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Radio Scorpio Sociale Raad

Wildgroei in post-akademische vormingen zorgt voor onzekerheid en willekeur

Hall milioen voor een masleropleiding aan
oor een opleiding Master of
Laws in European and Inter-
national Taxation aan de KU

Leuven betaalt u een stevige 13,500
euro. Deze masteropleiding is inhou-
delijk nochtans sterk te vergelijken
met een Voortgezette Akademische
Opleiding (VAO) waarvoor volgens
het recentste Onderwijsdekreet 10
maximum 203.760 frank mag ge-
vraagd worden. Dat het mogelijk is
om VAO's te 'verkappen' tot peper-
dure post-akademische vormingen, is
volgens de reqerinqskommissaris van
de minister van onderwijs Jos Bos-
mans te wijten aan het komplete ge-
brek aan regelgeving die de wildgroei

ropleidin-

Dat de wildgroei in opleidingen na het be-
eindigen van een gewone basisopleiding
voor problemen zorgt, is niet nieuw. In het
zéér uitgebreide landschap van dergelijke
opleidingen zijn er twee 'rassen'. Aan de
ene kant heb je de VAO's, post-akaderni-
sche opleidingen die als een verlengde van
de basisopleiding kunnen worden be-
schouwd. Deze vormingen worden strikt
gekontroleerd door de Akademische Raad
van de universiteit en zijn ook onderwor-
pen aan het onderwijsdekreet. Voorbeelden
van dergelijke VAO's zijn kulturele studies,
fiskaliteit, sportmanagement enzovoort.
Aan de andere kant is er de Post-Akaderni-
sche Vorming (PAV) die zich vertakt in een
brede waaier van studiedagen, lezingen-
reeksen en een aantal masteropleidingen.
Hun aantal is zowel aan hogescholen als
universiteiten amper bij te houden en de
kontrole erop is kwasi onbestaande.

Hevig

Zowel de VAO's als de PAV's - en
vooral deze - geven aanleiding tot dubbel-
zinnigheid en onzekerheid. De studenten-
beweging heeft de evolutie van deze oplei-
dingen steeds met argusogen gevolgd.

De geschiedenis van de VAO's begint
eind 1994. Minister van Onderwijs Luc Van
den Bossche (SP) besliste toen om de sub-
sidiëring van de VAO's stop te zetten om
een wildgroei te beletten. De uniefs kregen
wel nog jaarlijks een forfaitair bedrag voor
de VAO-finandering. Bij een dekreetwijzi-
ging kregen de universiteiten bovendien de
mogelijkheid om zeil de hoogte van het
inschrijvingsgeld te bepalen. Hevig studen-
tenprotest was toen het gevolg. De studen-
ten, vertegenwoordigd door de Vereniging
van Vlaamse Studenten (VVS) sleepten het
dekreet voor het Arbitragehof. Het Hof
oordeelde dat de dekreetwijziging niet vol-
doende stipuleerde onder welke omstandig-
heden een verhoging van het inschrijvings-

Aangezien er iets te verdienen valt met het inrichten van een masterprogramma. besloot Veto zijn eigen
master op te starten. Wat had u gedacht van een opleiding hacken onder supervisie van onze eigen
DTP'ers? De noodzakelijke basiskennis om daarvoor in aanmerking te komen vindt u in ons middel-
punt. Gelieve alvast uw half miljoen klaar te houden. (foto Bart De Keuster)

e KD Leuven
geld verantwoord was en dat een
bovengrens voor het toegangsgeld ontbrak.

De universiteiten wilden tegemoet ko-
men aan het arrest en bereidden een amen-
dement op het dekreet voor. Daarin legden
de universiteiten zich een rnaxifnurngren
op van driehonderdduizend frank. Dit
motiveerden zij door te verwijzen naar de
"bijzondere kosten" van de VAO's. Ook
zouden volgens de uniefs "duurdere oplei-
dingen meer appeleren aan een internatio-
naal (lees: Amerikaans) publiek dat ver-
trouwd is met zulke bedragen." De studen-.
ten protesteerden [el. VVS diende in de
werkgroep van de Vlaamse Onderwijsraad
ook een amendement in waarin zij stelden
dat voor élke universitaire opleiding ten
hoogste achttienduizend frank mag ge-
vraagd worden. In haar motivatie van het
amendement schreef VVS: HEen basisdiplo-
ma dient nog steeds voldoende te zijn.
Maar helaas zijn de VAO's een maatschap-
pelijke realiteit en iedereen die zo'n oplei-
ding wil volgen moet dat ook kunnen, on-
geacht zijn maatschappelijke achtergrond."

Sprokkelt

Het nieuwe onderwijsdekreet van 10
maan 1999 volgde echter het standpunt
van de universiteiten. Het is nu perfekt mo-
gelijk hogere inschrijvingsgelden te vragen
voor VAO's, tot een plafond van 203.760
frank. Er werd ook vastgelegd onder welke
voorwaarden een verhoogd inschrijvings-
gele mag worden geheven. Konkreet komt
dit erop neer dat VAO's die men volgens de
nieuwe voorwaarden als gespecialiseerd be-
schouwt. voortaan aan flinke prijsstijgingen
onderworpen kunnen worden. Het gaat om
opleidingen met een 'internationale uitstra-
ling'. Voor de andere, gewone VAO's moet
het normale inschrijvingsbedrag gevraagd
worden.

Zes VAO's vragen op dit ogenblik een
verhoogd inschrijvingsgeld. Daar zijn on-
dermeer bij: Master of Laws (204.000
[rank) en Master in European Criminology
(162.000 frank). De vraag is nu welke

vervolg op p. 2

Uiterst betwistbare financiering VAO's
Volgens het Onderwijsdekreet 10 kan voor sommige Voortgezette Akademische Opleidingen een verhoogd inschrijvingsgeld gevraagd
worden. Tegelijkertijd ontvangt de KV Leuven een subsidie van de Vlaamse overheid. De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko) heeft hier sterke bedenkingen bij. Er is immers sprake van een dubbele financiering.

De overheid geeft een vast bedrag aan alle universiteiten samen. Hoeveel van dat bedrag naar de KV Leuven gaat, wordt bepaald
door het aantal gediplomeerden in de VAO's. Toon Boon, juridisch adviseur van het rektoraat, geeft toe dat er een kontradiktie in het
systeem zit. Boon: "Hoe meer VAO's en hoe meer gediplomeerden een universiteit heeft, hoe meer middelen ze via die portefeuille naar
zich toe kan trekken ten nadele van andere universiteiten. Hoe meer gediplomeerden, hoe beperkter dat de financiering per gediplomeer-
de natuurlijk is."

De universiteiten vinden dat ze door dit systeem te weinig middelen krijgen om hun VAO-opleidingen te organiseren. Vandaar dat ze
hun toevlucht nemen tot soms drastische verhogingen van het inschrijvingsgeld. Loko heeft zich altijd met klem verzet tegen deze gang
van zaken. De mogelijkheid is reëel dat bet inschrijvingsgeld van steeds meer VAO's sterk zal stijgen zodat het onbetaalbaar wordt voor
het gros van de studenten.

(bd)



Master
vervolg van p. I

VAO's een internationale uitstraling heb-
ben. Onder andere op vraag van de studen-
ten richtte de Akademische Raad van de
KU Leuven een ekspertenkommissie op om
de VAO's door te lichten op hun internatio-
naal prestige. Hun bevindingen brachten
niet veel duidelijkheid: het feit dat pro-
gramma's in het Engels worden gedoceerd
en veel aantrek hebben bij buitenlanders,
kan forse inschrijvingsgelden van 200.000
frank verantwoorden. Met dergelijke vage
maatstaven kan praktisch elke VAO 'gepro-
moveerd' worden naar een hogere prijs-
klasse.

Bij de opleidingen die geklasseerd wor-
den onder de noemer Post-Akadernische en
Hogeschoolvorming is, zoals reeds gezegd,
de onduidelijkheid nog groter. Er bestaat
hieromtrent geen enkele regelgeving. De
universiteiten en hogescholen kunnen vol-
ledig autonoom optreden Het komt er in de
praktijk eigenlijk op neer dat ieder die zin
heeft om aan de KU Leuven een master-
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opleiding in te richten een aanvraag doet
bij de Akademische Raad, een mooie
brochure uitgeeft en een aantal proffen
bijeensprokkelt om les te geven over een
liefst goed in de markt liggend onderwerp.

Grote vraag is welke opleidingen nu
precies onder de noemer PAV vallen - en
waarvoor dus veel geld kan gevraagd wor-
den omdat geen enkel dekreet hier een
grens stelt. Er is geen sluitend antwoord
aangezien er geen criteria zijn die een
duidelijk onderscheid tussen VAO's en
PAV's maken. Een gevolg hiervan is dat in
de praktijk de mogelijkheid bestaat om van
een opleiding die een uitgebreider en ge-
specialiseerder voortzetting is van een basis-
opleiding - en dus een VAO is - een dure
master-opleiding te fabriceren. Moeilijk is
dat niet. De inrichter in kwestie hoeft ge-
woon aan te kondigen dat zijn eksklusieve
opleiding bestemd is voor hooggespedali-
seerde mensen uit de bedrijfswereld en van
de overheid. Maar in feite kunnen ook pas
afgestudeerde studenten - met heel rijke
ouders wel te verstaan - deze opleidingen
volgen. Bovendien bieden deze opleidingen
interessante aanvulling op hetgeen waarin
een licentiaatstudent zich al heeft gespecia-
liseerd, en geven ze op die manier meer
kansen op de arbeidsmarkt. De regerings-
kommissaris van de minister van Onder-
wijs, Jos Bosmans. vindt deze opleiding
eigenlijk verkapte VAO's: "Het gaat hier om
masteropleidingen die in de praktijk de-
zelfde inhoud dekken als een VAO."

Aapt

Een voorbeeld van een dubieuze PAV
vinden we in de Leuvense rechtsfakulteit.
Professor Frans Van Istendael (fiskaal recht
en huidige dekaan van de rcchtsfakulteit)
vroeg in januari 1999 de toestemming aan
de Akademische Raad om een Mastcr in
European and International Taxation in te
richten. In de schriftelijke voorstelling van
de opleiding worden een aantal doelgroe-
pen van studenten beschreven. Maar niet
alleen mensen uit de beroepspraktijk en de

Alle lczcrsreakries 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 VCI{1behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studenten-jaktualireit. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen re 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. D'e redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Asielbeleid
In het artikel 'Nieuw asielbeleid trekt oude
lijnen door' staat als mijn mening te lezen:
"Ik vind dit een schabouwelijk beleid. Men
trekt de lijnen van het verleden gewoon

door. De mensen beginnen te voelen dat de
regerint niet weet wat ze doet met vreem-
delingen; Van zo'n beleid krijgen de men-
sen schrik." Deze passage werd ten onrech-
te als1l1ijn mening in Veto afgedrukt.

Marie-Claire Foblets,
proJessor Vreemdelingenrech t

belastingsadministratie worden beoogd, ook
"post-graduaat studenten en doktoraatstu-
den ten die een tesis schrijven of die hun
studies willen verder zetten met een gron-
dige specialisatie in het fiskaal recht."
Bovendien volstaat een licentiaatsdiploma
in de rechten en wordt van de kandidaten
in het algemeen verwacht door studie of
praktijk "een algemene achtergrond in de
basisdomeinen van de fiskaliteit te hebben..
genoten." De kursussen beogen, volgens de
brochure, een grondige inwerking in het
Europees fiskaal recht en de bijhorende
problematiek. Voor een student die in het
huidige Europa een fiskalist van betekenis
wil zijn, kan zo'n master dus ferm van pas
komen.

Het ontbreken van regels en grenzen
zorgt ervoor dat de inschrijvingsgelden voor
vele PAV's wel eens uit de pan kunnen
swingen. Professor Van Istendael vraagt
voor zijn masteropleiding 600.000 frank,
waarborg inbegrepen. Regeringskommissa-

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

_Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag t/m vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21

ris Jos Bosmans: "Vanuit demokratiserings-
oogpunt is het niet wenselijk dat masters
met zulke hoge inschrijvingsgelden blijven
bestaan. Men aapt hier gewoon het Ameri-
kaans systeem na. Amerikanen hebben
meer vertrouwen in een dure opleiding. Ik
vind het niet gezond als men zich op die
manier internationaal wil profileren." Vol-
gens Professor Mark Debrock, koördinator
onderwijsbeleid KU Leuven, staat hier de
deur open voor willekeur en winstbejag.
Debrock: "We moeten evolueren naar gren-
zen aan de inschrijvingsgelden van PAV's
voor eigen studenten, zonder beroepserva-
ring." Wel wijst Debrock erop dat het inter-
nationaal prestige van die opleidingen een
manier is van de unief om zich konkurren-
tieel op te stellen. Toch moet volgens de
onderwijskoördinator gewaakt worden over
de kwaliteitsnormen.

Bart De Schrijver
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Radio Scorpio heeft het druk

Hippies in de elher
enige tijd geleden was Radioc:: Scorpio ten dode opgeschreven.

De recente fuiven en de steun
van een Franse VZW gaven de Leu-
vense studentenradio een stevig duw-
tje in de rug. Een volledig nieuwe
ploeg vrijwilligers staat klaar om de
draad weer op te nemen. Vanaf deze
week start het nieuwe programma
'Druk in Leuven'.

Radio Scorpio werd in een tijd van talrijke
betogingen en hippies opgericht als reaktie
op de vele kommersiële zenders die hun
kop opstaken. Die verwijderden zich van de
oorspronkelijke bedoeling: de lokale bevol-
king plezieren met leuke muziek en lokaal
nieuws. Scorpio (socio-culturele organisatie
voor regionale, pluralistische informatie
overdracht) koos dan ook om de niet-kom-
mersiële weg op te gaan en reklame defini-
tief af te wijzen. Deze radio, illegaal opge-
start door een paar revolutionare studen-
ten, overleefde door zijn alternatieve fuiven
en gewetensbezwaarden. Dit waren man-
nen die in plaats van hun militaire dienst-
plicht te vervullen op de radio kwamen
helpen.

