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Studies kaarten ondervertegenwoordiging van vrouwen in het universitair beleid aan

Gezocht: vrouweliike prollen voor toplunkties uniel
et is bedroevend slecht gesteld
met de vertegenwoordiging van
vrouwen in de top van univer-

siteiten, zo klinkt het in drie recente
rapporten over gelijke kansen. De
akademische wereld blijft een zeer
gesloten wereld van 'ons kent ons'en
daarom mag men niet de illusie
koesteren dat het probleem zich in de
toekomst wel vanzelf zal oplossen. Op
Vlaams nivo is de KV Leuven de
slechtste leerling van de klas, maar
Rektor Oosterlinck belooft beterschap.

Volgens een studie van het Steunpunt
womens Studies van het Limburgs Univer-
sitair Centrum h dl' "artpo.,itie van VlOU-

wen aan Vlaamse universiteiten op dit
. ogenblik goed te noemen. Vrouwen zijn

relatief evenwichtig vertegenwoordigd
binnen het AAP (Assisterend Akaderni ..eh
Personeel). In vijf van de zeven Vlaamse
universiteiten worden meer dan veertig
procent van de AAP-funkties ingevuld door
vrouwen. De VUB en vooral het RUCA
hebben minder vrouwelijke AAP-ers.

Ladder
Voor het ZAP (Zelfstandig Akademisch

Personeel of docenten) is de toestand heel
wat minder rooskleurig. De universiteiten
met het hoogste aantal vrouwelijke profes-
soren zijn het LUC en de VUB (respektie-

Op de Groenplaats in Antwerpen werd niet alleen het jonge bruidspaar bejubeld, maar duidelijk ook
wiet gesmoord - Ier op de Jap. Nog een sjans dat Agalev binnenkort een wetsvoorstel zal indienen om
Cannabis uit de strafwet te halen. Lees op pagina 6 meer over het debat over softdrugs (foto Ivan Put)

velijk 18 en 16 procent); de Antwerpse
universiteiten tellen het minst vrouwen
(minder dan 10 procent). De KU Leuven
neemt een middenpositie in: één prof op
tien is een vrouw.

Bij een nader onderzoek blijkt dat de
positie van vrouwen aan de Vlaamse uni-
versiteiten nog slechter is dan deze gege-
vens doen vermoeden. Immers, hoe hoger
men klimt op de wetenschappelijke ladder,

hoe groter de oververtegenwoordiging van
mannen wordt. Terwijl men aan de Vlaamse
universiteiten globaal elf procent vrouwen
telt, vindt men op het hoogste nivo - na-
melijk dat van gewoon hoogleraar - slechts
vijf procent vrouwen. Bij vergelijking van
de verschillende universiteiten, skoort de
KU Leuven het slechtst: drie procent van de
gewoon hoogleraren zijn vrouwen. Het
LUC heeft het grootste aantal vrouwelijke
gewoon hoogleraren met acht procent.

Er is duidelijk iets aan dl' hand mei dl'
doorstroming van vrouwen naar de hoogste
echelons van dl' universiteit. Dit komt nog
frappanter tot uiting In de samenstelling
van de verschillende beleidsorganen van de
vlaam-,e univcrvitciu-n. Enkel de Ufsia heeft
meer dan céu \ ijlde vrouwelijke algevaar-
digden in één van de hoogste beleidsorga-
nen. Helemaal onderaan bengelt de KU
Leuven. Dril' hoge bclcidsorganen. namelijk
dl' Inrichtende Overheid, dl' Raad van
Beheer (RvB) en het Gemeenschappelijk
Buro (Cebu). bestaan uitsluitend uit man-
nen. Alle vice-rektoren. koördinatoren en
dekane n aan de KU Leuven zijn mannen.

Fout

Vaak wordt beweerd dat de onderver-
tegenwoordiging van vrouwen in het uni-
versitair beleid historisch is gegroeid. Vroe-
ger waren er minder meisjes die universi-
taire studies aanvallen en daardoor zijn er
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Vier Waalse studenten voor Correctionele Rechtbank te Brussel

Vervolgd voor vasthouden van megafoon
ijdens een betoging in november
'95 voor de herfinanciering van
het onderwijs werden een

aantal studenten door de Brusselse
rijkswacht opgepakt. Zeven studenten
werden vervolgd en vier ervan moes-
ten vorige week woensdag verschijnen
voor de Correctionele Rechtbank van
Brussel. Naast het 'bekladden van
prikkeldraad', wordt een student -
die ondertussen leraar is - beschul-
digd op basis van het hanteren van
een megafoon. De zaak werd uitge-
steld tot november '2000.

Begin jaren negentig is er bij de Franstalige
studenten heel wat protest gerezen tegen
de plannen van toenmalig minister van
Onderwijs Lebrun. Die wou het hoger on-
derwijs - buiten de universiteit - reorga-
niseren binnen 25 entiteiten. Dit wil zeg-
gen: rationaliseren, fusioneren en richtin-

gen schrappen. Lebrun drukte zijn politiek
door en liet zijn dekreet stemmen op 20
oktober 1994. Twee dagen eerder eisten
25.000 studenten in de Brusselse straten
echter de intrekking van de stemming. Op
7 november werd het dekreet opgeschort.
Twee dagen later kwamen 30.000 studen-
ten op straat in Namen.

Ondanks de hevige betogingsgolven
keurde de Franstalige Gemeenschap in
augustus 1995 een licht gewijzigd dekreet
(Lebrun bis) goed. Vanaf september 1995
rolde een nieuwe stakingsgolf door de
hogescholen en de universiteiten, voor de
herfinanciering van het onderwijs. Maar de

ordediensten grepen hard in. Na 1996 was
de studentenbeweging ontmoedigd. Vele
van de bevochten maatregelen waren door-
gevoerd of lichtjes afgezwakt. Bovendien
werden studentenleiders vervolgd door het
gerecht waardoor de achterban nog meer
werd afgeschrikt om op straat te komen.
Ook op een betoging van 24 november '95
in Brussel werden zeven studenten
opgepakt en vervolgd.

Vier ervan echter - drie studenten van
de Akademie van Schone Kunsten Luik en
één universiteitstudent die ondertussen
leraar Frans is - werden vorige week ge-
dagvaard. De studenten van de kunstaks-

demie worden ervan beschuldigd de friese
ruiters (prikkeldraad op metalen buizen) en
de kledij van de rijkswacht te hebben be-
smeurd met verf. Het Brussels parket be-
schuldigt hen ook van bendevorming. De
leraar wordt aangestipt als de 'provokateur'.
de leider van de 'bende'. De persoon in
kwestie was tijdens de betoging vertegen-
woordiger van de Universiteit van Luik en
hield een megafoon vast. De Franstalige
Liga voor de Mensenrechten werd op de
hoogte gebracht van de zaak.

In oktober van dit jaar verschenen
voor het Hof van Beroep te Brussel twee
voormalige vrijgestelden van de Sociale
Raad van de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie. Ze werden, samen met
vier andere studenten, drie jaar geleden
veroordeeld voor een - zeer betwistbare -
strafrechtelijke inbreuk tijdens een betoging
tegen studentenbeperkingen.

Bart De Schrijver

GROEPT LERAARS MET VISIE
PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL LEUVEN
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Holebi (1)
In Veto 11 van 29 november werd de hele
middenpagina aan homoseksualiteit be-
steed. Dat kan ik alleen maar toejuichen.
Eindelijk komt dit onderwerp op een goede
en volledige (met alle kontaktadressen in
Leuven erop en eraan) manier ter sprake
en wordt het niet in de doofpot gestopt,
zoals helaas maar al te vaak gebeurt. Voor
homoseksuele, lesbische en biseksuele stu-
denten is dit een steun in de rug.

Er worden echter in het interview met
&of-leden door Geert Daefemans grove
onjuistheden verteld. Hij beweert dat "aan
de KV Leuven een regel bestaat bij gods-
dienstwetenschappen dat homo's geen tesis
mogen maken over homoseksualiteit en
hetero's wel. Er wordt hun een soort be-
trokkenheid gesuggereerd. Homo's mogen
dus enkel over heteroseks schrijven." Vol-
gens mij is dit niet waar en totaal uit de
lucht gegrepen. Zijn uitspraak slaat met
andere woorden nergens op. Als het toch
waar zou zijn, slaat het op nog minder. Ik
vind mezelf immers de geschikte persoon
om tegen deze uitspraak te reageren, daar
ik in de richting godsdienstwetenschappen
als lesbienne vorig jaar een tesis heb inge-
diend omtrent lesbisch ouderschap. En ik

ben niet de enige holebi-student in dat ge-
val. dat weet ik honderd procent zeker. Ik
werd op deze blunder in Veto immers
attent gemaakt door een lesbische mede-
godsdienstwetenschapper die ook haar tesis
maakte rond homoseksualiteit.

Ik ken echter wel het verhaal dat een
welbepaalde professor aan een student de
vraag heeft gesteld of hij al dan niet homo
was. Het antwoord was ontkennend en
daarop kreeg deze student de toestemming
het onderwerp te behandelen, vermits hij
- als zijnde hetero - geen uitzonderlijke
betrokkenheid had. Diezelfde professor was
echter de promotor van mijn mede-studen-
te. Hij vroeg haar echter nooit naar haar
seksuele voorkeur. Ook mij werd, bij de
aanvraag en het laten goedkeuren van mijn
tesisonderwerp. nooit één enkele vraag ge-
steld naar mijn seksuele geaardheid, noch
naar een andere reden waarom ik lesbisch
ouderschap als tesisonderwerp koos. Bijge-
volg kan van een zogezegde regel daarom-
trent volgens T1)jj .g<j~.I1,sprake zijn, daar
men ons bej4':~J5l~lit,wel de vraag had
gesteld naar On,r,<Ml.9{Jq~l<enheid bij het
onderwerp. MCJ;.ftrltjpjlJS(niet van zin voor
nuance één M~yg1ll'l1jlA151~J?aresituatie te
gaan veralgemenqn.joe te passen op een
hele fakulteit en als een algemene waarheid
te gaan poneren.

Het is inderdaad jammer genoeg wél zo
dat de Kerk (als instituutt. ik spreek hier
niet over individuele kristenen) niet be-
paald homovriendelijk is ingesteld. Die lijn
ongenuanceerd doortrekken naar de teo-
logische fakulteit van onze universiteit ge-
tuigt echter niet van veel realiteitszin. Ooit
zei de filosoof Wittgenstein: "Waarover men
niet kan spreken, moet men zwijgen." Ik
denk dat Geert dit maar eens in gedachten
moet houden, vooraleer hij nog eens derge-
lijke uitspraken doet en vervalt in misplaat-
ste cliché's, Aangezien hij nooit aan deze
fakulteit studeerde, kan hij zich onmogelijk
een juist beeld vormen over de volgens
hem bekrompen mentaliteit die er zou
heersen ten aanzien van holebi-studenten.
Ikzelf heb van die mentaliteit nooit iets
gemerkt. Het is mijns inziens dus ook fout
deze fakulteit in haar geheel in een negatief
daglicht te stellen.
naam en adres bekend bij de redaktie

Holebi (2)
Volgens Veto zou ik gezegd hebben dat "aan
de KV Leuven een regel bestaat bij gods-
dienstwetenschappen dat homo's geen tesis
mogen maken over homoseksualiteit en
hetero's wel". Er w9I9~Ï9r,\1~h,artikel het
woord 'regel' gebn.l~1.~tn9H\}'el ik dit zelf
niet letterlijk heb.w,i\w'1} ~Vfqrn, ga ik er
mij ook niet dadelijkivtm sliSMntiëren. Het
.l;kstje dat in Veto verscheen is immers een
samenvatting van wat ik tijdens het eraan
voorafgaande gesprek verteld heb. De ach-

Het WHO-spook vvaar't door de -wereld:
<No globalisation -without representation'

In de Verenigde Staten is een liberal iemand die
gelooft in een samenleving waarin de welgestel-
den belastingen betalen om de rninderbegoeden te
ondersteunen. Liberalism is dan de politieke filo-
sofie die deze ideeën verdedigt. In schril kontrast
hiermee staat het neoliberalisme, een ekonomische
politiek die erop gericht is om kontrole vanwege
de samenleving op markten af te bouwen. Het
ultieme doel van het neoliberalisme is de 'mon-
diale Vrijhandel'.

In die kontekst vindt momenteel (Seattle.
Verenigde Staten, van 29/11 tot 3112) een topkon-
ferentie plaats van de Wereldhandelsorganisatie
(WHO). Ondanks de megalomane belangen die op
deze konferentie op het spel staan en de aan-
wezigheid van ongeveer 50000 progressieven,
milieu-aktivisten en vakbondsleden die ter plaatse
de stem van de stemlozen willen laten weerklin-
ken, wordt er in de mainstream pers nauwelijks
(kritisch) bericht over de zorgwekkende gang van
zaken. Vandaar dat ondergetekenden het als hun
morele plicht aanzien om enige duidelijkheid te
scheppen omtrent het totaal ondemokratische
karakter en de (verborgen) agenda van de WHO.

Deze internationale organisatie met 134 par-
ticiperende landen is een neoliberaal forum voor
onderhandelingen inzake internationale handels-
overeenkomsten en het opvolgen, reguleren en
opleggen van de afgesloten akkoorden. De WHO
werd opgericht in 1995 en is de opvolger van de
GATT-akkoorden, die instonden voor de promotie
van de Vrijhandel en het onder druk zetten van
landen om invoertarieven te reduceren. De WHO
is een nog veel machtiger instrument, bestaande
uit niet-verkozen burokraten die doelbewust onze
planeet in een mondiale Vrijhandelszone willen
herschapen. Officieel heeft de WHO twee voor-
name doelstellingen: (a) het doordrukken van de
liberalisering van de markten door middel van het
doorbreken van nationale barrières, (b) het ont-
wikkelen van een mechanisme om handelskon-
flikten te 'regelen'.

Paradoxaal genoeg wil de WHO de interna-
tionale Vrijhandel juist dereguleren en binnen-
landse markten openbreken voor buitenlandse
investeerders. De WHO-regelgeving betracht
bedrijven los te rukken van de kontrole door
regeringen. Zo moet er een vrijwel onbeperkte
mobiliteit van kapitaal. goederen en diensten tot
stand komen, wat in scherp kontrast staat met de

Westerse asielpolitiek van gesloten grenzen en de
bescherming van investeerders en bedrijven via
allerlei eigendomsrechten.

Deze eigendomsrechten worden verder uit-
gebreid via het konsept van het zogenaamde 'In-
tellektuele eigendomsrecht', dat zoals gedefinieerd
door de WHO-overeenkomsten niet bepaald wordt
door kreatieve eigenschappen van individuen. Het
betreft veeleer de bescherming van bedrijfseigen-
dom en het monopolie over het patenteren van
planten, zaadvariëteiten. software ... Het 'Intellek -
tueel eigendomsrecht' is een van de vele voorbeel-
den van de manier waarop er ekstreem protektio-
nistische maatregelen worden doorgevoerd in het
kwasi-godsdienstig paradigma van de 'Vrijhandel'.
Het betreft hier uiteraard een protektionisme waar
megabedrijven baat bij hebben, daar waar straf-
fende marktdissipline voor loontrekkenden, kon-
sumenten en kleine boeren de norm is.

