking
zou aanzenen. en hen eerder naast elkaar
dan met elkaar zou kunnen laren werken.

Jeroen Lissens

recyclage-alternatief voor de Leuvense horeka

Mei een herbruikbare spoel beker morst men niet
Or wordt de laatste jaren veel gesproken over de bescherming van het

milieu. Maar in hoeverre is de Leuvense student zich bewust van onze
gigantische afvalberg? _,Denkmaar even aan de talloze kursussen die nog

steedsniet gedrukt worden op ~cycleerbaar papier, de reusachtige berg bekertjes
die blijven liggen na een massa-TD in de Leuvense fuifzalen. de verschillende
kotenwaar nog steeds niet gt:sorteerd wordt op de gepaste wijze enzomeer. De
LeuvenseSP-fraktie wil daartalvast wat aan doen. Zo werd Marie-Claire Ker-
stens,eigenares van fuifzaal tJe Lido, bereid gevonden zich in deze materie vast
tebijten. Aangezien zij dagelijks gekonfronteerd wordt met de beker-problema-
tiekop haar dansvloer, probeert zij de studentenbevolking te overtuigen met het
ideevan de herbruikbare spoelbeker.

VIto

Volgensde uitbaatster van de Lido is zelfs
het laten ophalen van recycleerbare drank-
bekertjes uiteindelijk geen afdoend middel.
Omdatdie meestal verschrikkelijk vuil zijn
kunnen ze niet gerecycleerd worden en
moeten ze dus naar de verbrandingsoven.

Het idee van de herbruikbare spoelbeker
blijktreeds te werken in de Nederlandse
stadWageningen. Bij een eerste bestelling
huurt de konsument zijn beker en als hij

naar huis gaat krijgt hij zijn waarborg ge-
woon terug. Toch dienen de voor- en nade-
len op een rijtje gezet te worden. Mogelijk
probleem is de aankoop en de pre-financie-
ring van de bekers. De produktiekosten
lopen immers snel op tot veertig frank per
beker. Daarnaast moeten de bekers ge-
spoeld worden en dat brengt natuurlijk
extra infrastruktuur en personeel met zich
mee. Een ander, vooral praktisch probleem

is dat men op het einde van de avond over
een flinke stapel wisselgeld moet beschik-
ken om de waarborg van de bekers terug te
betalen. Maar volgens Marie-Claire zijn
deze problemen niet onoverkomelijk aan-
gezien een Leuvense studenten kring toch
gemakkelijk wat extra personeel kan op-
trommelen bij een grote manifestatie.
Tevens kan een kafee of [uifzaal kontakt
opnemen met een bank om de problemen
aangaande het wisselgeld op te vangen.

Onbreekbaar

Maar aan de andere kant zijn er ook de
voordelen. De konsument krijgt een beker
die zo stevig is als glas maar dan wel on-
breekbaar. Gedaan dus met die slappe be-
kertjes die je bier op je broek doen morsen.
Nadeel is wel dat je konstant je bekertje
moet bijhouden. Op zich betekent het ook
voor de organiserende studenten kring extra
winst vermits zij geen aankoop van beker-
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tjes en vuilniszakken meer moet doen. Dal
kan toch snel oplopen tot enkele duizen-
den franken. Het grootste voordeel is dat de
gemeenschap niet meer hoeft op te draaien
voor het opruimen en verwerken van de
berg afval die wegwerpbekertjes veroorza-
ken. Met dit systeem kan de stad dus een
smak geld uitsparen. Bovendien kan Leu-
ven zich met dit projekt dan ook profileren
als milieuvriendelijke studentenstad.

Opdat dit opzet zou slagen, dringt zich
een mentaliteitswijziging op bij zowel de
horeka als bij het studentenpubliek. Daar-
om doet Marie-Claire Kersrens een oproep
aan alle studentenkringen om samen met
haar rond de tafel te gaan zitten en dit
alternatief te bespreken. Als het aan haar
ligt, wordt er in de Lido vanaf volgende
maand reeds geslurpt uit de herbruikbare
spoelbekers.

Kristof Schurmans
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Tweede voortgangsrapport van Dillemans

Het onderwijs is dood. Leve·het onderwijs
4)et tweede voortgangsrapport

van ererektor Roger Dillemans
lekte een tijd geleden al uit in

De Standaard. Alle aandacht ging
toen naar de de a/gemene toelatings-
proef waarvoor Dillemans zou pleiten.
Ondertussen konden ook de Leuvense
studenten hun hand leggen op het
schier geheimzinnige rapport dat nog
steeds een blauwdruk wil zijn voor
een 'Optimalisering van het universi-
tair aanbod in Vlaanderen'. Een bon-
dige handleiding.

Hoofdstuk 1. Het beginsel van de
kwaliteit en zijn uitwerking: Het alfa en
omega van hel huidige onderwijsdiscours is
hel kwaliteitsbeginscl. "de toegang voor
elke Vlaming, met de nodige irucllekruele
bekwaamheid en motivatie. tot een univer-
sitair onderwijs van kwaliteit in alle voor de
samenleving relevant 101 strategisch be-
langrijk geachte studicdorncinen". zoals
Dillcrnans's definitie luidt.

Dillemans konstateert dan ook mei
tevredenheid dat niemand dit principe -
dat het uitgangspunt van zijn rapport is -
Ier diskussie stelt. Hij voegt er wel onmid-
dellijk aan toe dat het begrip kwaliteit op
zich een vage term is die in de praktijk op
totaal verschillende manieren kan worden
ingevuld. De ererektor ijvert er in zijn
rapport voor om aan het begrip onderwijs-
kwaliteit e-en "konkretc. operationele in-
houd Ie geven".

De eksterne visitatiekommissies zijn
voor Dillemans hét middel bij uitstek om
naar de onderwijskwaliteit te peilen. Die
kommissies bestaan uit ekstertie vakspecia-
listen en lichten de opleidingen aan de ver-
schillende universiteiten door. Om die taak
naar behoren te kunnen uitvoeren, dient
ook de kwaliteit van de visitatiekommissies
zelf nog wat Ie verbeteren. Een heikel punt
is bijvoorbeeld de vaagheid van de rappor-
ren. je moet goed Iussen de regels kunnen
lezen om de waarde van zo'n rapport in te
schallen. Dillemans wil de kommissies ook
verbeleren door er meer buitenlandse spe-
cialisten te laren aan deelnemen. Verder wil
hij garanties dal de rapporten dode lener
blijven. De erereklor stelt een koru rolesvs-
leem voor, waarbij zelfs bestraft kan wor-
den. Ondermeer deze maalregelen zouden
ervoor moeten zorgen dal de opleidingen
aan de verschillende Vlaamse uniefs ver-
geleken kunnen worden. Dillemans spreekt
zich daarbij onmiddellijk uit régen een hcu-
se rankinq, de rangschikking zoals naar
Amerikaans model. De visitatierapporten
dienen niet misbruikt te worden in een
konkurrentiestrijd. Dillemans streeft naar
'één Vlaamse universitaire ruimte'. een
ruimte met verschillende instellingen die
samenwerken.

Het rapport legt herhaaldelijk de na-
druk op de hechte band tussen onderwijs
en onderzoek. De eigenheid van het uni-
versitaire onderwijs is dat ze gegrond is op
wetenschappelijk onderzoek. De visitatiekom-
missies horen dan ook speciaal aandacht te
besteden aan het wetenschappelijke karak-
ter van de onderzochte opleidingen. Hij
geeft vervolgens een rist aanbevelingen
over hoe het onderwijs konkreet kan ge-
cvalueerd worden. Hij onderscheidt daarbij
drie grote pijlers. Primo, een kwalitatieve
onderzoeksbasis. Secundo, een kwantita-
tieve en kwalitatieve bestaffing en tertio, de
kwaliteit van het onderwijs zelf.

Met betrekking tot dat laatste, is het
opvallend dat hij pleit voor de invoering
van eindtermen voor het universitair onder-
wijs. Om Ie meten of de kwaliteit goed is,
moet je kunnen nagaan in welke male het
onderwijs beantwoordt aan vooropgestelde
doelstellingen. Met betrekking LOtde kwali-
teit van personeellanseert hij enkele ideeën
die allang op het verlanglijstje van de SIu-
denten Slaan. Zo wil hij dat bij promoties
evenveel rekening wordt gehouden met het

onderwijsdossier als met de onderzoekska-
passiteiten. Hij ijvert ook voor positieve
diskriminatie als een man en een vrouw
aan elkaar gewaagd zijn bij een promotie.
Hoofdstuk 2. De universiteit en de
toekomstige kennismaatschappij: De
noodzaak om het onderwijsaanbod in
Vlaanderen te optimaliseren komt mede
voort uit' een veranderde visie op de maat-
schappij. Die evolueert zo snel naar een
kennis- of informatiemaatschappij, dat alle
aspekten van de samenleving - ook onder-
wijs - moeten mee-evolueren. Omdat de
kennis zo snel toeneemt, zal iedereen zich
permanent moeten bijscholen. Daarmee
samenhangend, wordt het aksent in het
onderwijs verlegd van uit het hoofd leren
naar het aanleren van metodes om kennis
te vergaren. Dat vereist een heel nieuw on-
derwijskonscpt. vandaar de steeds stijgende
aandacht voor innoverende onderwijstech-
nieken gekonscntreerd rond hel begrip
'begeleide zelfstudie'. Dillemans besteedt
hierbij veel aandacht aan de mobiliteit. Er
moel een rnenraliteitswijziging komen die
zou moeten beginnen in de derde cyclus.
Daar zouden studenten in hun programma
opties moelen kunnen nemen die ze volgen
aan een andere Vlaamse universiteit. Later
70U dil systeem ook ingevoerd moeten
worden in de Iweede cyclus. Om te voorko-
men dat nieuwe financiële drempels opge-
worpen worden, zou hel openbaar vervoer
voor studenten geen belemmering mogen
zijn.

De verhouding lussen universiteit en
samenleving ligt evenmin vast. Dillemans
stelt vast dal de stakeholders van de univer-
siteit - de overheid, de arbeidswereld en
de studenten - verantwoording van de
uniefs verwachten. In welke mate univer-
siteiten op hun onafhankelijkheid moeten
staan en die verantwoording moeten afleg-
gen, is moeilijk te begrenzen. In elk geval
mogen universiteiten "nooit instrumenten
worden die worden ingezet voor bijvoor-
beeld levensbeschouwelijke objektieven".
aldus het rapport.
Hoofdstuk 3. Het universitair land-
schap in Vlaanderen: Dillemans blijft
goeddeels op het standpunt dat hij al ver-
kondigde in het eerste voortgangsrapport,
ondanks al de kommotie die dat heeft los-
gemaakt. Hij pleit voor één universitaire
ruimte, waarbinnen het aanbod aan rich-
tingen vooral ingegeven wordt door kwali-
teitsbekommernissen en niet in de eerste
plaats door regionale gebondenheid of
levensbeschouwelijk pluralisme. Dat wil
niet zeggen dat de verschillende uniefs geen
eigen identiteit kunnen behouden.

Konkreet wil hij dat geen enkel ken-
niscentrum afgeschaft wordt. Wel moelen
de universiteiten niet node alle richtingen
aanbieden, niet meer volledig zijn, wel vol-
waardig. Dillemans ziet nog altijd vier vol-
waardige universitaire centra: RUG, KU
Leuven-KU Brussel, Universiteit Antwerpen

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

.l!.
Kringloopwinkel Spit,

alles wat je kot nodig heeft

en de VUB. Vorig jaar reageerde vooral rek-
i't5rWitte heftig tegen die opdeling, omdat
- grofweg gesteld - het grote katolieke
Leuven dan voet aan grond zou krijgen in
Brussel. Belangrijker dan dit model, is de
optimalisering van het aantal opleidingen.
Ook hier herneemt hij zijn vorige rapport,
en wil hij minstens één, bij voorkeur twee,
maar maximum drie kwaliteitsvolle oplei-
dingen.
Hoofdstuk 4. Curricula, derde cyclus en
permanente vorming: In dit hoofdstuk
spreekt Dillemans zich uit over een algeme-
ne toelatingsproef. Opnieuw toont hij zich
een meester van de nuance door te schrij-
ven dat het de bedoeling beperkt is tot "het
ontraden of ontzeggen van de toegang aan
de twintig à vijfentwintig procent jongeren"
die geen enkele universitaire studie zouden
voltooien. Het staat er dU5 niet met zoveel
woorden in, maar uit de rest van de tekst

valt op te maken dat Dillemans het principe
van de vrije studiekeuze - wat de studen-
ten altijd verdedigd hebben - niet vindt
opwegen tegen de kosten. Ondertussen
heeft de nieuwe minister van Onderwijs,
Eddy Baldewijris (SP), zich al tegen zo'n
proef uitgesproken, zodat deze sugg-estie
voorlopig dan toch bevroren is.

De ~erektor is voorstander van een
credüpurijenstelsel. zonder daarbij de stu-
dievoortgang - één van de voordelen van
het huidige systeem - teveel af te remmen.
In een 'tlergelijk onderwijskonsept is een
semestersysteem niet wenselijk, omdat er te
weinig tijd is vöor de persoonlijke verwer-
king van de stof" Öjl dil beginsel maakt hij
een uitzondering voor het eerste jaar, het
zogenaamde propedeuze-jaar, als overgangs-
jaar. Om te vermijden dat de studenten te-
veel overbelast worden, stelt hij voor het
akademiejaar begin september te laten be-
ginnen. Op die manier kunnen de proef-
eksamens onmiddellijk na de kerstvakantie
georganiseerd worden. Bij tegenvallende
resultaten kunnen de eerstejaars dan nog
overstappen naar een andere richting, zon-
der hun jaar te moeten overdoen.
Hoofdstuk 5. Akademisch personeel en
studenten: In het laatste, uiterst beknopte,
hoofdstuk tenslotte, laat hij ballonnetjes op
over het statuut van het akademisch perso-
neel. Ook zij zullen f1eksibeler moeten wor-
den. Hier komen de Vlaamse Vereniging
van Studenten (VVS) ter sprake. Dillemans
schaart zich achter hun vraag om een socia-
le korrektie om de extra mobiliteit te kom-
penseren.

Het blijft een jarnrnere zaak dat het
rapport aanvankelijk alleen voor ingewij-
den bestemd was. De Leuvense st udenten
konden op die manier niet deelnemen aan
het debat, en waren aangewezen op hun
Brusselse collega's om tot de diskussie
iocgelaten Ie worden.

Benny Debruyne

OPENINGSUREN
dinsdag t/rn vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21
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uis Kultuur stelt zich voor

ij noemen het hun geboorte-
avond en beloven ons een revo-
lutionair openinqsfeest. Wat er

van zij, dinsdagavond,terwijl het
van de Leuvense studenten loopt

te zwoegen op de 24-urenloop, laten
Ik mensen van het Themahuis Krunch
het definitieve startschot weergalmen
door de gangen van hun kulturele
woonst. AI een kleine maand zitten de
twaalf mensen samen op kot, en dins-
dag krijgen we van hen te horen wat
hun plannen zijn voor het komende
tlkademiejaar.

Veto: 'WieVIlI1 jullie heeft het initiatief qenomen?
Steven: .Ward en ik hebben de eerste stap
,gezel,maar algauw waren er tien andere
mensen bereid om samen op kot te gaan en
om verdere initiatieven te nemen, en uit te
werken.•
eto: Kenden jullie elkaar reeds van tevoren?
Ward: «,vel. er is eigenlijk een fusie tot
standgekomen tussen twee groepen. De
ene groep M;S vorig jaar aktief in het the-
mahuis Stad, de andere in het themahuis
KJmsannoede.»
Veto: Denken jullie dat het ook nódig is dat

elkaar kent alvorens men aan een dergelijk
begilll?
: «Ik denk wel dat het goed is dat je

een paar mensen kent, daarom niet
maar toch wel een deel ervan. Zo

je ook snel zien welke richting je samen
en kunt uitgaan. Je zit dan met een
mensen op kot die dezelfde interesses

die daarover spreken en die elkaar
:'Semakkelijkaanvoelen. Daaruit groeit on-
~.iv..rmijdelijkeen hechte gemeenschapsband,

tegelijkde wil opwekt om samen din-

daaromtrent gew afspraken gemaakt?
$teven: «Het is niet zo dat we in het.begin
bbenvastgelegd welke dagen we samen
kenof eten. Het gebeurt wel dat we alle-;
samen aan tafel ziuen. en eigenlijk
dat vaak, heel vaak zelfs. Maar alles
geleidelijk en de tijd zal wel uitwij-,

in hoeverre ieder van ons zich in dat ~
wil engageren. We heb-.

en die willen we nu niet zomaar gaan
Er zijn wél wekelijkse ver-

ingcn waarop iedereen aanwezig pro-
te zijn. Daar worden er dan bepaalde

lIoor..tellen ingediend en worden de taken
zoals het drukken of verspreiden

de mooi briefjcs..
Het is dus wel degelijk de bedoeling dat
onderandere via die strooibriefjes. een
rl/bliek bereiken?
.Ja, we zijn dus niet van plan om

jonge mensen. Ja, die
worden natuurlijk nog
niet geprogrammeerd in
neem nu de Ancien
Belgique of het Luna-
theater.»
Ward: "Vorig jaar heb-
ben we daaromtrent
verwijten gekregen dat
we teveel dezelfde toer
opgingen als Stuc. Maar
toch verschillen wij
fundamenteel van elkaar
in het soort mensen die
we de kans geven om
zich bekend te maken.
Stuc werft ook geen
kornrnersiële produkties
aan, maar wel meer
professionele. We den-
ken dus wel dat we ons
op die manier wat kun-
nen profileren en dat we
voor een bepaalde groep
mensen toch wel wat
kunnen betekenen, als
wij hen als debutant een

kans aanbieden die ze elders nog niet krij-
gen.»
Veto: Staan er nu al bepaalde aktiviteiten vast?
Steven: "Wat nu al vast staat is de ope-
ningsavond op dinsdag, en daarna zouden
we onmiddellijk verder willen werken met
dat amateurteater dat waarschijnlijk in no-
vember plaats hcelt.»
Ward: «Je moet ermee rekening houden
dat zo'n toneelprojekt al gauw oploopt tot
zo'n tienduizend frank. Dat is misschien
wel niet zóveel geld, maar toch moeten we
eerst kijken hoeveel mensen we daarvoor

met z'n twaalf aan ons tafeltje te zitten en
over kultuur te lullen. Het is dus wel dege-
lijk de bedoeling om naar buiten te treden.
En zo kom je gemakkelijk aan pakweg zes-
tig à zeventig mensen, althans, zo'n aantal
hopen we te bereiken op onze openings-
avond. Maar als ieder van ons zo'n zes men-
sen meebrengt, mag dat geen probleem
zijn.»