Scorpio kende sukses als de alternatie-
ve radio van Leuven. Toch bleef het bij

naambekendheid, want na over zijn hoog-
tepunt heen te zijn schoten maar weinig
trouwe luisteraars over. Ook werden de fui-

Een aantal vrijwilligers namen toen het
boeltje in handen en probeerden geld los te
krijgen door aan een Europees projekt deel
te nemen. Scorpio produceerde reportages
voor andere zenders en zo kwam de wer-
king van de radio stilaan weer op gang.
Ook de fuiven eerder dit akademiejaar wa-
ren een groot sukses. In het kader van de
heropleving van Scorpio werden onder-
meer vrijwilligers aangesproken die mee

ven die de enige bron van inkomsten wa-
ren voor Scorpio almaar schaarser. Ander-
half jaar geleden wou men dan ook een
punt zetten achter de zaak.

willen wèThen met het nieuwe programma
'Druk in Leuven'.

'Druk in Leuven' zal van maandag tot
en met donderdag telkens tussen 18 en 19

uur uitgezonden worden op de zender J 06
FM. Elke dag wordt een kort overzicht van
het binnenlands en buitenlands nieuw
gegeven, gevolgd door het item van de dag.
Maandag wordt dat het kultuuruurtje.
Hierin worden de laatste films kort bespro-
ken, video's, optredens en alles wat met
muziek te maken heeft. Ook wordt er aan-
dacht geschonken aan het internationaal
karakter van onze studentenstad. Op dins-
dag volgt na het nieuws 'De andere we-
reld'. Daarin komen buitenlandse studenten
aan bod en alles wat anderstalig of niet- .
Leuvens is. Het fakulteitnieuws wordt op
donderdag uitgezonden. Dan weet iedereen
wat zijn fakulteit die dag organiseert of hoe
de verkiezingen zijn verlopen. Ook de 24-
uren loop krijgt hier zijn plaatsje.

De overige dá'gen van de week zijn ge-
vuld met andere programma's - die steeds
een tweede ma~1 worden uitgezonden voor
wie zijn Iavorief'prograrnma gemist heeft.
Zo is er voor de jazzliefhebbers op woens-
dagavond van 19 tot 20"uur 'Up Your Jazz'
met muziek en leuke weétj~s. De filmfana-
ten komen dinsdag aan hun trekken met
'Camera Obscura', een programma boorde-
vol filrnnieuws en prijsvragen waarbij Iilm-
tickets te winnen zijn.

Carotine Leysen

Radio Scorpio 106 FM op de Naamsestraat 96
zoekt nog een radiotechnikus en een computer-
programmeur. Voor meer info kan je terecht bij
Eppo Dehaes, tel: 016/23.29.74.

KU Leuven viert volgend jaar 575-ste
verjaardag

Vier pinUes de man
lsof er niet genoeg gefeest zal
worden in het nieuwe millenni-
um, viert de KV Leuven in het

akademie jaar 2000-2001 ook nog
eens haar 575-ste verjaardag. De
spetterende aktiviteiten en hoogdra-
vende ambities die op het programma
staan, werden onlangs toegelicht op
een perskonferentie, waar onderande-
re rektor André Oosterlinck en burge-
meester Louis Tobback aanwezig wa-
ren.

In zijn inleiding benadrukt de rektor de drie
hoofddoelstellingen van de universiteit, na-
melijk onderwijs, onderzoek en weten-
schappelijke en maatschappelijke dienstver-
lening. Volgens recent sijferrnateriaal be-
hoort de KU Leuven bij de top tien van de
Europese universiteiten. Burgemeester Tob-
back erkent dat in een wereld waarin ste-
den steeds belangrijker worden, Leuven
slechts één troef heeft, met name haar uni-
versiteit. Hij ziet een rol voor de KU Leu-
ven als kwaliteitsuniversiteit van België.

Geel

Het feest jaar wordt ingeluid op twee
februari 2000, het patroonsfeest van de KU
Leuven, waar de eredoktoraten worden uit-
gereikt. Dezelfde dag gaat ook een kongres
door over de invloed van universiteiten op
het sociale, ekonomische en kulturele leven
van de steden waarin ze gevestigd zijn. Dit
zal gebeuren in het kader van de Coimbra-
groep, een genootschap van universiteiten
in Europa. Terzelfdertijd zal de stad Leuven
de burgemeesters van de Coimbra-steden
uitnodigen om met hen een open debat aan
te gaan. Een tweede grote dag wordt 31
maart waar, samen met de inhuldiging van
het Groot Begijnhof als werelderfgoed. ook
de première zal plaatsvinden van het
"Redentiner Osterspiel", een paasspel in
Middelnederduits dat wegens zijn gedurfd
karakter nooit eerder werd opgevoerd.
Honderden studenten zullen duivels, enge-
len en ook gewone mensen uitbeelden in

een show vol verbluffende special effeas. Op
13 mei volgt een algemene opendeurdag.

De eerste week van het akademiejaar
2000-2001 zal in het teken van de verjaar-
dag van de unief staan, zodat de studenten
ook kunnen meefeesten. Een hele week
lang zal Leuven door de universiteit bezet
worden onder het motto "de stad van de
universiteit". Eén van de meest hilarische
van alle stunts is de mega-kantus met bei-
aardbegeleiding op het Ladeuzeplein. De
stad stemt toe mits twee beperkingen in
acht worden gehouden: om half negen
moet de kantus gedaan zijn, en het aantal
konsumpties wordt beperkt tot vier per
persoon. De Alma Maler blijft vervolgens
verder feesten met studiedagen, konserten.
projekten en dies meer. Ithaka bijvoorbeeld,
hel beeldende kunstenprojekt van Kultuur-
raad (geleding van Loko) waarin telkens
een ander stuk van de stad wordt belicht,
zal in 2001 hedendaagse kunstenaars kon-
fronteren met de veelheid aan universitaire
gebouwen.

In april 2001 wordt de studentenbewe-
ging in de bloemen gezet. Ter gelegenheid
van de verjaardag van Kringraad - de ge-
leding van die zich bezig houdt met onder-
wijsmateries - zal de Leuvense overkoepe-
lende kringorganisatie een denkdag houden
rond 'de rol van de studentenbeweging aan
de universiteit van morgen'. Men hoopt het
feest jaar te kunnen afsluiten met de inhul-
diging op 27 september 2001 van het ver-
nieuwde Arenberginstituut - 'de Vooruit
van Leuven' -, waarin het Stuc zijn intrek
zal nemen. De bouwaanvraag voor de ver-
nieuwingswerken is intussen goedgekeurd.

Verbroedering

Burgemeester Tobback zou willen dat
het feest jaar de stad meer zou nalaten dan
vijfentwintig jaar geleden, toen de universi-
teit de stad 'Ponske'. het beeldje op het
Pochplein. schonk. Hij hoopt dat de feeste-
lijkheden Leuven een kans zullen bieden
om zichzelf te herdefiniëren. Vandaar ook
zijn interesse om de band tussen de ver-
schillende steden van de Coirnbra-groep

aan te halen en een blijvende samenwer-
king op poten te zetten. Tenslotte wisten
burgemeester en rektor trots te melden dat,
dertig jaar na de scheiding, de banden met
de Université Catholique de Louvain zullen
worden aangehaald. Ook de Stad Leuven
werd bereid gevonden om te verbroederen
met Ottignies-Louvain la Neuve. Het is en-
kel nog wachten op de gemeenteraad van

-
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Ottignies. Burgemeester Tobback waar-
schuwde nogmaals voor het ieder-dorp-zijn-
universiteit-syndroom en de kerktorenmenta-
liteit van de Vlaming. Iedereen naar de KU
Leuven dus: het belooft weer een jaar vol
slapeloze nachten te worden voor de inwo-
ners van deze stad.

Matthieu Van Steenkiste

•
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Onderwijs en vluchtelingen: een diepe kloof

OCMW ,remt onderwijs vluchtelingen af
1) eze weken worden kursussen

aangekocht, de eerste lessen
gevolgd en met volle teugen ge-

profiteerd van ons nog zalig rustig
studentenbestaan. Recht op onderwijs,
zogenaamd verworven en vanzelfspre-
kend, wordt gewaarborgd door onze
grondwet en tal van internationale
verdragen. Wij vroegen ons af of ook
vluchtelingen van dit recht kunnen
genieten.

Onderwijs is een grondrecht, wat impliceert
dat het als een fundamenteel recht van elke
persoon gegarandeerd wordt. Maar voor
vreemdelingen blijkt dit niet 70 logisch te
zijn. Wanneer je je inschrijft aan een
universiteit is het bezit van diploma's en
getuigschriften onmisbaar. Voor vluchtelin-
gen is het voorleggen van dergelijke doku-
Inenten absoluut geen evidentie. Mevrouw
Dcloddcrc, die de administratie verzorgt
van het internationaal studentenbcleid.
vertrouwde ons toe dat de KU Leuven hier
soms een handje toesteekt. Zo werd een
vluchteling aanvaard die enkel l'en oude
studentenkaart als bewijs van zijn studie-
verleden kon voorleggen. De officiële diplo-
ma's waren niet meer te verkrijgen in het
land van herkomst. Toch blijven ook taal-
proeven en het aanvragen van een studie-
beurs grote drempels voor vluchtelingen.

Om de regeling met betrekking tot ,tu-
derende vluchtelingen in
ons land te begrijpen, moet
er allereerst een onder-
scheid gemaakt worden
tussen enerzijds de vluch-
telingen aan het lager en
sekundair onderwijs en
anderzijds de vluchtelingen
aan het hoger onderwijs.

Vluthtelingl'l1 in hel
lager en sek undair onder-
wijs hunnen hier naar
school gaan. Ook kinderen
van sans-papiers kunnen
in België lessen volgen
zonder door de school
verklikt te worden aan de

Dienst Vreemdelingenzaken of de Rijks-
wacht. Zij vallen onder de leerplicht. Aan
dit studeren wordt echter geen verblijfsver-
gunning gekoppeld. Vluchtelingen in bet
hoger onderwijs kunnen onder bepaalde
voorwaarden een verblijfsrecht krijgen
doordat ze hier studeren. Maar niet ieder-
een kan hier zomaar studeren. Je moet
aanvaard worden door de instelling. Het
dokument van aanvaarding dient als grond-
slag om een verblijfsvergunning te verkrij-
gen.

Onderscheid
Deze tweeledige, tegengestelde regeling

kan bizarre gevolgen hebben. Puur hypo-
tetisch: een 17-jarig kind van zonder papie-
ren gaat hier naar school en slaagt in het
sekundair onderwijs. Nu wil hij of zij naar
de unief. Dal kan enkel en alleen indien de
instelling de student aanvaardt. Er is geen
regeling voor sans-papiers die buiten de
leerplicht vallen en toch willen studeren.

Normaal gezien aanvaardt de KU Leu-
ven een student die een bewijs kan leveren
dat hij of zij in het thuisland lessen volgde
aan de unief. Daarnaast moet de student
kunnen aantonen dal hij of zij 'bestaat' in
ons land. Een vluchteling die geen stappen
onderneemt om erkend te worden, valt dan
door de mazen va n het onderwijsneL. Pro-
fessor Van Gerven (koördinator studenten-
beleid KU Leuven) is er niet over te spre-
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ken dat er hieromtrent geen instrukties van
de overheid bestaan: "Ik denk dat deze situ-
atie ingebakken is in het ganse beleid om-
trent de vluchtelingen. Een illegaal is er
niet en kan dus niet studeren. Misschien
moet men een wachtkamerstatuut ontwer-
pen: vooraleer je kandidaat-politiek vluch-
teling bent, moet je lange tijd wachten in
een groot voorgeborgte. Voor deze mensen
bestaat er geen enkele regeling. Ook ik ben
eisende partij. Men moet snel richtlijnen
geven ook al gaat het slechts om een min-
derheid. Nu kunnen we enkel in uitzonder-
lijke gevallen à la carte oplossingen bieden,
op basis van gezond verstand."

OCMW

Maar zelfs indien iemand tracht erkend
te worden als politiek vluchteling en een
onderwijsinstelling hem aanvaardt. worden
zijn problemen daarmee niet beëindigd. De
KU Leuven kan namelijk geen kandidaat-
politiek vluchteling inschrijven zonder de
instemming van het OCMW, dat instaat
voor de financiële hulp aan deze vluchrc-
ling. Het OCMW motiveert deze weigering
onder het mom dat deze 'vreemde' studcri-
te"n zich zo snel mogelijk moeten integreren
en geld verdienen. Professor Van Gerven is

niet akkoord met deze regeling: "De kandi-
daat-politiek vluchteling ontvangt toelagen
van het OCMW. Hier geldt meestal de
restriktie dat zij niet kunnen of mogen
werken of hun steun vervalt. Dit impliceert
dus dat deze mensen tijd hebben. Het
OCMW gaat niet akkoord dat men deze tijd
besteedt aan onderwijs. Waarschijnlijk is
hier nog nooit lang over nagedacht. Het
gaat uiteraard om een minderheid die bij de
unief aanklopt. Een tweetal keer hebben
we suksesvol onderhandeld met het
OCMW en werd er ad hoc een oplossing
gevonden." Ook advokate en 'vluchtelin-
geneksperr' Miep Grauwels heeft kritiek op
het OCMW-beleid: "Juridisch moet het
OCMW enkel steun verlenen, zodat de
vluchteling een menswaardig bestaan kan
leiden. In$lien een student-vluchteling
redelijke kans op slagen heeft en indien de
kosten van het studieprojekt niet buiten-
sporig 1.Î~n, heeft de kandidaat-vluchteling
volgens de rechtsleer van Professor
Seynaeve, professor in het personen- en
[amilierecht, re~h.t OP een extra steun." In
de praktijk i~ dit niet 70 voor de hand
liggend. Zij herinnert zich een zaak waarin
een kandidaat-politiek vluchtelinge een
extra bijdrage vroeg om aan de unief te
studeren. Miep Grauwcls: "Uiteindelijk
hebben we gelijk gekregen voor de recht-
bank, maar hel ging er leer hard aan toe.
Het tegenargument van het OCMW was dat
Lij onmiddellijk geld moest verdienen."