Dit toont op treffende wijze de werking van
de WHO aan. Hoewel de WHO niet blind is voor
de sociale dimensie die handel per definitie inkor-
poreert. stelt ze dat ze enkel 'produkten' en geen
"processen' kan reguleren. Hiermee draait zij de
klok terug. De substitutie van de ontoereikende
regulering van het eindprodukt door de kontrole
over het totale produktieproces zelf. met behoud
van arbeids- en milieunormen. was evenwel een
belangrijke verworvenheid van de arbeiders-, kon-
sumenten- en milieubewegingen. Dit is immers
noodzakelijk wanneer men de veiligheid op de
werkvloer wil verbeteren, milieugevaren wil in-
dijken en 'schonere' processen wil ontwikkelen.
Het substantiële verschil tussen bijvoorbeeld een
hemd dat werd geproduceerd door kwasi-slaven-
arbeid en een hemd dat onder degelijke arbeids-
omstandigheden tot stand kwam, is immers niet
zichtbaar in het eindprodukt.

Wanneer de WHO daarentegen vaststelt dat
de belangen van investeerders in gevaar worden
gebracht, dan kan zij snel in aktie treden en haar
wil opleggen. Indien loontrekkenden evenwel
worden gedwongen om in mensonterende om-
standigheden te werken, dan past de WHO een
struisvogelpolitiek toe. Wanneer diezelfde
arbeid(st)ers echter piraatvideo's of cd's zouden
produceren, dan staat de WHO te trappelen van
ongeduld om sankties op te leggen, ter bescher-
ming van het 'Intellektueel eigendomsrecht'.

Wat staat er nu in Seattle en volgend jaar

tijdens dl'l ,Millenniurnronde op het spel? De WHO
wil haar liberaliseringscampagne onverstoord
voortzetten, terwijl zij in het bijzonder de handel
in diensten, waaronder openbare, wil bevorderen.
Dat betekent dat zij sektoren zoals gezondheids-
zorg en onderwijs wil openstellen voor de markt
en internationale konkurrentie, waardoor plaatse-
lijke kontrole en bescherming van gemeenschap-
pen in het gedrang komen. Het paradigma van de
Markt verdringt met andere woorden gelijk welke
vorm van sociale besluitvorming. Markten kennen
evenwel geen moraal en promoten (te) eenzijdig
de waarde van de Winst. Verzet tegen de WHO-
agenda en haar ondermijnende rol inzake demo-
kratische besluitvorming is daarom van essentieel
belang. Rest ons de vraag: 'Welk verzet?'

Bepaalde opposanten, waaronder ondergete-
kenden, zijn de mening toe~~~~r dat het WHO-
programma fundamenteelnelast werkt en dat we
daardoor deze instantie mafl~.beter afschaffen. Er
is dringend nood aan m,qI,1,di~'IIrmet en solidari-
teit 'van onderuit'. Anderen, vooral in kringen
van de arbeidersbeweging, argumenteren dat het
konsept van onderhandelde regulering van vitaal
belang is voor het welzijn van de wereldgemeen-
schap. Zij betogen dat, als basisarbeidsrechten,
milieubescherming en (wat in Europa doorgaat
als) een 'sociale klausule' zouden worden toege-
voegd aan het WHO-mandaat, deze instantie de
Jado fundamenteel zou getransformeerd zijn.

Hoe dan ook, opposanten, hervormers en
rebellen van over heel de wereld verzamelen zich
momenteel in Seattle, waar zij zich in een opmer-
kelijke sfeer van internationale solidariteit verzet-
ten tegen de eenzijdige (bedrijven)agenda van de
WHO. Hoewel er tal van taktische verschillen zijn
in deze strijd, leggen zij een sterke eenheid aan de
dag in hun aktie en inzicht dat de WHO ondubbel-
zinnig bijdraagt tot de toenemende ongelijkheid in
de wereld en het verder uithollen van de demo-
kratie. Het protest in Seattle zal zowel de laatste
grote internationale demonstratie van deze eeuw
als het begin van een nieuwe geglobaliseerde soli-
dariteitsbeweging zijn. Om te beletten dat de Een-
oog Koning zal worden in het land der blinden!

Peter Tom Jones,
onderzoeker aan de KV Leuven

Bart Naessens,
onderzoeker aan de VUB
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terliggende feiten zijn als volgt.
Een studente godsdienstwetenschappen

heeft ooit eens een aanvraag gedaan voor
een tesis rond het thema homoseksualiteit.
Zij kreeg van haar professor de vraag of
zijzelf lesbisch was, waarop ze, naar waar-
heid, negatief antwoordde. Geïntrigeerd
door de vraag, informeerde ze naar de rele-
vantie ervan. Het antwoord hierop was zeer
duidelijk en niet vatbaar voor verkeerde
interpretatie: MIndien er een betrokkenheid
bij de materie van de tesis aantoonbaar is,
kan men het tesisvoorstel niet goedkeuren."

Vermits de studente dit een nogal aan-
stootgevende uitspraak vond, heeft ze dit
naar ons doorgespeeld. Persoonlijk vind ik
het nog beklagenswaardiger mocht men
deze dubieuze regel op de koop toe nog
eens selektief gaan toepassen! Nu mag het
nog zijn dat andere studenten hier geen
problemen mee gehad hebben, feit blijft dat
dit in~e praktijk wel degelijk gebeurt. Ik
mag hopen dat de vaststelling dat niet
iedereen deze reaktie heeft mogen ervaren
een positieve evolutie mag aanduiden. Per-
soonlijk ken ik alleszins genoeg studenten
godsdienstwetenschappen om met een
gerust hart te mogen beweren dat deze
fakulteit zeker niet bewust homofoob is, in
tegendeel zelfs!

Geert Daelernans,
student KV Leuven

vervolg lezers brieven op p. 14
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Bijstandsregeling aan zeer strenge voorwaarden onderworpen

OCMW's houden niet van studenten
H et bestaansminimum werd

vijfentwintig jaar geleden inge-
voerd als residuaire uitkering.

Dit betekent dat men eerst zijn rech-
ten moet laten gelden op mogelijke
andere bedragen, bijvoorbeeld op een
werkloosheidsuitkering. Voor een
student in financiële moeilijkheden is
de situatie echter komplexer. De bij-
standsregeling is immers niet voorzien
op het financieren van studies. Dit
heeft ais gevolg dat OCMW's vaak zeer
weigerachtig staan ten aanzien van
studenten.

Wegens het ontbreken van een studieloon
zijn de meeste studenten voor de financie-
ring van hun studie aangewezen op hun
ouders. Deze afhankelijkheid houdt een
risiko in voor de student. Onstaat er een
konflikt met de ouders, dan kan dit ernstige
financiële konsekwenties hebben.

Studiebeurzen bieden weinig onaf-
hankelijkheid omdat ze gelinkt zijn aan het
inkomen van de ouders. Voor de kinderbij-
slag geldt dan weer dat die uitbetaald wordt
aan de ouders. De student kan deze bijslag
enkel rechtstreeks ontvangen indien hij
over een eigen domicilie-adres beschikt. In
een stad als Leuven - maar hetzelfde geldt
voor andere studentensteden - is het zeer
moeilijk om je als student in te schrijven in
het bevolkingsregister. Er wordt bijvoor-
beeld verwacht dat je een verklaring van

financiële onafhankelijkheid ondertekent.
Een aantal studenten wendt zich bij finan-
ciële problemen tot een OCMW. Helaas zijn
daarmee niet alle problemen van de baan.

Een eerste groot knelpunt ligt in het
vinden van het verantwoordelijke OCMW.
Het bevoegde centrum is immers dat van de
plaats waar de begunstigde zijn 'gewoon-
lijke en bestendige' verblijfplaats heeft. Een
domicilie kan hierbij een aanduiding zijn,
maar is niet beslissend. Dit impliceert dat
het Leuvense OCMW iemand kan afwijzen
omdat hij bij zijn ouders gedomicilieerd is,
terwijl de student in zijn 'thuisadres' dan
weer kan geweigerd worden omdat men
stelt dat de gewoonlijke en bestendige ver-
blijfplaats toch duidelijk Leuven is. Zelfs al
is men in het Leuvense bevolkingsregister
ingeschreven, dan staat het OCMW eerder
weigerachtig tegenover de aanvraag.

Bot

Dit kan men verantwoorden op basis
van de wettelijke regeling van het bestaans-
minimum. Eén van de opgelegde voorwaar-
den is immers het tonen van werkbereid-
heid. Of een student voldoet aan deze voor-
waarde is dan natuurlijk vatbaar voor ver-
schillende interpretaties. Nancy Hendrikx
van de sociale dienst van de KV Leuven:
"Vroeger durfde het OCMW nogal bot
studenten onmiddellijk wegsturen. Sinds
enkele jaren echter bestaat er een struktu-
reel overleg tussen de sociale dienst en het

Vrouwen
vervolg van p. 1

2
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nu minder vrouwen in het ZAP-korps en
bijgevolg ook in de beleidsorganen. Aan-
gezien steeds meer meisjes universitaire
studies aanvatten, is het dan maar een
kwestie van afwachten tot het probleem
zich vanzelf oplost. Fout, zo blijkt uit sijfer-
materiaal dat werd samengebracht in een
recent Europees rapport. Zelfs wanneer de
verhoudingen tussen meisjes en jongens bij
het startpunt gelijk zijn, maken mannen
meer kans dan vrouwen om door te drin-
gen tot de hoogste nivo's.

In tegensteUing tot wat men vaak
denkt, blijkt uit het rapport dat deze onge-
lijkheid niet zozeer iets te maken heeft met
de keuzes die vrouwen maken - bijvoor-
beeld thuis blijven om voor de kinderen te
zorgen. Wel blijkt uit diverse onderzoeken
dat vrouwen vaak nog benadeeld worden
bij aanstellingen en bevorderingen. Om
hieraan te verhelpen, moet uiteraard in de
eerste plaats alle strukturele diskriminatie
gebannen worden.

De KV Leuven startte vorig jaar een
pilootprojekt om de genderverhoudingen
binnen de universiteit te onderzoeken. In
het rapport van Rektoraal Adviseur Gelijke-
kansenbeleid werd onder andere de grote
ondervertegenwoordiging van vrouwen in

beleids-. bestuurs- en beslissingsorganen
aan de KV Leuven aangekaart. De reaktie
van rektor Oosterlinck was op zijn minst
gezegd lauw. In een gesprek met Veto ver-
klaart de rektor zijn reaktie: "Ik kon mij op
dat moment nog niet uitspreken over kon-
krete maatregelen omdat ik de diskussie
nog ten gronde moet voeren met mijn ach-
terban. In de eerstvolgende weken nodigen
wij professor Malfliet uit op het Gemeen-
schappelijk Bureau. Daarna zal het rapport
uitvoerig besproken worden op de Akade-
mische Raad en de Raad van Beheer."

Rektor Oosterlinck engageert zich
alvast om de genderproblematiek aan de
KV Leuven verder te blijven opvolgen:
"Indien ik volgend jaar opnieuw als rektor
verkozen word, zal er minimum een Advi-
seur Gelijke Kansen Beleid aanblijven en
liefst worden er nog meer initiatieven geno-
men. Wanneer aan vrouwen niet dezelfde
kansen worden gegeven als aan mannen,
verspelen we vele goede werkkrachten.
Bovendien wil ik Iedere vorm van onrecht-
vaardigheid aan deie universiteit bestrijden."

Voor de sameristelling van zijn volgen-
de 'ploeg', ëtiel'dä~'rna het GeBu zal vormen,
gaat de rektor bewust op zoek naar een
vrouw. Rektor OosterJinck: "Het zal alles-
zins niet gemakkelijk zijn, gezien een GeBu-
lid minstens gewoon hoogleraar moet zijn
en nog minstens vijf jaar van haar emeri-
taat moet afzitten." De sijfergegevens van
het gelijkekansenrapport leren dat er bin-
nen de KV Leuven 10 vrouwen en 331
mannen in aanmerking komen voor de
funktie van Gebu-lid.

Rektoraal Adviseur professor Katlijn
Malfliet is blij met de belofte van de rektor,
maar maakt wel enkele kanttekeningen:
"Als er een vrouw in het Gebu komt, moet
het alleszins iemand zijn die aandacht heeft
voor de genderproblematiek. Zo iemand
zou een belangrijke signaalfunktie kunnen
vervullen. "

Of een vrouw in het GeBu ook struk-
tureel invloed zal krijgen op het beleid, is
voorlopig verre van zeker. Malfliet: "Het is
wetenschappelijk bewezen dat een ver-
tegenwoordiging van 35 procent nodig is
om een echte invloed op het beleid te kun-
nen uitoefenen. In het GeBu zouden we
spreken van één vrouw op negen personen,
dus het is niet zeker of deze vrouw een
doorslaggevende rol kan spelen."

Loes Geuens

OCMW."
Hendrikx verduidelijkt de werkwijze

van de sociale dienst: "We proberen we
eerst zelf te helpen en zoeken naar alle
andere mogelijkheden van financiering.
Heeft de student recht op een beurs?
Waarom betalen de ouders niet? Indien het
een kwestie is van niet willen, dan kunnen
wij onderhandelen om tot een vergelijk te
komen. Wij suggereren nooit om een ge-
rechtelijke procedure tegen de ouders op te
starten, zoals het OCMW. Een andere mo-
gelijkheid is dat onze dienst zelf toelagen of
leningen toekent aan de student. Pas nadat
al deze mogelijkheden uitgeput zijn, over-
wegen we de betrokkene door te sturen
naar het OCMW.· Dankzij deze werkwijze
zal het OCMW minder gemakkelijk beslis-
sen tot weigering. Overigens stuurt de
sociale dienst zelf een dossier op van de
student-aanvrager, en indien nodig gaat er
zelfs iemand van de dienst het dossier ver-
dedigen bij het OCMW ter plaatse.

Men kan zich afvragen of het verant-
woord is van een OCMW - en meer nog
van de verantwoordelijke besluitvormers -
om er een dergelijke handelswijze op na te
houden, Zonder tussenkomst van de sociale
dienst zou het immers bijna onmogelijk zijn
als student een bijstandsuitkering te ont-
vangen. Indien het bestaansminimum een
gewaarborgd recht is, lijkt het enige aan-
vaardbare criterium dat van de behoeftig-
heid. Natuurlijk moet er worden nagegaan
of de aanvrager effektief behoeftig is. Deze
verantwoordelijkheid heeft het Leuvense
OCMW dus doorgeschoven naar de sociale
dienst.

Wanneer een OCMW een student
weigert, kan deze beroep aantekenen bij de
arbeidsrechtbank. Dit is al vele malen ge-
beurd en in de meeste gevallen werd de
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Laborant

student in het gelijk gesteld. Volgens Nancy
Hendrikx hanteren de OCMW's hier bewust
een afschrikkingstrategie. "Wettelijk zijn
ouders verplicht hun kinderen te onderhou-
den. Op basis hiervan beslist het OCMW
dan ook vaak negatief over de aanvraag.
Ben je het daar niet mee eens dan moet je
maar in beroep gaan. Vele studenten zullen
zo een grote stap niet (durven) zetten.
Bovendien kosten deze beroepsprocedures
veel tijd en middelen en komen studenten
met akute geldnood nog meer in de proble-
men door het uitstel."