[(rap

Veto: Toch heeft de ervaring van de themahui-
zen vorig jaar aangetoond dat het helemaal niet
zo f/emakkelijk is om mensen hier in Leuven te
mobiliseren. En als er maar zo'n tien à twintig
man komt opdagen op een aktiviteit, dan is dat
(och niet echt motiverend?
Jan: «Ik denk dat dat voor onszelf juist in-
teressant is. Je ondervindt hoe het is om
iets te organiseren en je merkt al gauw dat
het niet altijd evident is om aktiviteiten op
het getouw te zetten, ook al zijn ze eerder
kleinschalig. »
Steven: "Dat is trouwens één van onze
drie doelstellingen. Ten eerste willen we
leven in een gemeenschap en vandaaruit
kultuur beleven wat gewoonlijk automa-
tisch gebeurd als je dezelfde interesses hebt.
Ten tweede is er dan heel nadrukkelijk de
ervaring van het allemaal een beetje zelf leren.
Het is niet alleen over kultuur kletsen,
maar ook van binnenuit eens kijken hoe
dat gaat als wij iets op het getouw zetten.
We moeten ons dan de vraag stellen wat er
interessant is en de kommersiële kantjes
van een projekt in evenwicht proberen te
houden met de diepere visie erachter. De
derde doelstelling is er uiteindelijk één om
onszelf te profileren
naast alles wat er hier in
Leuven te doen is. Het is
immers onze bedoeling
om veel aktiviteiten te
organiseren waarbij we
mensen die op ander
plaatsen geen forum krij-
gen, een kans krijgen. Zo

). zal er op onze openings-
avond een voorstelling
zijn van het tijdschriftje
Huifter dat pas vorig jaar
werd opgericht. We gaan
ook een poëzie-avond
organiseren met ex-lau-
reaten van de wedstrijd
van Soetendaelc. Die
mensen zijn nog te jong,
die hebben nog geen
bundel uit en die krijgen
elders nog niet zo snel de
kans om een poëzie-
avond te vullen. We heb-
ben ook plannen voor
een amateurteater. met

gemobiliseerd krijgen, en welke sponsors
we daarvoor kunnen bereiken.»
Steven: «Op financieel vlak zitten we
eigenlijk heel krap. Bij het voorleggen van
onze plannen had Sociale Raad beloofd dat
we al het drukwerk gratis zouden krijgen.
Door één of ander misverstand blijkt dat
niet zo te zijn. Dat is natuurlijk een streep
door onze rekening. Toch krijgen we nu
waarschijnlijk van Sociale Raad een mini-
bedragjc toegediend ter kompensatie, zodat
we dan toch nog iets hebben.»

«Maar laten we nu niet van de zaak
afwijken. Naast de openingsavond staat er
ook al een avondje vast met Miriam
Vanhee. Maar ze zal zich niet beperken tot
het voorlezen uit haar eigen werk. Zij is
namelijk licentiate Slavistiek, en ze zal het
ook hebben over Russische poëzie. We
hopen dat dit nog kan doorgaan voor de
kersrvakaruie.»
Lars: «Ik ben tenslotte nog van plan 0111

ergens in januari of februari een diskussie-
avond te houden omtrent de wisselwerking
tussen kunst en samenleving. Ik ga alvast
proberen een aantal jonge politici bijeen te
krijgen, die dan zouden kunnen diskus-
siëren over, onder andere, het statuut van
de kunsienaar.»
Veto: Kunnen jullie nu al iets meer vertel/en
-aver wat de geïnteresseerde lezer dinsdag te
wachten staal. .. of blijft dat een verrassing?
Ward: "WeL onze bedoeling is om sugges-
tief te werken: We houden alles binnen
kleine proporties. In plaats van een lang-
speelfilm draaien we enkele kortfilms of
tekenfilms; in plaats van een hele poëzie-
voordracht hebben we een poëziekamertje
ingericht. Er is de voorstelling van onze
aktiviteiten en voor de rest is er de receptie
met de gewoonlijke drankjes en hapjes, die
zo goed als gratis worden aangeboden. En
dit alles op dinsdag, 20 oktober, om 21 uur
in onze kulturele woonst (Halfmaartstraat
J 9). Iedereen is dus van harte welkom.»

Deborah Bické
Bert Balcaen

Themahuizenprojekt begint te vlotten
Het konsept themahuis begint stilaan wat ingeburgerd te raken. Officieel heet het projekt
Het samenwonen rond een idee.Een drietal jaren geleden rijpte op Sociale Raad.het plan om
in Leuven met kots-à-projets te beginnen, zoals die in Louvain-La-Neuve al een tijdje
bestaan. Hier in Leuven is men slechts sedert vorig jaar van start gegaan met de thema-
huizen. Aan de oorsprong van het projekt lagen twee konstateringen. Om te beginnen is
de vraag naar gemeenschapshuizen in Leuven groter dan het aanbod dat er tegenover
staat. Ook kampten de bestaande gemeenschapshuizen in een redelijk aantal gevallen
met problemen van brandonveiligheid, infrastruktuur en van het afschuiven van de
verantwoordelijkheid naar de hoofdhuurder-student. Daarnaast werd Sociale Raad ook
gekonlroruecrd met een ander gegeven: de krisis van hel studentenengagement in hel
algemeen. Zo zullen studenten samenwerken rond thema's in de sfeer van demokrati-
sering, milieu, solidariteit, kultuur, sport, integratie of andere gelijkaardige gemeen-
schapsvorrnende onderwerpen. Voor deze projekten stelt de universiteit een verdieping
ter beschikking in een universitaire residentie.

Vier thema-groepen dienden zich dit jaar aan: twee rond kansarmoede. één zou zich
bezighouden met wonen in de stad en in Heverlee kwam er een themabuis Wereldwinkel.
In de kleine universitaire residentie huizen dit jaar twee groepen: één rond kultuur en
een andere die deze week aan bod komt en rond voeding zal werken. In Heverlee is er
eeR themahuis in samenwerking met Oikonde en ook één themahuis omkadering.

(bb/db)



Prof. Luc Huyse over dertig jaar justitiebeleid

"Demokratie is een broze plant"

Owee jaar geleden werd ons
landje door elkaar geschud
door de zaak Dutroux. In ver-

schillende steden kwamen mensen op
straat om hun ongenoegen te uiten
over de werking van politie en justi-
tie. Nog nooit hadden beide instellin-
gen bij de bevolking zo fel ter diskus-
sie gestaan. Natuurlijk sleepte het
ongenoegen al langer aan. Dutroux
was slechts de spreekwoordelijke
druppel die de emmer deed overlopen.
Een opvallende zwijqer in dit felle
debat IVa,\ de Leuvense fakulteit
Rechtsgeleerdheid, Nochtans hadden
verschillende professoren uit deze
fakulteit al lanqer qewezen op de
slechte werking van politie en justitie.
Sommiqen onder heil wilden niet lan-
ger afwezig blijven en besloten tot hel
inrichten van een reeks colloquia.

Orn de 1\\ el' vvokeu wordt u-lk cu-, l'l'n korte
le/ing gl'llOudl'1l door cén ol twee proll'~~O'
ren over l'l'll aktueel ()lldlT\\l'IP, :-Jd l'Ih.l'
k/illg i~ er \ old()l' IHIe tlld voor zicn \001
\ rdgl'1l l'll divk usvu-. Op 6 oh.t()bl'1 mocht
~Oliol()()g l.uc Huvvc dl' alt rap g('\l'11 ml'l
dl'rtig jaal ju,titil'lH'leid, HII dl'('(1 dit 111dril'
dele-n. I~l'r,t gdl hij l'('11 t.ronic]: 1'<111('<'11(/<111·
.'/l'k'(llldi",d, /';11.\1" in \ ur IMl", l l icr!n] ,tl'ldl'
hij l'lll'r/ijd, dl' \ r,l,lg wa.u [uvt it i« vich bl"
vond op dl' polu icl«: ,lgl'nd,l l'll ,1IHIl'rtijd~
ol er v crvchillcn \\,lICIl met haar pla.:Jt~ op
dl' puhlick« .:Jgl'lld,l. 1),1ilrJlil \ rol'g Ilu)'\l'
zich al waarom jll,titÏl' 10 I,lng vcrwaar-
loo,d werd. Tcnvlouc werd ('I oo], even
vooruitgchlikt: Wat kunru-n wc morgen
vcrwachu-n?

In dl' ccrvtc IMl' (1961l-'78) \\',1\ er

reeds onruvt over dl' werking van juviu ic.
Proku n-urv-gcncraal uamvn in hun merk u-

rlalen (toespraak bij dl' opening van het
gerechtelijk jaar) de partijpolitieke benoe-
mingen op dl' korrel. De advokaiuur stelde
zich vragen over lIL: gerechtelijke achter-
stand. Dl' kostprijs van dl' rechtshulp werd
door arbeidersverenigingen en studenten
bcdiskussiccrd. Van dil' tijd dareren ook dl'
eerste Belgische wcrswinkcls. De politici
waren echter amper geïnteresseerd. In het
parlement kwam justitie alleen aan bod bij
dl' bcsprck ing \ dil haar begroting, l'll dan
Ilog onder het monopolie van cnkcl« 'Pl'-
l ialivrcn. Ik regerillg deed niet \TeI beter:
Juvi itic kwam niet voor in rcgcringvverk!,»
ringen en h.reeg een stl'ed~ kleiner aandeel
in dl' rijh.,hl'groting.

Afbraakpoging

\,111,11 1979 Idh.tl' justitie nog dieper weg
op dl' politick« agl'lld.:J. Het dieprepunt was
1987: het ccr,tc 1,1.:11waarin de minivrcr
van jll<,titJ(' n(lg een andere hooldupdrarht
h.rceg naavt [uvuti«. Door de aanhoudende
boycot van advokaiuur en mauisrratuur
v crdwccn dl' vvctvwinkcl iJl<,maatvchappc-
lijk gei.'ng.:Jgeerdl' invu-lling. Ook dl' arbci-
dlT\llL'\\Tging verloor in dl'/l' periode haal
irucrcvsc. Ik [aren tac lu ig waren immers
dil' van het opkomend rcrrorisrne met cr-n
vpck takulair« rcprcv.ic tot gevolg, Dil
\lhl'ptl' vcrwarrinu: Pleiten voor [uvt it ie
w crd plein-u voor meer rcprcvxic. Nochran-,

wan-u er ool, andere geluiden te horen: Bij
dl' Iran\l,lligl' magistratuur werd disk usvi«
mogl'lijh. door dl' opric hrinj; van dl' Awocia-
non syndicak- des Magi\trah. In dl' pers
echter oruviond opwinding over echte en
vcrmeende vchandalcn. loal, het obusven-
dm,il'r l'll de Bende van Nijvel. Op dl' poli-
rickc agl'nda zak: juvritic in l'en diep dal.
Dl' rccluvmacht wordt leitelijk gehalveerd
en dl' pa rt ijpolit irk;: hcnormingon grijpen
her wildst OJll lieh heen. l l uvve vprcck: \.111

Colloquia na de zaak·Dulroux
• 27/10: De hervorming van politie en openbaar ministerie (Fijnaut & vcrstraeteuj
• 17/1 I: Het beleid rond vrraluit vocring en vlachtullcrhulp (Hutschaut & Pl'L'tcr,)
• 1/12: Dl' vertrouwenskrisis bij dl' hcvolkiuu en het justitiebeleid (Parmenrier &
Vervaekc)
• I '5/12: Dl' invtiuuiouclc h.ri,i, en de gron(J..lagt'll van dl' ret!ll<,\laat (Poqué)
• 12/ l : De vcrmtwoordclijk heid van akadcmici t.a.v, bet huidige en het toekomstigl'
beleid (Dupont)
• 2611: 'l.i.ik cu IUIl"tiL v.u: tie n-chu-rlukc macht. Vijfentwintig j,l.lr 11.1'Het lx-k-id \.Hl

dl' rechtel' (V,lIl Cer\l'n)
PI.:Jat,: (.olll'ge Dl' Valh.. aula Zegel Van !In' - uur: 1'),30-21 Hl

een bewuste afbraakpoging.
De periode '88-'96 luidt een keerpunt

in. De bevolking wordt door dl' media ge-
bombardeerd met tientallen signalen: van
de eerste Bcndckornmisvie tot de Aguvia-
affaire. 00" de rnagivt rat uur roert zich. Dl'
Asvociation krijgt met Magi\lratullf &
Maatschappij een Vlaa rus zusje: rcch tzit t in-
gen worden symbolisch geschorst, ~pijtig
alleen maar voor korporaristische eisen,
\\,1,lJ' ook dl' politieh. kent ('l'l1 ommczvv.i,u.
het park-ment richt \ crvc hillcndc onder-
10e",h.oIIlIllÎ\~ie, op en dl' bcgrotingsbc-
<prckingcn worden heftiger. Justitie "rijgt
een plaats In dl' regeerakh.oordl'll en l'l ko-
men meerjarenplannen VOOI [usuuc. Dol'
konkrcu- maatregelen zijn echter \('ITl' \.:J11
perlekt zodat LT bij dl' bevolking Iruvi ratic
omviaat wegell~ niet ingcwilhgck- hclohcn.
Die Irusirauc barst als een bom in dl' zornc:
van 1996. Varial dan zullen dl' politieke en
publieke agenda steeds meer gelijklopen ('11
lal l'l tussen dl' twee een irucrakuc oru-
\1L1(.11l.

'\u <u-h /leh n.n uurlijk dl' \ la,lg wa.u-
om jU\litil' 10 \ erwaarloo-«! i, ge\\'l'l'\t. Vol-

gens professor Huyse heeft dit te maken
met de wijze waarop de politieke agenda
tot stand komt. Om te beginnen miste jus-
titie de decibels om hoog op de politieke
agenda te komen, Huyse gebruikt hiervoor
het beeld van de trechter. De komplexiteit
van verschillende maatschappelijke proble-
men worden met behulp van allerhande
drukkingsgroepen gereduceerd 0111 het poli-
tieke apparaat draaiende te houden, Wie
het luidst schreeuwt, maakte het meeste
kans, Daarnaast behoort justitie ook niet tot
de drie klassieke breuklijnen in België
(katoliek-vrijzinnig, arbeid-kapitaal en
Vlaams-Franstalig), Politieke onderwerpen
in verband met deze breuklijnen worden
immers snel vertaald in politieke besluit-
vorming, in derde moet het probleem ook
zichtbaar wnrden gemaakt. Mensen die
littekens hadden opgelopen door justitie
zijn mo~ijk uit te drukken in statistieken.
Bovendien-werden het opstellen van sijfer-
gegevens en wetqnschappelijk onderzoek
binnen deze sektor kompleet verwaarloosd,
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Toekomst

De toekomst ziet er enerzijds roos-
kleurig uit. De transfer van signalen uit dl'
amenleving naar de overheid is verbeterd
en er is een synchronisatie tussen de poli-
tieke en de publieke agenda. Ook zijn er nu
wél akricvc belangengroepen aanwezig,
Anderzijds zag Huyse toch andere nieuwe
problemen: Vooreerst zijn dl' signalen vaag,
kontradiktoir en l'en bron van verwarring,
Denk maar aan dl' Witte Mars dil' iedereen
wel op zijn manier kreeg uitgelegd en ge-
rekupcrccrd. Een andere punt is dat de
problemen niet aangekaart worden door dl'
klasvickc belangengroepen. Dl' nieuwe be-
wegingen missen vaak representativiteit.
wat van groot beliJllg is in de polit ieke bc-
vluitvorrning. Door het alwc/ig lijn van de
drukkingvgrocprn word: dl' p"litieh.c ma-
chinc (l\'~n"'(h/,qd, Ik bnolh.ing k-elt met dl'
illusie d.u jll~titil' dl' hele Jl\a.:Jt~( happi] kan
regelen. lIu}'\l' '>liptl' ook aan dat het l'en
kenmerk i\ \,111 een hrrvu-lopcratic dat de
koorts in hel begin nog iocnccuu. Dl' be-
reidheid van de politici om de problemen
.1,111I, P.l"I',lll lt,d1 I t <'lIl l,tI'lle \ \1\ h.i.u
\ cu rouw cn bij dl' bl'\"Ih.illg Tcuvluuc
maak«. de prok""1 /uh lorgl'n in de
weerbaarheid \ all 011' polu ic], ,}'\tl'l'nl.
Alk\ lijkt er mooi uit tl' zicn. 1ll,1.H elk
moment kan (iL' lu-l losharvn-n. 10,,1, hel
ah reden \.111 \C)()Jl1hllig miruvu-r van Bin-
nculand-,c l.lh.l'I\ 'Iobb.u ], uu.ir ,hlllll'idillg
van dl' do"d v an cvn \ IlIlht('lillgl' Ik g('-
\'ol'lighcid \'001 oru uvt \ ,111tic- polll itt i-, 1(1

groot d.u 1(' nier nu-er dl' 1l1,1 hcblu-n ')111

goed tt' l('gt'ITll. "h dit \\l'll'l'll gllll\tigc
oru wikkchng?" \ IOl'g l l uv-« lilh ,11. "De-
mok ratic i\ een hro,«: pl.uu l'll juxt it i« i-, dl'
,llhille\pl'(" \ an dil' dcmok rari« ... '',