Nathalie Van Leuven

Een rondje mei herbruikbare bekers
De fuif van de sociale sektor op het Van Datekollege tijdens de eerste lesweek gal' het al
aan: dl' recyclagebekers worden een hype. De vroegere wegwerpbekers hebben hun tijd
gehad. Ze zijn niet herbruikbaar, evenmin op een rendabele wijze recycleerbaar en dus té
belastend voor het milieu.

De studentenvereniging klopte met het idee van de herbruikbare bekers aan bij de
stad Leuven. Na een kleine rondvraag bleek er heel Wilt interesse voor te bestaan. De stad,
Studentenvoorzieningen en Alma sloegen de handen in elkaar en investeerden samen een
half miljoen. Daarmee werden een kleine 10.000 bekers van 25 centiliter en 3600 bekers
van 20 centiliter aangekocht met daarbovenop nog eens vijf spandoeken, 2500 alliches en
200 keukenhanddoeken die de uitleners moeten aansporen om de bekers proper terug te

bezorgen.
AI dit materiaal kan uitgeleend worden bij de vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven,

Brusselsestraat 61a. De eerste keer dat deze bekers hun deugdelijkheid kunnen bewijzen
is op de 24-urcnloop van Sportraad op 26 en 27 oktober. Laat het niet op een rondje
meer of minder aankomen!

•
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werd toen gesnoeid waar het maar mogelijk
was. Voor studenten betekende dit hogere
inschrijvingsgelden, lagere beurzen, beper-
king van de sociale voorzieningen en een
numerus clausus. Dit alles moest dertien
miljard opleveren. In Leuven kwam er om-
wille van de ernst van de situatie een her-
eniging van de kringen onder de naam
Loko. Na maanden van massale betogingen,
stakingen en andere akties was dil zowat
het enige positieve resultaat want her-
nieuwde plannen spraken van 22 miljard
besparingen. Minister van onderwijs Coens
voerde een verdeel- en heerspolitiek door
geen enkele universiteit dezelfde besparin-
gen op te leggen en akademische overheid
en studenten tegen elkaar op te zetten.
Hoewel de meesi"suksesvolle rektoraatsbe-
zettingen, de meest gedreven speeches en
de origineelste akties waarschijnlijk uit deze
periode daterert is het uiteindelijke bilan
van deze jaren voor de studenten eerder
negatief. Een groot deel van de besparingen
zijn effektief doorgevoerd en het is maar de
vraag of de toegevingen die gebeurd zijn
niet al op voorhand ingekalkuleerd waren
om de studentenbeweging achteraf mee te
kunnen sussen.

Ondanks de ontgoocheling bleef Sora
ook na deze jaren aktief. Zo is de vluchte-
lingenproblematiek nooit van agenda ver-
dwenen, en elk jaar wordt aktie gevoerd te-
gen sociale onrechtvaardigheid. Toch haalt
het overgrote deel van de aktiviteiten de
pers niet meer. Naast de reeds aangehaalde
redenen speelt hier ook de 'professionali-
sering' mee. Steeds meer werken leden van
Sora zich volledig in bepaalde dossiers in
om zo het maximale rendement Uil het me-
debeheer te halen. Naast het feit dat dit vrij
veel tijd vraagt, zijn de realisaties dikwijls
zo technisch dat de doorsneestudent er eer-
der de schouders voor ophaalt. Nu is spe-
cialisering ook bij de kringen een kenmerk
geworden, maar toch is er het risiko dat het
kontakt met de achterban in gevaar is.

•

Sociale Raad wordt vijfendertig

ehe Guevara als lichtend voorbeeld
~ oeiale Raad (Sora) wordt dit> jaar vijfendertig. Het is de gele-

ding van de Leuvense Overkoe-
pelende Kringorganisatie (Loko) die
zich met sociale materies bezighoudt.
Het doel is steeds hetzelfde gebleven,
namelijk de demokratiserinq van het
onderwijs. Daartoe beheert Sora sa-
men met de unief de sociale sektor. De
geschiedenis van Sora is ook een kro-
niek van diverse akties, van bezettin-
gen tot het verhelpen van watersnood.

In de jaren vijftig werd de universitaire ge-
meenschap door de stijgende studentenaan-
tallen gekonfronteerd met de problematiek
van de demokratisering van het onderwijs.
Dit zette een aantal professoren en studen-
ten aan om gezamenlijk initiatieven te ne-
men die men grotendeels als hulpverlening
zou kunnen definiëren. Door de wet van zes-
tig, die de betoelaging van universiteiten
door de overheid regelde, was er nood aan
een soort beheerraad om de gelden binnen
een unief te verdelen. Deze raad is de voor-
loper van de huidige Raad van Studenten-
voorzieningen (RvS). Professoren en stu-
denten waren evenredig vertegenwoordigd.
De wet betekende ook een keerpunt in de
mentallreit van de studentenbeweging: de
tijd van het syndikalisme was aangebroken.

Er was nu wel een orgaan om de gei-
den te verdelen, maar dit volstond niet als
koördinerend orgaan. Daarom werd Sociale
Raad opgericht. Die wou tevens sociale ini-
tiatieven een zekere kontinuïteit meegeven
door ze minder afhankelijk te maken van
individuele studenten. Sora heeft steeds de
sociale en financiële drempels die de toe-
gang tot het onderwijs beperken, willen
wegwerken. Wel werden eisen in een over-
legsfeer uitgepraat zodat het konllikten
aanvankelijk beperkt bleven. Toch zag men
binnen Sora die tipische vermenging van
syndikalisme en Vlaams bewustzijn ont-
staan wat in 1964 resulteerde in een eerste
betoging met dil dubbel eisenpakket.

Torres

Een tweede konflikt dar in die jaren de
kop opstak was dat met het KVHV (Kato-
liek Vlaams Hoogst udcntenverbond). Dat
wilde inspraak in de verkiezing van de vrij-
gestelde van Sora via het overkoepelend
Leuvens Studentenkorps (LSK) waarin bei-
den vertegenwoordigd waren. De dieper-
liggende reden was dat het KVHV stilaan
haar positie van representatieve studenten-
beweging aan het verliezen was en dit maar
moeilijk kon verkroppen. Het Fakulteiten-
konvent was de rijzende ster die als over-
koepeling van de steeds beter georganiseer-
de kringen fungeerde. Mede hierom nam
Sora de beslissing om ook binnen haar
eigen werking de beslissingsmacht aan de
kringen over te dragen.

In mei 1966 slaagde Sora er na maan-
den konflikt in de sociale sektor van de KU
Leuven te splitsen. Dit maakte dat zij in het
mitische jaar 1968 slechts beperkt aktief
waren. Hoewel de koppeling syndikalisme-
Vlaamse strijd nog steeds leefde binnen So-
ra had zij eigenlijk al twee jaar eerder haar
doel bereikt. Bovendien werd Sora langs
links gepasseerd door de studentenvakbe-
weging (SVB). Hoewel deze beweging-
waarin bekende namen als Kris Merckx en
Paul Goossens ageerden - in die jaren het
beeld van de akties in Leuven bepaalden,
bleek na verloop van tijd dat zij net zo min
als het KVHV konden doorgaan als emana-
tie van de studentenbeweging.

Een punt waar Sora wel ten volle aktie
_voor voerde was huisvesting. Vele eisen
werden ingewilligd zoals de renovatie van
het Groot-Begijnhof. de bouw van de stu-
dentenwijk Arenberg en van Camilo Torres.

Deze laatste was bron van vele konflik-
ten die Sora er uiteindelijk toe zouden
brengen een strategie te kiezen. Het begon
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elk op zich ook op een
reden waarom dit nu niet
meer zo is. Vooreerst was er
in 1974 de boeren aktie.
Honderden studenten
trokken naar landbouwge-
bieden om daar gedurende
weken te helpen de water-
snood op te lossen. Iets wat
gezien de gestegen studie-
druk tegenwoordig gewoon
ondenkbaar zou zijn. De
akties van 1976 rond de
Zuid-Afrikaproblematiek
kwamen er omdat verschei-
dene kringen hier op aan-
drongen en er dikwijls zelf
al mee begonnen waren.
De meeste kringen van nu
beschouwen dit niet meer
als een onderdeel van hun
werking. Wat al zal blijken
in het begin van de jaren .
tachtig toen een aantal
kringen zich zelfs afscheur-
den van de studentenover-
koepeling omdat zij zich
niet konden vinden in de
gevoerde lijn. Ten derde
was het ook een tijd van
meer eksperimentele akties
zoals de ondersteuning van

(.'r. hi ,(\ een alternatief (anti- )psy-Joto arc lell . . .chiatrisch opvangtehuis. De
grootste strijd uit die jaren was toch de be-
weging tegen de 10.000 die op gang was
gekomen na een boude verdubbeling van
het inschrijvingsgeld. In tijden van grote
veranderingen zijn mensen meer bereid om
op straat te komen.

Dit blijkt een voorlopig laatste maal
111<'1 d" C;illt·AIlII,lbl"J'arill~"1I \',111 I 0Ró. Fr

Jorn Peeters

Toen Sora..de spelli~g-Geerts nog niet hanteerde

al met de naam. Eigenlijk had Sora de stu-
dentenwijk het liefst Che Guevara ge-
noemd, maar men besefte dat dit niet haal-
baar was. Daarom werd de kaart Camilo
Torres getrokken, net zo revolutionair,
maar minder bekend en dus minder kans
op een akademisch veto. Bovendien kon
men de universiteit overtuigen met het feit
dat hij priester was en in Leuven had ge-
studeerd. Eens de beslissing was genomen
verspreidde Sora echter pamfletten waar
Camilo voorgesteld werd als de priester-re-
volutionair die een gewapende strijd voerde
voor boeren en arbeiders, kortom een licht-
end voorbeeld voor de studentenbeweging.

Erger werd het nog toen men in sa-
menwerking met de toenmalige direkteur
van de studentenwijk erin geslaagd was
meisjes in te sch rijven als bewoners hoewel
de meisjesvleugel nog niet klaar was. Dit
leidde tot een bevoegdheidskonflikt met de
akademische overheid met als uiteindelijk
gevolg dat de sociale sektor onder recht-
streeks beheer van de universiteit kwam -
wat al snel zijn nadelen bewees. In 1971
slaagde Sora er echter in om de meer auto-
nome RvS op te richten, maar kwam tege-
lijk tot het besef dat niet al haar wensen via
het medebeheer waren te realiseren. Stu-
dentenvertegenwoordiging was dus nood-
zakelijk, maar onvoldoende.

In de jaren zeventig zal Sora dan ook
de spil worden van een reeks aktiekommi-
tees zoals tegen de verstrengde asielproce-
dure, het Pinochet-bewind en de legerher-
vorming. Zo kreeg Sora echter een zekere
politieke kleur mee. Vooral omdat de kom-
mitees mede bemand werden door vrije
verenigingen die toen vooral links georiën-
teerd waren zoals de Revolutionaire Arbei-
dersliga en de Marxistisch-Leninistische Be-
weging. Daarom werd er een neutraal or-
gaan opgericht onafhankelijk van Sora om
deze akties te koördineren.

Nochtans ziet men dat in de werking
van Sora reeds vanaf het midden yan de ja-
ren zeventig een konservatief aspekt op-
duikt. Door de eerste besparingen staan
steeds meer akties immers in het teken van
het behouden van wat reeds verworven is.
Bovendien slorpte de inspraak en het me-
debeheer meer en meer tijd op zodat de tijd
voor andere aktiviteiten steeds beperkter
werd. Een proces dat trouwens nog steeds
niet gestopt is.

Tot midden jaren tachtig blijft het ak-
tiegerichte echter prominent aanwezig bin-
nen Sora. De vier meest opvallende duiden
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Wetsontwerp informatiekriminaliteit van onder het stof gehaald

Digitale huiszoekin wordt mogelijk
p vrijdag 8 oktober werd het
wetsontwerp inzake informatie-
kriminaliteit door minister van

Justitie Marc Verwilghen voorgelegd
aan de ministerraad, die dit onder-
tussen heeft goedgekeurd. Het wets-
ontwerp beoogt straffen van drie
maand tot één jaar voor hackers.
Professor J. Dumortier (Informatika-
recht KU Leuven) deed samen met
Pa trick Van Eecke (Centrum Recht en
Informatica) het vooronderzoek.

Het 'nieuwe' wetsontwerp van minister van
Justitie Marc Verwilghen komt in grote
lijnen overeen met het wetsontwerp van
zijn voorganger Stefaan De Clerk. De énige
aanpassingen die gebeurd zijn, zijn ingege-
ven door het toenmalig advies van de Raad
van State. Inhoudelijk valt het wetsontwerp
uiteen in twee stukken. Een deel materieel
(de strafbare feiten) en een deel formeel
(de vervolging) strafrecht. Het eerste deel
heeft tot doel de volgende misdrijven straf-
baar te stellen: valsheid in informatika,
informatikabedrog en misdrijven tegen de
vertrouwelijkheid, integriteit en beschik-
baarheid van informatikasystemen en de
gegevens die door middel daarvan worden
opgeslagen, verwerkt of overgedragen.
Voorbeelden daarvan zijn: hacking en het
verspreiden van computervirussen, ver-
spreiding van kinderpornografie via inter-
net, reklame op het internet voor seksuele
diensten, racistische websites, enzovoort.

De eerste twee misdrijven zijn specifi-
katies van de valsheid in geschrifte en bedrog.
De valsheid in informatika zorgt er voor dat
elektronische gegevens als een geschrift in
strikte zin beschouwd moeten worden. Het

informatikabedrog heeft het over een vorm
van oplichting waarbij informatikasystemen
als medium gebruikt worden. Het derde
strafbare feit richt zich vooral op hackers en
personen die aanzetten tot hacken.