Veelzeggend is ook dat men het al dan
niet toekennen van bijstand laat afhangen
van de studiërichnng. Hoewel men het niet
ekspliciet toegeeft, verkiest men meer 'ren-
dabele' en kortere opleidingen. Studenten
kunstondáwijs worden dus vlugger af-
gewimpeld dan een laborant in spe. Bij
navraag in het Leuvense OCMW gaf men
toe op deze manier te werken. Deze dis-
kriminatie is ongeoorloofd: het OCMW mag
het toekennen van een bestaansminimum
niet laten afhangen van een studierichting.

Op 21 januari 2000 vindt er in Gent
een studiedag plaats georganiseerd door de
sociale hogeschool van Gent. Er zal onder-
meer een debat plaatsvinden inzake beleid
en bevoegdheden van OCMW's. Het valt te
vrezen dat de kwestie van het studieloon
daar niet aan bod zal komen. Momenteel
heerst er immers bijna eensgezindheid over
de politieke onhaalbaarheld ervan (zie on-
der meer Veto nummer 10). Nochtans is er
dringend nood aan een hervorming van de
aanpak van deze problematiek, en dus zal
ook het studieloon bespreekbaar moeten
worden. Dit vergt politieke moed, maar het
is een absolute noodzaak.

Wouter Grégoire

Literatuur: J. Agten en L. Asselberghs, OCMW
Zakboekje, Diegem: Kluwer (1996); Organieke
Wet betreffende de OCMW's (08/07/76), Belgisch
Staatsblad 05/08/76.
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Martens: «Mijn stelling naar de PAV's toe:
ik denk dat we moeten proberen de stu-
denten niet te lang aan de universiteiten te
houden en van de PAVgeen systeem te
maken van 'na een specialisatie, nog een
specialisatie'. Het zou beter zijn dat men de
initiële opleiding zo kort mogelijk houdt.
Het is trouwens veel produktiever om een
initiële opleiding te volgen van vijf jaar, dan
te gaan werken 'èn achteraf terug komen

Rektor Harry Martens van het Limburgs Universitair Centrum verdedigt de uitbreiding
van zijn universiteit

"Wii zijn niet bezig met een .status-gevecht"
ektor Harry Martens van het
Limburgs Universitair Centrum
(LUC) is niet populair bij zijn

grote broers Leuven en Gent. Martens
wil - in het kader van de samenwer-
king met de universiteit van Maas-
tricht - het studiepakket aan het
LUC uitbreiden. Voor universiteiten
en hogescholen van het lange tipe wil
hij één beleid. Velen stellen zich de
vraag of de plannen van de Limburg-
se rektor te verzoenen zijn met de
huidige tendens om te rationaliseren
in het universitaire landschap.

Harry Martens: «Je kan niet tegen opti-
maliseren of.rationaliseren zijn. Het geld
van de gemeenschap moet zo efficiënt
mogelijk besteed worden. Maar dat neemt
niet weg dat er toch wel ruimte is voor
ekspansie. Het LUC en de Antwerpse uni-
versiteiten worden soms .in het hoekje ge-
duwd van diegenen die de kwaliteit van het
onderwijs in Vlaanderen naar de keel staan.
Onze akties zouden immense hoeveelheden
geld opslorpen. Dat is niet zo. We vragen
eigenlijk kleine aanpassingen. De universi-
teit van Maastricht is ontstaan als de acht-
ste geneeskundefakulteit van Nederland. Er
is daar een geweldige politieke strijd ge-
weest. Maar de unief is er gekomen tegen
de wens van alle andere universiteiten in.
Er is trouwens in Europa nog nooit een
unief opgericht met applaus van de andere
universiteiten. Het is duidelijk dat ook het
debat rond het LUC niet zal worden opge- .
lost binnen de universiteiten maar op poli-
tiek nivo.»
Veto: Om de intense samenwerking met Maas-
tricht -zijnde de transnationale universiteit- te
realiseren, bent u van plan het studiepakket van
het LUC gevoelig uit te breiden. Is het de bedoe-
ling om een 'volwaardige' universiteit te worden?
Martens: «Ik denk niet dat er nu univer-
siteiten zijn die zeggen dat ze alles moeten
kunnen aanbieden. Je moet keuzes maken.
Wat wij bijvoorbeeld niet ambiëren zijn de
technische wetenschappen, de ingenieurs-
opleidingen. Wel ambiëren wij bijvoorbeeld
de natuurwetenschappen, ter ondersteu-
ning ook van onze fakulteit geneeskunde.»

Liberaal

Veto: Nederlands en Belgisch Limburg hebben
dezelfde geschiedenis van mijnsluitingen en
daarbijhorende sociale ellende achter de rug. De
rekonversiegelden van de Kempische Steenkool-
mijnen wil u investeren in de uitbouw van een
zoveelste universiteit en een spoorverbinding
tussen Hasselt en Maastricht. Waarom niet in
arbeidsplaatsen?
Martens: «Ik redeneer daarin liberaal. Ik
vind niet dat het de rol is van de overheid
om te investeren in bedrijven. Het is de rol
van de overheid om de omgeving te
kreëren waarin ondernemen mogelijk is.
Dat betekent dat zij moet zorgen voor een
kennisinfrastruktuur die een goed opgelei-
de bevolking aflevert.»
Veto: Limburg is bijzonder moeilijk toeganke-
lijk voor de rest van het land. Waarom niet
investeren in mobiliteit?
Martens: «Limburg is op vlak van open-
baar vervoer vragende partij om veel betere
konnekties te krijgen met het centrum van
het land. De tijd die het kost om van Brus-
sel naar Genk te sporen is niet veel korter
dan vijftig jaar geleden.»
Veto: In vergelijking met de rest van het land
participeren Limburgse jongeren veel minder
aan het universitaire onderwijs. Denkt u dat te
verbeteren door een bestaande universiteit nog
uit te breiden?
Martens: «Het probleem van de participa-
tie is zeer hardnekkig. Het heeft voor een
groot deel te maken met feit dat wij hier
meer migranten en mensen uit lagere in-
komenklassen hebben. Het LUC wil daar

studeren.»

Normaals;

veto: Wat doet u met deswildgroei en de eksor-
bitante prijzen die voor PAV)" en ook VAO's ge-
vraagd worden?
Martens: «De VLOR (Vlaamse Onderwijs-
raad, bds, dv) heeft geadviseerd om een
duidelijk onderscheid te maken tussen twee
systemen. Wanneer de overheid aan een
diploma voorwaarden verbindt, is zij ge-
rechtigd om inschrijvingsgelden vast te
leggen. En dan is er voor mij geen enkele
reden om die inschrijvingsgelden te laten
verschillen van de gewone inschrijvings-
gelden. Voor een VAO, geregeld door over-
heid en met een normaal diploma, moet
een normaal geld gevraagd worden.»

«Studenten moeten ook aanvaarden
dat ook daarbuiten een markt bestaat waar
de universiteiten -en dit is de mailtschap-
pelijke realiteit- haar geld haalt. De ach-
terliggende gedachte is om geld van die
markt te halen en zich ook wat te laten
sturen door de markt. Naarmate men zich
verder verwijdert van de initiële opleiding
en naar de richting van permanente vor-
ming gaat, moet men aanvaarden dat er
marktmechanismen zijn. Die markt is kapi-
taalkrachtig. Individuen worden gefinan-
sierd door bedrijven. De verantwoordelijk-
heid van de overheid houdt op, één keer de
initiële opleiding is volbracht.»

«Het advies van de VLOR is echter niet
gevolgd. Er zijn uitzonderingen gekreëerd.
Het gaat hier weeral om een statusdiskussie.
Voor bepaalde opleiding met internationale
status, worden zware bedragen gevraagd.»

Bart De Schrijver
Diederik Vandendriessche

Helemaal naar het verre Limburg voor een interview met de rektor van het LUC (fotoReittour Depoorter)

iets aan doen met het realiseren van een
plaatselijk studie-aanbod. Wij krijgen dan
het verwijt op ons dak dat wij een kerk-
torenmentaliteit hebben, dat wij provincia-
listen zijn die op elke molshoop een univer-
siteit willen. De mentaliteit hier is niet an-
ders dan in de andere universiteiten. Alleen
hebben wij een bijzondere gevoeligheid
voor de rol die een unief in zijn regio kan
spelen, terwijl andere universiteiten meer
bezig zijn met een statusgevecht en zich
willen vergelijken met Oxford en Came-
bridge.»

Oosterlinck
Veto: Staan de plannen van het LUC niet
haaks op de huidige tendens tot rationaliseren en
'zwaartepuntvorminq , in het universitaire land-
schap?
Martens: «Altijd dat gezeur dat er teveel
universiteiten zijn in dit land. Daar gaat het
toch niet om. We moeten tot afspraken
komen. Het LUC heeft de ambitie om de
vijfde universiteit van Vlaanderen te zijn,
maar in een orgineel projekt met Maas-
tricht. Met alle interessante aspekten van
het realiseren van Europese ideëen die daar
aan vast hangen. Men kan toch niet zeggen
dat dit dé bedreiging is van de kwaliteit van
de universiteiten in Vlaanderen. Waar dit
land behoefte aan heeft, daar mag ook wel
eens een debat rond gevoerd worden.»

«Ik lig er niet van wakker dat Vlamin-
gen geen nobelprijll)~rO!'jlt<vind het op
een zo hoog mogeliji1 rg)'g):illen van zestig-
duizend universiteitsstudenten veel belang-
rijker dan een prestigeduel aangaan op
wetenschappelijke scenes. Toponderzoek is
niet nodig om kwalitatief onderwijs te leve-
ren. Onze eerste bekommernis moeten on-
ze afgestudeerden zijn. Rektor Oosterlinck
wil in zijn universiteit twaalfduizend stu-
denten die hij zelf kan selekteren, maar het
geld van 24.000 studenten. En dan kan je
de statusstrijd met Oxford aan.»
Veto: U pleit ook om de universiteiten en hoge-
scholen dichter bij elkaar te brengen en ze zelfs
één beleid te geven.
Martens: «De hogescholen van het lange
upe klagen terecht dat zij benadeeld wor-
den in het valoriseren van hun diploma's.
De hogeschoolopleidingen van het lange
tipe kunnnen met veel gemak binnen het
universitaire systeem geplaatst worden.
Opleidingen die in Vlaanderen in het hoge-
schoolsysteem zitten, worden in het buiten-
land aan de unief gedoceerd. Van de negen-
tigduizend hogeschoolstudenten zitten er
twintigduizend in het lange tipe. In Duits-
land zit zeventig tot tachtig procent van de
studenten in het universitaire systeem.
Wanneer er één Europese arbeidsmarkt
gaat komen, mag het onderwijs daar niet
afzijdig van blijven.»

«Ik pleit er niet voor dat hogescholen

universiteiten moeten worden. Neen, de
hogeschgolopleidingen moeten blijven wat
ze zijn, want er is een grote vraag naar op
de arbeidsmarkt. Maar wat de waarde van
hun diploma's betreft zouden ze beter met
de universiteiten in één organisatorisch
geheel zitten. Daar kan je allerlei meer-

Altijd dat gezeur dat er
teveel universiteiten zijn in
dit land. Daar gaat het toch
niet om

waarden mee realiseren. We kunnen hier
in Vlaanderen nog veel over debatteren.
Maar we zullen moeten volgen want an-
ders raken we geïsoleerd binnen Europa.»
Veto: U wil meer fleksibiliteit en diversiteit bin-
nen het onderwijs, op vraag van de markt. Dat
betekent nog meer opleidingen. Staat dit weer
niet in kontrast
met het streven
naar zwaartepunt-
vorming en ratio-
nalisering?
Martens: "Het
onderwijs gaat
steeds een gro-
tere variatie aan
instroom krijgen,
met mensen
vanuit verschil-
lende opleidin-
gen. Het is een
uitdaging om die
instroom op één
of andere manier
toch op te van-
gen. Daar draait
onze ekonomie
op, het zo breed
mogelijk kunnen
opleiden van
mensen. Ons
onderwijs zal
kreatief moeten
zijn.»
Veto: Bedoelt u
met die diversiteit
ook de Post Akade-
mische Vorming
(PAV's) en de
Voortgezette
Akademische
Opleidingen
(VAO's). Welk
beleid voert u ten
aanzien van deze
opleidingen?

Maar André, ge moogt uw burqies houden hoor (foto Reinout Depoorter)
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Aidsweek Medica: preventie blijft belangrijk

Industrie is niet gehaast om aidsvaccin te ontwikkelen
Na een jaartje onderbreking

organiseerde Medica, de kring
van de geneeskundestudenten,

vorige week opnieuw de traditionele
Aidsweek. Net als vroeger viel die
samen met de Wereld Aids Dag op 1
december. In de aidsbestrijding blijft
preventie nog steeds hét kodewoord,
maar ook andere aspekten, zoals
behandeling van de ziekte, werden
niet uit het oog verloren.

Omdat het misschien niet verstandig is om
elk jaar op dezelfde nagel te kloppen en
misschien ook wel een beetje uit financiële
overwegingen organiseerde Medica vorig
jaar geen aidsweek. Dit jaar bleek er op-
nieuw reden genoeg om er één te organi-
seren. Naast het uitdelen van kondooms in
de Alma was het hoogtepunt van de week
het symposium op woensdag. Het thema
van de avond was 'kontrasten.

In een eerste deel kwamen de profes-
soren Bobbaers en van Wijngaerden een
wetenschappelijke stand van zaken geven.
Het blijkt in België de goede kant op te
gaan met het aantal seropositieven (er is
een stabilisatie), maar de vraag blijft wat de
toekomst zal brengen. Vandaar dat beiden
heel veel belang hechten aan preventie.
Een seropositieve kwam vervolgens zijn
bijwijlen hallucinant verhaal doen. Zo had
hij het over hoe tandartsen weigerden hem
te behandelen en over hoe verpleegkundi-
gen hem benaderden met iets wat op een
harnas leek. Ook werd hij ei zo na met een
petitie ("Iaat onze kinderen veilig spelen,
geen seropositieven in onze wijk") uit zijn
buurt verdreven.

Duur

Veerle Eygertraam zorgde op het syrn-
posium echter voor de meest schrijnende
verhalen. Zij verzorgt voor Artsen zonder
Grenzen een projekt in Nairobi (Kenia)
waar men seropositieven stervensbegelei-
ding geeft. Veel aandacht gaat daarbij naar
zorgverlening op verschillende nivo's. De
klemtoon ligt op de herintegratie van de
patiënt in zijn omgeving. Aids blijft in Afri-
ka immers een groot taboe. Veel regeringen
ontkennen zelfs het bestaan van aids, dat in
Afrika steevast "de ziekte" wordt genoemd.
Veel hoop had Eykermans niet. Een aids-
patient in Afrika is per definitie op korte
termijn terminaal. De befaamde cocktails
van aidsremmers die het leven van een
Westerse seropositieve soms met twintig
jaar kunnen verlengen zijn voor een door-
gedreven gebruik in Afrika veel te duur. De
enige oplossing is een vaccin. Aids blijft
voorlopig een zeer groot probleem in Afri-
ka, waar sommige landen tot 30 procent
seropositieven tellen.