Herman Pauwcls
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Ex-kommissaris van Schaarbeek wordt
marketing-instrument van Vlaams Blok

Brussel in gevaar
((OOhan Dentol. de beste politie-

kommissaris van het land, is
ontslagen door de korrupte

politiekeklasse» Dal zegt de ekstreem-
rechtsepartij het Vlaams Blok. Op 24
februari 1998 wordt een ex-hoofd-
kommissaris van Schaarbeek, ex-lid
vande Groep Diane binnen de rijks-
wachten ex-lid van het neo-nazisti-
scheFront de la Jeunesse. lid van het
VlaamsBlok en tevens lijsttrekker
voorBrussel 1/001' deze partij tijdens
dekomende verkiezingen. Voor het
VlaamsBlok is Johan Demol niet
zomaar een stemmentrekker, maar
bovenaleen breekijzer dat via de poli-
tiekeonbestuurbaarheid van Brussel
eindelijk de separatistische droom van
hetBlok kan waarmaken. Met zijn
reputatie als superflik wil Demol feil
voorbeeldzijn voor andere politie-
korpse/I.

waarheid. I-n dat Dernol iet\ te verbergen
heeft. i\ duidelijk. Dit boe" pakt niet uit
met vchandalcn. Ikt doet wel het verhaal
van ene Demol dil' er IHI al decennialang in
\I.1.1gt alle vc handalcn die zich rond hem
opstapelen, te orulopen.»

proeftuin

Het boek windt er geen doekje; om. I:::r
wordt aangetoond dat Schaarbeek al dcccri-
rnalang een procjtuin i\ voor een ge/egaliseerd
racisme. In 1964 wordt Roger Nols burgc-
meevier van Schaarbeek. Hij i\ lid van het
Front Dcmocratiquc Francophonc (FDF) en
kiest voor de ekstrcmc lrankofonic. In 1975
installeert Nolv, naar Zuid-Afrikaan; voor-
beeld, aparte loketten voor Vlamingen op
het gcmccnuhuiv. Vlamingen en andere
vreetndclinqen moehu-n /ich ook niet meer
aanbieden hij het lokale OCMW. De politi-
CU\ hcvcft dat het elektoraal erg heil/aam
kan werken alk pijlen tc richten op dicgc-
ne die bij vcrkiezingen LOch niks in de pap
te brokken hebben. Nol-, krcëcrt in zijn
Schaarbeek l'en vlccr waarbinnen de
migrantenpopulat ie zowat vogelvrij wordt
verklaard. Op 5 december 1980 wordt in
een kalee in Laken een Fransman van AI-
gcrijns« origine neergeknald door l'en lid
van het Front dl' la Jcuncvsc (FJ). Paul
Coovscn-, in Dl' Morgen: "Dl' rarivï ischc
fanatici hadden het fatale schot mivschicn
nooit gelost indien sommige verkolenen dl'
onverdraagzaamheid tegen de vreemdelin-
gen geen vchijn van fatsoen hadden ver-
leend". Het kan verkeren .... Na dl' vcrk ic-
zingen van f982 wordt Nols gcbornbar-

in heel Brussel. Vanaf dat ogenblik wordt
de vreemdelingenhaat essentieel onderdeel
in het denken en handelen van de modale
Brusselse politicus. Dit is de geschiedenis
die volgens de auteurs voorafgaat aan het
verhaal Dernol.

Diane
Sinds Johan Dernol als aehttienjarige

bij de rijkswacht in dienst trad, is hij beze-
ten door de utopie van de grote kuis, het
schoonvegen van de straten. Demol wordt
verbonden aan het Speciaallnterventie
Eskadron (de SIE of de groep Diane), een
elite-éénheld binnen de rijkswacht ter be-
strijding van zware kriminaliteit. Hij wordt
ook lid van het Front de la Jeunesse. de
speerpunt voor de heropleving van het
fascisme in België. De opdracht van hel FJ
luidde: het gewelddadig veroveren van de
straat als voorwaarde voor de ideologische

*) ysto Jaargang 25 nl. 5 ad. 19 oktober 1~98

koloniscrin.; van de
st raa]. Het FJ mocvt kost
\\ .u kost leden werven
hinru-u het leger cn dl'
rijkvwaclu. want hol'
nauwer dl' hand werd
tu\\elle",tITem-recht\
en gewelddadige krimi-
naliteit, hol' belangrij"cr
het werd vtcun te \ crw-
erven binnen het re-

pIT\\ie-apPdraat I.elf.
Hij dl' brandvuch-

ting bij het linkse weck-
blad Pour in juni 1981 is
(-lon van dl' hc-.rc vrien-
den van Deinol betrok-
keu, de ev-rijkvwach tcr
Michel Van Hovc.

Andere vrienden van
Dernol lijn betrokken
hij de moord op l'en
Algerijn in l'en kalcc in
l.aken. Dan volgt dl'
wilpenroof in de rijkv-
wachtkazerne van de
groep Dia nc. Zonder
enige vorm van geweld
en zonder enig spoor na
te laten .wordt l'en
groot aantal machine-
gcwcrcu. riot-gun" en
ander oorlogstuig buit
gcrnaak t door onbeken-
den. Een regelrechte
kaakslag voor de rijks-
wachttop. Dernol be-
hoort dan tot dl' verdachte ekst recm-
recluse kern binnen de rijkewacht. Wan-
neer een verhoor en huiszoeking wordt
bevolen. antwoordt de BOB Bruvscl: "WC
laten de huiszoeking vallen omdat Deinol i\
overgcstapt naar de Brusselse viadspolitic. Fr
bestaat l'en ongeschreven alspraak dat rijkv-
wacht en politie elkaar met ruvt laren.» ren
onderzoeksrechter beveelt een aantal huis-
zockingcn in één van de belangrijkste dicl-
stallen die dit land ooit gekend heeft. lijn

ondergeschikten op het
terrein blazen één van
die huiszoekingen af en
de onderzoeksrechter legt
zich neer bij deze gang
van zaken. Dernol ont-
springt dus telkens de
dans. Hieraan verbinden
de schrijvers de gekende
gevolgen: de overvallen
van de Bende van Nijvel
en de rijkswacht die als
overwinnaar uit het
strijdperk treedt, niet
omdat ze de daders bij de
lurven had gevat, maar
omdat ze op haar wen-
ken door de politieke
overheid werd bediend;
ze was versterkt en ver-
stevigd.

Razzia's

Rijkswachter Dernol
wordt dan in ) 983 lid
van de stadspolitie. Hij
werkt zich naar boven

(foto Jimmy Debruyne) toe, behaalt zijn diploma

in de rechten aan de VUB en wordt in 1993
hoofdkommissaris van Schaarbeek, een
gemeente die, zoals hierboven reeds ge-
schetst, uitermate geschikt is om zijn law
and order-bedje te spreiden. Dernol zoekt in
de jaren daarop de mediabelangstelling op
met spektakulaire razzia's. Kritiekloos
wordt hij door sommige pers gebombar-
deerd tot een idool, een superflik die op
zijn eentje de maffia zou bestrijden. Noch-
tans sijpelden er meer en meer berichten
binnen over allerlei daden waarbij leden
van het Schaarbeekse korps regelmatig op
een gewelddadige manier hun boekje te
buiten gingen: vooral door de politie-één-
heid POA (Observatie en Aktie). De POA
bestaat uit agenten in burger, gespeciali-
seerd in spektakel-akties zonder al te veel
respekt voor de rechten van de mens.

Veiligheid zou Dernol evenwel niet bie-
den. De auteurs schuiven hem naar voren
als een bliksemafleider voor de grote jon-

gen, dil' gewoon hun werk vcrdcrzcucn.
Bovendien zijn na de l·aLl.ia's de prijzen van
dl' drug-, op st raat ge,>tegen, waardoor de
kleine kriminaliteit toenam, hetgeen dl'
wijken nog onveiliger rnaakte. Dl' kommis-
~ari\ van Schaarheek wil duidelijk alleen
repressie al- oplos\ing voor maaischappc-
lijke problemen. Hij weigert de preventie;
buurtwerkers en soc iale bibtand trapt hij
op tie mesthoop. Terwijl burgemeester
Duriau. bcvchcrrncngcl van Dernol. het
politiebudget opdrccl van 300 tot 560 mil-
joen frank, moeten de jeugdzaken, sociale
zaken en onderwijs het in Schaarbeek
samen doen met 450 miljoen lrank.

Politiestaat

In de lente van 1997 bloklettert het
weekblad Solidair van de Partij van dl'
Arbeid: «Kommissaris Dernol lid van Front
de la Jeunesse ». Een weck later publiceert
de krant l'en aanwezigheidslijst waaruit
blijkt dat Dernol minstens dertien keer het
sekretariaat van het FJ bezocht heeft.
Dernol spartelt als een duivel in een wij-
watervat en repliceert dat hij lid geworden
was wegens een grote verliefdheid op één
van de leden. De man die nu voor velen
een leugenaar is geworden, moet via enkele
ingrepen de grootste politiek martelaar van
dit land worden. Uiteindelijk kiest Dernol
voor de veilige schoot van een ekstreern-
rechtse racistische partij en kan nu eindelijk
zijn knellende ambtenarenimago afleggen,
volgens de auteurs.

Op de vraag wat het gevaar Dernol is,
gooien de boekschrijvers de bal terug naar
de traditionele politieke instellingen. Vol-
gens hen is in een samenleving waarin de
ideologische weerstand tegen hel fascisme
steeds verder afbrokkelt, Dernol voor het
Vlaams Blok de gedroomde etappe in de
verdere de-taboeïsering. De traditionele poli-
tieke partijen, die het gros van hun energie
stoppen in kinderlijk gekibbel, bezitten
geen anti-fascistische strategie. Als ze al
reageren op het Vlaams Blok, dan is dat uit
paniek om stemmen te verliezen. Onder
leiding van Demol wordt het belangrijke
maar kornplexe socio-ekonomische pro-
bleem van de veiligheid herleid tot een
debat over repressie. De populariteit van
Dernol straalt uit naar andere politiekorp-
sen. Daarbij gaat bijvoorbeeld de dernonise-
ring van drugs hand in hand met de demo-
ni sering van migranten. De slottesis van
beide auteurs luidt dan ook dat de repres-
sieve aanpak van Dernol leidt tot nog meer
racisme.

In hun boe" H,'{ .'1,'I·,ILlr /)<'111<'/ (uitgegeven
bij Fpo) rukke-n dl' a utcu rs l-ric Goeman en
Ron Hermans het 111L1r1c:1L1L1r.\-II1<1skcr van
Demol\ geLicht. Dernol is volgcn-, hen niet;
meer dan l'l'1I c"qrl'elll-ITlht\l' rJti\( dil' in
het Vlaalm Blo" lijn ulucme hallucinatic
gevonden heelt en vamen met dol' part i]
de demokr.uic IC lijf gaat.

Bart De Schrijver
Ann Van De Moortel
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Kruitvat
ergens in dit land is dl' voelale twee-

deling zo zichtbaar. /.() ravtbaar als in de
Brusselse deelgemeente Schaarbeek. Door

de slechte ekonomischq sit uatie trokken de
voorbije vijftig jaar de middenklasse en de
meer begoede arbeiders weg LIi~Schaarbeek
naar het platteland. Degene dic'geen geld
hadden om te verhuizen (vooral migran-
ten) bleven achter in de verpauperde buur-
ten. In die wijken werden mi~ranten door
de overblijvende autochtone bevolking dan
vlug aanzien als 'konkurrenten' voor de
sociale voorzieningen en kregen zij, zoals al
zo vaak in de geschiedenis gebeurde, een
zondenbok-statuut toebedeeld. Een ideaal
lont voor ekstrcem-rechts om het kruitvat
aan te steken.

In hun boek volgen de auteurs het
ambitieuze pad van een ekstreem-rechtse
kameleon die zich aanpast aan elke biotoop,
vooral die van het sociaal-ekonomisch be-
labberde Schaarbeek. Ron Hermans: «Dat
Johan Demol dit boek niet erg genegen zal
zijn, daar twijfel ik niet aan. Wie iets te ver-
bergen heeft, is immers altijd bang van de



Pa'itlDelvauxwijk: leegstand verhindert uitbouw modelwijk

"Als hel vasl zil, dan zil hel vasl"
f)Isje op het kruispunt van de Ridderstraat met de Petermannenstraat -

het verlengde van de Koning Albertlaan - vertoeft, dan valt op dat één
straatje pittoresker is dan andere. Smal, steil omhoog en allemaal identie-

ke huisjes: De Paul Delvauxwijk. De huidige bewoners doen er alles aan om hun
straat er te laten uitzien zoals in 1877 - geen wonder dat ze al enkele keren als
decor gediend heeft voor televisieseries of films. Een modelstraat eigenlijk, ware
het niet dat één eigenares - die twaalf van de zevenenvijftig huisjes bezit -
haar eigendom al twintig jaar laat leeg staan, en er zelfs niet aan denkt te ver-
kopen.

De naam Paul Delvauxwijk kan nogal snel
verkeerd begrepen worden. Zo is het eigen-
lijk geen wijk, maar een straat. En ze is niet
genoemd naar de surrealistische .schilder,
maar naar de Leuvense brouwer van wijlen
de 'witte van Leuven'. In 1877 gaf hij zijn
arbeiders een dak boven het hoofd en liet
hij de Paul Delvauxwijk bouwen. Na een
lange periode van verval. bloeit de straat
sedert een aantal jaar weer open. Zo is het
projekt van de buurtbewoners - als enige
in Vlaams-Brabant - weerhouden door de
Koning Boudewijnstichting en mogen ze
zich een Buiten Gewone Buurt noemen (zie
kader). José De Greef is pr-verantwoorde-
Iijke voor de wijk.

groeiing leden omdat er te weinig zonlicht
in de huizen binnenkwarn.»

Verval

«Delvaux brouwde witte van Leuven ..
in heel Leuven trouwens waren er ver-
scheidene kleine familiebrouwerijtjes. Die
brouwerijtjes raakten evenwel een beetje
uit de mode, er kwam meer konkurrentie.
En er werd een wet gestemd waardoor de
sirkeI tussen arbeider en baas doorbroken
werd: het geld van de huurder mocht niet
meer direkt naar de werkgever gaan. De
buurt raakte in verval. In de jaren zestig
zijn de kafees op de vier hoeken van de

José De Greef: «Dit is een arbeiderswijk
met zevenenvijftig huisjes. Het is eigenlijk
terrasbouw die overgewaaid is uit het Ver-
enigd Koninkrijk en die heel modern was
voor die tijd. Zo was er een afvloeiing-
systeem waarbij het gebruikte water naar
de achterkant van dl' huizen liep. Daar liep
het water van dl' ene klok in dl' andere klok
naar berieden. Door de nivovcrschillen
kwam er vanonder dan hiologivch algebro-
ken water uit. Deze st raat is eigenlijk archc-
ologisch erfgoed . Je moet je dat voorviellen.
De verwarming gebeurde met kachels. in
één 70'n klein huisje woonde je met vorns
zeven à aclu me-nsen 1:'1' i,>Icli'> l'l':l periode
gl'wec,>t d.u er kinderen aan bCL'nd"r\ el-

straat opgekocht, en veranderd in studen-
tenwoningen. Nu heb je tweederde eige-
naars-bewoners en éénderde eigenaars-
verhuurders. De bewoners komen uit alle
sociale klassen. Er zijn ook veel studenten,
vooral in dl' hoekhuizen omdat die meer
ruimte bicdcn.»

Puin

Veto: Er zijn toch ook heel aantal huizen die
lee.<Istaall ?
De Greef: «Er zijn twaalf huizen die in
handen zijn van mevrouw Boesmans. Dal
i, iemand dil' hier in de jaren zeventig
ineens tvvaal! h uivjc-, gckocht heelt. Niet

Builen Gewone Buurt
Als enige in Vlaams-Brabant kon het projekt van de Paul Delvauxwijk dl' goedkeuring
wegdragen van de Koning Boudewijnstichting. Tweehonderdvijftigduizend frank krijgen
ze. om hun straat te verfraaien.

In 1976 was Boudewijn vijfentwintig jaar koning der Belgen. Bij de diskussie over
hoe men dat zou vieren suggereerde Boudewijn dat een stichting kon opgericht worden
die ten dienste zou staan van heel het land. Sinds dan g~at de Koning Boudewijnstich-
tÏJ1g samenwerkingsverbanden aan rond de thema's solidariteit, erfgoed, burgerzin, leef-
omgeving en toekomstzorg.