Schieten

Het formele gedeelte van de wet voert
een aantal aanpassingen in in het Wetboek
van Strafvordering. Het geeft ondermeer de
onderzoeksrechter de mogelijkheid om een
vorm van digitale huiszoeking te verrichten.
De onderzoeksrechter kan bijvoorbeeld
bevel geven aan de eigenaars van compu-
tersystemen om toegang te verlenen tot de
betreffende toestellen. Nu al schieten op de
Belgische parketten de sellen informatika-
kriminaliteit als paddestoelen uit de grond.
Zo kwam de Gentse sel onlangs in de media
door het traceren van Frans Devaere. Vol-
gens Prof. Dumortier zijn de sellen vol-
doende uitgerust om binnen het kader van
de nieuwe wetgeving te opereren.

Tijdens de afgelopen maanden daverde
de Belgische computerwereld op zijn
grondvesten. Skynet, de Generale Bank en
Planetinternet kregen bezoek van Frans
Devaere, beter gekend als ReDaTtAcK.
ReDaTtAcK kon zijn stunts kwasi straffeloos
uitvoeren omdat het Belgische juridische
systeem toen nog niet uitgerust was met de
nodige wetgeving. Professor Dumortier is er
mede van overtuigd dat Frans Devaere.
samen met·de media, als katalysator ge-
werkt heeft om het wetsontwerp van De
Clerk terug van onder het stof te halen.

Vele computermisdrijven hebben een
transnationaal karakter. De hedendaagse
internetwereld heeft de landsgrenzen doen
vervagen en een wereld geschapen die de

naam cyberspace toegewezen kreeg. Past een
nationale strafwet dan wel binnen dit ka-
der? Professor Dumortier meent dat dit
geen al te groot probleem vormt omdat op
zo'n misdrijven, net als op alle andere mis-
drijven die grensoverschreidend zijn de
strafprocedure probleemloos kan toegepast
worden. Voorlopig zal er geen internatio-
naal cyberspacerecht ontwikkeld worden. Elk
land zal zijn eigen wetgeving blijven toe-
passen. Op dit gebied is België wel een
laatkomer. Landen als Duitsland en Neder-
land beschikken reeds langer over aange-
paste wetgeving.

Transnationaal
Nieuwe wetgeving veroorzaakt meestal

ook taalproblemen. Bij het opstellen van
een nieuwe regelgeving kan men kiezen
voor het gebruik van nieuwe termen. Zo
werden in Nederland een aantal nieuwe
begrippen geïntroduceerd zoals bijvoorbeeld
computervredebreuk. Volgens Dumortier is
het niet nodig om een nieuw begrippen-
arsenaal te kreëren. maar verdient het
eerder aanbeveling om met termen te wer-
ke .. die in de maatschappij gehanteerd wor-
den. Deze begrippen hoeven niet in de wet
gedefinieerd te worden. De rechter zal aan
de termen de betekenis geven zoals die in
de maatschappij gangbaar is zijn.

Sam Algoet

Bronnen: Van Eecke, P. Criminaliteit in cyber-
space, Gent, Mys en Breesch, 1997, 121 p.
Dumortier. J., Informatica- en telecommunicatie-
recht, Leuven, Acco, 1997, 115 p.
http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/papers/
concrime.html en http.ttwww.telenet.betnieuwst
artikels/kraker081099.htm

Een poging tot begrijpen van de subkulluur der hackers

Inbraak in het hackersmilieu .
PJf we het een echte subkultuurmogen noemen, is voer voor

sociologen. Wat wel vaststaat, is
dat er een aantal gemeenschappelijke
patronen in de levenswijze van hack-
ers bestaan.

In de onderwereld van de Leuvense cyber-
space ontmoette Veto een hacker - die
anoniem wenst te blijven. De man kon een
korte definitie geven van een hacker: "Een
hacker is meestal individualistisch en ego-
centrisch. Hij is nieuwsgierig en entoesiast,
maar bovenal gedreven door de technolo-
gie. Kwa levensfilosofie is hij echt gesteld
op zijn vrijheid en grote tegenstander van
kontrolemechanismen en Big Brother-

~Tiensestraat
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toestanden. Zijn afkeer gaat ook uit naar
alles wat te kommersieel is. Het is een echte
mannengemeenschap, maar in België is er
toch één vrouwelijke hacker bekend."

Wat meteen opvalt als je met hackers
babbelt, is dat het hacker-fenomeen
ReDaTtAcK door een groot aantal hackers
niet als één van hun wordt beschouwd.
Met zijn plannen voor een soort internet-
burgerwacht en zijn media-optredens
overtreedt hij ongeschreven regels van de
hackersgemeenschap. Te veel praten, en
vooral het klikken van andere hackers is
een taboe.

Hackers kijken niet naar
Star Wars

is sciencefiction-belangstelling. maar echte
hackers zullen niet naar de nieuwste Star
Wars gaan kijken vermits er een te grote
hype rondhangt. Dit is één van de vaststel-
lingen van Douglas Adam, een vermaard
auteur in het milieu. Naast interesse in
informatica is er volgens Adam een belang-
stelling voor positieve wetenschappen in
het algemeen (wiskunde, natuurkunde,
astronomie, enzovoort). Wat de computer
betreft, is er eerst en vooral een algemene
afkeer van Microsoftbaas Bill Gates wegens
te machtsgeil. Bovendien is het Windows-
besturingsysteem inferieur ten opzichte van
de rijke waaier aan Unix versies (Linux,
OSX van apple. HP Unix, Solaris).

Een hacker leest geen kranten. Hij
plukt zijn levensnoodzakelijke informatie
van het net door bijvoorbeeld de Slashdot te
lezen. Hierin staan topics in de belangstel-
ling als Linux, wetenschap en allerlei
nieuwtjes over de computer- en internet-
sektor. Wanneer bijvoorbeeld de internet-
wetgeving in Mexico zal veranderen, zal dit
waarschijnlijk het eerst in de Slashdot te
lezen zijn. Voor een buitenstaander is het
dan ook moeilijk om te kunnen kommuni-
ceren met de hackers door hun specifiek
jargon en aparte gevoel voor humor waarin
de computer een vooraanstaande plaats
inneemt. De cartoons waar hackers mee
kunnen lachen is te vinden op de website
'Userfriendly' .

Iris

Een andere opvallende trend is dat niet
enkel computersystemen gekraakt worden,
maar dat er ook aandacht besteed wordt
aan andere technologische ontwikkelingen.
Onlangs werd het GSM-algoritme gekraakt,
en er zijn kraakpogingen bezig op allerlei
chipkaarten zoals Proton en de SIS-kaart.

\

\

\

Deze gemeenschap in kaart brengen is
niet zo eenvoudig. Ze bestaat immers uit
een niet afgebakend netwerk van losse
kontakten. Mensen ontmoeten elkaar
sporadisch vooral via internet, maar ook op
nationale of internationale meetings. Een
van de bekendste meetings is Hacking In
Progress (HIP '97) dat driejaarlijks plaats-
vindt in Nederland. Er bestaan ook groepe-
ringen waarvan de Chaos Computing Club
(CCC) een grote (aam bezit. CCC houdt
zich met uiteenlopende kraken bezig en
organiseert kampen. Buiten deze groepen is
er geen echte struktuur, maar wel een soort
hiërarchie gebaseerd op kennis. Wie veel
wind maakt, maar weinig kan, zal snel door
de mand vallen. Wie daarentegen beschikt
over een hoop goed werkende hersenen en
ze voor computerdoeleinden kan gebrui-
ken, zal als een god bekeken worden.

Een onderdeel van de hackerskultuur

Hacker gekraakt
De regering heeft vrijdag bekend gemaakt dat
ze een wetsvoorstel klaar heeft om hackers te
vervolgen wegens minder Lullige misdrijven
dan 'diefstal van elektriciteit'. REdATtACk
reageert: het zijn niet de hackers die in fout
zijn, het zijn de mensen die hun systeem niet
voldoende beveiligen. Ach, het is toch mooi, die
romantiek van de vrijbuiters op het internet.
Hackers, de Robin Hoods van onze tijd. Zij
beschermen de arme mens tegen de grote be-
drijven die onze persoonlijke 8egevens zomaar
onbeveiligd op het World Wide Web laten
rondslingeren. Dat willen ze ons alleszins
laten geloven. Er zijn inderdaad idealisten die
enkel een aantal mistoestanden aan de kaak
stellen. rEdAtTaCk probeert voor zo iemand
door te gaan, maar is eigenlijk te mediageil
om geloofwaardig te zijn. Zijn meest interes-
sante eksploot tot nu toe is na de Skynetkraak
op' televisie komen zeggen dat ze hem niet
8epakt hebben, vijf minuten nadat hij het
gerechtsgebouw verlaten heeft. Volgden: de,.
REDattack-foundation, de redAITACK-single
en de fuif in de Zillion, waarvoor toch zeker
dertig nerds van achter hun computer zijn
gekropen. Als de man zich nu eens bezig hield
met hacken en als hij inderdaad de gaten in
slecht beveiligde sites zou repareren, ja dan
zou enige sympathie zijn deel kunnen zijn. Hij
komt echter zoveel op TV en radio om te zeg-
gen hoe goed hij toch niet is en hoe lek de

De reden hiervoor is de privacy-bescherming.
Niemand, tenzij de overheid, kan kontroleren
welke gegevens er op die kaarten staan. Daarom
is voor de hackers ook het elektronisch stemmen
onderwerp van diskussie. Veel hackers zullen
dan ook geen gebruik maken van de overvloed
aan klantenkaarten die winkelketens aan hun
kliënteel aanbieden. De computerfreaks weten
als geen ander wat de nadelen zijn van
opgenomen te worden in allerlei gegevens-
banken. Ook de nieuwste vorm van beveiliging,
op grond van biometrische kenmerken (vingeraf-
drukken, stem, iris, en70VOOrl) is volgem hen.
niet veilig.

Sommige hackers maken van hacken hun
beroep. Wanneer grote bedrijven of instellingen
willen testen of hun beveiliging wel voldoende
is, kunnen ze dit het best laten doen door een
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Hackers

meeste beveiligingen zijn, dat hij volgens mij
mensen in dienst moet nemen om nog aan
enig hacken toe te komen. Er bestaan al jaren
hackers in België en er zullen al wel meer sites
gekraakt zijn dan planetinternet en skynet,
maar daar hoorde jeniets van. De 'echte'
idealistische hackers kraken een site, kijken
even rond en dichten de gaten in de beveili-
ging. Ze laten hoogstens hun handtekening
achter, zodat de webmasters weten dat ze zijn
langs geweest, maar houden zich niet bezig
met persberichten te versturen of op voorhand
hun akiies aan te kondigen. Laat staan dat ze
even komen melden dat die andere reDAttACk
geen echte is, maar iemand die zijn naam
misbruikt. Binnenkort krijgt KcAtTaDeR nog
een eigen TV-programma. 'Deze week in
ReDaTtAcK: hoe lees ik andermans e-mails. '
Nee, waarschijnlijk heeft de regering gewoon
een manier gevonden om weer echt nieuws in
de kranten te krijgen: ze hebben voor een wet
gezorgd om Frans Devaere achter de tralies te
krijgen. Trouwens, een inbreker wordt toch
ook niet vrijgepleit omdat het alarmsysteem
niet werkte? "Ja maar, Edelachtbare, ik wou
de wereld enkel tonen hoe belangrijk het is om
je huis te beveiligen. Ik ga trouwens de slotje-
breek-foundation oprichten, zodat we mensen
met een slecht alarmsysteem en een luie hond
kunnen helpen en misschien komen we zo wel
wat pedofielen tegen, die we dan ineens kun-
nen overdragen aan het gerecht. " Yeah, right!

MaArTeN

bende hackers die konstant met deze zaken bezig
zijn. Zo'n groepje professionelen wordt een
'Tiger Team' genoemd. In het Leuvense zijn er
naast wereldbedrijf Ubizen (Netvision) een
aantal kleine bedrijfjes opgericht door hackers.
Better Acces houdt zich bezig met het ontdekken
en dokumenteren van securityproblemen onder
andere in opdracht van Computer Magazine. Ze
leveren ook ondersteuning aan andere firma's.
Eén van hun onderzoeken ging over Lotus
Domino, een informatikaplatform dat door veel
grote bedrijven wordt gebruikt. Ze kwamen tot
de konklusie dat bij een kwart de deur gewoon
openstond.

David Adriaen
Websites in verband met dit onderwerp:
hup.t/www.ccc.äe, httpJtuserfriendly.orq.
http://www.rtfs.com/dna/index.html. http://slashdot.org

Veto-handleiding in computerkraak

U vraagt, iijhacken
eigen site al een paar keren gehackt is en
dat hij bovendien Windows gebruikt om te
hacken, iets wat in het milieu absoluut tot
de prehistorie behoort. Hij lichtte ook niet
eerst de getroffen eigenaars in en ging riant
over de schreef door de schending van pri-
vacy. Hij wou namelijk de geilaards die sites
met kinderporno bezochten publiekelijk
voor paal zetten door ze op zijn eigen site

ReDaTtAcK is zelf al een
paar keer gehackt.;..... _
met naam en toenaam vrij te geven. Dat
terwijl hij naar eigen zeggen het onmogelijk
maken van zo'n schandalig schenden van
privacy tot zijn grootste drijfveer heeft ge-

proklameerd. Devaeres grootste verdienste
is wellicht dat het probleem van de onvei-
ligheid op het net terecht veel media-aan-
dacht heeft gekregen. Minister van Justitie
Marc Verwilghen wil dan ook van de gele-
genheid gebruik maken om uit een ver-
geeld wetsontwerp een bruikbare wet te
distilleren. Ook de Generale Bank heeft
beslist haar Internet Banking Service voor-
lopig te laten voor wat het is tot ze een def-
tig v'eiligheidsysteem op poten heeft staan.