Naast de aidsweek heeft de aidskam-
pagne van Medica nog een tweede luik. Net
zoals een aantal jaar geleden al eens ge-
beurde gaan de studenten uit het vierde en
vijfde jaar geneeskunde tussen nu en janu-
ari-februari de middelbare scholen af om
voorlichtingslessen te geven. In tegenstel-

Je neemt een jaarabonnement op Kotnet van Upc. Je surft dus het hele
jaar, maar betaalt slechts voor 9 academiemaanden, want je krijgt er 3
vakantiemaanden gratis bij. Kortom grenzeloos surfen het hele jaar door
voor slechts 750 BEF/maand. Huur van de modem inbegrepen! Nul frank

ling LOtde vorige editie die zich
enkel in en rond Leuven af-
speelde, bestrijken ze dit jaar
het ganse Vlaamse land.

ABC

Preventie blijft immers het
belangrijkste, zo zeggen Karo-
lien Renders en Arne Neyrinck
van Medica. Belangrijk hierbij
is het 'ABC van de preventie:
Abstinence (seksuele onthou-
ding) - Be faithfull (blijf trouw)
- Condoms (kondooms).
Vandaar ook dat de Medicastu-
denten deze week kondooms
uitdeelden aan de verschillende
Alma's. Wat daarbij opviel. zegt
Karolien, is dat de meesten
kondooms nog steeds met een
zekere schroom benaderen.
Verrassend veel studenten
weigerden er zelfs één te aan-
vaarden. Anderen deden dat
wel en lieten hem vlug in de
broekzak glijden.

Preventie blijft het sleutel-
woord, want een probaat mid-
del tegen aids is nog niet voor
morgen. Professor Marie Laga
van het Tropisch Instituut in
Antwerpen schetst de stand
van het onderzoek. "Halfweg
de jaren tac~tig ontdekte men
met AZT een eerste geneesmid-
del dat de verspreiding van de
aidssellen in het lichaam af-
remde. Maar konkreet haalde
dat weinig uit tot men halfweg
de jaren negentig de familie En die kondooms geraken we maar niet kwijt
van de proteaseremmers ont-
dekte en lOt het inzicht kwam
dat de aidsrernrners incockt3ils moesten
worden toegediend. Tegenwoordig geeft
men twee AZT-produkten in kombinatie
met één of twee proteaseremmers. Hiermee
slaagt men erin om het ziekteproces te
vertragen. "

Dit betekent echter niet dat de grootste
problemen van de baan zijn. Laga: "Ten
eerste is het een levenslange terapie en is
het van het allergrootste belang dat men
zijn medicijnen zeer strikt blijft nemen.
Bovendien kunnen er ernstige nevenwer-
kingen optreden, wat veel mensen doet
besluiten om de terapie stop te zetten." Het
gebeurt ook steeds vaker dat patiënten re-
sistent worden aan de medicijnen. Op lange
termijn zijn de effekten dus niet te voor-
spellen. Toch sleutelt men nu hard aan
nieuwe proteaseremmers zonder vervelen-
de nevenwerkingen. Men wil er voor zor-
gen dat aids een chronische aandoening als
diabetes wordt, waarvoor men wel nauw-
gezet zijn terapie moet volgen, maar waar-
van men verder geen hinder ondervindt."

(foto Johan Wynants)

Remmers

communicatiekosten en je zit 24 uur op 24 on line.

Ons aanbod

Helaas zijn al deze middelen alleen
maar betaalbaar voor de schamele zeven
procent seropositieven die zich in het rijke

Kijk KaSI
De KU Leuven is de trotse bezitter van Campus Computer Televisie (CCTV), een systeem
waardoor je televisie kan kijken op je computer. Natuurlijk hoort daar een studenten-
kanaal (KaSt) bij. Hier kan je doorlopend kijken naar een programma van 15 minuten.
Voor de komende week hebben ze het volgende voor je in petto:
• HallekaSt: Sportmedisch Adviescentrum
• KringkaSt: Sint- en feestwèek
• Sociale kaSt: buurwaarborgprocessen
• KultuurkaSt: takbarrally 15 december
• SportkaSt: IFB-voorrondes
• PortulacakaSt: X-mass party 9 december
• Straffe kul: de Sint

(svd)
Je kan KaSt zien op je computer indien je aangesloten bent op kotnet. alsook op de televisieschermen
in de Alma's. Gasthuisberg. Pangaea, Sedes, Spuye, Stucbar en Studentenvoorzieningen. Meer info
vind je op de site van de KV Leuven: http://www.kuleuven.ac.be/dsvlkat.htm

Waar vind je ons?

Overal. We zijn aanwezig op elke campus,
bij evenementen van studenten, op dopen
en fuiven. Let op de kotnetstand van UPC:
Heb je nu reeds vragen of wens je meer
informatie? Bel ons op 070/233 495 of kom
langs bij UPCTiensevest 58 - 3000 Leuven.

westen bevinden. Eén en
ander heeft te maken met
de hoge prijs van de aids-
remmers. Dit is te wijten
aan de patenten die aan
deze produkten zijn verbon-
den. Een mogelijke verbe-
tering zou een afstaan van
de patenten zijn zodat de
ontwikkelingslanden zelf
deze medicijnen (goedko-
per) zouden kunnen produ-
ceren. Een andere oplossing
zou het verlagen van de
prijs zijn, wat op de agenda
staat van de konferentie van
de Wereld Handelsorganisa-
tie fn Seattle. Hier mag men
echter 'Diet te veel van ver-
wachten, gezien dit punt
geen prioriteit is voor zwaar-
gewichten als Europa en de
Verenigde Staten.

Voor de ontwikkelings-
landen zou een preventief
vaccin uiteindelijk de beste
oplossing zijn, maar dat blijft
voorlopig toekomstmuziek.
Deels is dat te wijten aan de
industrie, voor wie het in-
teressanter is te investeren
in lukratieve aidsremmers
dan in onderzoek naar een
preventief vaccin. De schuld
kan echter niet volledig bij
de industriëlen gelegd wor-
den. De wetenschappelijke
ba rrières om LOteen vaccin
te komen zijn zeer groot en
niet te onderschatten.

Matthieu Van Steen kiste

~
KOTNET

INTERNET VIA DE KABEL.
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Agalev wil cannabisgebruik uit strafwet halen

Een joint roken in de speeltuin mag niet
Het beleid in ons land inzake ge-

bruik en handel van zogenaamde
illegale drugs is repressief Alles is

in principe strafbaar: van het kleinste
bezit voor eigen gebruik tot de organisa-
tie van het grootste dealernet. van mari-
huana tot heroïne. In de praktijk treedt
men echter niet in alle gerechtelijke ar-
rondissementen op dezelfde wijze op, on-
danks pogingen van de minister van
Justitie om via een omzendbrief aan de
prokureurs-qeneraal tot een meer één-
vormig vervolgingsbeleid te komen.

Agalev heeft een wetsvoorstel uitgewerkt
voor een wettelijke regeling van de teelt, de
distributie en de verkoop van cannabispro-
dukten. Het eigenlijke gebruik van de drugs
willen de Vlaamse groenen uit de strafwet
halen.

De huidige maatschappelijke diskussie
over drugs is steeds gevoed geweest door het
feit dat België een politiek heeft gevoerd van
'krirninalisering' van drugs. In 1921 werd -
onder internationale druk - de eerste
Drugswet aangenomen. In 1975 werd deze
wet aangepast. In het kader van 'het willen
nakomen van internationale verplichtingen'
heeft vooral de uitvoerende macht- de mi-
nisterles van Binnenlandse Zaken en Justitie
- zich met de drugsproblematiek bezigge-
houden. Eerste minister Jean-Luc Dehaene
verkondigde in 1995: "De depenalisatie van
drugs is geen oplossing."

Schengen

De heftige diskussies die begin jaren
zeventig oplaaiden rond abortus, hebben
tot een gelijkaardige situatie geleid als die
van de huidige drugsproblematiek: de straf-
wet werd niet meer toegepast omdat be-
paalde delen van de bevolking hun gedrag
nier wijden vcranderen en abremmcn op
het morele oordeel van een andere bevol-
kingsgroep. De vraag werd gesteld of het
verbod op abortus nog kon gelegitimeerd
worden aangezien delen van de bevolking
werden 'gemarginaliseerd' als gevolg van
het kontakt met illegale praktijken en justi-
tie. Volgens P. Kopp (professor ekonomie
aan de Univcrsite de Reims) dient men zich
niet zozeer af te vragen of het 'fout' is om
een joint te 'paffen', maar of de gemeen-
chap er bij wint of verliest om het gebruik
IC bestraffen.

Om de vitnatie te houden zoals ze i~,
zwaait de Belgische overheid met haar
'internationale verplichtingen'. Ons land
moet rekening houden met een aantal ver-
dragen zoals het verdrag op de verdovende
middelen van 30 maart 1961 en het Schen-
genakkoord van 1990. Maar het Schengen-
akkoord viseert het gebruik van softdrugs
niet. Het verdrag bepaalt duidelijk dat een
staat hierin een eigen beleid mag voeren,
op voorwaarde dat ze de noodzakelijke
maatregclen neemt zodat ze gcen afbreuk
doet aan het beleid van andere landen.

Bij onze noorderburen voert men sinds
jaren een gedoogbeleid dat een scheiding
maakt tussen de markten van cannabis
(soft drugs) en de andere markten (hard
drugs). Maar vooral Schengenpartner
Frankrijk zet de Nederlanders onder druk,
die daardoor geïsoleerd raken en vaak aan-
gewezen worden als de zondebok voor
drugsproblemen bij de buren. Door de re-
aktie van Frankrijk heeft Den Haag nog
niet de 'logische' stap naar legalisering van
softdrugs durven zetten.

De houding van de Schengenpartners
is echter hypokriet: enerzijds kontesteert
men openlijk het Nederlandse model -
meestal om interne politieke redenen - en
anderzijds bezoeken buitenlandse regerings-
delegaties Nederland om er hun licht op te
steken.

Het grote minpunt aan het Nederlandse
model is evenwel dat men de vcrkoop -via

6

de coffeeshops- heeft geregulariseerd, maar
vergeten is de aanvoer van cannabis te re-
gelen. Zo kunnen kriminele organisaties
gebruik maken van het feit dat in Neder-
land een gedoogde markt bestaat.

De 'geest' van de konklusies van deze
werkgsoep is terug te vinden in de omzend-
brief van 1998 van toenmalig minister van
Justitie Stefaan De Clerck. Hierin werd
gestipuleerd dat de parketten softdrug-
misdrijven met de laagste prioriteit dienden
te behandelen. Het komt erop neer dat
niet-problematisch softdrugsgebruik in
principe niet wordt vervolgd.

Maar de omzendbrief zorgt voor ver-
warring en rechtsonzekerheid. Grote vraag:
wat is "niet-problematisch" of "overlast"?
Gevolg is dat de parketten op verschillende
wijze omspringen met deze aanbevelingen.
Substituut Jo Irard van het parket van
Brugge verduidelijkt hoe men 'overlast'
interpreteert: "Dat doet zich voor indien het
druggebruik gcpaard gaat mct maatschap-
pij-storende faktoren. Welke dit zijn be-
kijken we geval per geval. Het kan bijvoor-
beeld gaan om cannabisgebruik op een
pleintje waar ook kinderen aan het spelen
zijn. Substituut-prokureur des Konings
Jacobs van Leuven verdedigt de vaagheid
van de omzendbrief: "Er moet ruimte zijn
voor inter-

pretatle. iedere situatie is immers uniek. Je
kan toch geen gebruik maken van absolute
criteria zoals 'maximum vijf joints per
week'?"

Agalev wil met zijn wetsvoorstel LOt
wijziging van de Drugswet van 1921 een
einde maken aan de 'mossel-noch-vis-toes-

tand'. Het uitgangspunt van
de Vlaamse groenen is noch-
tans het gebruik van drugs,
dus ook van alkohol en ta-
bak, te ontraden en het mis-
bruik ervan tegen te gaan.
Agalev pleit er echter voor
om een duidelijk onder-
scheid te maken tussen de
verschillende drugs en daar
eerlijke informatie over te

~geven. Een genuanceerd be-
~)eid maakt een verschil tus-
sen drugs met een maat-
schappelijk verantwoord
risiko en die met een onver-
,.antwoord risiko. Dit zou het
mogelijk maken om de pro-
blemefi verbonden aan
drugmisbruik effektiever aan
te pakken.

Het repressieve beleid
geeft volgens Agalev aanlei-
ding tot het ontstaan van
een winstgevende zwarte
markt, met als gevolg uit-
buiting en fraude. De groe-

nen zijn er wel geen voorstander van om
ineens de hele produktie en handel van alle
illegale drugs te legaliseren. Dit zou in de
huidige internationale kontekst nagenoeg
uitgesloten zijn en ook op het terrein van
preventie en hulpverlening is men hier niet
op voorbereid. Het wetsvoorstel is dan ook
beperkt tot de legalisering en reglemente-
ring van de cannabismarkt.

Terwijl de verschillende partijen het
met elkaar konden vinden over de omzend-
brief van minister De Clerck, zullen er over
het wetsvoorstel wellicht grote menings-
verschillen bestaan. Vooral de CVP is een
groot tegenstander van de legalisering van
cannabis. Bij de VLD en VU zijn intern de
meningen sterk verdeel. De Vlaamse libe-
ralen hebben een werkgroep opgericht om
te werken aan een algemeen standpunt
rond drugsbeleid. De resultaten ervan zijn
nog niet officieel bekend gemaakt. Het
partijburo moet nog zijn fiat geven.

Bart De Schrijver
Wouter Grégoire

Geest
Begin jaren negentig werd het voor het

Belgische ministerie van Justitie duidelijk
dat de parketten -door de toenemende
werkdruk- niet meer in staat waren om
softdrugs-misdrijven te vervolgen. Boven-
dien voerden sommige gerechtelijke arron-
dissementen onder toenemende maatschap-
pelijke druk in de praktijk al een gedoog-
beleid. De Kamer van volksvertegenwoordi-
gers richtte een werkgroep Drugs op. De
Gentse kriminoloog Brice De Ruyver vatte
het uitgangspunt van de werkgroep samen
in een nota: "Het gebruik van cannabis blijft
strafbaar, maar wordt niet langer vervolgd."

De Gentse professor wou een midden-
weg bewandelen tussen repressie en legali-
sering. Hij stelde voor om de druggebruiker
enkel te straffen voor zover "door de be-
trokkene misdrijven worden gepleegd die
de maatschappelijke ordening
verstoren of een

,

Druggebruikers
worden over één kam geschoren

verant-
woorden". Verder
acht hij het aan-
bevolen "om het
bezit voor eigen
gebruik van
cannabis niet te
vervolgen, gezien de
beschikbaarheid van
het produkt en het
overwegend maat-
schappelijk
geïntegreerd karakter van
het gebruik". De verschillende politieke
partijen konden zich met deze nota verzoe-
nen.

"Cocaïne wordt in vele gevallen op een softe manier gebruikt". dat i; één van de resul-
taten van het onderzoek van Tom Decorte die aan de Leuvense fakulteit Kriminologie
onlangs zijn doktoraat verdedigde over cocaïne-gebruik.