Vaak hebben lokale organisaties of buurtvereni~en bijvoorbeeld goede ideeën,
maar ontberen ze de nodige organisatorische en Iinandële steun om hun plannen te rea-
liseren. Met de aktie Buiten Gewone Buurt wil de stichting steun verlenen aan initiatieven
die een buurt leefbaarder en gezelliger maken. Met de Paul Defya\.lxwijk ging de stichting
dus zo'n samenwerkingsverband aan. Het kwart miljoen van de sûchting willen de be-
woners ondermeer gebruiken om luiken en straatverlichting te laten plaatsen. Zo zal elk
huisje dezelfde luiken hebben, bovendien zullen ze eruit zien zoals de autentieke luiken
van 1877.

(bd)

alleen in de Paul Delvauxwijk heeft ze
huizen, maar over heel Leuven: in de Ze-
venslaperstraat en in de Muurbloemgang
bijvoorbeeld. Ze is waarschijnlijk over haar
bedget gegaan. In plaats van een aantal
huizen te kopen en die te renoveren, heeft
ze zóveel huizen gekocht dat ze niet meer
in staat is om die grondig te renoveren. Zij
vraagt daarentegen aan de studenten om in
het zwart het een en ander te verbeteren.
Op dit ogenblik laat ze de gevels van haar
huizen opnieuw uitvoegen, ze steekt er
nieuwe ramen in en ze laat een nieuw dak
op de huisjes leggen. Maar aan de binnen-
kant zijn die huizen een puinhoop. De
mensen die naast zo'n huis wonen, krijgen
problemen omdat die oude woningen lek-
ken. En vocht is al een groot probleem in
deze straat omdat ze zo oud is.»
Veto: Zijn die huisjes onbewoonbaar verklaard?
De Greef: «TWee ervan zijn wettelijk on-
bewoonbaar verklaard. Hoe dat proces in
gang gezet is, weet ik niet. De achterkant
van die huisjes is in elk geval vervallen, een
puinhoop.»
Veto: Woont er überhaupt no!] iemand in één
van haar andere tien huizen in de Paul Del-
vauxwijk?
De Greef: «In één huisje woont een psy-
choloog. Hij laat zich daar niet uitzeuen.»

Doorn

Veto: Proberen jullie iets te veranderen aan
deze situatie?
De Greef: «Ja, nu zijn we bezig met de
stad Leuven. De stad heeft de riolering
gekocht. die was eigendom van de straat.
Alle huizen zijn erop aangesloten. Per
aansluiting betaal je twaalfduizend frank.
Mevrouw Boesmans betaalt twaalf keer
geen aansluiting omdat ze er geen mensen

in laat wonen. Daar blokkeert zij volledig
het projekt van de stad Leuven om die
riolering te verbeteren. De stad wil niets
beginnen als we daar later nog twaalf
huizen op moeten aansluiten. Dat is een
doorn is ons oog natuurlijk, want wij kun-
nen ons projekt nu niet voortzetten. We
vermoeden dat de stad Leuven een wach-
tende houding aanneemt. Er moet eerst iets
van ons komen natuurlijk, en er zijn ook
nog zovele andere projekten. Ik denk wel
dat de stad Leuven nu op de hoogte is van
die situatie. Zij kunnen nu veel gewicht in
de schaal leggen. Ik heb vernomen dat de
taksen voor leegstand dit jaar verdubbeld
worden, en het jaar daarop drie keer zoveel
zullen zijn als nu. Op die manier zal die
vrouw binnenkort met anderhalf miljoen
aan raksen zitten. Als ze dan niets doet, dan
snijdt ze in haar eigen vel.»

«Haar huizen hebben nieuwe ramen.
nieuwe deuren, een nieuw dak. Ie i,>eigen-
lijk niet tegendraads. Maar ze is zó traag.
Daar zouden twaalf gezinnen in kunnen
wonen, waar ze twaalf keer huishuur zou
van krijgen. Wij vragen ons ar waarom dat
al zo lang duurt, vanaf de jaren zestig
woont daar niemand in.»
Veto: Vind je niet dal het de taak is van de stad
om een meer aktieve houding aan te nemen?
De Greef: "De stad zal ergens voor schut
staan. Zij kunnen geen duidelijke aktie
ondernemen, want het is priveebezit: als
het vast zit. dan zit het vast. Neem het huis
in de Bondgenotenlaan nummer negentig
bijvoorbeeld: alles staat geblokkeerd om-
wille van een erfeniskwestie. Als er er een
broer in het buitenland zit en zijn toestem-
ming niet geeft om het te verkopen, dan zit
het vast. Dat huis is een spookhuis gewor-
den.»

Benny Debruyne

Krakers moelen uil z is
Ten laatste donderdag moeten de krakers van een leegstaande ziekenhuis-
vleugel in de Brusselsestraat bet pand verlaten. Doen ze dat niet dan zullen
ze met geweld verwijderd worden. Op dit moment onderzoeken de krakers
wat ze tegen dit vonnis kunnen beginnen. Op dinsdag twintig oktober om
tien uur geven ze in het Sint-Pieterziekenhuis een perskonferentie om hun
beslissing bekend te maken.

Vorige week berichte Veto al uitvoerig over de ziekenhuiskraak. Een
dertigtal krakers nam toen de linkervleugel van het Stnt-Picterziekenhuis
terug in gebruik. De bewuste vleugel stond al twintig jaar leeg. De bedoel-
ing van de krakers was om er een sociaal centrum uit de grond te stampen
en zo hulp te verlenen aan ondermeer vluchtelingen en daklozen. De eige-
naars van het gebouw - het OCMW en de vzw Vereniging Universitair
Ziekenhuis - leidden evenwel prompt een kortgeding in. Afgelopen
woensdag volgde dan de uitspraak: de krakers kregen acht dagen om het
gebouw te verlaten. De rechter nam die beslissing omdat er in hetzelfde
gebouw een ziekenhuisafdeling gevestigd is. Opmerkelijk is wel dat ze niet
de door het OCMW gevraagde dwangsom moeten betalen als ze tegen het
vonnis ingaan omdat de jongeren niet over de financiële middelen daartoe
beschikken.

De drie krakers die gedagvaard werden, worden dan weer niet ver-
volgd. De reehier volgde hier de argumenten van de verdediging en achtte
het niet bewezen dat de drie personen echt iets met de kraak te maken
hebben.

Op dit moment overwegen de krakers ondermeer of het mogelijk is in

beroep te gaaseen van
het vonnis: Zen de vzw
gezegd dat zntstreeks 0
terwijl hel inm van die
eisen om date vangen.
vluchteling Cngt een ge
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niet in beroer tegen die
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toch niet darsonen nu
moeten 20rg4kdie tot cl
OCMW bebs dezelfde rr
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Schepen Jacques Brepoels over leegstand in Leuven

'"d tin miin koppeke vanboven kan ik daar
§ geen verklaring voor vinden."
V'Jcc
Q.)
Q.)

H

ing
ijgen 4) eel wat Leuvense huizen staan

leeg, vaak om op het eerste
zicht onverklaarbare redenen.

Het schrille kontrast van die grote
hoeveelheid leegstaande huizen met
de grote vraag naar betaalbare wo-
ningen was voor Veto voldoende aan-
leiding voor een gesprek met Jacques
Brepoels, schepen van huisvesting van
de stad Leuven. Veel vormen van leeg-
stand zijn onbegrijpelijk, aldus de

........_--' schepen. Maar als mensen bewust
huizen laten leegstaan moet leegstand
blijkbaar toch op de één of andere ma-
nier een aantrekkingskracht hebben?
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. (bd)
Brepoels: «Ik ken zelf een aantal vormen
van leegstand die ik onbegrijpelijk vind. In
de wijk Delvaux bijvoorbeeld, het geval van
die elf of dertien leegstaande huizen van
één eigenaar. Er zijn er nog zo'n paar die
tientallen huizen hebben leegstaan en er
niets mee doen. Dan kun je je afvragen of
dat nu uit domheid of uit hebzucht is. Ze
reageren zelfs niet op voorstellen om iets
met die huizen te doen. Ik heb die eige-
naars eens bij mij gehad en ik raadde hen
aan om het tenminste te verhuren en an-
ders te verkopen. Want er is vraag van
jonge gezinnen die zo'n huis willen kopen
en opkalefateren. Maar die leegstand daar
in de Delvauxwijk, dat is een leegstand die
ik niet begrijp. In mijn koppcke vanboven
kan ik daar geen logische verklaring voor
vinden."
Veto: Andere vormen van leegstand zijn dan
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één van de krakers zitten er wel degelijk hiaten in
de vzw Dak (Daklozen Aktie Kornmitee, nvdr)

~tstreeks of persoonlijk belang hebben aangetoond,
van die vzw staat dat zij gebouwen mogen op-
vangen. Ook aan de zaak van de uitgeprocedeerde
een geurtje. Georges ~..erzocht destijds om hulp'
geweigerd. «Georges wordt aangewreven dat hij

tegendie beslissing van bet oétv\w, maar hij heeft
aanvraag ingediend bij het OêMW. Het kan
nu voor de opvang van Georges en zijn gezin

die lot de opdracht van de ov~rheid en het
dezelfdeman. i
in elk geval op sympathie rekenen bij de buurtbe-
. Die vinden het goed dat er eindelijk iets ge-

~vleugel. De krakers zullen bij de buurtbewoners
ae.en, ondermeer om hen uit te nodigen voor een

mav+ndag, die ze elke week willen organiseren. Het
krakersopgericht hebben, neemt trouwens uit-
n Jongerencentrum bereid om met hen samen

• neelgroepgebruik maken van de infrastruktuur
lere.ommilee tegen Uitwijzingen en de de vzv« Dak

(bd)

iuuuurliik \I'e1 Ie verklaren.
Brepoels: «Fr vijn natuurlijk wel vormen
\ an lccgviand waar een logische verklaring
inzit. Men laai huizen leegstaan en is zelfs
bereid om daar l'en belasting voor IC be-
talen omdat dl' opbrengst op korte of lange
termijn dal ruimschoots kompenseert. Het
klavsieke voorbeeld zijn reklamepanelen op
een leegstaande woning. Door de renova-
ties van Sint-Maanensdal bijvoorbeeld zal
het aantal leegstaande appartementen stij-
gen, maar die leegstaande appartementen
worden aangepast aan het hedendaagse
komfort. Sint-Maanensdal heeft dus een
leegstand die bewust in stand gehouden
wordt, precies om herhuisvesting mogelijk
te maken. Dat is dus een logische verkla-
ring van leegstand.

Bleek
Maar ik zeg er in alle eerlijkheid on-

middellijk bij dat Leuven zeker geen voor-
beeld is op dat gebied. Toen ik schepen
werd viel ik van mijn stoel als ik de eigen-
dommen van de stad eens ging bezoeken.
Wat bleek? Dat wij over zeer veel verkrotte
woningen beschikten waar mensen in
woonden in omstandigheden die eigenlijk
onverantwoord waren. Wij gaven dus als
stad het slechte voorbeeld .»

Veto: Als je naar de Delvauxwijk kijkt kan het
ook fiskaal toch niet zo zwaar zijn om huisjes te
laten leegstaan?
Brepoels:«Ja, die huisjes moesten vorig
jaar nog niets betalen, maar ze zullen er
niet aan blijven ontsnappen. Dit jaar gaan
ze enorm veel belastingen betalen. Per
woning is dat minimum dertigduizend
Irank per jaar. Het tweede jaar is dat zestig,
negentig, honderdtwintigduizend. Maar dal
helpt inderdaad niet. Voor mij zou het
zwaarder mogen zijn. Men zegt dan: dat
komt op de kleine man die een huis heeft
leegstaan. Maar dat is niet waar, want er
zijn geen kleine mensen die huizen hebben
leegstaan. Die belasting is wel goed om hen
te straffen, maar er zou echt een effekt van
moeten uitgaan dat hen die huizen op de
markt doet brengen. Dat zeggen wij ook
ten overstaan van onze eigen leegstand. Ik
heb het uitgerekend voor het college vorig
jaar: in 2002 gaan we meer dan twee mil-
joen betalen aan belastingen alleen. Zou de
stad dan niet beter nu beslissen er iets mee
te doen in afwachting? Dat effekt wil ik ook
bereiken op partikuliere eigendommen .»

Veto:Om het even door te trekken naar de vele
koten die tegenwoordig leeqstaanrdenkt u dat het
kamerdekreet een invloed heeft op de leegstand
ervan?
Brepoels: «Het zal zeker een invloed heb-
ben, maar de resultaten moeten we na-
tuurlijk afwachten. Door de studenten heeft
Leuven wel het voordeel dat wij betrekke-
lijk weinig leegstand hebben in vergelijking
met andere steden. Want wij hebben hier
een publiek dat in deze steden komt wo-
nen, wat leegstand niet zo attraktief maakt.
Als je een leegstaand huis hebt maak je er
gewoon koten van. Dat brengt veel meer
op dan een gelijkaardig huis in Mechelen.
De leegstand boven winkels is in Leuven
groot, maar heelt nog niet de omvang van
andere steden, omdat men dat soort wonin-
gen, dat men niet kwijtraakt aan duurzame
bewoners, wel kwijtraakt aan studenten.
Het nadeel daarvan was en is in vele geval-
len nog altijd dal Leuven wel met veel
slechte huizen zit. Als een gezinswoning
omgevormd wordt tOLstudentenhuis, leidt
dat tot verwaarlozing omdat dat minder
goed onderhouden wordt. Maar de situatie
verbetert: die flagrante toestanden van
twintig jaar geleden zijn langzaam aan het
verdwijnen .»

Over het kamerdekreet zijn al zware
diskussies gevoerd, onder andere door

Sociale Raad. Wat gaal hel eHekt zijn van
het kamerdekreet? Daardoor zijn er \ orig
jaar ineens heel wat opbrengsthuizen te
koop gekomen: mensen dil' hel al niet
meer zagen zitren en voor wil' hel kamer-
dekreet de beslissende druppel was. Per-
soonlijk ben ik gelukkig dal l'en aantal van
die huizen opnieuw op de gezinsmarkt zijn
gekomen. Wat het échtc effekt van het
kamerdekreet is moet de realiteit uitwijzen.
De bonafide eigenaars hebben met het
kamerdekreet geen enkel probleem, maar
die zijn ook vaak in orde. Daarnaast heb je
de groep die van kwade wil is, of die om
hun pensioentje aan te vullen twee, drie
kamers verhuren. Zij willen echter de
moeite niet doen om een keuken in te
richten of een douche te plaatsen. Maar het
dekreet heeft op zich geen effekt op leeg-
stand of verkrotting. Dat kan enkel bepaald
worden tot het al dan niet bestaan van een
overschot op de markt op een bepaald
moment. We zijn nu in zo'n periode. Een
studie vorig jaar heeft uitgewezen dat hier
31.000 kamers zijn. De kotstudenten
moeten hier geschat worden op 25.000 à
26.000, de hogeschoolstudenten mee
ingerekend. 5000 kamers bereiken dus een
andere doelgroep. Dat kunnen studenten
zijn die in Brussel studeren, wat meer en
meer voorkomt. Er zijn ook mensen die
blijven hangen in Leuven. Bovendien zijn
er een aantal kansarmen die hier goedkoop
een dak boven hun hoofd hebben: er zijn
een aantal eigenaars in Leuven die zich
daarin specialiseren. Als je al die groepen
bij elkaar neemt, wordt het kameroverschot
bijzonder klein, al wil ik er niet echt een
getal opplakken. Dat overschot daalt boven-
dien in de loop van het jaar ...

Hangen

Veto: Het is misschien wel zo dat de kamer-
markt kansarmen aantrekt, maar toch schiet dit
enigzins zijn doel voorbij als je ziet dat de huur-
prijs voorgezinswoningen bijzonder hoog is.
Brepoels.-Dat was vorig jaar inderdaad
één van de diskussiepunten. Want een vrije
markt, en zeker een woonmarkt. daarvan
zijn de effekten maar op middellange ter-
mijn voelbaar. Er is inderdaad veel vraag
naar gezinswoningen, maar het aanbod is
kleiner dan de vraag. En gezien er een
overschot is van kamers, zou de prijs logi-
scherwijze moeten dalen. Maar dat gebeurt
dus niet, want in al die jaren van over-
schotten - dat is begonnen in 91-92 - is
de prijs van een kot volgens een berekening
van de universiteit ocharme 150 frank per
maand gedaald. Dat is belachelijk: het
mechanisme van vraag en aanbod
werkt dus niet op de Leuvense
markt. Het enige effekt van dat over-
aanbod is dat je meer kwaliteit krijgt.
Het effekt op de gezinsmarkt is ge-
lijkaardig: de prijsdaling verloopt
uiterst langzaam, indien het effekt
zich al zou voordoen. Leuven blijlt
hoe dan ook een zeer dure stad, zo-
wel kwa woningaankoop als kwa
huurprijzen. Dat komt doordat Leu-
ven heel veel tijdelijke bewoning
kent, vooral door de studenten. Die
mensen zijn bereid veel te betalen. In
Leuven heb je een publiek dat hoog-
geschoold is en veel verdient, maar
daardoor blijven die prijzen hoog. en
blijven ze ook hoog voor mensen die
beslissen om hier duurzaam te wo-
nen. Ik probeer daar greep op te krij-
gen, al is dat niet gemakkelijk omdat
je op lokaal nivo moet handelen ...
Veto: In Leuven zijn bijzondere plannen
van aallieg (BPA's) opgesteld om te ver-
mijden dat in bepaalde buurten teveel
studenten komen wallen. In hoeverre
wordt dat echt nageleefd?
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Leegstand: het
wettelijk kader

Leegstand en verwaarlozing zijn van die
kwalen die mensen zich ongemakkelijk
doen voelen in hun eigen omgeving en
zich à la Iimite onveilig doen voelen. Het
zijn symptomen en gevolgen van de des-
urbanisatie, een probleem dat een globa-
le aanpak vereist. Vanaf de jaren tachtig
heeflook dl' overheid dil ingezien. Een
kort overzicht.