Hackers aan de KU Leuven

In een poging u op het verkeerde pad
te zetten trekt, Veto zijn stoute schoentjes
aan. We zullen het om te beginnen betrek-
kelijk simpel houden door een beetje uitleg
te geven bij eraeken. het aanpassen van een
ongeregistreerde versie van een computer-
programma. De bedoeling is een idee te
geven van wat dat zoal inhoudt aan de
hand van een konkreet voorbeeldje dat
bovendien kort genoeg is om er niet te veel
technologisch Chinees te moeten bijsleuren.
Om het hacken helemaal uit te teggen heb-
ben wij jammer genoeg een gebrek aan tijd
en ruimte.

Chinees

Stel u heeft-sonet een ongeregistreerde
versie van een té~stverwerkingsprogramma
gekocht waarmee u geen enkele tekst kan
opslaan. In dit geval heeft men geen andere
keuze dan eeri'aanpassing aan te brengen
in de kode van net bewuste programma
door de kode open te gooien of te de-as-
sembleren. Een goed prógjamrna hiervoor
is Resorcerer. Resorcerer gebruikt een as-
sembler of tussentaal tussen mens en com-
puter die voor beide nog net verstaanbaar
is. Het gevolg van het gebruik van deze

tussentaal is een "NOP" wat staat voor No
OPeration, waarmee u de ongewenste kode
kunt overschrijven. Na die verandering
bewaart u de zaak en klaar is kees.

Het spreekt uiteraard voor zich dat veel
geduld en een uit te kluiten gewassen ken-
nis van assembler zeker en vast nodig is
voor mensen die zich op dit terrein wagen.

Philippe Lamote
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r r zijn in het verleden nogal wat
woorden op een hoop gegooid
die bij de goedmenende com-

puterleek een reeks van Babylonische
begripsverwarringen mochten uit-
lokken. Veto probeert u een eerste stap
te laten zetten in het kraken van uw
buurmans computer.

Misschien goed om de mist even weg te
jagen en te zeggen waarover we het nu
eigenlijk willen hebben. Even het hoopje
voorstellen: hackers, crackers en ethical
hackers. Laat ons beginnen met een belang-
rijk onderscheid te maken tussen hackers
en crackers. Crackers zijn zij die ongeregi-
streerde versies van programma's proberen
aan te passen, om zo dezelfde mogelijkhe-
den te verkrijgen als geregistreerde gebrui-
kers. Zij wensen dus niet te betalenvoor de
inspanningen van de ontwerpers van die
programma's. Hackers beoefenen dan weer
een totaal andere dissipline: ze proberen
binnen te breken in computers en corn-
pu tersystemen.

Pluimage

Hackers hebben zeer uiteenlopende
beweegredenen: je vindt er van allerlei
pluimage: van cyber-Robin Hoods die er met
je duurverdiende centen vandoor gaan, tot
cybervoyeuristen, die er met je persoonlijke
gegevens vandoor gaan. Een ethical hacker
schendt niemands privacy. Indien hij er in
slaagt om iets te kraken, verwittigt hij als
eerste de getroffen instanties en verricht hij
geen schade. Hij laat zich ook niet verleiden
tot ongeoorloofde transakties met bijvoor-
beeld Visa-rekeningen. De ethical hacker
belandt hiermee in de klasse van hacker-
wereldverbeteraars: zij zoeken - ook voor
de kick natuurlijk - gaten in systemen.
Vaak geven ze nadien zelf nog raad aan de
getroffenen om die te dichten. Op deze
manier wordt de software verbeterd en dat
komt uiteindelijk iedereen ten goede.

Toch moet je voorzichtig zijn om ethical
hackers als de nieuwe profeten te beschou-
wen. De ondertussen Bekende Vlaming ge-
worden hacker Frans Devaere (ReDaTtAcK)
vergat te zeggen dat hij voor de inbraak bij
Skynet een hack gebruikte die al maanden
daarvoor in een nieuwsgroep uit de doeken
werd gedaan. Zo knap en vernieuwend was
hij dus niet. Neem daar nog bij dat zijn

Studenten'ziin maar prutsers
e KU Leuven beschikt over een
uitgebreid computernetwerk.
Hoe zit het met de beveiliging

daarvan? Studenten, veelal would-be
krakers, vormen niet zo'n groot pro-
bleem. De meeste inbraken worden
gepleegd door 'vreemden'. Binnenkort
wordt het veiligheidsysteem vernieuwd
om het kraken nog moeilijker te ma-
ken dan het nu al is.

We vroegen aan Herman van Uytven van
het Leuvens Universitair Dienstencentrum
voor Informatica en Telematica (Isudit} en
Seb Boving van het Departement Elektro-
techniek (Esat) hoe het zit met de beveili-
ging van het KU Leuvennetwerk. Bij Ludit
komen weinig klachten binnen over kra-
ken. Wel zijn er studenten die allerlei
truukjes uitproberen, zij worden meestal
omschreven als script-kids of pseudo-crackers.
Dit zijn personen die weinig kennis hebben
van de zaak, maar graag hacker willen wor-
den. Door middel van hacker tools - pro-
gramma's en informatie die gemakkelijk op

het internet te vinden zijn - slagen ze erin
om in minder beveiligde sites binnen te
breken. Op het KU Leuvennetwerk richten
deze pseudo-hackers echter weinig schade
.aan. hoewel ze het tegenovergestelde den-
ken en beweren.

Pesterijen

Wel zijn er problemen met kleine pes-
terijen zoals het misbruiken van namen en
e-mailgegevens van anderen, het sturen
van kettingbrieven en het storen van an-
dere gebruikers. Om te weten wat men
hieraan kan en mag doen, werd het projekt
Providing Information about Internet Secu-
rity Aspects (Pisa) opgestart. Men stelde
vast dat er geen wettelijk kader was om
doeltreffend op te treden. Maar studenten
riskeren wel allerlei maatregelen gaande
van blaam tot eksamenweigering. Ook kan
de terugbetaling van gemaakte onkosten
geëist worden.

Krakers van buiten de unief blijven
echter helemaal buiten schot, zeker als het
gaal om personen uit verre landen. Bij Esat

merken ze regelmatig dat vreernden.probe-
ren binnen te dringen. De 'aanvallen', die
voor 99 procent toe te schrijven zijn aan
personen buiten de KU Leuven, zijn vooral
scans, waarbij hackers proberen te achter-
halen welke programma's op welke compu-
ter draaien. Esat is door haar groot aantal
computers en uitgebreid gamma aan pro-
gramma's een geliefde prooi. Maar dat er
zoveel inbraakmeldingen zijn, is waar-
schijnlijk te danken aan de goede beveili-
gingstruktuur. De meeste bedrijven merken
het niet eens dat iemand aan hun deur
heeft staan prutsen. Echte schade wordt
ook hier meestal niet aangericht, maar toch
wordt veel tijd gestoken in de opvolging
van de veiligheid. Binnen enkele maanden
zal een firewall in gebruik genomen wor-
den. Dit systeem is het best te vergelijken
met een portier die de deuren enkel opent
voor diegenen die het lokaal mogen bin-
nengaan. Dit vormt dan een extra buffer
tegen aanvallen.

David Adriaen
verdere informatie op
http://pisa.belnet.be/pisa/pisa .htm
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Marokkaans jeugdhuis Rzoezie weer met sluiting bedreigd

"Zijn Vlamingen wel geïntegreerde
burgers als ze racistisch· handelen?"
Het Mechelse jongerencentrum

voor Marokkaanse migranten
Rzoezie bestaat reeds 21 jaar,

maar wordt nog steeds met sluiting
bedreigd. Begin september wou de
CVp, lid van Mechelse meerderheid, de
werkingsmiddelen stopzetten en het
centrum maar meteen opdoeken. Wij
spraken met een aantal leden van het
miqrantencentrum. Het was voorna-
melijk M'Hamed El Ouali, één van de
begeleiders van Rzoezie, die het woord
voerde. .

In J 978 werd in de Mechelse binnenstad
het Marokkaanse jongerencentrum Rzoezie
opgericht. Vorig jaar werd dan ook met
trots de twintigste verjaardag gevierd.
Rzoèzie stond van bij de aanvang open
voor zowel Marokkaanse als Vlaamse jon-
geren, maar bereikt toch voornamelijk Ma-
rokkaanse jeugd. Op die manier is Rzoezie
de vertegenwoordiger van de Marokkaanse
jongeren in Mechelen. Het centrum levert
bovendien regelmatig kritiek op de omstan-
digheden waarin migrantenjongeren moe-
ten leven in Mechelen. "Doordat de media
negatief over hen bericht, krijgen migran-
ten vaak een negatief zelfbeeld," zegt
M'Hamed, "Werken aan een positieve iden-
titeit is dan ook één van de pijlers waarop
het jeugdhuis steunt. Islamitische jongeren
moeten leren trots te zijn op zichzelf en op
hun kultuur. Zo kunnen ze racistische aan-
vallen beter weerstaan."

Een andere pijler van het jeugdhuis is
inderdaad racismebestrijding. De migranten
worden in Mechelen met tallo7l' problemen
gekonfronteerd. M'Hamed: "Als wij uitgaan
worden wij heel makkelijk geweigerd, ge-
woon omdat we Marokkaan zijn. Dan voel
je je slecht en gefrustreerd. We worden ook
heel vaak gefouilleerd door de politie, hoe-
wel ze ons kennen en ons weten wonen.
Toch vragen ze telkens opnieuw ons pas-
poort. Het racisme zit diep in de Belgische
samenleving, want zelfs al heb je een Bel-
gisch paspoort, dan kom je nog niet in aan-
merking voor werk. In het jeugdhuis kun-
nen de frustraties worden opgevangen. Hier
kunnen de jongeren samen zijn en met el-
kaar praten. Dat lucht wel op, maar er zijn
geen perspektieven op verandering. Som-
migen hebben dan ook een negatieve le-
vensverwachting. Toch is er ook hoop."

Angel

Rzoezie - wesp in het Arabisch - richt re-
gelmatig zijn angel op het stadsbestuur om
schrijnende vormen van racisme aan te kla-
gen. Op die manier geeft het jeugdhuis een
stem aan mensen die officieel geen stem
hebben. En dit wordt niet altijd in dank af-
genomen. Sommigen verwijten het cen-
trum zelfs een houding van apartheid.
M'Hamed: "Dat is op zijn minst nogal een
vreemde reaktie tegen een bevolkingsgroep
die niet eens over stemrecht beschikt." Het
voorbeeld legt meteen de vinger op de
Mechelse wonde: de stadsdiensten vertonen
een gebrek aan interesse voor de aktivitei-
ten van Rzoezie en hebben geen duidelijke
kijk op de politieke standpunten van het
jeugdhuis. De kommunikatie LUssen het
jeugdhuis en de officiële instanties loopt ge-
regeld mank. Het stadsbestuur is konstant
bevreesd dat het centrum de werkingsmid-
delen die het ter beschikking gesteld krijgt,
tegen het bestuur zélf zou gebruiken.

Begin september van dit jaar zat het er
weer bovenarms op. Aanleiding van de het-
ze was deze keer een artikel dat drie jaar
geleden reeds in het maandblad van
Rzoezie verscheen. Geen haan die er naar
kraaide, wat ook niet kon vermits de be-
leidsverantwoordelijken het krantje niet Ie-
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zen. Er bleek dus niets aan de hand te zijn
tot de leiding van Rzoezie besloot om de
bewuste tekst - getiteld "De hel" - op de
website van het jeugdhuis te plaatsen. Het
internet is in onze samenleving blijkbaar
een beter kanaal dan gedrukte schrijfsels
om politiek ongenoegen te uiten, want
plotseling had de hele Mechelse CVP-fraktie
weet van de inhoud van "De hel" (voor
twee fragmenten, zie kader). En op zeven

komst niet meer zal bestaan: "De proble-
men met het jeugdhuis zijn al een hele tijd
bezig. Drie jaar geleden bijvoorbeeld is de
rijkswacht hier in gevechtskledij binnenge-
vallen. Ze hebben hier hun drugshonden
laten snuffelen en hebben onze koördina-
LOr,Rudi Possemiers. twee weken in de ge-
vangenis gestopt. Regelmatig is er een aan-
val om de goede naam van Rzoezie te be-
smeuren en het centrum op lange termijn

september J 999 verscheen in Gazet van
Antwerpen zelfs een paginagroot artikel
met als titel: "Internetpagina van Mechels-
Marokkaans jeugdhuis schiet CVP in ver-
keerde keelgat". De volgende dag volgden
ook Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad
met een uitvoerige berichtgeving over het
voorval.

De hele affaire bleef niet beperkt LOtde
pers. Op donderdag negen september stond
de zaak onder leiding van koalitiepartner
CVP op de agenda van de gemeenteraad.
De CVP wilde de geldkraan voor Rzoezie
dichtdraaien, omdat het Marokkaanse
jeugdhuis volgens de Mechelse kristen-
demokraten de wet op het racisme had
overtreden. In "De hel" verwoordt een
Marokkaanse jongeman op een zeer direkte
manier zijn frustraties omdat hij in de Bel-
gische samenleving geen kansen krijgt en
konstant met racisme wordt gekonfron-
teerd. Voor sommige CVP-ers ging deze
wanhoopskreet te ver. Zij dienden een
voorstel in om Rzoezie te sluiten.

De procedure is nog steeds lopende,
maar M'Hamed denkt niet dat het zo'n
vaart zal lopen dat Rzoezie in de nabije toe-

(foto Joost He/sen)

te vervangen door iets anders dat niet
klaagt. Rzoczie klaagt heel veel dingen aan.
Dat zorgt ervoor dat we tijdens perskonfe-
renties of in ons rnaandbladjc tegen de
schenen van mensen stampen. Omdat wij
racisme aanklagen, beweert men dat wij
niet meewerken aan de integratie, maar te-
gen integratie zijn. Men probeert ons te in-
timideren. De overheid is er nu eenmaal
niet mee gediend dat er veel klachten over
racisme zijn."