Deconc -die nu onderzoek doet aan de Universiteit Gent- baseerde zijn onderzoek
op een uitgebreide steekproef. Hij is doelbewust niet op zoek gegaan naar mensen die
in hulpverlening zitten of bij de politie gekend staan, maar zocht cocaïnegebruikers in

het uitgangsleven. De kriminoloog ging na hoe die mensen hun gebruik onder kontrole
of verborgen houden. Decorte: "Mijn vermoeden is dat die groep veel groter is dan die-
gene die we kennen via hulpverlening en politie. Natuurlijk komt alleen het harde
gebruik vroeg of laat uit. Die mensen werken zich vroeg of laat in de problemen."

Volgens Decorte is het huidige onderscheid tussen soit -en harddrugs achterhaald:
"Dat onderscheid is gebaseerd op de schadelijkheid en de mate dat het afhankelijk-
heid veroorzaakt: Ik vind dat onzinnig omdat je bij softdrugs ook problemen kan
hebben met psychoses, Sommige mensen raken daar ook in zekere mate verslaafd
aan, terwijl er bij zogenaamde harddrugs als cocaïne en heroïne ook mensen zijn
die er niet verslaafd aan raken. Men zou beter spreken over softgebruik en hard-

gebruik. Dus je kan op een softe en harde manier joints roken, of op een softe en
harde manier cocaïne snuiven.»

Het gevolg van dit onderscheid is dat het 'fannakologische' centraal staal.
Decorte: "Men scheert alle druggebruikers over één kam. Ik wil hier hele-
maal niet pleiten voor druggebruik, maar het dient benadrukt dat verschil-

I'~ lende drugs op verschillende manieren kunnen worden gebruikt. Dat is
afhankelijk van kultuur, socio-ekonomische achtergrond, enzovoort. Dat
is juist het bewijs van het feit dat niet alleen de farmakologische stof -

Want die is voor iedereen hetzelfde - een rol speelt, maar ook de
persoonlijkheid, de situatie, de funktie van gebruik in iemands levenstijl. Wat bij-

voorbeeld heroïne betreft: niet alle gebruikers spuiten dat in. Heroïne wordt door som-
mige groepen gesnoven. Je raakt dus niet per definitie in de problemen met
heroïne."
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Tweede millennium
verlengd- tot

eind januari 2000
Luc Huyse: Opmars der
GaJimero's.Over verant-
woordelijkheid in de poli-
tiek. De zwarte kuikens
van de Nieuwe Politieke
Cultuur. Van Halewyck.
398 Bef-leden 338 Bef.

Curt Paul Janz:
Friedrich Nietzsche:
Complete Biografie.
Eindelijk in Nederlandse
vertaling. Tirion. 1004 P.
795 Bef - leden 675

Günter
Grass
Mijn
eeuw

Günter Grass:
Mijn Eeuw.
Het nieuwe boek van de
Nobelprijswinnaar van
1999. 99 ver11aJenover de

.f!_ . .
20ste eeuw. Meulenhoff.
700 Bef - leden 595 Bef.

Oor's InteractleJle
Popencyclopedie
met CORom.
2499 Bef -
leden 2124 Bef.

~

~
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Leroux - Dhuys:
Cisterciënser
Abdijen:Geschied-
enis en Architec-
tuur. Luxe kunst-
boek gebonden,
400 p met honder-
den illustraties In
kleuren. Köneman.
998 Bef-
leden 848 Bef.

Bo CooIsaet: Het
masker is de ziel.
Gesprekken over
liefde. De auteur van
'Het penseel van de
liefde' op het werk-
terrein van de passie,
het verlangen en de
kunst van het
Van Halewyck. 798
Bef - IedI1lJ 648 Bef.

Marc Reynebeau:
De eeuw van
Een boeiend, veelzijdigEii
en kritisch overzicht
van de 20ste eeuw
In België, verrijkt met
schitterende illus-
traties en vaak onbe-
kende zwart-wit
foto's. Lannoo.1695
Bef - leden 1440 Bef.

Tom Lanoye: Zwarte
Tranen.Het vervolg op
'Het Goddelijke Monster'.
Prometeus.
795 Bef - leden 675 Bef.

~
Alt leren pIJn do., ...

W.Hellinckx-
P. Ghesqulére: Als leren
pijn doet. Dit boek biedt in
de eerste plaats antwoord-
en op de vragen van
ouders die een kind met

Luc Sels-
Bert Overlaet:
Lonen in Vlaanderen.
Wat verdient u en wie
verdient meer?
Vacature SaJarisenquëte.
Acco.
695 Bef - leden 590 Bef.

Lulu Wang:
Het tedere kind.
Het nieuwe boek van
de schrijfster van Het
Lelietheater.
Van Halewyck.
Geb. 998 Bef - LP 848
Bef. Gen. 798 Bef-
leden 678 Bef.

Tony le Duc: De
Belgische Keuken.
Standaard uitgeverij.
Ode aan de
Belgische keuken.
Voordeelprijs
780 Bef-
leden 665 Bef.

00"5 Pop-
encyclopedie 2000.
995 Bef-
leden 845 Bef.

en geeft hen advies bij
het opvoeden. Acco.
795 Bef - leden 675 Bef.

Ons koolcboek.
Een eigentijdse uitgave
van de bijbel der
Vlaamse kookboeken
(het kookboek van
de Boerinnenbond).
KVLV.
1250 Bef -
leden 1065 Bef.

Frisot: New History of
Photography.
Luxe editie gebonden,
honderden foto's

Peter Conrad: De meta-
morfose van de wereld.
De cultuurgeschiedenis van
de 20ste eeuw. Een bril-
jante synthese van de
belangrijkste culturele stro-
mingen in de 20ste eeuw.
Anthos-Manteau. Geb. 896p.
1.995 Bef-
leden 1.695 Bef.

1'''' lI; 1.')"'.")'
DP "F1'A:waIt'Ht~l

\A" fH ':\'tlu'lJ

Antoon Vergote:
Moderniteit en
Christendom.
Gesprek in vrijheid en
respect. Lannoo
695 Bef - leden 590 Bef.

Retrospecf:
Geschiedenis van de
zeste eeuw op 6 CO
Rom's.
Academie Service.
3.999 Bef-
leden 3.399 Bef.

1. -.. f
RE1RClSPFCT

Schama: De ogen
van Rembrandt.
Contact .
Gebonden, prachtig
gemustreerd, 753 p.
1900 Bef-
IedI1lJ 1.615 Bef.

Wilfried Van Craen:
De praktijk van het
genieten.
(in geschenkverpakking:
boek + sierflesje)
Acco.
750 Bef - leden 645 Bef.

~
AMAZING

adW',,"sl"JJ

Acco nu ook aanwezig op de campus te Heverlee
ontmoetingscentrum "De Moete" Celestijnenlaan 3000 Leuven
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Walter Zinzen over Afrika ter gelegenheid van tien jaar Stan

Angola en Congo zijn te riik
PIet geingageerde teatergezelschap

Stan nodigde ter gelegenheid
van haar tiende verjaardag

Walter Zinzen uit, de beruchte VRT-
journalist, bekend van Ter Zake en
tegenwoordig presentator van het pro-
gramma dat zijn achternaam draagt.
De keuze viel op Zinzen omdat hij
degelijke en inhoudelijke berichtge-
ving brengt en niet toegeeft aan de
emokratie. De journalist sprak vorige
woensdag voor een goed gevulde Stuc-
zaal over zijn specialiteit, namelijk
het Afrika onder de Sahara. Hij be-
handelde aan de hand van uitgewerk-
te voorbeelden de voornaamste proble-
men van Afrika: honger, oorlog en
ziektes.

Oorlog
Portugal werd in 1974 bevrijd van het
fascistisch juk door de Anjerrevolutie. waar-
bij de militaire coup-plegers anjers tussen
de lippen hielden. Het nieuwe bewind was
een beetje marxistisch geïnspireerd. Die
ideeën hadden ze uit Angola gehaald, de
Portugese kolonie waar tien jaar tevoren
een bevrijdingsoorlog was uitgebroken,
onder leiding van het MPLA, dat multi-
etnisch, multi-raciaal en marxistisch was.

Een andere Angolese beweging was het
FNLA, dat puur etnisch geïnspireerd was en
nu niet meer bestaat, maar waaruit zich het
Unita afscheurde onder leiding van Jonas
Savimbi - een Portugees agent met de op-
dracht het MPLA te bevechten - zo bleek
later uit onderzoek van de archieven van
de fascistische geheime dienst.

In 1975 werd Angola onafhankelijk en
brak bijna onmiddellijk een burgeroorlog
uit. Het land werd betrokken in de Koude
Oorlog: het MPLA kreeg logistieke steun
van de Sovjetunie en Cuba stuurde troe-
pen, terwijl de tegenpartijen naast de Wes-
terse landen ook Zaïre en Zuid-Afrika aan
hun kant wisten. De oorlog raakt niet be-

slecht. Naarmate hij langer duurt, steekt
ook het MPLA alle geld in wapens - en
niet in onderwijs en gezondheidszorg. Unita
bestond steeds uit een bende rovers en ver-
krachters, het voorheen aardige en inspire-
rende MPLA is nu ook korrupt.

Niet alleen Afrikanen zijn verantwoor-
delijk voor de oorlog. Het MPLA, dat nu
gesteund wordt door de VS, bezit dat ge-
deelte van het land waar er zich olie be-
vindt. Unita. nu door bijna niemand nog
gesteund, heeft tweederde van de diamant-
handel in Angola onder kontrole. Ondanks
het internationaal embargo tegen de bewe-
ging slagen ze erin de diamant te verkopen:
in Antwerpen wordt die witgewassen. De
beide partijen kopen massaal wapens,
meestal niet afkomstig uit Afrikaanse
landen. Angola is, net als Congo, te rijk.

basisvoedsel. spektakulair. Zimbabwe is
gevoelig aan droogte, vandaar dat men in
grote silo's voorraden opsloeg.

Het socialistische programma had ech-
ter een serieus gat in de begroting veroor-
zaakt en Zimbabwe kreeg het Internatio-
naal Monetair Fonds op bezoek. Zij stelden
een - in Afrika gevreesd - struktureel
aanpassingsprogramma op, dat het gratis
onderwijs en gezondheidszorg afschafte en
de boeren aanspoorde om minder mais en
meer winstgevende produkten te verkopen.
En men schafte de dure opslagplaatsen af.
Toen hield het op met regenen. Van de ene
op de andere dag ontstond een enorme
hongersnood. waardoor de regering graan
moest gaan kopen in het buitenland, tegen
veel hogere prijzen dan ze zelf ooit hadden
gevraagd. Tachtig procent van de bevolking
zijn boeren, die konden dat niet betalen
vermits ze zonder inkomsten zaten. Dat is
een van de manieren waarop hongersnood
ontstaat.

Ziekte
Aids is een gesel voor Afrika, maar Zinzen
wou het daar niet over hebben omdat het
veel andere ziektes uit de aandacht ver-
dringt, ziektes die perfekt te genezen zijn,
zoals malaria en diarree - maar waaraan
nog steeds zeer veel mensen sterven. De
beeldvorming over Afrika is paniekerig en
op sensatie belust. Dat bleek bijvoorbeeld
toen er in 1995 in het Congolese Kikwit
een ebola-epidemie uitbrak. Ebola is een
verschrikkelijke ziekte, waarvan je ook
door aanraking kunt besmet raken. Als je
de plek waar de ziekte uitbreekt isoleert,
sterft ebola uit. Maar de pers schreef toen
dat de epidemie de wereld bedreigde.
Zinzen was toen in de hoofdstad Kinshasa
en stootte o~ een Amerikaans journalist die
hem voorste'Îde naar Kikwit te gaan om het
drama op de voet te volgen. Zinzen vroeg
hem om ook eens over diarree en malaria
te berichtëh, waarop de andere eerlijk ant-
woordde: "Irr the United States they don't
give a damn aboutsit".

Hoop
De hoop van Afrika is de Afrikaanse bevol-
king. In Kinshasa wonen vijf miljoen men-
sen, veelal in sloppenwijken. Hoe zij over-
leven is onbegrijpelijk. Men spreekt van het
Mirac/e Zaïrois: de officiële Zaïrese ekonomie
had een nivo nul. maar de mensen slaag-
den erin om op een doorgedreven wijze zelf
ekonomische aktiviteiten te ontwikkelen.
Hier kijkt men neer op zo'n informele
ekonomie, maar die heeft gedurende jaren
velen het leven gered. Het onderwijs stuik-
te ineen onder Mobutu en het is nu niet
beter. Leerkrachten werden niet, slecht of
weinig betaald, dus stopten ze met lesgeven
en gingen meedoen aan de informele eko-
nomie. Zinzen bezocht eens een dorp waar
de inwoners leerkrachten een klein loon
betalen om 's ochtends les te geven. De
kinderen zongen een liedje met het volgen-
de refrein: "Qui va sauver cet enseigne-
ment, C'est nous-rnêrne. c'est nous-rnême".
Maar dat zie je niet in de media. Ondanks

'
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~ ~ mensen, zo besloot de VRT-journalist.

. dA!A Margo Foubert

Honger
Zimbabwe kent op dit moment een slecht
bestuur. maar dat was ooit anders. In 1980
wou President Robert Mugabe gratis onder-
wijs en gezondheidszorg voor iedereen. In
de eerste jaren van de onafhankelijk-
heid steeg de produktie van maïs, het

De media door de ogen van een VRT-boegbeeld

"Waar ik werk is diskussie biina volledig verdwenen"
alter Zinzen kadert de sensatio-
nele berichtgeving over Afrika
in een algemene trend van de

media: ze verglijden naar het emotio-
nele. De journalist klaagt aan dat er
te weinig diskussie is op redakties,
maar legt de verantwoordelijkheid
ook bij het publiek.

Veto: U gaf tijdens de lezing kritiek op de sensa-
tionele berichtgeving over Afrika. Hoe moet de
media het wel doen?
Zinzen: «De beeldvorming over Afrika
kadert natuurlijk in een breder geheel. De
media zeggen niet "we gaan eens heel
sensationeel doen over Afrika.· Het is een
trend van de volledige berichtgeving en
informatieverstrekking: men zoekt naar het
sensationele, het pakkende en het emotio-
nele. Op zich hoeft dat overigens geen
bezwaar te zijn, als je via die emoties en
sensatie tot de achtergrond kunt doordrin-
gen. Dat gebeurt te weinig. Als u zegt, hoe
kunnen de media dat veranderen, dan kan
ik het natuurlijk ook omdraaien: vanaf het
moment dat het publiek - dat nu in grote
massa kranten koopt, radioprogramma's
beluistert en teeveeprogramma's bekijkt die
dat spektakulaire. sensationele en emotio-
nele brengen - dat niet meer neemt, is het
afgelopen. Dat wordt te weinig in de dis-
kussie ingebracht. Heel veel mensen willen
die onzin want anders werd dat ook niet
gebracht, het zou niets opbrengen in rekla-
me-inkomsten, noch voor de kranten, noch
voor de omroepen. Het hoofdprobleem ligt
daar: waarom willen mensen met onzin

overgoten worden? Ja, omdat ze moe zijn,
na een lange dag werk.»