Grosso modo valt de regeling uiteen
in een gewestelijk en een gemeentelijk
luik. Centraal hierin staat de heffingen
die op beide nivo's geïnd kunnen wor-
den. Het bedrag van de eerste heffing in
het Vlaamse Gewest is gelijk aan hel
kadastraal inkomen, tijdens de volgende
jaren wordt dit bedrag vermenigvuldigd
met hel aantal jaren leegstand, met een
maximum van vier. Op gemeentelijk
nivo kan men opcentiemen (bijkomende
belasting berekend op belasting van een
hoger nivo) of een eigen belasting vor-
deren. Dit verklaart waarom de aanpak
van leegstand of verkrotting in gemeen-
ten zo kan verschillen.

Naast deze belangrijkste sanktie be-
staat er nog een hele rist van mogelijke
sankties op leegstand en verkrotting. Dit
gaat van het informeren van burgers
over ondermeer het plannen, het toe-
wijzen van subsidies en de technrsche
begeleiding bij renovaties tot het recht
op onbewoonbaarverklaring of opeising
door de burgemeesters.

(rg)

Brepoels: «Je moet oppassen met de for-
mulering: wij maken meer en meer BPA's
waarin precies de vermenging van bevol-
king opgelegd wordt. In de BPA's die we de
laatste jaren hebben opgemaakt hebben we
een zeer duidelijke formulering van een
woning ingebouwd. In die formulering
sluiten we een kamerwoning uit. Het pro-
bleem van de studentenwoning is er geen
van konscntraric. maar eerder één van de-
konscruratic. Als men morgen een aan-
vraag indienlom een studentenkomplex te
bouwen op de parking van dl' Parkstraat.
vlakbij de gebouwen van pol en soc. zal ik
dat onmiddellijk goedkeuren, omdat het
vlak bij een universiteitsgebouw ligt. Als er
mij iemand vraagt een woning op de Oude
Markt 0111 te vormen tot koten zal ik dat
ook doen, omdat het een uitgaansbuurt is.
Maar we treffen vooral maatregelen voor
die zones die te waardevol zijn voor gezin-
nen om er gezinswoningen te laten ombou-
wen tot kamerwoningen. Het BPA is inder-
daad een sterk middel voor een stad, maar
veel hangt ook af van de kontrole. Je kan
niet voor elk huis kontroleren of het vol-
doet aan het BPA.»

Jeroen Lissens
Katrien Darras



Ook Veto heeft haar kultuurprijzen: Ons Erfdeel

Promotie groot-Nederlandse gedachte
Oanaf 1970 kunnen Vlamingen

en Nederlanders er gerust in
zijn dat hun dierbare kultuur

bewaard en zelfs gepromoot wordt.
Toen werd namelijk Stichting 'Ons
Erfdeel' opgericht en die heeft zich
sindsdien beziggehouden met het be-
kijken, beoordelen, bespreken en ver-
spreiden van de 'algemene kultuur'
van de Lage Landen. Zelfs in het
buitenland kunnen ze er niet meer
onderuit: Stichting 'Ons Erfdeel' be-
stookt ze met boeken en brochures in
hun eigen taal, waarin de kultuur
van les plats pays ontrafeld wordt.

Kulturele samenwerking bevorderen tussen
de nederlandssprekenden en de Vlaamse en
Nederlandse kultuur bekend maken in het
buitenland. Dat is naar eigen zeggen het-
geen waarmee Stichting Ons Erfdeel zich
bezighoudt. Het kultureel tijdschrift van
deze stichting neemt het eerste deel van de
missie voor haar rekening. Dil blad ver-
scheen voor 't eerst in 1957. Vijf keer per
jaar beschouwingen over lenerkunde. beel-
dende kunsten, muziek, teater en lilm. Zeg
maar zowat alles wat onder de term 'alge-
mene kultuur: valt. Maar ook af en toe
artikels over maalschappelijke verschijnse-
len, kwestie van een zeker evenwicht te
behouden. Vlaamse en Nederlandse kul-

tuur, voor een dito publiek. Maar daarmee
houdt het niet op.

Deel twee van de missie is ruimer uit-
gebouwd: het Iranstalig kultureel blad
'Septentrion. Arts et culture de Flandre et
des Pays-Bas'. waarin de wederzijdse beïn-
vloeding tussen de Franse en de Vlaams-
Nederlandse kultuur sterk benadrukt
wordt. Het tweetalig jaarboek 'De Franse
Nederlandenl Les Pays-Bas Français' wil via
wetenschappelijk verantwoorde informatie
de samenwerking tussen Europese landen
bevorderen, dit keer niet alleen de kulture-
le maar bovendien de politieke, ekonomi-
sche en algemeen-maatschappelijke aspek-
ten. Kortom, dit jaarboek wil een bijdrage
leveren aan 'een betere verstandhouding in
Europees verband'. Het eerste verscheen al
in 1976. Een ander jaarboek van Stichting
'Ons Erfdeel' dat de Vlaams-Nederlandse
kultuur in het buitenland wil promoten, is
het engelstalige 'The Low Countries. Arts
and Society in Flanders and The Nether-
lands'. De engelstalige versie van helzelfde
thema? Toch streeft dit jaarboek een ander
doel na: 'een genuanceerde beeldvorming
over Nederland en Vlaanderen in de engel-
statige wereld'. Het richt zich bovendien op
een 'breed intellektueel publiek'. Vandaar
dat er op de Veloredaktie twee eksemplaren
van dit jaarboek klaarliggen voor de 'intel-
lcktuele student'. Er hangt wel een vraagje
aan vast (zie kader).

Ons Erldeel schenkt weg
Voor degenen wier kennis van de beeldhouwkunst niet verder gaat dan het beeldje van
Fonske op het Pochplein of de Kotmadam op de Oude Markt, en daar dringend iets aan
willen veranderen, publiceerde de stichting 'Ons Erfdeel' recentelijk het boek 'Heden-
daagse beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen'. Het gaat om een soort encyclopedie
van dl' aktuclc beeldhouwkunst in de Lage Landen. Achtereenvolgens besreden de
auteurs aandacht aan verschillende beeldhouwers uit Nederland en Vlaanderen. Bij elke
kunstenaar wordt een uitleg gegeven over leven & werk, met daarbij een afbeelding en
een bibliografie. Niet alleen grote namen als Panamarcnko. Henk Visch of Thierry de
Cordier komen aan bod, maar ook jongere kunstenaars als Peter Rogiers ot Carlo
Mistiaen worden opgenomen. Veto wil diegene die niet weet waarmee zijn boekenkast te
vullen, of zijn kultuurkennis en daarbij meteen ook zijn talenkennis wil bijschaven een
handje helpen. Wij geven niet enkel een Nederlandse, maar ook een Franse, een Engel-
se, een Duitse en - waarom niet - ook een Spaanse versie van dit boek weg. Kom op
woensdag naar veio met een antwoord op de vraag waarvan de naam Panamarcnko de
artistiek vervormde afkorting is, en win.

(kad)

Enkele boeken en brochures zweven
zo'n beetje tussen de binnenlandse en de
buitenlandse kultuurpromotie. De onder-
werpen: het ontstaan van de Nederlandse
taal. hedendaagse nederlandstatige proza en
poëzie, hedendaagse Vlaamse en Neder-
landse schilders en beeldhouwers en een

stukje geschiedenis van België en Neder-
land met daarin de eenheid en verscheiden-
heid tussen beide. Allemaal zijn ze in ver-
schillende talen uitgegeven, die van het
ontstaan van de Nederlandse taal zelfs in 22
talen. Daarmee wordt alleszins op een breed
publiek gemikt. Ook uit deze kategorie kan
een gelukkige student het boek 'Heden-
daagse beeldhouwers in Nederland en
Vlaanderen' winnen. Keuze uit de Neder-
landse, Franse, Duitse, Engelse of Spaanse
versie (zie eveneens kader), sukses.

Kartien Fluit

Hotmail en Yahoo door de [(U Leuven afgeblokt

Sluikreklame via Internet kan niet langer
Q-mail is op zich een prachtig

iets. Binnen enkele sekonden
stuur je ermee goedkoop een

bericht de wereld rond. Geen post-
zegels, geen weken vertraging, geen
afschuwelijk hoge telefoonrekeningen,
... gewoon even intikken op de com-
puter wat je te zeggen hebt en het
send-knopje aanklikken. Maar dat
weten minder bona [ide sujets na-
tuurlijk ook. Met e-mail beschikken
zij over de mogelijkheid om je -
zonder dat je erom vraagt - te over-
stelpen met reklame, propaganda,
enquêtes en meer van die ongewenste
informatie. Ook de KU Leuven wordt
met dit probleem gekonfronteerd,
maar blijft niet bij de pakken zitten.

Alle studenten die ingeschreven zijn aan de
KU Leuven krijgen van de unief een e-mail
adrc- in de vorm voornaam.achternaante
stndent.kuleuven.oc.be. Probleem i~ echter dal
je, om je PO\I Ie leien ol tl' vcrvenden.
moet weten hol' je kan inloggen op de
server van de KU Leuven. Omdat dil niet
voor iedereen evident is. vcrk iczcn heel
wal studenten een e-mail adre\ bij loge-
naarnde In/aIlCI Service Providers (ISP). Dil
zijn grote bedrijven dil' via hun \ile op hel

World Wide Web ondermeer e-mail adres-
sen aanbieden aan ieder die daarin geïnter-
esseerd is, vaak zelfs helemaal gratis. Hot-
mail en Yahoo zijn zulke ISP's. Voordeel
van dil' adressen is dal je je post overal Ier
wereld kan opvragen van zodra je een
internelcomputer hebt Het gaal dan im-
mers om web based e-mail, los van de vaste
server van de KU Leuven.

Stel nu: je bent student aan de KU
Leuven, je hebt zo'n ISP-adres en je wil een
mailtje sturen naar je prof. Wat blijkt: je
krijgt géén antwoord van je prof. In plaats
daarvan krijg je hel bericht dat je mail niet
wordt IOcgelalen op het nel werk van de
KU Leuven. Je post wordt met andere
woorden geblokkeerd door de svsteernbc-
heerdcrs van de universiteit. En wel omdat
jouw ISP (Hoirnail. Yahoo. ... ) of haar ge-
bruikers zich bezondigen aan 'spamrncri'.
In een eerste rellex vrees je dat je per on-
geluk (naruurhjkt) een e-mail adres hebt
genomen op de siu- van een kindcrprostitu-
tie-netwerk. maar gelukkig blijkt 'sparn-
men' daar niet mereen iets mee te maken
Ie hebben.

Sparrunen i~ narnelijk hel vcrsturen
\ an e-mail berichten - reklame, propagan-
da, enquêtes. ... - naar per~onen (zoals
vruderucn en personeelsleden van de unief)
dil' hier l'lgenlijk niet om vragen. Hel wordt

ook aangeduid met de term UCE: Unsolicited
Commercial Ennail. De site van de KU Leu-
ven geeft meer uitleg: "De mails hebben
geen nut voor de akadcrnische funkties van
het grootste deel van de omvangers. Dl'
vpamrncnde bedrijven of personen aanzien
dit als een marketing techniek om hun
boodschap op l'en goedkope manier over te
brengen, de meeste ontvangers van sparris
vinden het uiterst vervelend. I...J Boven-
dien is sparrunen in ons land, en in de
meeste andere landen, wettelijk verboden,
vermits men ongevraagd gebruik maakt
van middelen (schijlruirruc. telefoonkosten.
... ) waarvoor de ontvanger moet betalen.
Meestal zijn sparurners ook niet in orde mei
de wet op de bescherming van de persoon-
lijke levensfeer. " Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen akrieve en passieve sparn-
rncrs. Aktievc sparumers lijn vires die dui-
delijk handelen als sparnrncr door ongc-
wenste reklame- of andere berichten te
versturen. Passieve sparumers sparnmen
zelf niet maar verhinderen gebruikers van
hun site niet om dil' Ie gebruiken om te
sparnrncn.

Toch blijkt dl' beschcrrning van studcri-
ten en personeel legen ongewenste mails
niet belangrijkste reden voor de KU Leuven
om bepaalde sites Ie blokkeren. En ook va n
venvuur is er volgcn-, Florizoone Rcné van

het Leuvens universitair dienstencentrum
voor informatika en tclernatika (Ludit): "De
hoofdbekommernis is vooral de beheer-
baarheld van al die binnenkomende gege-
vens. Het gaal om een heel praktisch reëel
probleem. Hel heeft op geen enkele manier
met sensuur Ie maken. Er zijn ook geen
criteria die bepalen welke sites wel en wel-
ke niet kunnen worden geblokkeerd. En
het is niet noodzakelijk dat iemand bij ons
een klacht heelt ingediend. Wij kijken al-
leen in hoeverre het voor on-, beheerbaar
blijlt of nier. in hoeverre wij geJloeg schijf-
ruimie hebben of nier."

TOl nu toe werden zo'n honderdtal
sites door dl' KU Leuven afgeblokt. waar-
van Hotmail en Yahoo de grootste» zijn.
Voor heel wat studenten betekern dil dal
ook hun mail afgeblokt wordt of zal wur-
den van 70(II'a Lij naar l'en KU Leuven
adres mailen, ook wanneer lij niet vparn-
men. Betekent dil dan dal lij gewoonweg
niet meer naar bijvoorbeeld l'en prof kun-
nen mailen? lIerman Van Uytven. dienst-
hoold van hel Ludit stelt gerust: "Personen
die Ie goeder I rouw gebruik maken van een
afgeblokte provider kunnen zich laten rcgi-
vtrcren. Aan hen wordt via e-mail eerst uil-
gelegd waarom hun mail algebiokt i\ en
meegedeeld dat zij zich kunnen rcgist rcre n
en hol' ,ij dat moeien doen. Fn dan kun-

nen lij met hunzclld« adrc ... loch mail \ er-
sluren naar dl' KU Leuven. Dal hebhen nu
al zo'n 500 personen gedaan."

Kristof Daniels
I"',)r meer in«) "I'a spnnnnen en de 1\(/ Leuven
spant b!,'(kin." poticy. Illll':/fll'II'II'.kl/h'/lI'<'ll <IC.bel
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Zesentwintigste editie van de 24-urenloop

Ren ie rol
Oe jaarlijkse gebeurtenis waar meniq studentenkring zijn nieuw standje

kan tonen aan de buitenwereld en waar studenten hun lijfjes terug in
een Schwarzeneqqer-vorm kunnen gieten, is natuurlijk de 24-uren-loop,

georganiseerd door Sportraad. De za-uren is het evenement waar iedereen
(schacht of geel/ schacht) zich rustig kan uitleven. De bedoeling van deze
aktiviteit is op een rekreatieve manier wat kompetitieve geest te brengen tussen
de verschillende [akulteiten, krinqen, peda's en andere organisaties uit het
studentenmilieu. Het trekt dan ook niet voor niets zo'n slordige 15.000
toeschouIvers.

Aangezien de vreelevpijp terug ingeruild is
voor de tomahawk. lal ook dit jaar de span-
ning weer te snijden lijn iuvscn VRG en
Ekonomika. Daarnaast i\ er ook de vraag of
de kleinere kringen terug uit de schaduw
kunnen blijven van hun grotere broers,
zoals vorig jaar. Kortorn de verwachtingen
laaien weer hoog op. Maar meer nog dan
op sportief gebied willen de kringen elkaar
overtreffen met hun standjes en aanver-
wante speeltuinen. Vorig jaar viel vooral de
Landbouwkring op met een originele kon-
struktie. Om de <pon toch nog een plaatsje
te geven in dit gebeuren, dienen we ook
nog te vermelden dat het l'en natuurwet is
dat Apolloon (Sportkot) iedere jaar de race
wint. Vorig jaar draaiden dl' spierballen van
Heverlee er 903 toerkes door; dat waren er 26
meer dan VTK. Zal de loop van de geschie-
denis veranderen doe week?

Omdat niet iedereen in staat is om de
darmen uit zijn lijf te lopen en sommigen
liever van het leven willen genieten aan de
kant van de toog, zijn er ook een aantal

ncvcnak tivucitcn voorzien. Een waarach-
tige cvber-tent zal er speciaal voor jullie
neergepoot worden. Iedereen kan er gratis
surlcn op het Internet en daarenboven on-
line de verslaggeving over de 24-uren vol-
gen. Maar dit is nog niet alles: nadat u zich
half buiten bewustzijn heeft gelopen, kan u
in de Kura-tent een stomme film (met live-
begeleiding) meepikken. Er zal ook een
podium geplaatst worden waarop enkele
groepjes het zweet vanonder hun oksels
spelen. En wanneer dit allemaal u nog niet
kan boeien, zijn er nog altijd de vele stand-
jes waar u al wat ongezond en lekker is,
kan opsmikkelen. Zo zal ook het VETO-
team dit jaar aanwezig zijn met een sober
doch krachtig standje. Oproep om daar dan
ook eens langs te gaan. U zal er gekonfron-
ieerd worden met het lievelingsgerecht van
iedere journalist: lettertjes-soep.