Platform

Dat Rzoezie de integratie zou tegenwerken
strookt helemaal niet met het feit dat het
Marokkaans jongerencentrum zich specifiek
richt op een betere samenwerking met
Vlaamse jongeren. Zo bestaat er in Meche-
len een platform van jeugdhuizen om el-
kaar te leren kennen en samen te werken.
Op deze manier organiseert Rzoezie een
aantal aktiviteiten samen met chiro en
scouts, zoals gespreksavonden en vorrnings-
dagen. Integratie wordt door het jeugdhuis
dus hoog in het vaandel gedragen. "AI vin-
den wij integratie een dom woord. Als wij

hier al twintig jaar wonen, dan zijn wij
toch geïntegreerd, of niet soms?", werpt
Saïd op, één van de jongeren die mee met
Veto aan tafel zat, "Ik denk dat sommige
Vlamingen zelf ook wel eens mogen naden-
ken over integratie: zijn zij wel geïntegreer-
de burgers als ze racistisch handelen?"

Rzoezie vindt het heel belangrijk dat er
informatie over de verschillende kulturen
wordt uitgewisseld en meent dan ook dat
er op dit vlak nog heel wat werk aan de
winkel is. Vooral in het onderwijs kan hier
volgens M'Hamed nog veel verbeterd wor-
den: "Er is duidelijk een gebrek aan infor-
matie. Elk jaar krijgen wij wel vragen voor-
geschoteld over de Ramadan of het Offer-
feest. Het onderyvijs kan hier een belangrij-
ke rol spelen. Men zou wat langer kunnen
stilstaan bij de islam, zeker in klassen met
zes of zeven Marokkaanse kinderen. Nu
voelen zij zicl\ immers niet betrokken bij de
lessen, omdat ze-zichzelf niet herkennen.
Het onderwijs gaat immers niet in op de
leefwereld van migranten-kinderen, men
richt zich vooral op kinderen uit de mid-
denklasse. Migranten voelen zich niet goed
in het onderwijs en sommigen willen op
den duur niet meer naar school. Vaak ko-
men ze in deeltijds of beroepsonderwijs te-
recht. waardoor hun roekornstperspektie-
ven automatisch verkleinen. Maar om het
onderwijs islamvriendelijker te maken, heb je
kreatieve en gemotiveerde leerkrachten no-
dig om dat te laten overeenkomen met de
leerplannen. Met een kleine inspanning
moet dat echter lukken."

Over de nieuwe Belgische regering is
M'Hamed niet echt te spreken. Vooral in
Agalev is hij enigzins ontgoocheld: "Zij wa-
ren voor het migrantenstemrecht maar
hebben dat opgegeven. Agalev lijkt het mi-
grantenstemrecht weggemoffeld te hebben
om aan de macht te kunnen deelnemen.
Dat stemrecht is voor ons nochtans kru-
ciaal: zolang wij dat niet hebben, kunnen
wij niet participeren en kunnen wij niet
mee beslissen over wat er in onze straat of
in onze wijk moet veranderen. Bovendien
wordt er in onze wijken ook niet
geïnvesteerd omdat dat voorlopig helemaal
geen stemmen oplevert."

Diederik Vandendriessche
Lieve Nachtegael

De hel
Hieronder volgen twee fragmenten uit
de tekst "De hel". De tekst verwoordt
de frustraties van een Marokkaanse
jongeman in onze samenleving en
vormde voor de Mechelse CVP een wa-
re steen des aanstoots.

"Nee, ik ga niet terug naar
Marokko! Nee, ik ben bruin, jong en
werkloos, heb kroeshaar, haat en lak
aan flikken, ik rochel op radsten en ik
heb niets te verliezen. Ja, ik ben de
nachtmerrie van Blank België. Om mij
steken de brave blanken de straat over
om me toch maar niet te kruisen. Om
mij doen ze het in hun broek als ze me
met m'n vrienden op een of andere
straathoek zien staan. Om mij kopen
die onschuldige burgers allerlei alarm-
systemen en dubbele deursloten. Om
mij vinden de rechtvaardige besmuders
des lands allerlei wetten en statuten uit
om extra flikken aan te werven. Om
mij verzinnen onze bewindslieden al-
lerlei wetten om me kort (lees: onder-
drukt) te houden. Om mij ... huilt mijn
moeder!"

"Slechts weinigen vallen niet door
de mazen van het net om toch maar
het imago van demokratisch België te
behouden. Deze weinigen worden dan
nog door Belgen als spreekbuis van
Marokkanen opgevoerd. Pittig detail is
dat deze Marokkanen enkel en alleen
niet door het net zijn gevallen omdat
ze zich als Belg voordoen of zich op z'n
minst de Belgische ideeën hebben ei-
gen gemaakt. Een duidelijk mechanis-
me van onderdrukking."

(dvddJln)
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KLAPSTUK 1999
Sarah Chase daalt af in de herinnering

Danssolo met zwiepende
armen
• I orige week vrijdag vertoonde Sarah Chase voor het eerst haar nieuwsteV danssolo in Noorwegen. Over enkele dagen strijkt de Canadese neer in

Leuven om Lamont Earth Observatory aan het Belgische publiek voor te
stellen. Ze brengt ook werk waarmee ze vroeger reeds roem oogstte. .

Sarah Chase haalde inspiratie voor Lamont
Earth Observatory - vorige week voor het
eerst gebracht op het festival Ortoberdans
99/BIT Tea terga rasjes in Bergen te Noor-
wegen - uit de kelders van het ouderlijke
huis. Daar trof ze een aantal filmpjes aan
waarop ze als kleine uk in het water speel-
de. De bewegingen van het vreemd-eigen
lichaam, en vooral de grillige verhouding
ervan tot de zwiepende armen dieoden als
uitgangspunt voor een danssolo waarin drie
elementen samen komen. Behalve het eks-
periment met de uiigerokken armen vor-
men de beeldfragrnerucn uit de kindertijd
en de lessen over geologie van Chase's va-
der de konstiiuercnde elementen van de
voorstelling. Het is de bedoeling 01)1 "de at-
mosfeer van een vreemde dokumentaire op
te roepen, alsof de beelden van mijn kin-
dertijd en de aanwezigheid van een weten-
schapper de verklaring zijn voor de vreem-
de, lichtjes vervormde gestalte van de lang-
armige vrouw", aldus Chase.

De solo Muzz waarmee de danseres vo-
rig jaar al in het Stuc te gast was en eenie-
der verraste, werd deze zomer ook in Salz-
burg goed onthaald. Daarin vertelt Chase
over haar eerste ontmoeting met haar oer-
oude overgrootmoeder. Ze drukt de gevoe-
lens die haar bij dat treffen overvallen uit
in llchaamstaal. De bewegingen en het ver-
haal dal ze vertelt vormen één geheel. Het
uitvergrote doofstommenalfabet dat ze

gaandeweg kreëert is helder en klaar, de
bewegingen vloeien rustig maar beslist sa-
men met de gesproken tekst. Terwijl beel-
den en emoties uit de herinnering opborre-
len, improviseert pianist Bill Brennan zich
een weg door een kreupelhout van noten
naar Becthoveri's Mondscheinsonate. Ze sop-
pen voorzichtig madeleines in thee, de bij-
na vergeten ervaringen opzuigend uit een
ver verleden.

Goran Proot
Saralt Chose treedt op in de Dansstudio (Naam-
sestraat 96),25,26 m27 oktober telkens om 19
uur en 2"7 oktober ook nog eens om /3 uur.
Kaarten kosten 450/380. Voor meer info, bel:
0/6/20.81.33

Le jardin de io io ito ito van Compagnie
Montalvo- Hervieu

Het enlantterrible van de
dans
2 et u schrap voor het enfant terrible van de dansscene. bereid u voor op een

virtuele dans i" een gezonde miks van akademische pasjes, breakdance,
buikdans en nog zoveel meer. Le jardin de io io ito ito ging eerder dit

jaar in première in Lyon en is deze week te zien in Leuven.

Dat José Morualvo dl' meest bekende, po-
pulaire en tegelijkertijd ook de meest kon-
t rov crviële choreograaf i~ in Frankrijk sinds
Maurice Béjart. i, al lang geen geheim
meer. In zijn thuisland wordt hij op handen
gedragen, alle voorstellingen zijn in een
mum van tijd uitverkocht.

De idee van het stuk is alkornsrig uit
zijn herinnering: de dansende en Iccsicndc
menigte tijdens septemberfeesten in lijn
jeugd. Het is uiteindelijk om staan uit het
verlangen om die jubilerende, trillende, vi-
brerende emoties terug lOt leven te wekken.

De voorstelling opent een deur naar het
geheugen van de dans. doorbreekt de chro-
nologie en verenigt de verschillende werel-
den van onder andere het sirkus chinese
dans, flamenco en breakdance. Dansstijlen
vermengen zich. transformeren zich in el-
kaar en zo omstaat iets heel nieuws. Alles
in het teken van de beweging, de herinne-
ring, de kindertijd, de verbeelding en de
droom. De dansers zijn in deze zin mede-
choreografen, in dienst van de denkwereld
van Montalvo. Ook Dorninique Hervicu.
medestichter van het gezelschap en danse-
res bij Montalvo, helpt ditmaal mee aan de
choreografie.

Het is een spel van hernemingen en
van variaties. Het stuk is opgebouwd uit
honderd korte losse stukjes die willekeurig
aan elkaar gerij gd worden door negentien
dauscrcssen. allen met een verschillende
achtergrond en afkomstig uit diverse lan-
den. Een kosmopolitische stam, zoals Mon-
talvo zijn groep danseressen zelf omschrijft.
Ook nu wordt dans gekombineerd met vi-
deobeelden. Dit prikkelt volgens Montalvo
de verbeelding van de toeschouwers veel
meer. Bovendien helpt de video mee aan
het grensoverschrijdende van de voorstel-
ling en aan het feit dat ze niet onder één
noemer te plaatsen is. Een lofzang op het
kosmopolitisme, zeg maar.

Morualvo en Hervieu zijn gekend om-
wille van hun voorstellingen 'buiten kate-
gorie'. Sinds 1985 tracht Montalvo heden-
daagse dans met dadaïstische humor te ver-
rijken. 111 die zin is de kompagnie in het
programma van Klapstuk uiteraard perfekt
geplaatst onder de noemer 'rare kwicicn'.

Katelijne Beerten

Le jardin de io io ito ito speelt op 22 en 23 okto-
ber om 20.30 uur in de Schouwburg, Bond-
qenotenlaan 2 J.

~v910 Jaargang 26 nr. 2 dd. 28 september 1999 9



?•
..J KotKitgebruikers opgelet: nog steeds 50
mini-Go-Passen te winnen als je het wedstri-
jdformulier uit de KotKit in de SIC-doos
(inkomhal Alma 2) deponeert ten laatste op
29 oktober.
..J Kris Roselle tikt met plezier al UW papers,
eindwerken, enz. Hof ter Beketaan 12, 3020
Winksele-Herent - Tel: 016/20.70.77.
..J Val 38( I) Wim -78( I) Wou 42(0) Sof -2(0)
..J Aan Nonkel P., aan mijn zusje L. heb ik de
groetjes al gedaan en krijg je de groetjes terug. G.

MAANDAG
18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraat. toeg. 550/450, org. Klapstuk.

20.00 u TEATER Het Gevolg speelt Eindelijk
Afgelopen, in Wagehuys, org. CC Leuven.

20.30 u DANS Thomas MeManus & Nik HafIner,
Pause, in Vlamingenstraat, toeg. 450/380,
org. Klapstuk.

22.30 u KONSERT ERU-konsert met Huelgas
Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel. in Sint-
Geertruikerk. toeg. 600/450/300, org.
Festival van Vlaanderen.

DINSDAG
18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

Sentidos: Oraculos. in Arenberg.
Naamsestraat. toeg. 550/450, org. Klapstuk.

18.30 u KONSERT The Chemical Brothers, in
Brabanthal. toeg. 790, org. On The Rox.

19.30 u VORMING Successieplanning en opvol-
gingsproblematiek, in KHL, toeg. 120011000,
org. KHL.

20.00 u TEATER De Papieren Piraat. liedjespro-
gramma rond J.J. Slauerhoff, in Wagehuys,
toeg. 450, org. CC Leuven.

20.00 u VERGADERING Open startvergadering
met Mexicaans student over de studenten-
stakingen in Mexico, in MTC 00.12, org.
SLW.

20.30 u DANS Jan Decorte. Bêt Noir, in De
appeltuin. toeg. 350/300/250/200, org.
Klapstuk.

20.30 u DANS Thomas MeManus & Nik Haffner,
Pause. in Vlamingestraat 83, reeg. 450/380,
org. Klapstuk.

22.30 u FUIF Usual Techno met Kash. Trish, Jan
Van Bicsen en Yves Deruytcr, [n Lido, toeg.
180, org. Geste.

WOENSDAG
13.00 u KONSERT Inge Spinetre: piano, in

Atrium Generale Bank, Vital Decostcrstr 44,
teeg. gratis, org. UUR KULtUUR.

14.00 u FILM Made in Belgium. in Vander
Kelenstraat 30, toeg. 50/20/gratis, org.
Vlaams Fimmuseum en -archief.

18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los
Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraat. toeg, 550/450, org. Klapstuk.

19.30 u VORMING Inlormatie-avond Esperanto,
in Romaanse Poort, org. Esperanto 3000.

20.00 u DEBAT' Agalev en de macht" met
Gheysels (Agalev), Pauli (Knack, ex-veto).
Bruyland (Militant Links), in AV 00. J 7, org.
ALS.

20.00 u FILM Made in Belgium, in Vander
Kelenstraat 30, toeg. 50/20/gratis, org.
Vlaams Fimmuseum en -archief.

20.00 u TEATER De Papieren Piraat. liedjespro-
gramma rond J.J. Slauerhoff, in Wagehuys,
toeg. 450, org. CC Leuven.

20.30 u DANS Jan Decorte, Bêt Noir, in De
appeltuin. toeg. 350/300/250/200, org.
Klapstuk.

20.30 u DANS Thomas McManus & Nik Haffner,
Pause, in Vlamingestraat 83, toeg. 450/380,
org. Klapstuk.