Klikmoment
, {r! 1"'Ji) ,

Veto: Wordt er nD9liijd.f6~ruimte voor een de-
gelijke internationaieijournalistiek vrijgemaakt?
Bestaat daarover diskumilláp redakties?
Zinzen: «Het is ruimer dan alleen de Bel-
gische media. Gereputeerde buitenlandse
kranten - hoewel ook zij beginnen te
wankelen - Le Monde bijvoorbeeld, de
Frankfurter in Duitsland, NRC-Handelsblad
in Nederland, brengen degelijke internatio-
nale berichtgeving. Als ik naar andere kran-
ten kijk, zoals de Nederlandse Volkskrant
waar ik meer dan twintig jaar op ben ge-
abonneerd, zie ik dezelfde tekenen als bij
ons. Ook de hooggeroemde Amerikaanse
kwaliteitskranten van vroeger dwalen af tot
vulgaire privee-aangelegenheden. Het blad .
Newsweek wist als eerste van de affaire
Lewinsky, vond het geen primeur waard,
besloot het niet te publiceren en heeft daar
nu spijt van, Dat is een klikmoment. Bij ons
was dat de Dutroux-affaire, toen had men
ineens veel meer belangstelling voor ge-
rechtelijk nieuws wat tevoren nooit werd
gegeven. Het is terecht dat het volwaardig
nieuws werd. Maar nu bericht men ook al
over de eerste de beste moordzaak, zelfs in
ons journaal. Dat was vroeger ondenkbaar!
Ik geloof niet in een komplot, niet in de
Dutroux-affaire en ook niet hierin. Maar er
is een langzame, of niet zo langzame maar
toch sluipende verglijding bezig van dag tot
dag.»

..Waar ik werk is diskussie bijna volle-

dig verdwenen. Ik begon ten tijde van de
Viëtnamoorlog. De diskussies op alle redak-
ties die ik kende - ik kende er toen meer
dan nu - waren heroïsch. Nu wordt er
hooguit nog gepraat oven de manier waarop
je een onderwerp suksesvol kunt behande-
len, in termen van kijksijfers.»

Zondag

vindt ook dat die Marokkanen allemaal
bandieten zijn." Daar wordt niet meer op
gereageerd. »

«De groei van het Blok is misschien
een symptoom van afnemende belangstel-
ling van een groot deel van het publiek
voor wat er zich buiten hun eigen dorp
afspeelt. De belangstelling voor buitenlands
nieuws was vroeger veel groter, de pas be-
ginnende televisie werd voorgesteld als een
venster op de wereld en de wereld werd
ons dorp. Maar nu is ons dorp de wereld.
Men wil het nieuws uit de eigen straat
letterlijk in de media, vandaar het sukses
van regionale kranten en televisies.»
Veto: U steekt de schuld op het publiek.
Zinzen: «Niet uitsluitend, er is natuurlijk
een wisselwerking. Maar ik vind dat de
konsument ook eens mag nadenken. Koop
de prullen niet meer, hé, koop het Laatste
Nieuws niet meer, het zal rap verdwenen
zijn. Zo simpel is het toch. Neen, het is te
simpel. maar korn.»

Margo Foubert
Bart De Schrijver

Vooraleer dagelijkse produkten als koffie, sjokolade
ze al een lange weg afgelegd. Wat gebeurt ermee?
Havelaar? Welk belang hebben we bij een korrekte
tentoonstelling over eerlijke handel naar Leuven,

Van maandag 6 december tot vrijdag 10 december in
maandag 13 december tot donderdag 16 december in
17 11, toegang gratis.

Veto: Hetzelfde blijkt uit de berichtgeving over
ekstreem-rechts. Men weet blijkbaar niet meer
wat een cordon sanitaire is.
Zinzen: «Het is erger. Het is niet zozeer dat
men niet meer weet wat een cordon sani-
taire is. Men weet ook niet meer waarom
het Vlaams Blok een racistische partij is.
Racistisch is ze. Maar dat kun je niet weten
als je alleen luistert naar wat ze zeggen,
zelfs niet door te lezen wat ze in blaadjes
schrijven. Je moet hun 42-puntenprogram-
ma analyseren. Daar vindt je de diskrimi-
natie terug. Het Blok heeft dat nooit terug-
getrokken. In het begin, na de eerste schok·
van Zwarte Zondag in '91, werd dat overal
in alle media wél gezegd en aangetoond,
ook bij ons. Het gewenningseffekt heeft
gespeeld. Nu zegt men: "ach!" Als er nog
eens een kleine diskussie op redakties be-
staat, dan is het van: "jamaar, je kunt ze er
toch niet uitlaten, ze hebben vijftien pro-
cent kiezers achter zich." En wat erger is:
waar je vroeger nergens sympatisanten van
het Blok op een redaktie zou tegenkomen,
beginnen die nu te komen. Topradio wordt
gepresenteerd door iemand die openlijk zijn
sympathie voor het Blok uit en racistische
uitspraken doet in het genre van" Ah, u

Jaargang 26 nr. 12 dd. 6 december 1999 ~'9tO



Centraal-Afrika en ontwikkelingsamenwerking

is naar een prekoloniale situatie. De staat
valt weg, je krijgt lokale krijgsheren die
samen met grondstoffenkartels oases van
rust kreëren om hun eigen belangen te
verdedigen: de ene haalt er grondstoffen uit
en de krijgsheer krijgt zijn deel. Het is een
beetje te simplistisch misschien, maar er zit
een grond van waarheid in. Zuid-Afrika
probeert een grotere rol te spelen, niet
alleen met Mandela als bemiddelaar - dat
is de goeie kant -, maar ook grote Zuid-
Afrikaanse mij~ondernemingen zoals Anglo
American en diamantgigant De Beers zijn
volop bezig. Maar die nieuwe ondernemin-
gen kunnen ~iet meer de politiek van een
land bepalen.. r

Veto: Als je de globale ontwikkelingsamenwer-
king bekijkt, moeten de ;'jet:;goevernementele
organisaties (NCO 's) dan een politieke keuze
maken, vooraleer ze ten velde gaan? Dienen ze
niet simpelweg te kiezen tussen de regering of de
onderdrukten?
Zinzen: «Dat is héél simpel: dan ga je er-
vanuit dat overal waar NGO's aktief zijn de
regering de bevolking onderdrukt. Het pro-
bleem is echter verschrikkelijk ingewikkeld.
De Rwandese Tutsi-regering voert op dit
moment een politiek van dorpsvorming
voor de boerenbevolking. Dat betekent
konkreet Hutu's - maar zij zeggen dat niet.
Dorpen hebben nooit in Rwanda bestaan.
Mensen wonen in de heuvels, ieder op zijn
eigen boerderijtje. De regering drijft die
mense? nu samen, bouwt dorpen en doet
voor deze projekten een beroep op NGO's.
Ga je dan meedoen en ervoor zorgen dat er
waterleiding en elektriciteit ligt en dat de
mensen behoorlijk kunnen werken? Tege-
lijkertijd weet je dat de mensen nu onder
kontrole staan van het regime. Er zijn
Nederlandse NGO's die dat steunen.»

"Veertig iaar ontwikkelingshulp heeft niets uitgehaald"

r is grote onduidelijkheid over
het machtspel in Centraal-Afri-
ka. In het konflikt in Congo zijn

immers meerdere landen betrokken.
Volgens Zinzen zal er nooit vrede ko-
men in Congo als Rwanda zijn beleid
niet verandert. Ondertussen betwijfelt
hij of het er ook maar iets toe doet of
ons land 0,4 of 0,7 procent van haar
BNP aan ontwikkelingsamenwerking
zou geven. Die ontwikkelingshulp
wordt te paternalistisch bevonden
door Zinzen.

Laurent-Désiré Kabila is president van Con-
go geworden met aktieve hulp van Rwanda
en Oeganda. Na de genocide die de Hutu's
in 1994 op de Tutsi's uitvoerden, grepen
deze laatsten de macht in Rwanda. Vele
Hutu's vluchtten toen naar de Zaïrese pro-
vincie Kivu, waar zich ook al Oegandese
rebellen bevonden. Vandaaruit organiseer-
den zij invallen naar Rwanda en Oeganda.
Die twee landen steunden toen de opposi-
tiebewegingen onder leiding van Kabila. De
nieuwe regimes van Centraal-Afrika wer-
den op veel sympathie' onthaald bij de Ver-
enigde Staten. Kabila's oude bondgenoten
hebben zich echter tegen hem gekeerd.
Walter Zinzen: «Het is misgelopen omdat
Kabila een ongekontroleerd projektiel bleek
te zijn. In het eerste jaar van Kabila waren
alle machtsposities feitelijk in handen van
de Rwandezen. Dat kon hij niet langer
waarmaken. De hele Kongolese bevolking
ervaarde de aanwezigheid van de Rwande-
zen .als een bezetting. Daarbij kwam dat
Rwanda Kabila verweet dat hij Kivu niet
rustig had gekregen. Of hij dat met opzet of
uit onkunde had gedaan, weet ik niet. De
Huturebellen waren, en zijn ondanks alles,
nog steeds aktief in kivu. Rwanda dreige de
steun aan Kabila stop te zetten en iemand
anders in zijn plaats te stellen. Het was niet
de bedoeling om de oorlog te beginnen die

.nananen in onze winkels komen te liggen, hebben
de werkomstandigheden? Wat is Max
-Zuid-verhouding? Volgende week komt er een

(mf)
Sint-Maartensdal, Rijdende Artillerielaan 6, en van
Mannenstraat, Groefstraat 2. Telkens van 13.30 u tot

nu aan de gang is, maar om in een blitz-
offensief Kinshasa te veroveren.»
Veto: «Veertig procent van het Congoleesgrond-
gebied is bezet door rebellen. Hoe ziet u de toe-
komst van dat land evolueren?
Zinzen: «Een oplossing is niet mogelijk
binnen Congo alleen. Het is geen konflikt
tusssen Congolezen. al probeert men er dat
van te maken. Kabila is misschien niet
populair, maar dat doet opdit moment niet
ter zake. Men wil eerst al die buitenlanders
weer weg. Rwanda zegt luid en klaar: wij
gaan niet uit Kivu weg. Het is uitgesloten
dat ooit rust en vrede terugkomt in Congo
zolang Rwanda niet op een andere manier
geregeerd wordt. Dat gaat nog decennia
voortduren. En zelfs als er door een of an-
der wonder Rwanda zich zou terugtrekken,
dan zijn er nog enorm veel betrokken par-
tijen. Je hebt op dit moment drie rebellen-
bewegingen. Die van Bemba is de enige
waarvan je kunt zeggen dat ze een beetje
Congo lees is, maar ik wantrouw hem want
Bemba komt uit een Mobutu-omgeving en
opereert ook in de streek van Mobutu ...

Zot
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vertrouwen en de investeerders kopen niet
meer. Daarbij komt dat hij optreedt tegen
de informele ekonomie, in tegenstelling tot
Mobutu, die die tenminste liet gedijen.»
Veto: Steunen de Verenigde Staten Kabila nog
steeds?
Zinzen: «De VS hebben Kabila een tijdje
gesteund maar op dit moment niet meer. Ze
steunen Ka~ame nog wel. de president van
Rwanda. Dat is hun nieuwe Mobutu, hun
steunpilaar in Centraal-Afrika van wie ze
alles verwachten. Ze waren voor Kabila
omdat hij een man yan Kagame was. De
Amerikanen begingen in Afrika de ene
stommiteit na de andere. Ze hebben de
grootste les begrepen: dat ze zich afzijdig
moeten houden wat betreft het politiek-
militaire. Maar de buitenlandse politiek en
ook het defensiebeleid van de VS worden
voor een stuk geprivatiseerd. De gewezen
Amerikaanse onderminister van Afrikaanse
zaken Cohen leidt nu de Global Coalition
for Africa, waar vele Afrikaanse landen van
lid zijn en die hem een zekere invloed en
positie geeft. Zo financiert hij de opleiding
van Angolese regeringsalderen. Niet in
opdracht van de Amerikaanse regering. die
het hem ook niet veJ:biedl:"~tI
Veto: Welke gevolgen heeft die privatisering?
Zinzen: «Vroeger had je een slecht beleid,
nu heb je er geen. Bij de oorlog die Kabila
in Kinshasa heeft gebracht, was er sprake
van CIA-bemoeienissen. Als het gaat over
Amerikanen in Afrika zegt men altijd: de
CIA zal er wel achter zitten. Dat was niet
waar, het bleek de dienst van defensie te
zijn, enkel de militaire CIA dus. Die werken
met huurlingen. Dat heb je meer en meer
in vrijwel heel Afrika naarmate de staten
verbrokkelen. Huurlingen zijn geen indivi-
duele avonturiers zoals vroeger, maar geor-
ganiseerde legertjes ...
Veto: Is het mogelijk dat beleidslui een goede
politiek voeren, zonder te worden tegengewerkt?
In de jaren zestig was dat nogal eens het geval
als Westerse belangen werden geschonden.
Zinzen: «De situatie is niet meer te verge-
lijken ondermeer omdat de Koude Oorlog
is verdwenen. Het is zeer opvallend dat de
VS - tot een paar jaar geleden - hun
hoop stellen in Afrikaanse leiders die van
de eerste tot de laatste een marxistisch
verledenhebben. De Afrikanen laten zich
niets meer gelegen aan buitenlandse staats-
belangen. Wel werkt men samen met
grondstoffen-kartels, zoals Mark Heirman
(Belgisch filosoof. nvdr) ze genoemd heeft.
Zijn teorie is dat Afrika aan het terugkeren

Veto: Vroeger heeft België in en door Congo een
belangrijke diplomatieke rol gespeeld. Minister
van Buitenlandse zaken Louis Michel geeft de
indruk dat hij die rol opnieuw wil opnemen.
Zinzen: «Er is een verlies aan belangstel-
ling voor Afrika. Men is het beu. Belgische
politici die nooit een voet in Congo hebben
gezet zeggen: "Enfin, Michel is zot, laat ons
elders gaan.· Er zijn niet veel Belgische
ondernemingen meer in Congo. De grote
Belgische belangen zijn weg. Sommigen
willen teruggaan, zoals Union Miniëre,
voorgezeten door Jean-Luc Dehaene. Er
valt immers nog veel te rapen. Voormalig
staatsekretaris voor Ontwikkelingsamen-
werking Moreels heeft het aanbieden van
hulp losgekoppeld van het al dan niet af-
sluiten van kontrakten. Sommigen willen
daarop terugkomen. Dat zijn tot nog toe
alleen maar woorden en niet het beleid.
Maar enig wantrouwen is gerechtvaardigd.»
Veto: In hoeverre brengt Kabila de ekonomie op
gang?
Zinzen: «Hij kan het niet: hij heeft de
kapaciteiten niet en hij heeft de middelen
niet. Kabila heeft, voor hij aan de macht
kwam, miljarden dollars gekregen. Hij heeft
het geld geaksepteerd, konsessies links en
rechts uitgedeeld maar die kontrakten niet
gehonoreerd. Dat schept natuurlijk geen
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Vloek

«Met een simpel 'ik kies voor de ver-
drukten' - wat je natuurlijk per definitie
altijd moet doen - kan je niet steeds alle
samenwerking met een regime uitsluiten.
Je kan op dit moment niet aan ontwikke-
lingsamenwerking doen zonder goedkeu-
ring van de regering. Ik neem met opzet dit
ingewikkelde voorbeeld, omdat kiezen voor
de onderdrukten op dit moment in Rwanda
vaak kiezen is voor de moordenaars van
vroeger.»
Veto: Als het IMF binnenkort misschien een
voorzitter uit de Derde Wereld verkiest, zou dat
dan tot een struktuurverandering kunnen leiden?
Zinzen: «Die is al bezig. voor zover ik
weet. Na de débades van de voorgaahde
jaren is ook bij het IMF het inzicht doorge-
broken dat je met puur ekonornische her-
vormingen er niet komt, dat je rekening
moet houden met de gevolgen. Die waren
vaak katastrofaal en hebben de bevolking
in veel gevallen verarmd. Als de voorzitter
iemand zal zijn die daar een open oog voor
heeft, is de kans groot dat het IMF zijn be-
leid bijstuurt."
Veto: Zal België ooit 0,7 procent van haar bruto
nationaal produkt aan ontwikkelingshulp geven?
Zinzen: «Mijn antwoord zal misschien als
een vloek in de kerk klinken: zou er iets
veranderen als we dat percentage halen?
Veertig jaar ontwikkelingshulp in Afrika
heeft eigenlijk niets uitgehaald. Afrika
skoort het slechtst van alle ontwikkelings-
gebieden op vlak van onderwijs, gezond-
heidszorg. produktie, inkomen per hoofd
enzovoort. Toch heeft dat kontinent het
meeste ontwikkelingsgeld gekregen. Of we
nu 0.4 of 0,7 procent geven; er zal iets
drastisch moeten veranderen. Dat geldt niet
alleen voor de officiële hulp, maar ook voor
de NGO's·.Want ook zij zijn vaak zeer
paternalistisch. Zij dienen in te zien dat het
de mensen zelf moeten zijn die bepalen hoe
en wat. Dat wij dan toezien hoe de finan-
dële steun gebruikt wordt, spreekt vanzelî.»