Eventjes praktisch: De 24-uren-loop
wordt in gang geschoten op dinsdag 20 ok-
tober om 20.00 u 's avonds, en zend zijn
zonen en dochters om de piste heen tot

woensdag 21 oktober om 20.00 u. Deze
titanenstrijd vindt plaats op het Universitair
Sportecrurum Heverlee. Het evenement zal

door een opcnings- en eindserernonie opge-
Ilcurd worden

Kristof Schuurmans

Brood en spelen
Na een jaar afwezigheid is Kultuurraad weer aan-
wezig op de 24-urenloo!) van Sportraad. Weerom
wordt de arena bezet, zij het niet met een dance-
hall, maar met een reeks konserten. De svrnpaucke
muzikanten van het Lernrnensinstituut zullen voor
een keer niet de reaktionaire hardbop brengen die
we kennen van jazz op zondag in het Stuc, maar
daarentegen het eksperimcnt koesteren. Meteen
daarna krijgen we een eerste hoogvlieger - aan
brandende lianen, wel te verstaan - met Tarzan,
een kolleklief dat als enige inzet een poging onder-
neemt om zacht te landen, en hiertoe meerdere
muzikale genres doorkruist. Top of the bill is het
Zappa-eske kwartet Caravan Cockpit dat zich van
tijd tot lijd aanvult met blazers en strijkers. Ditmaal
laten ze de popgeschiedenis achterstevoren en
binnenstebuiten los op de fJlm TNT Jacksou. Van
middernacht tot het ochtendkrieken verzorgt fak-
teur Moos van Dead(Da ekstravaganza alternativa
davs) een Incredibele Psychetronie Picturemania: demo-
nen, kung-fu, vampleren. horror, zornbies. zwarte
humor en moordgrieten. Enfin, brood en spelen
dus, zoals het past in een arena. Dit h meer dan
uitblazen na enkele rondjes in kuiten en leden.
Programma Kultuurraad
20.00 ti: jazzgroep Lcmmensinstituut
21.00 u: Tarzan
22.00 u: Caravan Cockpit & TNT Jacksou
24.00 u: 'Dcad=s Inrrcdibelc Psvchotronic
Picturemarria
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De basisprincipes van het ensemble zijn
hier evenmin vreemd aan: openheid en
nieuwsgierigheid, kreativiteit, konstruktieve
kritiek ... allemaal welbekende dooddoeners.

doorkruisen elkaar dan voortdurend, maar
komen elkaar ook nu en dan tegen, gedre-
ven vanuit hun eigenheid van aanzwelling
en ontspanning.

Het werk 'Redwood (1967) van Paul
Chihara volgt precies deze weg. Het stuk is
geïnspireerd op bomen en Japanse hout-
blokprints. Dit gedrukte artisanaat heeft
steeds dezelfde grootte, hetzelfde kader, maar
ziet er desondanks geen tweemaal hetzelfde
uit. Die uniformiteit van dimensie inspireert
de drang naar variatie in de Japanse stil-
heid, en heeft aandacht voor de overeen-
komsten tussen de altviool en het slagwerk
in de subtiele trilling van snaren en vellen.

Verder krijgen we werk te horen van
de modernistische grootmeester John Cage,
die zowel met de stilte als met dobbelstenen
goed overweg kon. Het derá~ stuk is van dc
hand van Linda Bouchard enluistert naar
de naam Pourtinade (1983). Hier wordt een
keerpunt van de gekompobeerde muziek in
haar zoektocht naar nieuwe 1diomen geïl-
lustreerd. Een strak gekomponeerd stuk dat
elk detail wil beheersen gunt de uitvoerder
toch enige vrijheid: door de vijf delen met
abstrakie muziek naar eigen goeddunken te
ordenen, kan de uitvoerder zijn persoon-
lijkheid laten zien. Komponistcn hebben
wel meermaals naïeve onzin uitgekraamd,
terwijl ze desondanks erg boeiende muziek
schreven. De konsertganger kan op zo'n
moment maar beter zijn oren de kost geven.

Jeroen Peeters

Q-02 brengt muziek voor altviool en perkussie op Uur Kul'tuur

Dor mii een watertie graag
I)lke woensdagmiddag kunnen

studenten, universiteitsper-
soneel en Leuvenaars gratis

ïrofiteren van een brok kultuur. Deze
vordt hapklaar aangeboden door de
tultuurkommissie van de unief Er
somt naast teater, film, dans en lite-
-atuur ook veel muziek aan bod, met
Ieze week een stap in de hedendaagse
iekomponeerde muziek. Het Brusselse
'nsemble voor hedendaagse kamer-
nuziek Q-02 brengt een programma
'oor altviool en perkussie.

let Uur Kul'tuur is gemeenzaam bekend,
naar telt onder haar bezoekers vaak meer

gepensioneerde Leuvenaars dan kultuur-
minnende studenten. Misschien is het pro-
gramma iet of wat ouderwets voor de stu-
dent die zich graag hip voelt. Of misschien
geniet deze laatste meer van een stevige
boterham tijdens de middag.

Of het volgende Uur Kul'tuur een
hoogtepunt wordt, moeten we nog even
afwachten. Het programma is op zijn minst
opmerkelijk. Het Brusselse Q-02 is een
ensemble voor hedendaagse kamermuziek
dat overeenkomstig het enzym waaraan het
haar naam ontleent energie wil vrijmaken
op konserten. Nu ja, een naam als Q-02
doet op een manier ook verdacht veel aan
bronwater en herbronning denken; een
mix van postmodernisme en kncuterigheid.

Houtblok

De bezeuing viool-perkussie werd
reeds meermaals erg geschikt bevonden om
het muzikale cksperiment te drijven. Denk
bijvoorbeeld aan The Revolutionary Ensem-
ble van Leroy Jenkins en Jerome Cocper in
de jaren zeventig, dat vanuit de bezetting
aan vormonderzoek wilde doen. Ook in
Q-02 is het zoeken naar nieuwe vormen
aan de orde. Een bezetting viool-slagwerk
kan immers niet zomaar traditionele vor-
men als de sonaten remixen. De mystiek
aandoende oosterse muziek biedt hier
oelaas. De melancholische altviool uit het

westen vindt in een eterische wind van
tikjes en belletjes een interessant ritmisch-
melodisch substraat. Het oosterse slagwerk
bevat zowel een aanhoudende pulsatie als
een synkopering en een verkaveling in
fragmenten, waarbinnen de altviool zich
kan manifesteren. Beide instrumenten

Dubbelkonsert van Vandal X en 16-17 in Stuc

Die hard (I 4):
rhibzdikyzndeukbambam
I)eze week is het in Leuven feest

voor melomanen. Het Festival
Van Vlaanderen draait op volle

'oeren, een UUR KULtUUR brengt
'tedendaaqse gekomponeerde muziek,
'Cultuurraad verzorgt enkele optredens
'ijdens de 24-urenloop. Op donderdag
'reden in Stuc de groepen Vandal X
tn 16-17 aan. Naast de genoemde
srnstiqe, dansbare en meer ludieke
muziek is er dus ook wat wils voor
tiehards. Het veelbelovende impro-
'consert van het New Yorkse genie Joe
Worris is helaas afgelast.

Ie bent jong en je wil wat. Honderd meter
.prim lopen bijvoorbeeld. Dat wil 7ovL'el
eeggen als alle" in één keer geven, zonder
rmkijken . or er nog nagedacht wordt i,
mduidelijk. Het Lirnburgve duo Vandal X
oehoort ongctwijlcld tot de ge~chet,tl' kate-
~orie, 7ij het dat de jongen, geL'n loop-
.chocnen. maar één gitaar, drums en L'en
-adio al~ medium gebruiken. Op 7ldJ..L' in-
.trumcrucn alle, tegelijk geven resulteer! in
een erg dcnsc en hevige muziek. Doe er
,og een batterij vcrvterker-, bij en wc heb-
Jen een dubbelt' portie spe], voor dl' bek
va n dicha rds.

Dl' muvick van Va nda I '( leven ,11, van-
zelfsprekend l'en intense ervaring op, dil'
echter ook 111 uli kaal boeiend i,. Invcru ivi-
.eit komt inderdaad wel vaker voort uil l'en
oeperkrc beweging", rijheld. Dele muzikale
rijkdom dil' doorheen dl' noise en ,Iagl'nrl'-
sen oplicht wordt duidelijk ook gcwaM-
Jcerd in dl' juiste kringen. vandal X i,>mu-
menreel narnelijk volop in dl' weer met dl'
opname van l'en tweede album dat crgcn,
in december in dl' winkel 1,11 liggl'n. Voor

12

de produktie van deze plaat slaagden de
jonge Limburgers erin Steve Albini te strik-
ken. Albini is l'en rot in het vak, zo stond
hij ondermeer al Nirvana en PJ Harvey bij.

og meer geweld, 16-17 is al evenzeer
een groep die zich in de hardere regionen
van dc muziekscene begeeft. Drummer
Michael Wertmüller was al eerder ie gast in
Stuc, op een improvisatiesessie met Peter
Brötzmann en Nicky Scopelitis. Wenmüller
was toen overigens de enige die niet uit de
toon viel. maar als een lokomotief ellen-
lange reeksen figuren trommelde - op dat
ogenblik drurnê-bass avanr-Ia-lcure. Bas-
klarincuist Alex Bucss is eveneens eerder
aan het werk te zien geweest in het Leu-
vense kunstencernrum. namelijk in een
intpro-projekt met Paul Schützc. Dat projekt
droeg dl' naam Pharuorn Village en was een
kleinere live uitvoering van dl' stunt met de
virtuele groep Phantom City.

Ook nu komen beide heren met een
\ crrasscnde groep, aangevuld met Daruien
Bennen van Techno Animal op bas. Dit-
maal i" er slechts l'en minimum aan irnpro-
vivat ie. waarschijnlijk een grotere garantie
op muziek die zich niet met saai gepruts
inlaat. De groep opereert min ol meer bin-
ncn het idioom van het Digital Hardcore
Label dat onder de hoede staat van Alcc
l-rnpirc. l'en killer dil' reeds op overruigen-
dl' wijze menig technofanaat een poepje liet
ruiken. Dl' ruu/ie], van 16-17 i, minder
grillig, maar \Vel even vpcucrcnd: loeiharde
noiscjungl« met l'en mi x van sampling en
live geweld op ba,> en drums. Op het po-
dium i, dC/e muvick purgerend - Olll l'en
l'Ukllli'>llll' te gl'bruiJ..cn - maar op CD
\l'dil',>t Il' \ cd van haar pluimen. Laar den'
h.,1n, dus niet vchlcun. Knal - ham

Jeroen Peeters

POPSCENE
wo 28 okt: De Dolfijntjes XL

'The Mystery of the Leaping Fish'
- een theatraal concert

do 5 nov: De Alpenzusjes
'De Factorie'

- gestoord absurdistisch muziektheater

di 10 nov: Rory Block
'Confessions of a blues singer'

do 19 nov: Métalvoice
Do Hit - spectaculair concert van de vroegere 'Tambours du

Bronx'

do 26 nov: Wim Mertens
Integer Valor - Nieuw werk van de meester van de repetitieve

muziek

do 10 dec: Guy Swinnen
Ex -Scab met debuut CD 'Hazy'

MINNEPOORT - 20 uur
(behalve Alpenzusjes - 5 nov: Wagehuys)

kortingen -26 jaar = -20%

Het'

:..-., Informatie: 016/23_8427 - Reservatie: 01'6/22.21.13
.,; r -;.-
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Het Vlaams Filmmuseum en -archief

Elke woensdag onvermoede lilmparels
4)oewel slechts bij weinig studen-

ten bekend, biedt het Vlaams
Filmmuseum en -archie] in de

Vander Kelenstraat toch een interes-
sante [ilmproqrammatie. Bovendien
viert de instelling dit jaar zijn tien-
jarig bestaan. Tijd voor een terugblik
dus.

Het Vlaams Filmmuseum en -archief heeft
drie doelstellingen. Ten eerste gaat het mu-
seum op zoek naar alles wat te maken heeft
met de Vlaamse, Belgische en Nederlandse
film en bewaart het museum deze informa-
tie. Zo biedt het museum een biblioteek
met boeken, tijdschriften, foto's, affiches,
draaiboeken en persknipsels. Een tweede
doel van de instelling is de wekelijkse ver-
toning op woensdag van een film uit het
archief. Tenslotte is er in het museum ook
een permanente tentoonstelling over de
technische evolutie van de zevende kunst
met een uitgebreide kollektie aan filmappa-
ratuur zoals een mengtafel. kamera's en
projektoren.

Het museum vierde afgelopen maand
zijn tiende verjaardag, maar de voorge-
schiedenis ervan gaat terug tot in 1983. Dat
is het jaar waarin de Heverleese Filmgroep
in samenwerking met de Stad Leuven een
tentoonstelling organiseerde naar aanlei-
ding van het negentigjarig bestaan van de
film. Hier ontstond het idee om in Leuven
een filmmuseum te openen. De mensen
van de Filmgroep werden hierbij gesteund
door een voorstel van de Vlaamse Raad
voor de oprichting van een Vlaams Film-
museum. In Brussel bestond op dat
moment al het 'Koninklijk Belgisch Film-
archief', maar dit museum besteedt weinig
aan de Vlaamse film. Het was echter wach-
ten tot 1987, hetjaar waarin .het Leuven
Stadsbestuur haar fiat gaf voor de oprich-
ting van het 'Vlaams Filmmuseum en -ar-
chic!'. Een jaar later opende het museum
~ijn deuren voor het publiek in de toenma-
lige lokatie in de gebouwen van de Vlaamse
Leergangen in de Boekhandelstraat. Tijdens

Filmreeks in Stuc

Korl vrouw
C)én van de vernieuwingen die

dit jaar binnen de filmpro-
grammatie van Stuc werden

doorgevoerd, is Showcase. Hiermee
wil het kunstencentrum een kans
geven aan nieuwe videoprodukties en
kortfilms.

Deze week mag Cinenova uit London de
spits afbijten met 'Growing up a Girll I'.
Cinenova legt zich vooral toe op het uit-
brengen van films en video's door en over
meisjes en vrouwen, én met 'Growing up a
Girll I' is het niet anders. Het is een verza-
meling van acht korte mms V:in wisselende
kwaliteit en stijl. maar met één gemeen-
schappelijk kenmerk: ze zijn alle acht ge-
maakt door vrouwen en geven ook alle-
maal een portret van Uongi) vrouwen in
onze huidige samenleving.

'Monique' van Yvonne Welbon is een
intimistische kortfilm met grauwe stille
beelden van asfalt, een fiets en de silhouet-
ten van enkele personen. Een off-screen
vertelt over hoe racisme ingebakken zit in
de Amerikaanse maatschappij. Een beetje
in dezelfde lijn ligt 'Girl' van Carol Morley,
die ook werkt met dezelfde techniek: beel-
den zonder aktie begeleid door een stem.
Hierdoor krijg je de indruk dat iemand her-
inneringen ophaalt, bladerend door een
foto-album. Hier staat het konflikt russen
een meisje en haar vader centraal.

Daarentegen is 'Back to Josie' van Alix

Mumford een eerder konventionele film die
het verhaal doet van een lange, warme
zomerdag en twee jonge mensen. J}è relatie
tussen Tom en Josie staat op springen als
Josie's fassinatie voor de danseres Josephi-
ne Baker ekstreme vormen begint aan te
nemen. 'The Week Elvis Died' is een heer-
lijk; grappig en kitscherig aandoend sfeer-
beeld van de late seventies. Karen, die op
school voortdurend gepest wordt, vindt
enkel troost bij haar konijn Elvis. Op een
dag wordt haar droom werkelijkheid: ze
mag op de radio met haar idool. de dj Tony
Blackburn. Ook Sarah Turner pakt de the-
matiek met 'Sheller Shares her Secret' op
een lichtvoetige manier aan. Hier neemt
een meisje op een ondeugende manier
wraak op haar vader, die haar tegenover
haar vriendjes vernederde. Megan Siler
verwijst in 'First Base' het Hollywood-
klichee van vrouwen als konkutrenten naar
de vuilbak. In 'First Base' zien we immers
twee tieners die jongens niet tussen hun
relatie laten komen.

Cathy Cook kombineerde onder de
veelbetekenende titel 'The Match that Star-
ted my Fire' beeldmateriaal van wervelende
rokken, machines en vissen in de oceaan
met telefoongesprekken die bol staan van
de girl-talk over seksuele ontdekkingen en
fantasieën. Tenslotte is er nog 'If 6 was 9'
van de Finse Eija-Liisa Ahtila, die bij de
vorige film aansluit. Vijf jonge vrouwen
vertellen over hun seksuele ervaringen.

Bert Balcaen

(foto Jimmy Debruyne)

het openingsweekend kwamen bijna dui-
zend mensen kijken naar oude Vlaamse
films, waaronder ook een paar over Leuven.

In datzelfde jaar nog werd de vzw 'De
vrienden van het Vlaams Filmmuseum en
-archief" boven de doopvont gehouden, die
zich met de praktische' werking van het
museum zou bezighouden. Het museum
werd draaiende gehouden door vrijwilligers
van deze vzw. Na twee jaar bezat het al

zevenhonderd vijfendertig films en waren
er vierduizend vijfhonderd mensen over de
vloer geweest. Ook werden een aantal films
gerestaureerd zodat ze weer vertoond kon-
den worden. Maar het werd stilaan duide-
lijk dat het museum niet door vrijwilligers
alleen kon gedragen worden. De Stad Leu-
ven kon echter de kosten voor vast perso-
neel niet dragen en daarom werden er
onderhandelingen gestart met de Vlaamse
gemeenschap.