20.30 u KONSERT Musique Oblique. Gabriël
Fauré. in Grote Koepelzaal. Savoyestraat 6,
teeg. 400/300/200, org. Festival van
Vlaanderen.

10

..J Nieuwe vlaams-nationalistische vissoort
ontdekt: Anciauxvis
..J Lieveke je bent om van te snoepen, je lievel-
ing
..J Hollandse maatjes?
..J Indien mannen vrouwen slaan, zullen
olifanten, zoals Bambi, Rambo of Wtm repre-
sailles nemen.
..J P.S. Zeg nonkel P., krijg ik zelf ook geen
groetjes? G.
..J Allez, vooruit. G. Lieve groetjes van nonkel P.

DONDERDAG
16.00 u BEURS Signeersessie met Mark Retera

en Marcel Ruiters, in Besloten Land, org.
Besloten Land.

18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los
Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraat. toeg. 550/450, org. Klapstuk.

19.45 u FILM Samen naar de Iilm, in Studio 3-4-
5, org. Labyrint.

20.00 u DEBAT De Binnenzijde, Virtuele realiteit
met Guust Demeyer, Dirk De Grooff, Guido
Eeckhaut en Peter Verhelst. Moderater: Jan
Baetens, in Romaanse Poort, teeg. 200, org.
CC Leuven.

20.00 u KAARTTOERNOOI , in Couperus &

Cocteau, org. Driekant.
20.00 u KONSERT Ensemble Piacevole en

A1fredo Marcucd: bandoneon, in
Lemmensinstituut, toeg. 250/200, org.
Lemmens.

20.00 u KONSERT Belgische reggae van de
Mighty Pirates, in Pangaea, org. Los Buenos.

20.00 u TEATER Shit Happens/Watlné? met
nabespreking, in Wagehuys, toeg. 45ö.' org.
CC Leuven.

20.00 u VORMING Info-avond voor ouders van
holebi's. in Romaanse poort, org. Over de
Drempel. Driekant, &01.

20.15 u TEATER Amusements Theater Leuven
presenteert Ars Arnatoria. in Vaartkom 25,
teeg. 400/350/200, org. Amusements
Theater.

20.30 u DANS Jan Decorte, Bêt Noir, in De
appeltuin. teeg. 350/300/250/200, org.
Klapstuk.

20.30 u KONSERT The Duhallow Choral
Society: Irish popular songs, in Sim Jan-de-
Doperkerk. tocg. gratis, org. UP.

22.30 u DEBAT Randi De Vlieghe interviewt
Pascale Plarcl, in Stuczaal. toeg. gratis, org.
Klapstuk.

VRIJDAG
18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraai. teeg. 550/450, org. Klapstuk.

20.00 u KONSERT Milladoiro, Gallicische
volksmuziek, in Minnepoort. toeg. 550, org.
CC Leuven.

20.15 u TEATER Amusements Theater Leuven
presenteert Handen Thuis, in Vaartkom 25,
toeg. 400/350/200, org. Amusements
Theater.

20.30 u BEURS WoordBeeld(2): poëzie, proza,
beeldende kunst, in Die Drye Ghelaeskens,
Parijsstr 14.

20.30 u DANS Jan Decorte. Bêt Noir, in De
appeltuin. toeg. 350/300/250/200, org.
Klapstuk.

20.30 u DANS Montalvo & Hervieu, Le jardin de
io io ito ito, in Schouwburg, toeg.
700/600/500/400/300/200, or~. Klapstuk.

20.30 u KONSERT Benedetto Luppo en Konsen
o.l.v. Kantorow, in PDS, org. Beethoven
Academie.

22.00 u FUIF Holebi-Iuil, In Lido, org. Driekant.

ZATERDAO
09.00 u BEURS Internationale ruilbeurs model-

treinen, in Zaal De Roesenberg. Oud-
Heverlee, toeg. 50, org. LMTC.

13.00 u LEZING het Zout der Aarde, presentatie
van het tijdschrift Nieuw Zuid, in

..J P.S. Is uw zusje L. nog altijd zot van
HarIeys?
..J Worldshake maakt de kloof tussen Noord en
Zuid zichtbaar. Ook huize Karibu werkt aan
dit projekt mee: F. Lintstraat J 50, 22.29.22,
Davy Gelande. Van 29 tot 31 oktober gaat het
eerste aktieweekend door.
..J Veto zoekt personeel om cordon sanitair te
kuisen
..J Gebruik van wc-Blokjes verboden
..J Zijn de giftige gassen weg?
Zegt het SIC: sta ik daar vanochtend te

wachten op de bushalte, komt daar een mus
langs die vraagt: "Hé, mijn fiets is gestolen,
wat moet ik doen?", zegt hel. SIC: "aangeven
die zaak, via
www.kuleuven.ac.be/dsv/sic_velo.htm
..J Jorn is een schatje, zeg het voort.

Hogenheuvelcollege. toeg. gratis, org.
Klapstuk.

19.00 u KONSERT De Binnenzijde. Met het
Kuijken Strijkkwartet. Pauzedebat met
Kuijken, De Martelaere, Bodifée en .
Vermandere. in Sint-Michielskerk, toeg. 400,
org. VVV en CC Leuven.

20.15 u TEATER Amusements Theater Leuven
p'~senteert De Wereldkampioen, in
Wagehuys, toeg, 400/350/200, org.
Amusements Theater.

20.30 u DANS Jan Decorte, Bêt Noir, in De
appeltuin. toeg. 350/300/250/200, org.
Klapstuk.

20.30 u DANS Montalvo & Hervieu, Le jardin de
io io ito ito. in Schouwburg, teeg.
700/600/500/400/300/200, org. Klapstuk.

20.30 u TEATER De Loofblomme vzw speelt
Mouchette, in Ons Huis, teeg. 450/380, org.
Klapstuk.

ZONDAG
09.00 u BEURS Internationale ruilbeurs model-

treinen, in Zaal De Roosenberg. Oud-
Heverlee, toeg. 50, org. LMTC.

11.00 u KONSERT Goethe en het Lied, in
Wagehuys, teeg. 200/gratis, org. CC Leuven.

18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los
Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraat. toeg. 550/450, org. Klapstuk.

19.00 u DANS François Brice. Solo, in Naam-
sestraat 96, toeg. 450/380, org. Klapstuk.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m

DISCOBAR
met of zonder D.J.

KARAOKE (5000 BEF)

ifOI6/201.301
Tijl -37(0) Maa -I I (I) Sof -43(4) Wim 91( I)

..J Rotzakken en kotszakken puilen altijd na
vijf fruitsapjes en drie uur Wonti uit. .
..J Fuckin' Guitar NoiZ: 20 oktober Rumba
voor 23u gratis; zeg het aan al je vriendjes,
want nonkel Van Grauwel zal er ook zijn! Surf
to http: //urcl.kuleuven.ac.be/--m949091.

Thanks. Stop~

20.00 u TEATER Het Machtig Reservoir in het
kader van Kom Op Tegen Kanker, in
Minnepoort, ioeg. 300, org. Stad Leuven.

20.30 u TEATER De Loofblomme vzw speelt
Mouchette, in Ons Huis, ioeg. 450/380, org.
Klapstuk.

MAANDAG
18.00 u DANS Enrique Vargas & Teatro de los

Sentidos: Oraculos, in Arenberg.
Naamsestraat. roeg. 550/450, org. Klapstuk.

19.00 u DANS François Brice. Solo, in
Naamsestraat 96, ioeg. 450/380, org.
Klapstuk.

19.45 u VERGADERING Verliefdheid, in ballon
Hooverplein, org. &01.

20.00 u DEBAT Gespreksavond met een
Filippijnse en een Cubaanse jongere over de
kloof tussen arm en rijk in het kader van
Worldshake en 11.11.11, in MTC Kleine aula,
org. Filippijnengroep en AIB.

20.00 u KONSERT Think Of One van
Marrakesh Emballages Ensemble, in
Minnepoort. ioeg. 400, org. CC Leuven.

20.00 u TEATER Drie Monologen van Het
Toneelhuis, in Wagehuys, toeg. 450, org. CC
Leuven.

20.30 u DANS BcnoÓt Lachambre: Délie Délait,
in Vlamingenstraat 83, ioeg. 450/380, org.
Klapstuk.

Alfa Medica
• 20/10 om 20.00 u: Film: Mulan, in MSJ.
• 20/10 om 22.00 u: Spelletjesavond, in
Perrna.

Eoos
• 21/10 Tapavond. in Fak Letteren .• 21110
Peter- en meteravond. in Praatkamer Fak.

Germania
• 19/10 Peter- en meteravond voor buiten-
landse studenten .• 20/10 om 21.00 u: Ger-
maanse avond (eet- en drankspecialiteiten),
in Fak Letteren .• 22/10 Moordweekend, in
Wijgmaal. • 23110 Moordweekend. in
Wijgmaal. • 24/10 Moordweekend. in
Wijgmaal.

Hlstoria
• 18/10 om 20.00 u: Cantus, in Ambiorix.
• 18/10 om 20.00 u: Cantus, in Ambiorix.
• 19/10 Tapavond. in Fak Letteren .• 19/10
om 20.00 u: Film: Easy Rider, in MSI 03.18.
• 19110 om 21.00 u: Volleybal. in Sporthal
Rljschoolsrr,

Kilo

• 19/10 Vlaamse avond, in Doc's .• 20/10
Eerste Doc Werking-fuiL in Albatros .• 21/10
Technonight, in Doc's.

Merkator
• 21/10 om 21.00 u: Sprookjesavond. in 't
Plectrum.

Polilika
• 18/10 Cantus, in Patapouff. • 18/10 om
21.00 u: Cantus, in Patapouff. • 20/10 om
16.00 u: Happy hour, in Politika Kaffee.
• 20/10 om 20.00 u: Filmforum: A Clock-
work orange, in AV 0l.J2. ·20/10 om 21.00
u: Breezer Night, in Politika Kaffee .• 21/10
om 21.00 u: Cocktailavond 2de tic Pol., in
Politika Kaffe boven.

Homania
• 19/10 Introduktiecantus. in Patapouil.
·21/10 Peter- en meteravond. in Artmania.
• 21/10 Eerste lic-avond, in Artrnania.

VTK
• 19/10 om 19.00 u: KI@h (jaune toujours
en .BAR8.), in Blauwe Kater .• 20/10 om
22.00 u: Zware bieren, in 't Bilixir.

Wlna
• 20/10 om 14.00 u: Doop .• 20/10 om
22.00 u: Doopbar. in RC.

·18/10 om 19.00 u: Tapavond, in Fak
Leueren .• 21110 om 22.00 u: Sangria-
avond, in Perma.

LIK
·20/10 om 22.00 u: Palm & Smartlappen, in
Gnorg!.
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Egyptoloog I(U Leuven organiseert tentoonstellinq

Keizer's aan de Niil
Tussen 25 september 1999 en 6

februari 2000 loopt in het Gal-
lo-Romeins museum te Tongeren

de tentoonstelling 'Keizers aan de
Nijl', een ekspositie over het alledaag-
se leven in Egypte ten tijde van de
Romeinse heerschappij.

De ontwikkeling van de tentoonstelling ge-
beurde in samenwerking met gerenomeer-
de musea uit Frankrijk en Nederland. Willy
Clarysse, diensthoofd van het departement
Klassieke geschiedenis en Egyptoloog Harco
Willems van de KU Leuven zorgden voor
de wetenschappelijke aanbreng. WiLlems:
"We zijn op zoek gegaan in museurnkelders
te Brussel. Leiden en Marimont naar objek-
ten die ons een idee kunnen geven over
het dagelijkse leven van de Egyptenaar. We
zochten niet naar kunstvoorwerpen, maar
naar dingen als kinderspeelgoed en weef-
sels. Voor het eerst worden ook vele onge-
publiceerde voorwerpen tentoongesteld. We
brengen dus eigenlijk een ekspertise. een
zeer diepgravend onderzoek op dit terrein."

In tegenstelling met Egyptische ten-
toonstellingen in Marseille, Londen en
Frankfurt. waar veelal funeraire objekten
zoals dodenmaskers centraal staan, wordt
hier de aandacht gericht op het leven van
de Egyptenaar, niet de dood. De funeraire
voorwerpen die je op de tentoonstelling

ook wel terugvindt, hebben slechts de be-
doeling iets te onthullen van hun geschie-
denis van vóór ze in graven terechtkwa-
men. Uiteindelijk leveren de 250
geëksposeerde voorwerpen uit Europese
kollekties een verruimende kijk op het
dagelijkse leven van de Egyptenaar.
Bijzonder is zonder twijfel de kopie van een
Grieks-Romeins irrigatiekanaal aan de Nijl.
dat illustreert hoc de slibafzetting van de
Nijl de Egyptische ekonomie draaiende
hield. Ook kan men via computersimulatie
op mummies haardracht, juwelen en kledij
van de oude Egyptenaren leren kennen.
Willems: "Voor mij persoonlijk is het meest
opvallende objekt van de tentoonstelling
het terrakottaplaatje Harpochrates te paard.'
Ook zeer interessant zijn de mozaïekglazen.
Dit zijn zeer kleine objekten van glas met
langs beide zijden een identieke, sterk
gedetailleerde tekening."

Naast de tentoonstelling worden heel
wat nevenaktiviteiten georganiseerd. Zo is
er elke week, tot en met 8 december 1999,
een thema-avond met uiteenlopende
onderwerpen, van 'Kleopatra in film en
strip', 'Isis en Vlaanderen' tot 'Astrologie in
de oudheid'. Er worden een poëzienarnid-
dag en een studjedag gehouden. Het Gallo-
Romeins museum brengt ook een rijk geïl-
lustreerde catalogus uit voor de liefhebbers.

Uilenspiegel
Naast Scorpio is Uilenspiegel het laatste lokale Leuvense radiostation dal niet gebonden
is aan een keten (zoals Radio Contact, Topradio enzomeer). Ondanks alle oprukkende
kommersie blijft Uilenspiegel ingaan op de lokale berichtgeving, wat tenslotte één van
de belangrijkste doelstellingen blijft van een lokale zender.