Margo Foubert
Bart De Schrijver
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Hoe de pers Regina de loef afstak

"Ik ben niet aggressief, ik val niemand
aan, ik biit niemand"
Nooit is er een grotere verdeeld-

heid geweest in de pers dan over
de zaak Xl. Het gebrek aan een-

duidige berichtgeving zorgde voor een
schisma in de Vlaamse mediawereld.
Een gesprekje met de woman herself
over de verder durende polemiek.

kunnen denken dat ze fout zijn of op zijn
minst toch beginnen twijfelen.»
Veto: Hoe staat u tegenover het imago dat in de
pers is opgebouwd?
Louf: «Ik had helemaal geen imago op te
bouwen. Ik was een getuige, niet meer en
niet minder. Wat mij anders maakte, was

Ik ben XI en mijn man is XXL

Veto: Hoe staat u tegenover de emotionele be-
richtgeving over de zaak X I?
Louf: «Persoonlijk vind ik dat heel onpro-
fessioneel. Daarmee wil ik niet zeggen dat
men niet emotioneel mag zijn bij een der-
gelijk onderwerp. Maar wat me stoort is dat
heel weinig journalisten kennis ter zake
hebben en dat ze ook weinig onderzoeken.
Men gaat af op woordvoerders van magis-
traten, rijkswacht en politie of op ouders
van slachtoffers, maar daar blijft het ook
bij. Men gaat niet op zoek naar de grond
van de zaak, zodanig dat die emotionaliteit
sensatie wordt. Men mag gerust zeggen dat
men mij niet gelooft op voorwaarde dat
men zegt waarom. Als men die waarom
onderbouwt, dan vind ik dat helemaal niet
erg, maar als men zich baseert op foto's van
mijn ouders waar ik gelukkig opsta - ja,
dat kan ik niet aksepteren. Dat gebrek aan
onderzoeksjournalistiek heb ik gemist in de
kranten en in het hele debat.»
Veto: Vindt u dat u te weinig gekonfronteerd
bent met de disbelievers?
Louf: «Dat is inderdaad te weinig gebeurd.
Niet omdat ik geen konfrontatie wou, maar
omdat de disbellevers geen kontakt met mij
zochten. Ze gingen gewoon de diskussie
met mij niet aan. Waarom, dat weet ik niet
- ik ben niet aggressief. ik val niemand
aan, ik bijt niemand. Maar men wou het
liever niet horen of zien: men zou wel eens
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dat ik ben blijven vechten op het moment
dat alle getuigen geridikuliseerd werden
door de rijkswacht en het gerecht. Daarbij
komt nog dat ik mijn anonimiteit heb op-
gegeven om een beetje meer gewicht in de
schaal te leggen. Dat heeft er natuurlijk
voor gezorgd dat ik de wind van voren
kreeg. Als men voortdurend een artikel
moet publiceren met alleen maar een 'X',
dan is de koe vlug uitgemolken. Van het
moment dat men ook foto's kan publiceren
en interviews kan afnemen op tv, dan heeft
die berichtgeving automatisch meer pers-
waarde. Maar het heeft er wel voor gezorgd
dat het debat zo op mij is toegespitst. Uit-
eindelijk heb ik niet meer verteld dan an-
dere getuigen. Of het allemaal eksakt is dat
weet ik niet. Het is niet onderzocht. Dat
steekt mij en daarom vecht ik nog altijd.»
Veto: Wat vindt u het ergste aan het gevecht
met de pers?
Louf: «Ik heb geen gevecht geleverd met
de pers. De pers is over mij heen gewalst.
Er zijn er maar enkele die echt met mij ge-
praat hebben. Zij hebben dan ook veel ster-
kere artikels geschreven dan diegenen die
de konfrontatie geweigerd hebben.»
Veto: Heeft de strijd tussen De Morgen en De
Standaard invloed gehad op de polarisatie tus-
sen believers en disbelievers?
Louf: «Dat was een zeer komplex probleem.
Het heeft zeker een deel van de polarisatie te-

weeg gebracht. Op het moment dat De Morgen
met de X-dossiers heeft uitgepakt, hebben ze
een scoopgestolen. De pers had namelijk een
pakt gesloten: de afspraak was dat men gelijk-
tijdig met die dossiers zou uitpakken. De Mor-
gen heeft toen voor een stuk die deal verbro-
ken waarna andere kranten heel boos gewor-
den zijn. Vervolgens hebben ze mij erin betrok-
ken door het tegenovergestelde proberen te
bewijzen om toch maar zelf ook een scoopte
hebben.

Mangel

Veto: Welke problemen heeft de pers voor u ver-
oorzaakt?
Louf: «Ik had nooit gedacht dat het zo een
vaart zou lopen omdat ik niet op voorhand
had ingeschat dat de mensen nog wakker la-
gen van de zaak Dutroux. Die misrekening
heeft ervoor gezorgd datJelf een' orkaan over
me heen is gegaan. Dé ~~Vólg~nwaren dui-
delijk: ik heb op geen errk-d moment aan
mijn imago gedacht. Ik STond te lachen op
de fotb"s terwijl ik beter zielig had gedaan.
Maar toch zou ik opnieuw zo handelen. Ik
weiger om een rol te spelen.»
Veto: Werd u door de media in een rol geduwd?
Louf: «De media heeft een gevecht geleverd
dat heel laag bij de gronds was. Ze berichtten
over mijn uiterlijk, over kinderfoto's maar
nooit over de grond van de zaak. Dan is het
moeilijk om niet in hetzelfde spelletje te ver-
vallen. Gelukkig heb ik dat niet gedaan want
ik ben zeker dat dat ook zijn vruchten zal
afwerpen.»
Veto: Waarom ZIjn alle X'en niet samen naar
de media toegestapt?
Louf: «Dat is een droom die jammer genoeg
nooit zal uitkomen. want de andere X'en zien
het helemaal niet zitten om ook zo door de
mangel gehaald te worden. Maar we zouden
samen wel veel sterker gestaan hebben.»

Er is volgens mij een
nieuwe generatie journalis-
ten op komst die hun grijze
sellen willen gebruiken

Veto: Heeft de media-aandacht dan zo negatief
gewerkt?
Louf: «De persaandacht is zowel positief als
negatief geweest. Positief in die zin dat het
de journalisten van De Morgen en Marie-
Jeanne Van Heeswijk in staat heeft gesteld
om de dossiers zeer grondig te bestuderen en
er een boek over te schrijven. Maar ander-
zijds heeft die media-aandacht als nevenef-
fekt dat veel slachtoffers het gevoel hebben
dat wanneer ze zouden praten, ze ook op
deze wijze zullen aangepakt worden. Op dit
moment is er een verdeeldheid onder de
slachtoffers zelf. Dat stemt mij heel triest,
maar de tijd terugdraaien, dat gaat nu een-
maal niet .»
Veto: Waarom heeft de pers er een punt van ge-
maakt om net deze doofpot uit te spitten?
Louf: «Voor de bevolking was het zeer
sjokkerend omdat het over kinderen ging
en omdat het in het verlengde lag van een
deel onderzoeken die nooit tot resultaat heb-
ben geleid. Deze zaak is eigenlijk niet zo
uitzonderlijk: er zijn al veel boeken ge-
schreven over komplotten en onopgeloste
zaken zoals De bende van Nijvel en de
moord op Cools. Toch onderscheidt deze
zaak zich van de rest omdat men verhoren
en onderzoeken heeft vervalst. Daarbij
komt dat de mensen mondiger zijn gewor-
den en intoleranter ten op zichte van de
houding van het gerecht. ..
Veto: Wat heeft de pers het meest bewerkstel-
ligd: informatie of desinformatie?

Louf: «Zeker desinformatie. Yooral omdat
eigenaardig genoeg de desinformatie meer
kracht heeft in de pers. Korrekties achteraf
hebben nauwelijks waarde: het zijn oude
koeien die je uit de sloot haalt. De meeste
mensen weten op dat moment allang niet
meer waarover het gaat. De pers is een
enorm machtig wapen waar veel te nonch-
alant mee om gesprongen wordt. De jour-
nalisten moeten meer respekt voor hun
eigen beroep krijgen.»
Veto: Wat heeft al die media-aandacht nu voor
u betekend?
Louf: «Die aandacht heeft voor mij nauwe-
lijks waarde. In eerste instantie heeft de
publikatie in De Morgen ervoor gezorgd dat
dossiers die dreigden in de vergetelheid te
geraken nog voor ze afgesloten waren weer
in de publieke.belangstelling kwamen. Op
dat moment was dat zeker geen slechte zaak.
Verder heeft de pers mijn leven voor een
groot stuk b~oeilijkt. De strijd kan veel beter
gestreden wo1-d~n zonder bemoeienissen van
de pers omdat er een enorme druk is gelegd
op het gerecht om mél_re~ultaten af te ko-
men. En het gemakkelijkste wat men kon
doen was stellen dat de dossiers geen steek
hielden omdat bewijzen dat ze wel steek
hielden nog vele jaren zou aanslepen. En
die tijd had het gerecht niet.» .
Veto: Heeft ti nog vertrouwen in de pers?
Louf: «Het is niet omdat een heleboel jour-
nalisten artikels hebben geschreven op
grond van geruchten en roddels dat daarom
iedere journalist het grote kwaad symboli-
seert. Praten en de diskussie aangaan, dal is
voor mij altijd positief. En dat is iets dat de
overwegend negatieve pers nooit heeft ge-
daan. Ze hebben nooit met mij gekornrnu-
niceerd. Ik heb nog geprobeerd om zelf
kontakt te zoeken met hen, maar ik werd
telkens afgescheept omdat ik niet als een
betrouwbare bron werd beschouwd. Als je
de geschiedenis van de krantenartikels na-
gaat, dan merk je dat hun betrouwbare
bronnen bestonden uit de tweede herlezers-
ploeg en de woordvoerders van parketten,
magistraten en rijkswacht.»

Signaal

Veto: Wil u dan niet liever stilte over deze zaak
in de pers?
Louf: «Ik heb wel gemerkt dat nu en dan
een artikeltje geen kwaad kan: het is een sig-
naal naar de mensen toe dat ik verder blijf
strijden. Aan de andere kant brengen die ar-
tikels natuurlijk weinig teweeg. Het enige
dat echt een oplossing kan bieden is de uit-
komst van de gerechtelijke procedure.»
Veto: Moeten mensen niet tegen zichzelf en de
pers beschermd worden?
Louf: "Deze week is in Humo een interview
verschenen met Laetitia. Als Laetitia dat in-
terview toestaat en wanneer journalisten de
regels van de kunst respekteren dan zie ik
geen enkel probleem. Ik Wil ook helemaal
niet tegen mezelf beschermd worden. Ik er-
ger me gewoon aan artikels waarin ik geen
enkele inbreng heb gehad. Men zou beter
de journalist tegen sensatie beschermen. Ik
draag vrije meningsuiting en persvrijheid
hoog in het vaandel. maar bij een kampagne
waarin dag na dag dezelfde leugens worden
verspreid moet je wel optreden. Maar jon-
geren als Laetitia die hun verhaal willen
brengen, dat moet kunnen. Voor mij ligt de
grens tussen serieuze pers en sensatie bij de
journalist die probeert te begrijpen hoe alles
ontstaan is. Daarom hoeft die journalist niet
akkoord te gaan met wat ik zeg. Maar een
behoorlijk gesprek levert sowieso een meer-
waarde op aan een artikel.»
Veto: Merkt u verandering op in de manier van
verslaggeving?
Louf: «Er is volgens mij een nieuwe genera~
tie journalisten op komst die hun grijze
sellen willen gebruiken. Ik hoop alleen dat
die wil ook weerspiegeld zal worden in hun
artikels en dat men hen daar niet in
beknot. Jonge journalisten willen nadenken
over hun onderwerp - of ze het nu eens
zijn met mij of niet. Ze schrijven niet
zomaar klakkeloos op wat een andere jour-
nalist of een woordvoerder vertelt en ze
zijn ook niet te lui om een onderwerp vanuit
verschillende invalshoeken te benaderen.

Marie-Anne Dedeurwaerdere
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Bart Dewolf stelt tentoon in Los Buenos

Het kunstwerk als organisme
1) e vzw Los Buenos wil met het

projekt .Kunst aan de muur
jonge kunstenaars de kans

geven hun werk aan het publiek te
tonen. Elke maand kan u de werken
van een andere kunstenaar bewonde-
ren in de Parkstraat. De eerste in de
rij is Bart Dewol], die de individualis-
tische en op konsumptie gerichte filo-
sofie van de maatschappij niet wil
volgen. Zijn werk is een collage van
inspiratie, bewust zonder duidelijke
verhaallijn.

Dewolf inspireert zich op prehistorische en
etnische kunst, met name die van de Abo-
riginals: "In onze maatschappij wordt kunst
losgekoppeld van het sociale, politieke en
filosofische enerzijds en andere kultuur-
uitingen anderzijds. Bij ons is enkel nog
gemeenschappelijk dat elk waarde-oordeel
in ekonomische termen wordt uitgedrukt.
Iets is pas goed als het verkoopt. De rekla-
me is de grootste kunststroming van de
twintigste eeuw, ook al omdat daar inge-

speeld wordt op het individualisme. Als
kunst je broodwinning is, ben je afhanke-
lijker van het hebben van sukses en zal je
vlugger in de verleiding komen om niet
meer vernieuwend te zijn. Ik hoef er echter
niet van te leven, bijgevolg doe ik wat ik
wil."