In 1991 verhuisde het Vlaams Film-
museum en -archief naar zijn huidige ge-
bouwen in de Vander Kelenstraat. waar een
nieuwe projektiezaal en een opslagruimte
voor filmkopieën werd gemaakt. De nega-
lieven en originelen liggen echter nog altijd
in de kluis van de oude Kredietbank, waar
ze op de juiste manier bewaard kunnen
worden. In de daaropvolgende jaren
groeide het museum gestadig. Er kwamen
nieuwe films in het archief. oude werken
werden gerestaureerd en de vertoningen op
woensdag gingen door. Verder waren er
samenwerkingen met onder andere het
Katoliek Info- en Dokumentatiecentrum
(Kadee) en het maandblad 'Film en Televi-
sie'. Maar het praktische probleem van een
vrijwilligerswerking en de krappe financies
bleven. Er was immers nog steeds geen er-
kenning of betoelaging door de Vlaamse
Gemeenschap. Als reaktie hierop werd in
1996 de beheerraad uitgebreid met perso-
naliteiten uit de filmwereld waaronder Stijn
Coninx, Robbe de Hert en Frank Van Pas-
sel, die voorzitter werd. Hij zorgde ervoor
dat de Vlaamse Gemeenschap eindelijkhet
museum erkende en een kleine toelage gaf.
Van Passel moest echter zijn ontslag geven
als voorzitter van de beheerraad en werd
vervangen door Jo Röpcke.

Eind vorig jaar bezat het Vlaams Film-
museum en -archief naast een groot aantal
filmtoestellen vierduizend films, wat neer
komt op zevenenzeventig procent van de
Vlaamse langspeelfilms. Ondertussen brengt
de Stad Leuven het oude Rite-gebouw in
orde als geklimatiseerde opslagruimte voor
het bewaren van filmnegatieven in optima-
le omstandigheden. Blijft echter het feit dat
al het werk neerkomt op de schouders van
de vrijwilligers en dat de toelage van de
Vlaamse Gemeenschap te klein is om eigen
voltijds personeel aan te werven.

Bert Balcaen
Het Vlaams Filmmuseum en -archief vertoont
elke woensdag om I4.00u en om 20.00u een film
in projektiezaal boven de Fonoteek van de Stede-
lijke Openbare Bibliotheek. Er wordt per maand
geprogrammeerd. In oktober is het thema "En
garde 1Schermen I", met nu woensdag nog de
Nederlands-Amerikaanse aktiefilm "Flesh &
Blood" van Paul Verhoeven en volgende week
"Robin, Men in Tiqhts", een Amerikaanse kome-
die van MeI Brooks. Volgende maand staat in het
teken van 'Wapenstilstand WO 1- Boerenkrijg'.

Masereelclub

20u30 tot lu

Massereelclub V.Z.W.
Ierse Predikherenstraat 25

3000 Leuven

016/ 22 59 24

Ontmoetingsplaats voor linksprogressieven.

Openingsuren praatcafé

Ook homo's en lesbiennes welkom.

Woensdag

Vrijdag:

Zaterdag

20u30 tot 1u

20u30 tot 1u

Vergaderruimte ter beschikking.
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• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn,
liefst op diskette of via e-mail veto@'veto.student.kuleuven.ac.be.

Dc brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op
Leuvense (studenten- [aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overeen komt met
± 1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

De speech van de studentenbeweging bij
hel begin van het akademiejaar. waarin de
Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie
(Loko) onder meer opriep LOteen reflektie
omtrent hel licentieplichtvak Vraagstukken
uit de Godsdienstwetenschap (VudG), weekte
heel wat teakties los. Een bijdrage van een
agnosticus mag niet ontbreken.

Om te beginnen is onder jarenlange
druk van de studenten de vakinhoud van
VudG zeer sterk opgeschoven in de richting
van etisch-filosofische thema's. De kateche-
se is weggedeemsterd; universele, meestal
etische thema's kwamen in de plaats. Het
vak is slechts impliciet wervend voor het
kristelijk geloof. Op het eksamen wordt
geen geloofsbelijdenis verwacht, wel de op-
somming van de in de kursus aangereikte
godsdienstwetenschappelijke argumenten
(zoals dat hier in Leuven de weinig loffelij-
ke gewoonte is). Voorts bepaalt de levens-
bescheuwing van de docent altijd de keuze
en de behandelingswijze van filosofische en
etische thema's. Er zijn bijvoorbeeld hon-
derd manieren om in de les filosofie of
etiek Nietzsche te bespreken, respektievelijk
niet te bespreken. Wanneer het vak Vraag-
stukken uit de godsdienstwetenschappen om
levensbeschouwelijke redenen geschrapt
wordt, horen - wanneer ze door een ge-
lovig docent worden onderwezen - ook de
vakken Inleiding tot de wijsbegeerte (eerste
kan) en Etiek (tweede kan) in vraag te
worden gesteld. Ook vrijzinnige, humanis-
tische docenten leggen overigens sterke, in
hun geval links-liberale aksenten. Aange-
zien het jonge publiek die standpunten
meestal deelt, valt dit ofwel niet op of het
wordt als positief ervaren (eens geen dode
kakkewiet die gewoon zijne wereldvreemde

Studentenspeech
(1)
Bedroevend is uw reaktie, meneer Bauer,
Vorige week liet u zich in een lezersbrief
schamper uit over de studentenspeech en
de persoon die hem voorbracht. U zette de
term studentenvertegenwoordiger tussen.
aanhalingstekens. U stelt de speech voor
alsof het enkel de mening is van deze ene
persoon. U stelt zelf dat u al drie jaar op
Kringraad zit voor uw kring. Dan zou u
LOchmoeten weten hoe een studenten-
speech tot stand komt. Eerst is er een Open
Algemene Vergadering (OAV) waar alle
geledingen van de Leuvense Overkoepelen-
de KringOrganisatie (Loko) en de kringen
op uitgenodigd zijn. Hier worden de the-
ma's vastgelegd. Daarna is er een redaktie-
kommissie die de opinie van de vergadering
probeert te vatten in een sluitende tekst, en
daarna nog eens een OAV die het gedane
werk van deze kommissie verbetert waar
nodig. De kringen hebben zodoende het
laatste woord over de hele tekst, haar in-
houd en haar bedoeling.

Op deze laatste OAV wordt tevens een
persoon gekozen die de speech gaat voor-
lezen. Eenieder mag zich hiervoor kandi-

Deze week niel in Velo:
• Het zal je maar overkomen, je pleit voor meer
kleur van je eigen partij in het straatbeeld en je
wordt direkt al verdacht van Vlaams Blok-
sympatie. De bedoeling was eigenlijk dat Sabine
Haqedoorn ontslag zou nemen, wegens te weinig
blauwe lucht voorspeld.• Ook te weinig voor-
speld. Die kleinste van de Van Rompuys: De
begroting liet voor de eerste maal iets extra toe,
maar nu moeten het net CVP·gemeenten zijn die
overstromen. Die kiezers - euh burgers-
moeten een vergoeding krijgen!! ; Wat?? Bur-
gers van gemeenten, het zijn verdomme stadsbe-
woners: "hier is Van Hecke nog ooit vreemd
gegaan, dit verdient zeker de titel 'stad''' .• Nog
één van die Van Rompuys: •Jerry Springer mag
het om negen uur niet over deqoetante dingen
hebben, op de Vlaamse kabel" • Marc Van Peel
is op dat moment nochtans al een tiental maal
getoond aan de gemiddelde Vlaamse spruit.
• Ward Beysen heeft zich ondertussen terug-
getrokken. Om na te denken. "Wie was dat ook
alweer, Rubens?" .• Generaal - ik ben inder-
daad zo'n stuk krapuul als ik eruitzie -Pino-
chet: eindelijk gearresteerd in Groot-Brittannië,
• Hel aantal verdwijningen in Engeland steeg
onmiddellijk» Thatcher loopt daar anders nog
steeds vrij rond, met her en der een privilege.
• Maar ach, Morissey ook..;· Je zou inderdaad
denken veilig te zijn in Groot-Brittannië .• Ook
niet veilig: Brugge, er is daar zo'n ploegje prut-
sers die er nog iets van willen maken. Een mens
zou voor minder aggressief worden .• Chance dat
ze daar nog wat kunnen kantklossen .• Paus is
twintig jaar paus, tja ... • Niet direkt iemand die
je als schoonvader wil, zo zonder verbehoedsmid-
delen ... we moeten er even niet aan denken hier.
• Voor hij paus werd probeerde hij tenminste
nog eens een orgasme te beschrijven «Ook goed
nieuws, nobelprijs gaat naar Noord-Ierland:
naar een protestant en een katoliek, ... kunnen
ze'm lekker verdelen, na al die razzia 's, toch wel
handig.

schap viel voor mij volledig in het water
door uw kleinzielige manier van ze kenbaar
te maken. Mijn ckskuses hiervoor.

Steven Van Dessel,
Aanvullende Opleiding Informatika

Studentenspeech
(2)

daat stellen. Demokratischer kan mijns
inziens nauwelijks. De persoon die hem
voorlas, is tevens één van de drie vertegen-
woordigers op de Akademische Raad. Ik
geloof dan ook dat uw schampere opmerk-
ing totaal ongepast was. De geloofsbrieven
van Loes Geuens behoeven geen verdedi-
ging, ze spreken voor zichzelf. Het is on-
aanvaardbaar dat u de speech met de per-
soon vereenzelvigt, u weet goed genoeg dat
het om een speech van de kringen gaat.

Daarbij komt nog dat u uw brief ba-
seert op de verslaggeving in De Standaard.
Een kwaliteitskrant weliswaar, maar niet
altijd even korrekt. Waarom kon u niet-
u bent toch al drie jaar vertrouwd met
Kringraad. herinner u - eens met Kring-
raad of een andere geleding kontakt opne-
men. Dan had u een eksemplaar van de
speech kunnen bekomen en hem deftig
nalezen. Over uw kritiek op de speech wil
ik het niet hebben. U heeft uw eigen me-
ning en die misken ik niet. Het stelt mij
echter teleur zo een gratuite aanval op de
studentenbeweging te moeten lezen van
een vertrouwde kringmedewerker. Het
stoort te moeten merken dat u na drie jaar
samenwerking met Kringraad niet in staat
bent tot een konstruktieve dialoog, maar
het integendeel nodig vindt op een laag-bij-
de-grondse manier onze werking aan te
klagen. U gebruikt de helft van uw tekst
om op de boodschapper te schieten in
plaats van op de boodschap. Ik weet dat ik
hier dezelfde fout maak, maar uw bood-

• kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I I I I I I I I I I
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal - 1 Gave die tot as verteerd wordt 2 Vrucht - Mansnaam 3 Familielid -
Plotseling neerstortende massa 4 Oud-Romeinse munt - Grote neus 5 Europees eiland
- Snavel - Kluitenbreker 6 Broom - Onvriendelijk - Binnenkort 7 Vrouwelijk dier
- Voorzetsel 8 Eenkleurig, glanzend weefsel - Jong dier 9 Tijdperk - Demonisch
wezen, half vrouw, half vis 10 Kannibaal.
Vertikaal - 1 Deel van een bloem 2 Wereldstad - Slede - Oppervlaktemaat 3 Azia-
tische hoofdstad - Islamitische staat 4 Japans drama - Rolrond halsbont 5 Komvormige
laagte - Beursdaling 6 Wilde halfezel - Metaal 7 Chinese braadpan - Muzieknoot
8 Agent - Tegoed 9 Sijfer - Bijwoord - Meisjesnaam 10 Persoon die de koers bepaalt.

Door Filip De Keukeleere

kursus staal te geven). Vragen de studenten
niet om leermeesters in plaats van 0111 prof-
fen? Ten derde kan het als nietgelovige
geen kwaad de argumenten van je tegen-
stander eens aangereikt te krijgen. De sirku-
latie van vrijzinnige standpunten in de me-
dia en aan de unief voorkomt eenzijdigheid
en indoktrinatie van de student.

Niettemin stel ik twee wijzigingen
voor. Om te beginnen zou ik van het vak
VudG gedeeltelijk een keuzevak maken.
Plichtvakken zijn überhaupt niet aan te ra-
den. De interne motivatie van vele studen-
ten voor een opdracht neemt af wanneer ze
ertoe worden verplicht (de eksterne moti-
vatie onthoofdt de interne motivatie). Het
gevoel zelf eelt vak te hebben gekozen
voorkomt vect gemor. Men kan de licentie-
studenten dus beter laten kiezen tussen
twee levensbeschouwelijke vakken, één
van gelovig! en één van vrijzinnige inslag.
Ten tweede laát men de studenten best de
keuze tussen een mendeling (of schriftelijk)
eksamen en een skriptie. Nietgelovige stu-
denten die LOchvoor het vak VudG kozen,
kunnen in een skriptie beter hun alternatief
voor een gelovig, in de lessen aangereikt
standpunt beargumenteren.

Kristof Messiaen,
2de lic Germaanse talen

Spelling: Kristof Daniets. Filip De
Keukeleere
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• zoel(erlies
Zoekenjes zonder kornmersieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn gratis.
Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerekend. De
redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kanookopveto@veto.sludent.kuleuven.ac.be.

,J Zoekertjes via internet worden enkel in de
Veto gezet. als X re kan lezen.
,J Schoonschrift is vanaf nu een noodzakelijke
voorwaarde Olll uw internetzoekertjes te pu-
bliccrcn.
Aan alle scoutingteams van grote bedrijven:

KC is NIET betrouwbaar, ijverig, perfectioni-
stisch, etc. wat hij DO" beweert in zijne CV.
Groeten, BO den Herncr, die dal allemaal wel
is uiteraard ...
,J X zal op de 24u in de tent van Kultuurraad
zitten, waar u samen met hem lekker kunt
drinken, griezelen en of lachen met de 'incre-
dibele psychotronic picturemania'.
,J De vriendelijke lachende knappe blonde
nee-kandidate in de pedagogie en toekomstige
seksuologe, die op maandag 12 oktober om
13u49 reeds in AP (rechts achteraan) zat,
wordt op maandag 26 oktober om 18u aan de
ingang van 't Stuc verwacht voor een leuke
babbel over 'liefde is een werkwoord'.
,J X loopt rondjes op de 24u voor de kleine
kringen, als ze hem vinden.
,J Bedankt Eoos voor de leuke cantus. Klio.
,J Lieveke. een andere fiets nodig? Mosj.
,J Horror, zwarte humor, spuitende en neu-
kende poppen in AV 01.12 op dinsdag 27 ok-
tober vanaf 20u.
,J Sora zoekt kafee om vrijdagavond zat te
worden. Het aanbieden van vaten kan ge-
beuren vanaf maandag 19 oktober. Vragen
naar Tomas.
,J Dany zoekt lief. (bis)

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S

met of zonder D.J.
KARAOKE (1.500 titels)

iiOI6/201.301

,J Multicolore Mars tegen uitsluitingen, tegen
werkloosheid, voor werk en een loon voor
allen op zondag 25 oktober om 14u aan 't

station van Charleroi. Org. De delegatie van
de Forges de Clabecq.
,J Na een week stilte, opnieuw postbode Moos
op Hallo Hautekier.
,J Tijl en An. begrijpe wie kan.
,J Gezocht: lachende langharige vrouwelijke
persoon in blauwe jeans in de parkstraat over
de bakker op dinsdag 13 oktober rond 12u15.
U kan zich melden op donderdag 22 oktober
aan Alma 2 om 16u30.
,J Koen is van de aardbodem verdwenen. Zijn
moordenaar zoekt hem.
,J X houdt Koen gegijzeld tot als zijn moorde-
naar van de aardbodem is verdwenen.
,J Snel een pijpje nodig? Voor vlotte bediening
één adres: Céline.
,J Carla een avondje Frankenstein zal u goed
doen.
,J Weet u niet waar Bart DG op kot zit? Volg
gewoon het kotsspoor na een Klio-kantus.
,J Een veto zonder X, dat is toch echt niet ge-
zond.
" Interfak bigband & dixieland zoekt optre-
dens en nieuwe leden (vooral trombonisten).

Elke maandag van 19u30 LOt22u00 in het
Arenberginstituut. 03.07.
,J Klio loopt dagelijks voor u! Loop a.u.b. nu
voor Klio.
,J Sex op zoek naar eerherstel van zijn naam:
Ie kan wees op uw hoede!
,J Annemie en Wim zijn het beu om tickets te
schrijven, z ij eisen een nieuwe printer voor 't
Stuc-oruhaa I.
,J Ruimte, maatschappelijk engagement, hapje
of een tapje gezocht. Kom eens langs op het
Sociaal Centrum, Brusselsestr, 69A. Vanaf I I u.
en een klapje
,J Dominique had in Pornpei veel sukses, bij de
mannen dan toch, want de vrouwen zagen
hem niet staan!
,J Dominique: 'Zo ben ik helemaal niet'.
,J Bericht voor Kim Willems: gelieve uzelf als
de wiedeweerga een e-mailadres aan te schaf-
fen! Desnoods ga ik wel mee om je te regi-
streren! ambijans@usa.net.
Klio: Where the men wear ihe glory and the

women wear the pants .
.y Dany, wanneer mogen we nu eindelijk papa
zeggen?
.y Wanneer Jeroen L. eindelijk marria is.
.y Mecenas en Musikologie gaan uit elkaar,
misschien kunnen Alfa en Klio nu samen-
smelten. We beginnen met de muur tussen
onze perma's af te breken.
,J Blijkbaar hebben bepaalde mensen deze
zoekertjes nodig om hun minderwaardigheids-
complex af te reageren.
,J Inderdaad. Klio.
,J Teil Beydar wint alleszins het nevenklasse-
ment 'Origineelste naam' (goed geprobeerd,
RoGer, volgende keer beter).