Dit jaar wil men meer aandacht besteden aan het studentenleven. Daartoe werd een
nieuw programma in het leven geroepen luisterend naar de naam KringLoop. Het wordt
elke zondagavond uitgezonden tussen 23 en I uur Op 106.7 FM. In dat programma
wordt dieper ingegaan op wat de verschillende kringen en Loko (de Leuvense overkoe-
pelende kringorganisatie) allemaal op het programma staan hebben. Niet door het
droogweg te vermelden, maar gekruid met interviews.

Al wat er reilt en zeilt in Leuven zal aan bod komen en meteen krijg je ook al de
headlines van de volgende Veto. Dat het programma niet ontstaan is uit kommersteel
oogpunt blijkt uit het feit dat het volledig reklamevrij is. TWee zondagen geleden ging
het voor het eerst de ether in en de komende weken wordt het nog beter uitgewerkt.
Ook een samenwerking met Scorpio zit al in de pipeline.

(pm)

Boeken voor de 24·uren·loop
Terwijl Sportraad voor de lichamelijke gezondheid zorgt, brengt Kultuurraad (Kura)
voedsel voor de geest. De Dichters uit Bpibreren brengen op de 24-urenloop tOf vijfmaal
toe hun voorstelling. Na de Nachleû~fï de Velinx is het Nederlandse trio opnieuw in
België. Ze bouwden een ijzersterke rcpuiaüc op als entertainers pur sang: soundscapes
rollen rond, poëzie is rock 'n roll, Woensdag verzorgen ze een workshop, die niet wil.le-
ren hoe je poëzie schrijft, maar: hoe je poëzie brengt.

Als omkadering organiseert Kura een boekenmarkt. Iedereen die wil kan op voor-
hand boeken binnenbrengen. Je schrijft je prijs er best in potlood in. Kura verkoopt en;
jij verdient. Gewoon snuisteren is natuurlijk ook leuk. Vanaf dinsdag 26 oktober, 22 uur.

(SVV)
Boeken vjn wélkom bij Kura. waar je ook info vindt en je kan inschrijven voor de workshop. Stut;
E. Van EvenstYaat 2d, 01 tI1236773, /.."Ura@stuc.kuJeuven.ac.be (vragen naar Steven).
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Het Romerohuis, waar gehandicapten omkaderd worden

"Een normaal kot, met automatische deur, luide bel
en lage deurklinken"

n 1994 is in de Blijde
Inkomststraat het Rome-
rohuis opgericht. De be-
doeling is fysisch gehan-
dicapten de kans te geven
een volwaardig studen-

tenleven te leiden, bijgestaan door een
omkaderinqsqroep van vrijwilligers.
We spraken met Leen en Barbara, die
voor hun handicap worden bijgestaan
door Soufia, Ben en Frederik.

Veto: Hoe wordt de verhouding i/e!umdicapte en
niet-gehandicapte studenten bepaald?
Ben: «De samenstelling van de groep hangt
af van de hulp die elke persoon heeft. Wan-
neer het slechts om een lichte handicap
gaat, dan kunnen er veel meer gehandicap-
ten samenleven op één verdieping.»
Leen: «Mij moeten ze enkel helpen bij het
toedoen van mijn schoenen en bij het win-
kelen. Anderen hebben ook hulp nodig bij
het opstaan, kleden, wassen en plassen.
Dan is het ook nonnaai dat er meer vrijwil-
ligers lijn om die persoon te begeleiden. Ik
denk trouwens dat het best is dat er steeds
meer niet-gehandicapten wonen op één
verdieping omdat je zo spanningen ver-
mijdt. Als je steeds aan dezelfde persoon
hulp moet vragen, dan begin je je daar na
een tijdje ook slecht over te voelen."
Ben: «Ook zijn de kamers persoonsgebon-
den: er is op elke verdieping één grote ka-
m e r VOOJLÎCn voor personen .die voor hun
verzorging veel plaats nodig hebben. De
volledige akkommodatie van dit gebouw is
trouwens aïgcsreld op vcrschlllende handi-
caps. We moeten een beetje meer onder el-
kaar ..regelen.dan.blj.andere kotenhet geval
iv: eerst kijken wie wat kan - niet iedereen
kan de vuilniszakken buitenzetten of de af-
was doen -'cn dan pas wie Wilt wannen
ook zal doelt. Dit is een normaal kot, maar
wel met een automatische deur, een luide
bel en lage deurklmken.»

Stoempen
Veto: 1.\ het niet zwaar voor de vrijwilligers?
Frederik: "Het grootste probleem in het
begin bestaat uit de angst voor hl'! onbe-
kende. Ook al ben Je voldoende gernoti-
werd en geïnformeerd, toch weet je niet
hoe alles zich in de realiteit 7al afspelen.
Maar het is een kwestie van praten en eer-
lijk zijn. Bovendien worden de uurroosters
in het begin van het akademiejaar vergele-
ken zodat wc kunnen bepalen wie wanneer
permanentie kan doen. AI bij al valt dat
wel mee: dit jaar hebben we elk slechts vier
uur permanentie per week.»
Barbara: «Het is een kwestie van stilstaan
bij de dingen: een stoel opschuiven "Zodat
iemand in een rolstoel door kan, alles
steeds op z'n juiste plaats terugzetten voor
een slechtziende. Gewoon onze jas aantrek-
kenen erop uitgaan, gaat niet zomaar. Het
kost een half uurtje meer tijd om naar de
film te gaan, maar dat is het dan ook.»
Leen: «Ik denk dat het voor de vrijwilligers
best wel meevalt. Het zijn supergeëngageer-
de mensen die bovendien een selektieproef
moeten doormaken. Vaak is het een kwes-
tie van kommunikatie. Ik: weet wel dat het
niet eenvoudig is om voor de eerste keer ie-
mand op het toilet te zetten, maar als je er
beiden voor openstaat en voldoende eerlijk
bent, dan kan ieder mogelijk probleem op-
gelost worden door er simpelweg over te
praten.»
Ben: «Sommige dingen die voor ons raar
overkomen, zijn voor gehandicapten dood-
normaal. Als je al je ganse leven hulp nodig
hebt om naar het toilet te gaan, dan komt
dat niet meer als een probleem over. Het le-
ven hier is ook niet gefikseerd op het al dan
niet zwaar gehandicapt zijn, maar op

"

vriendschap. We helpen elkaar waar en
wanneer we kunnen. Veel mensen die ci-
ders hun leven gaan opbouwen, blijven
toch nu en dan terugkomen omdat ze de
sfeer missen.»
Veto: Krijg je evenveel begrip van je proffen en
medestudenten?
Leen: «Er is duidelijk verbetering merk-
baar. Zo hebben ze voor mij in het Maria

maar een absolute noodzakelijkheid.»
Frederik: "Toch blijft België een luxeland:
in Spanje of Italië bestaan ornkaderings-
groepen als het Romerohuis niet. Het een
kwasi onmogelijke opgave om daar als ge-
handicapte te studeren. Zo heb ik het ver-
haal gehoord van een gehandicapte die een
erasrnusprogramma had, maar is moeten
terugkeren, want bij gebrek aan een aan-

Theresia College speciaal een trapleuning
geïnstalleerd omdat ik het belangrijk vind
om zelf die trap op te kunnen stoempen. Er
zijn nog steeds proffen die moeilijk doen
wanneer ik een half uur langer schriftelijk
eksamen wil doen. Ik moet dan eerst van
naaldje. tot draadje mijn handicap uitleggen
vooraleer ze mij begrijpen. Als ze niet toe-
geven, dan ga ik naar de ombudsdienst en
zo komt het ook in orde. Van medestuden-
ten krijg ik soms de reaktie dat het niet fair
is dat ik meer lijd krijg, maar als ik dan ver-
tel dat ik anders erge krampen krijg in mijn
handen, snappen ze het wel. Het zijn trou-
wens mijn medestudenten en niet de VIiF
willigers van de omkaderingsgroep die me
van en naar de les begeleiden .»
Barbara: «De inspanningen van de univer-
siteit vallen best mee: we mogen niet ver-
geten dat deze omkaderingsgróep een pro- -
jekt is ván de universiteit. Ook worden elk
jaar de beste en meest leesbare notities ver-
zameld om aan ons te door te geven.»
Ben: "Proffen reageren nooit volledig neu-
traal, hun reakties zijn meestal heel positief
of heel negatief. Ik veronderstel dat die ne-
gatieve reakties voortvloeien uit onbegrip,
onwetendheid of de idee dat ze hun stu-
denten zo een ongelijke behandeling geven.
Het is echter geen kwestie van privileges

gepaste woning hadden re hem maar in
een jeugdhuis gedropt. Soms ge beun het
dat gehandicapten op kot zitten in een zie-
kenhuis. Niet echt bevorderlijk voor het
studentenleven.i
Veto: Worden jullie vaak gediskrimineerd?
Leen: «Er zijn natuurlijk mensen die je
aankijken met een blik van och God, wat
hebben ze hier nu weer binnen gegooid.
Hen daag ik uit vijf minuten in mijn rol-
stoel te zitten en de Beriotstraat af te rijden.
Ik heb er ook niet voor gekozen. Maar de
meeste gehandicapte studenten in Leuven
zijn behoorlijk gehard tegen pijnlijke
uitlatingen. Ik ben de eerste om iemand lik
op stuk te geven.»
Barbara: «Na een tijdje weet je ook in
welke kafees je gemakkelijk binnenkomt.
Je moet als rolstoelpatiënt niet per se naar
het kleinste kalee met het nauwste toilet
willen gaan. Iedereen is beperkt in zijn mo-
gelijkheden. Leef er dan ook naar en vraag
hulp als het nodig is. Het stadium dat ik me
schaam als ik een blikje cola niet alleen
openkrijg, is voorbij.»
Veto: Hebben jullie het gevoel in een beschermd
milieu te leven?
Leen: «Helemaal niet: vroeger liep ik
school in het Medisch Pedagogisch Instituut
(MP!) en daar was ik pas afgeschermd van

Droomwereld

de wereld. Op kot ben ik wel omringd door
mensen die me helpen, maar ik vraag al-
leen om hulp als ik die nodig heb. Ik weet
perfekt wat ik kan en dat zal ik ook zelf
doen. Jij vraagt toch ook niemand om je af-
was te doen?»

«Soms is het wel verleidelijk om je te
laten betutteren. Vroeger vond ik dat heel
plezant. Maar-op een bepaald moment be-
greep ik dat je daar geen stap verder mee
bent. Na rn,ijn operatie kon ik niet meer lo-
pen en ik ~ou zo snel mogelijk mijn onaf-
hankelijkheid terug. Dan profiteer je niet
langer van mensen" Ve~l hangt af van je
ouders. Als die je altijd gestimuleerd heb-
ben om te doen wat binnen je mogelijkhe-
den ligt. dan is de kans groot dat je later
ook zo leeft."
Veto: Hoe aksepteert iemand dat ie gehandicapt
is?
Leen: «Dat gebeurt voor iedereen op een
andere manier. Mijn (rank is gevallen toen
ik in een leefgroep woonde op het MP!. We
hadden met een groepje van vijftien plots
het gevoel: hier zitten we nu, hoe gaan we
dit aanpakken? We voelden <los een bende
lomperikken . Toen hebben we beslist om
ons zo normaal mogelijk te gedragen, geen
privileges meer te vragen als dat niet hoeft.
Wat we zelf konden, zouden we zelf ook
doen! Niet de meest eenvoudige beslisslng.
maar op langt' termijn loont het wel. Mijn
beslissing om naar Je universiteit te komen,
past ook een beetje In dat plaatje: tonen
aan de buitenwereld dat ik het wel kan. Je
hebt zoveel mogelijkheden dat het zinloos
b om in je. zetel te blijven tillen. Ik wou
natuurlijk ook gewoon studeren, maar on-
dertussen hen jl' een voorbeeld voor ande-
ren.die.door roedoen van hun omgeving en
zichzelf een plantje zijn geworden. Het is
eens iets anders om een rolstoelpatiënt aan
de unlversiteit te /kll In plaats van een ge-
handicapte op VTM met de lelijkste kop
ooit.»
Barbara: «Tonen Jat hel kan, dat je leven
niet eindigt in je robwel is belangrijk. Het is
net ietsje te gemakkelijk om in zelfmedelij-
den te vervallen .•

Veto: Waarom z.ijn jullie hier vrijwilligers ge-
worden?
Ben: «Mijn vader had een zus die gehandi-
capt was. Toen werd dat als een schande er-
varen, zijn vrienden. wisten pas na tien jaar
dat zij bestond. Zij heeft altijd in een be-
schutte werkplaats gewerkt. volledig afge-
schermd van de normalewereld. Toen ik via
vrienden van dit projekt hoorde, zag ik dat
als een mogelijkheid om te helpen gehandi-
capten een plaats in de samenleving te ge-
ven.»
Soufia: «Iedereen komt hier toe met één of
ander ideaal. Vroeger had ik medelijden als
ik een gehandicapte op straat zag, maar je
hebt ook bij gehandicapten totaal onmoge-
lijke mensen. We zijn hier bezig in de reali-
teit, het is best dat je die droomwereld zo
snel mogelijk verlaat."
Veto: Wat zijn je beroepsperspektieven?
Leen: «Ik heb psychologie gekozen, ge-
woon uit interesse. Mijn subrichting zal ik
wel bepalen aan de hand van mijn moge-
lijkheden. Als zou blijken dat ik van psy-
chologie mijn beroep niet kan maken, dan
zal ik wel realistisch genoeg zijn om iets an-
ders te gaan doen.»
Ben: «Het is voor iedereen van ons zo dat
we studeren om er een beter mens van te
worden, om kennis op te doen. Weinig stu-
denten kiezen in funktie van een later be-
roepsleven. Waarom zou dat voor gehandi-
capten anders moeten zijn?»

Marie-Anne Dedeurwaerdere