Mieke: "Tiens, heeft Romania een website?
,J Persoonsbeschrijving: ze ziet eruit als een
Griekse godin, praat als een engeltje en heeft
'Dicsise 86' op haar billen gegraveerd. Wie is
het?
,J Wie heeft de groene jas met grijze kraag en
bijhorende sleutelbos gevonden die Céline
Eeckhout op Lokoweekend verloren is? Rega-
straat 44 en u krijgt een plaats in het Elvseum.

• vorig nummer

-22u.
- 20lf.
-17u.

I:(~COO~~ WIE VAN DE DRIE??

• agenda Ir$ ad valvas DOORK.SCHURMANS-DANIELS

MAANDAG
20.00 u FILM "Frankcnstein". van Jamcs Whale,

in Stuczaal. Van Evenstraat 2d, toeg.

IDO/ISO, org. Stuc.
20.00 u DEBAT Etienne De Groot over de etiek

in het wetenschappelijk onderzoek, in zaaltje
boven Notre Dame, Grote Markt 11, org.

LVSV.
22.30 u FILM Showcase: "Growing up a Girrl!',

experimentele kortfilms en video's met o.a .
Carol Morley en Alix Mumford. in Stuczaal.

Alla Medisoc

Hisloria

• 22/10 om 20.00 u: "Shallow Grave" in MSI
03.18.' 26/10: Doop en Dope-fuif in
't Plectrum.

Bios
• 21/10: Pakbaravond in de Tir n'a Nog.

Crimen
• 201J 0: Fakbaravond in de Tir n'a Nog.
• 211J0 om 2'2.0'0 u: Fuif "Het 25ste-uur· in
de Lido. ..

Ekonomika ).
• 22/10: Fuif in de Saruanbaia.

Eoos
• 19110 om 20.00 u: Presidiumvergadering
over de 24-uren-loop in de Perrna .• 221J0
om 20.00 u: Film "First contact" in MSI
03.18.

Germania
• 21110 om 22.00 u: Maffia-avond met
maffialilms: Godfather I, IT, lIJ, Goodfellas,
Casino in Pak W&L.

• 19/100111 22.00 u: Openings[uif in de Lido.
• 20/10 om 20.00 u: Peter- en meteravond in
het Parochiecentrum van Kessel.o!-o.

Kalechelika
• 20/10 : Fakbar op Wielen in het Sportkot.
• 22/10: Peter- en meteravond in MTC 00. I 6.
• 26110 om 20.00 u: presidiumvergadering in
KD.

Klio
• 19/10 om 13.00 u: Presidiumvergadering in
de Praatkamer van de Fak.

LLK + Merkalor + Geologi-
sche Kring + Chemika

• 22/10 om 22.00 u: Derde Nacht van de
Stelle in 't Plectrum - Enkel in voorverkoop
kaarten te verkrijgen aan 100BFR te verkrij-
gen bij de kringvertegenwoordigers.

Medica
• 1911 0 om 22.00 u: Limburgse Avond, in
Doc's .• 21110 om 21.30 u: Auw' Zakken
Kanrus in ZaMo .• 22/10 om 22.00 u: 24-
uren Af ter Party met optreden Roadhouse in
Doc's .• 23/10 om 22.00 u: Auw' Zakken
Avond in 00C'5 .• 25/10 om 23.00 u: Jazz-
optreden in Doc's .

• 201J 0 om 19.00 u: van lekkere cake en
warme choco in het Universitair Sportcen-
trum .• 21/10: van lekkere cake en choco in
het Universitair Sportcentrum.

NFK
• 21110 om 13.15 u: Broodmaaltijd in de
studentenlounge .• 22/ LO om 22.00 u: Fak-
baravond in de Biertuin.

Pedagogische Kring
• 20/10 "Whoops-Iuif" in de Lido .• 21/1 0 om
22.00 u: Pakbaravond in l'Affair,

POlilika
• 21110: Breezer Night in Politika Kaffee.

Romania
• 19/10 om 20.00 u: Film "AS good as it gers"
in MSI 03.18.

Wina
• 21/10 om 21.00 u: Film in de CeJestijnen-
laan 200 L 00.06.·21110 om 22.00 u: Wina-
bar in de RC bar.
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Van Evenstraat 2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FILM Showcase: "Growing up a Girrl!".

experimentele kortfilms en video's met o.a.
Carol Morley en Alix Mumford. in Stuczaal.
Van Evenstraat 2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u FILM Showcase: 'Growing up a Girrll",
experimentele kortfilms en video's met o.a.
Ca rol Morley en Alix Mumford. in Stuczaal.
Van Evenstraat 2d, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.30 u KONSERT FESTIVAL VAN
VLAANDEREN: meesterwerken uit de 20ste
eeuw, in de St-Geertrui-kerk en Geertrui-hol,
Halfmaartstraat. Leuven, ioeg. 400 (-50%
studenten). org. Festival van Vlaanderen.

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR Q-02, toeg. gratis, org.

Cultuurcoördinatie K.U.Leuven.
13.30 u BEZOEK aan de Stelle-brouwerij. org.

LVSV (03/3842474).
19.30 u VORMING avondcursus Esperanto

org. Esperanto 2000 vzw.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Brassed 0[[', in Auditorlurn Zeger

Van Hee (De Valk), org. MLB.
20.00 u KONSERT Het kollektief: tijdens het

openingskonsert worden werken vertolkt van
A. Schönberg, A. Webern en H. Eisler, in het
Oratorïenhol, toeg, 250 BFR (voor studen-
ten), org. C.C. OraLOrïenhof.

VRIJDAG
20.00 u KONSERT Kate Rusby, in hel

Wagehuys, org. CC Leuven.
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en kwiskandidaat.
gevraagd naar een
belangrijk attribuut
van de student in

Leuven, zal ongetwijfeld
de fiets als één van de

mogelijke antwoorden geven. Die fiets
levert de student, naast praktisch ver-
voer, ook een hoop problemen op. Wat
doet een onhandige student bijvoor-
beeld met een gebroken remkabel?
Een evidente oplossing lijkt de fietsen-
maker. Maar in 1995 zette VZW Velo
haar eerste stappen op de Leuvense
fietsenmarkt. Velo (Veilig en Ecolo-
gisch in Leuven Op de fiets) is een
tewerkstellinqsprojekt voor jongeren,
opgestart door KU Leuven, stad Leu-
ven, ACW en de Sociale Raad van de
studenten. Tegelijkertijd verhuurt en
herstelt Velofietsen, terwijl de orga-
nisatie ook een fietsherstelplaats be-
schikbaar stelt, waar de student de
eigen fiets kan repareren. Hiertegen
protesteert VeloPro Europe (VPE),
een beroepsorganisatie die fietsen-
makers in de Benelux verenigt en hun
belangen behartigt. Veto vatte post in
de vuurlinie.

Velo en Leuvense fietsenmakers niet op zelfde golflengte

Recht op de -pedalen

Belangenman voor VPE in Leuven is Koen
Van Eygen. Hij deed ons de grieven van de
Leuvense fietsenmakers aan de hand. Het
weerwerk werd geboden door Ilse Steen,
koördinatrice van VZW Velo, en Toon Mar-
rens, lid van de Raad van Bestuur van dat-
zelfde projekt.

Èen eerste probleem voor de fietsen-
rnakers. volgens Van Bygen. ligt bij de sub-
vidiëring van Velo. De VZW kan beroep
doen op gelden die toegestopt worden door
de KV Leuven. het ACW, het OCMW en d
stad Leuven. Op dil' manier kan hel projekt
overleven. aangezien hel zelf slechts 35 %
van de clgcn kosten kan rekupereren.

Prijzenslag

Dl' fiersenmakersnoemen dele subsi-
dies broodroof; "Velo moet niet de lasten
betalen die een Iictsenmakerbetaalt. zoal
de sociale lasten en normale perseneels-
kosten, Als je geen kosten hebt en geen
winst moet maken, krijg je valse konkur-
rentie. Dan kunnen ze bij Velo onderdelen
aan zeer lage prijzen verkopen, terwijl je
hier de gewone prijs betaalt. Het kan niet
de bedoeling zijn van een tewerkstellings-
projekt om de bestaande tewerkstelling te
bekonkurreren», aldus Van Eygen.

Ilse Steen van Velo weerlegt deze kri-
tiek: «Fietsenmakers denken te weinig aan
het sociale karakter van ons projekt en zien
het te veel vanuit ekonomische hoek. We
gaan dan ook nooit rendabel worden: pak
onze subsidies af en we gaan failliet. Het is
niet de bedoeling dat we winst rnaken.» Dit
sluit aan bij één van de doelstellingen
waarvoor bij aanvang van het Velo-projekt
werd gekozen: goedkoop fietsgebruik voor
de student. Op deze wijze gaat die laatste
ook geen fiets stelen wanneer hij een dure
reparatie niet kan betalen. Om te proberen
de sirkei van fietsendiefstal te doorbreken,
heeft Velo daarom ook een fietsenherstel-
plaats ter beschikk.ing gesteld, waar de
student tegen dernokratische prijzen een
gehavende tweewieler kan oplappen.

Een volgende struikelblok betreft de
kwaliteit van de afgeleverde Velo-fietsen.
VPE heeft bezwaar tegen het ongeschoold
personeel dat er aan werkt. Volgens de fiet-
senmakers komt het gebrek aan een gede-
gen opleiding bij de tewerkgestelde jonge-
ren van Velo de stevigheid en veiligheid
van de [iets niet ten goede. Van Eygen:«Het
is een beetje denigrerend voor ons beroep:
laat ze maar een fiets maken. 't Is eigenlijk
een beetje bezigheidsterapic.»

Velo brengt hier tegen in dat er wel
degelijk gediplomeerd personeel aan het
werk is. Deze geschoolde mensen geven
aan de tijdelijk tewerkgestelden een voor-
bereiding en zorgen op die manier voor
hun doorstroming naar de arbeidsmarkt.

Kwaliteit

Andere twistappels zijn de graveringen
en het inschieten van de kenplaatjes in Velo-
fietsen. De fietsenmakersorganisatie VPE
heeft een onafhankelijke studie laten uit-
voeren waaruit bleek dat deze praktijken de
fiets verzwakken en mogelijk zelfs kader-
breuk veroorzaken. Toon Martens betwijfelt
de juistheid van deze studie: «In Leuven
werden in de loop der jaren 23000 fietsen
gegraveerd, er is geen enkel geval van
kaderbreuk bekend. Dit is een statistisch
gegeven.»

Desondanks vinden Velo en VPE het
beiden een goede oplossing om het systeem
van graveren te verlaten. Volgens Ilse Steen
van VELO zou dat een hoop werk besparen.
Zo kan bet Iabneksnurnrner aangebracht op
het frame van de fiets, zorgen voor de no-

veerde fietsen belanden bij Velo. De orga-
nisatie staat erop elke fiets, die voor verhu-
ring de deur uitgaat, te merken. Gevolg:
fietsen die tweemaal gegraveerd zijn. De
VPE is niet opgezet met zulke praktijken.
Koen Van Eygen spreekt daarom ook van
"gelegaliseerde heling". Met deze aanklacht
stapte VPE zelfs naar de Raad van State, die
in deze nog geen uitspraak heeft gedaan.
Van Eygen argumenteert dat de fietsen van
de rechtmatige eigenaars worden atgeno-
men aangezien men onvoldoende inspan-
ningen levert om de fietsen binnen de zes
maanden terug te bezorgen.

Velo van haar kant ziet in de werkwij-
ze van de politie geen problemen en heeft
het over "het opruimen van fietsen die
anders het stadsbeeld zouden ontsieren».
Bovendien is het ook de bedoeling van Velo
om fietsen te recycleren. Toch heeft Koen
Neyens van het Sic (Sensibiliserings- en
Informatiecentrum Milieu & Mobiliteit) zijn
bedenkingen. Volgens hem is de drempel te
hoog om de verloren gewaande fiets op te
halen. Een eerste obstakel voor de student,
zonder fiets, -Îi de afstand. De terreinen waar
de Leuvense politie de fietsen stockeert,

kers, zodat ook zij bij het projekt betrokken
worden. De fietsen worden dan verkocht
als goedkope tweedehandsfietsen."

Ilse Steen argumenteert daartegen dat
zo'n werkwijze voorbijgaat aan één van de
centrale' doelstellingen van Velo. Die luidt
dat studenten goedkoop aan een fiets ge-
bolpen moeten worden. Volgens haar zul-
len de fietsenmakers altijd te duur blijven.
Bovendien vertelt IIseJ:Jat Velo herhaalde-
lijk heeft geprobeerd kan takt te leggen met
VPE. Het is volgens haar pas sinds VPE met
de klacht over gele~liseerde heling naar de
Raad van State is gest<}:pt,dat VPE daad-
werkelijk over de brug kwam.~
Koophandel

Nu zijn Velo en VPE het niet op alle
vlakken oneens met elkaar. Beide partijen
denken dat het op touw zetten van overleg
tussen bet tewerkstellingsprojekt en de fiet-
senmakersorganisatie een stap in de goede
richting zou zijn. Ilse Steen: "Volgens mij
ligt het grote probleem bij de onwetendheid
die er heerst bij beide partijen." Die onwe-
tendheid blijkt ook uit het probleem rond

dige identifikatie en herkenbaarheid van
elke tweewieler. De politie van Leuven is
echter niet zo'n voorstander van dit alter-
natief. Zij vinden dat de fabrikagenummers
zijn aangebracht op de meest onmogelijke
plaatsen van de fiets. De politie blijft dus
voorstander van het graveren. En aange-
zien de politie het laatste woord heeft ...

Heling

Maar graveringen hebben niet alleen te
maken met kwaliteit. Ze vormen voor de
fietsenmakers ook de aanleiding om te
spreken over "gelegaliseerde heling". Het is
een feit dat de Leuvense politie fietsen
meeneemt die achtergelaten worden of
verkeerd gestald zijn. De tweewielers die de
politie meeneemt, worden gestockeerd op
de Philipsterreinen. Als de fietsen na zes
maanden niet worden opgehaald, worden
ze automatisch eigendom van de stad Leu-
ven, krachtens een Koninklijk Besluit van
1972. Aangezien de stad Leuven partner is
in het tewerkstellingsprojekt, vindt de stad
bij VZW Velo een bestemming voor de niet-
opgehaalde fietsen.

Daardoor gebeurt het dat reeds gegra-

bevinden zich aan de Parkpoort, net buiten
de Leuvense Ring. In de ogen van veel
studenten is deze wandeling net iets teveel.
Maar de belangrijkste reden voor het niet-
afhalen, volgens Nevens, is de angst voor
boetes. Vaak denkt de student dat hij bij het
ophalen van zijn fiets een boete zal voorge-
schoteld krijgen. Maar boetes bij ophaling
van de fiets zijn er niet. Dat bevestigde de
Leuvense politie.

Inspraak

De meeste wrijvingen tussen Velo en
de fietsenmakers lijken vooral hun oorzaak
te vinden bij de oprichting van Velo. Van
Eygen:«lk heb bij de oprichting persoonlijk
veel moeite gedaan om de fietsenmakers
ook een stem te geven. Toch is alles langs
ons heen gebeurd. Als de oprichters een
beetje opener waren geweest, denk ik dat
ze de fietsenmakers wel hadden kunnen
overtuigen van hun opzet.» Hierbij haalde
Van Eygen het Nederlandse voorbeeld aan:
"Alles werkt daar net het zelfde, met subsi-
dies, tewerkstelling enzovoort, alleen de
laatste stap is anders. De piekfijn opgelapte
fietsen worden verkocht aan de fietsenma-

een andere doelstelling van Velo: "Velo ver-
buurt alleen maar [ietsen aan studenten,
personeel van de verschillende partners en
sociale organisaties met tijdelijke dienstkon-
irakten. We zijn daar heel streng in. Wan-
neer er al eens iemand onrechtmatig op
een fiets van Velo rondrijdt, is dat een uit-
zondering die door de mazen van het net is
geglipt," aldus Ilse Steen.

Koen Van Eygen maakt de bemerking
dat deze- doelstelling van Velo gemakkelijk
doorbroken wordt: «Onlangs kwam een
vijftienjarige jongen een Velo-fiets bij me
laten herstellen. Toen ik hem vroeg hoe hij
daaraan kwam, antwoordde hij me dat je
die fietsen zomaar kan krijgen.»

Hieruit blijkt dat overleg een goede,
misschien zelfs broodnodige oplossing biedt
voor deze lietsenstrijd. IIse Steen wist dat
de heer Leekerts. voorzitter van de Kamer
van Koophandel. die ook in de Raad van
Bestuur van Velo zit. vage plannen koestert
om het overleg tussen beiden te organise-
ren. Zolang de Iietskaders niet doormidden-
breken lijkt de Leuvense student er alvast
weinig last van te ondervinden.

Stijn Bovy
Stijn Gevaert

-

AnI

O(

bestaa
den de
matisc
verzat
lijke v
geftoo,
tekent
belani
toekot
onder
merd,
verhai

Sinds
staansr
is het i1

rninirm
bij de,
een rOl

Lieve I
bestaa
vij Ieru
verdn.
vooral
verani
gezins
gen ve
OCM~
kiezer
enkel,
beleid

1<
begelt
woon
wone
tee vc
dernis
jaar S
Hoge:
werd
de ju:
het ir
een"
Akad
vraag
echte
Am\'<
de oj
volgt
dien
het d
voor
tusse
slissu
van.

16 Jaargang 25 nr. 5 dd. 19 oktober 1998 '* V9tO