Kunst dient dus niet alleen gekonsu-
meerd te worden. Dewolf vat het mitolo-

Hellornooi van de longen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het VRG opnieuw het alombekende Interfakultair
Welsprekendheidstornooi. Dit evenement vindt plaats op woensdag 20 januari. Er wor-
den kandidaten gezocht van verschillende kringen om hun fakulteit te verdedigen. Geeft
het je een kick te spreken voor een groot publiek en ben je rad van tong, dan ben jij de
persoon die we zoeken. Het tornooi bestaat uit twee delen: een voorbereid gedeelte en
een improvisatiegedeelte. De beste kandidaat wordt geselekteerd door een vakjury en
door het publiek. Kandidaten wordt verzocht zich zo snel mogelijk te melden op het
sekretariaat van het VRG bij de kultuurverantwoordelijken ..Marianne, Sofie en Thomas
zullen u graag verdere informatie bezorgen.

Koninklijk Vlaams Rechtsqenootschap KV Leuven, Tiensestraat 53,3000 Leuven - Tel. 0161
11 75.97 - Fax 0/6/22.38.97

(nc)

gisch op: "in een mite zit
niet één vaste verhaallijn
en iedereen kan er zijn per-
soonlijke draai in vinden.
Het werk van de kunste-
naar bestaat er in een story-
board te zijn, een schets-
matig stripverhaal of teken-
film over wat zou kunnen,
zonder echt konkreet te
gaan. Het is een 'expert-
mental diy etnic comic
sample core', waarbij 'diy'
staat voor 'do it yourself'.
Met deze ingewikkelde be-
naming wil Dewolf de spot
drijven met artiesten die

zich niet in een hokje willen laten stoppen,
maar wel zelf een hoop moeilijke titels op
hun werk kleven. Toch vat de Engelse om-
schrijving zijn kunst wel samen.

Bij het maken van zijn kunst gaat
Dewolf instinktmatig te werk: "Mijn werk is
een organisch geheel dat langzaam groeit in
verschillende richtingen." Hij gebruikt din-
gen die hij op straat en op rommelmarkten

vindt (zoals stukken karton die door regen
en auto's de vorm van asfalt hebben aan-
genomen), schetst, schildert, puzzelt en
maakt makettes. Hij is verzot op de kopie-
machine en de fotovergroter - een scanner
zou niet hetzelfde artistieke effekt teweeg-
brengen. Maar zoals hij zich niet wil vast-
klampen aan één verhaallijn, wil hij ver-
schillende technieken tegelijkertijd gebrui-
ken opdat de nadruk niet komt te liggen op
de vorm maar op de inhoud. De layout
bepaalt het verhaal gewoon mee.

Los Buenos wil met dit projekt niet
alleen jonge mensen de kans geven hun
werk in de schijnwerpers te plaatsen, maar
ook een voorbeeld geven aan de stad.
Getalenteerde, maar vaak weinig kapitaal-
krachtige jonge mensen worden uitgebuit
door de gevestigde ~alerijen, aldus de orga-
nisatoren. Hedendaagse beeldende kunst
komt zelden aan bod in Leuven, terwijl de
maatschappij het zichzelf verplicht is die te
tonen. Jonge kurfstenaars bieden zich nu in
groten getale aan b~ Los Buenos. De VZW
zou willen dat de stad graiis ruimte biedt
aan jonge en niet-kapitaalkrachtige kunste-
naars.

Margo Foubert
U kan het werk van Bart Dewolf bezichtigen van
9 tot 3/ december, in Los Buenos, Parkstraat 14.
De opening vindt plaats op 9 december om 20
uur en wordt opgeluisterd door 'The end of
Ernie', die zware akoestische punk brengen.

Ingangseksamen voor beursgoeroe's
Donderdag 2 december organiseerde het bankagentschap van 'de Moete' (hel ontmoe-
tingcentrum op de kampus in Heverlee) een informatie-avond over beleggen. Aan stu-
denten werden technieken uitgelegd om meer te halen uit spaargeld of hel loon van een
studentenjob. Je hoeft helemaal niet rijk te zijn: zelfs voor kleine bedragen zijn er ver-
schillende beleggingsmogelijkheden. Om alles wat konkreter te maken wordt er ook een
wedstrijd georganiseerd. Je beschikt over een fiktief bedrag van 25.000 euro dat je naar
keuze kan beleggen. In maart worden de portefeuilles van de deelnemers vergeleken en
de besten gaan met een geldprijs lopen.

(da)
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren voor de wedstrijd zijn te verkrijgen in hel studentenkantoor
aan de Celestijnen/aan 200P in Heverlee, tel.: 016/31.93.36. e-mail: wim.rondastèfonisbank.com,
De inschrijvingsformulieren moeten ten laatste op vrijdag 10 december binnenqebracht worden.

Procter&Gamble challenges top students across .
Europe and the Middle East to enter the real world
of Business Finance by participating in the

~ v910 Jaargang 26 11I~ 12 dd. 6 december 1999

Euro Financial Seminar
in Madrid
Two sessions ;

March 26-31 and April 9-14

'--.;_
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Bert Van Gorp en ContreCoeur spelen thuis in CC Leuven

Glazen huid en grijze haren
tv at wordt er van dansers op leef-

tijd? Simone Forti (64), Diana
Payne (71) en Louis Ziegier (50)

hebben alvast de wijsheid van het
monopolylot onder de knie en houden
van Matisse. Maar vooral: ze dansen
samen met de Leuvense choreograaf en
kersverse veertiger Bert Van Gorp en
zijn gezelschap contrecoeur. Als er
geen benen breken, deze week te zien
in de Leuvense Schouwburg.

-_
Het fijne aan Van Gorp's 'L'avenir est à/a
tendresse' kan niet in de eerste plaats de ver-
wijzing naar de katastrofale millenniumbug
zijn, zoals de voorbespreking wil doen ge-
loven. Ook rekwisieten als de dobbelstenen
uit het monopolyspel en de prentbriefkaar-
ten van kunstenaar Henri Matisse ontko-
men ternauwernood aan de scepsis van de
kijker. Die kijker wordt wel bewogen door
de oudere dansers die elk hun eigen ver-
haal en rijke verleden in beweging brengen.
Alsof ze je voor willen zijn, warmen de
dansers al op wanneer de toeschouwer
plaatsneemt. En inderdaad: zij dansten al
toen de gemiddelde student zich nog ergens
ter hoogte van het niets bevond.

Misschien eerst de anekdote, Van Gorp
kan dat ook niet laten. Aan een ronde tafel
met seventies-staanlamp - de laatste is
gevonden in 't Spit in Kessel-lo - wordt
monopoly gespeeld. Het spel met de kans-
kaarten zorgt voor grapjes (Payne krijgt de
tweede prijs in de schoonheidswedstrijd -
improvisatie - ga drie plaatsen terug) en
vooral een rode draad. Dobbelstenen, wer-
kelijk in alle formaten, moeten het lot van
het leven verbeelden. Drie televisiescher-
men en een kamera laten random shots toe.
Je hoort monologen en interviews met de
dansers en ziet diaprojekties. Hier gaat niet
het niet om de dans op de vulkaan, wel om
de dans aan de rand van de chaos.

Anekdote

Wie echter recht wil doen aan de iden-
titeit die de danser in de loop der jaren
heeft opgebouwd, krijgt veelzijdig bewe-
gingsrnateriaal.Van Gorp en Ziegler, samen
het heerschap van het gezelschap, zijn niet
vies van een fikse pas op de dancefloor. Zij
zorgen voor wind en snelheid. De Ameri-
kaanse Sirnone Forti van haar kant, histo-
risch gezien de 'belangrijkste' dame van het
gezelschap, lijkt in een mystiek evenwicht

LAK! Ongewenste intimiteiten
Begin 1997 werd onder de pannen van de KVS in Brussel gebrainstormd over de naam
voor een vzw. De vzw zou als prikbord gaan dienen waarop kulturele, vooral literaire
everus konden gespeld worden. Iemand opperde laogs deneus weg de naam Kraftwerk.

We zijn bijna drie jaar eo evenveel literaire tijdschriften verder: Plaza Real, het inter-
mezzo bij De Vlaamse Gids en Nieuwzuid. Met freespace Nieuwzuid. driemaandelijkse diskur-
sieve machine voor kultuurkritiek en amusement lijkt Kraftwerk eindelijk op het juiste spoor te
zitren. Dirk Van Bastetaere. Erik Spinoy, Erwin Jans en maats hebben een formule gevon-
den die ideeën en werkzaamheid verenigt. Kraftwerk kan nu ook buiten de grenzen van
het tijdschrift treden. Bij elk nummer wordt LAK! georganiseerd, wal slaat voor "Literaire
aktiviteiten Kraftwerk". De eerste editie krijgt de naam Ongewenste intimiteiten mee. Het
programma:

• De zaak Guggcnhcimer ontleed (met o.a. Tom Lanoyc. Jeroen Olyslacgers en Eddy
Van Vliet) .

• Video- en filmentourage (Hendrik De Smedt en Johan De Handschutter) .
(pm)

LAK! Op woensdag 8 december om 20u30 in de Stuczaal (met Stuckaart 100 in wk en 125 avond-
kassa/zonder Stuckaart J 50 in wk en J 75 avondkassa)

étff'
Lemout& Hausple'"

Speciale Kerst-actie vooJo"
studenten en personeelsleden

KU Leuven

werk efficiënter en
geniet van meer vnje tijd met

Wat? L&H Volce Xpress~ laat je spreken tesen je computer!
• Razendsnelle spraakherkenning :

dicteer tot 140 woorden per minuut.
• Bewerk Mkrosoft® Otrice-documenten met de stem : met

Natura! Language Te<hnology"" fonnuleer ie opdrachten In Ie
eigen woorden!

• Ideaal voor verhandelingen en thesis!
• lees er alles over op hn;p:/Iwww.lhsl.com/nllvolrexpress/

'> PrijS? Professional versie

6990 3500 BF

'Waar? bil ACCO Leuven

van 1 oktober t.e.m. 31 december t 999Wanneer?

Advanced versie
4ifÓ 2500 BF
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tussen het barende leven en de
brekende dood te dansen en be-
weegt letterlijk in slow motion.

Monopoly lijkt trouwens ver-
dacht veel op de task improvisations
waarvoor Forti bekend staat. Im-
provisatie staat hier binnen een
duidelijk afgebakende opdracht, in
dit geval de spelregel. De frêle
Diana Payne suggereert aanvan-
kelijk een ontwapenend qui-vifje.
Grappig ook, wanneer ze haar
klassieke balletbewegingen op-
voert, kompleet met jurk én siga-
ret. De mooie slotscène doet het
oog opnieuw glijden naar Payne, die zich
dan verschuilt in een stapel scharlaken
kussentjes. Even later sluit ook het licht.
Tot zover de anekdote.

heeft hij of zij tegen, aldus nog dezelfde
Sören Kierkegaard.

Van Gorp e~ de zijnen dansen inder-
daad met hûn lichaam, zelfs met glazen
huid en grijze haren. Forti en Ziegier zijn
postmoderne dansers, Payne is veeleer klas-
siek geschoold. Van Gorp tenslotte brengt
ook zijn verhaal (en multimediakil) binnen.
leder heeft zijn identiteit, en dat wordt on-
der stoelen noch banken gestoken. Dat het
resultaat door de grote input bij momenten
verwarrend en onsamenhangend kan zijn
- monopoly noch Matisse geven een at-
doend houvast- is hier slechts bijzaak.
Punt is dat ouderdom geen krisis hoeft Ie
blijven. Ouder worden kan integendeel een
metamorfoze blijken dil' de danser steeds
jeugdiger en oorspronkelijker maakt. En
dan kan de toekomst zich al-, tederheid
openbaren. Zij is immers niet anders dan
menselijk.

Oorsprong

Een intelligent man schreef het ooit
nogal plechtig: "De tijd heeft zijn rechten
doen gelden; hij heeft iets weggeroofd van
de eerste gelukkige toevalligheid of het
toevallige geluk van haar jeugdigheid". Wat
hier opging voor de vierendertigjarige Luise
H~berg, van 1830 tot 1845 de meest ge-
vierde aktrice van Denemarken, geldt ook
voor de dansers. Wie kan zich immers geen
schalkse Simone Forti en een jeugdige
Louis Ziegier voorstellen? De oudere danser
met al zijn ervaring weet dal de tijd heel
wat van zijn of haar frisse oorspronkelijk-
heid heeft ontfutseld. Het danspodium is,
een uitzondering niet te na gesproken,
inderdaad vooral voorbehouden aan het
fysiek sterke en jonge lichaam. Toch is er
aan de andere kant het groeien in ervaring
en eigenheid ondanks de vraatzucht van de
tijd. De adolessent mag dan wel jeugd en
leeftijd meehebben. gebrek aan rijpheid

'L'avenir est à/a tendresse' van Bert Van Gorp/
ContreCoeur vzw kan je zien op woensdag 8
december om 20 uur in de Schouwburg, BO/1d-
genote/l/aan2/. Info en reservatie: 0/6/22.2/./3.

Ward Daenen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Horizontaal - I Doornige plant 2 Vogel - Gesloten - Havenonderdeel 3 Europese
rivier - Katoliek 4 Pers. vnw. - Voedingsmiddel - Boom 5 Hoofddeksel - Germanium
6 Vermanende toespraak 7 Voorzetsel - Marterachtig roofdier 8 Vrijgevig - Pers. vnw.
- Goud 9 Positieve elektrode - Zoogdier 10 Schuilbak - Wijfjesschaap - Geld II
Heimelijk.
Vertikaal - I Europeaan - Betaalde minnaar 2 Germaanse zeegodin - Griekse letter
- Meisjesnaam 3 Toename - Muzieknoot 4 Klaar - Roemen - Bijbelse man 5
Bijwoord - Zwart paard 6 Onversaagd 7 Opschik, versiering - Ocel van de bijbel 8 Ocel
van een fiets - Griekse letter - Europese rivier 9 Muzieknoot - Zenuwscl lOPers.
vnw. - Kluitenbreker - Plechtige gelofte 1I Riviervis - Buik.

Door Filip De Keukeleere
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Raimund Hoghe met twee voorstellingen in het Stuc

Het verlangen dat om herinnering schreeuwt
Duitsers en hun geschiedenis, het blijft
een wat kwakkelende relatie. Sommi-
gen blijven steken in de verheerlijking
van de heimat. anderen zouden liever
tabuia rasa maken. De Duitse danser
en choreograaf Raimund Hoghe klaagt
aan. Met kleine gebaren mengt hij het
publieke en het private. Het verleden is
in elk van ons. In zijn voorstellingen
maakt Hoghe de herinnering wakker.

lijke wijze harkte hij tussen 1980 en 1990
teksten en ander materiaal bijeen om haar
voorstellingen te stofferen. Bij Bausch ging
er voor Hoghe een nieuwe wereld open. Zij
was de eerste die andere dan klassieke li-
chamen op de scene liet zien. Haar choreo-
grafieën ondermijnden de voorstellingen
die mensen zich maken van wat mooi en
lelijk is. Hoghe: "Iets wat anders is, is niet
lelijk. Het is gewoon anders." Gaandeweg
kreeg hij het gevoel dat hij zijn lichaam kon

te groeien in de jaren vijftig en zestig van
het Wirtschaftswunder.

In Hoghe's werk keren twee elementen
steeds terug: een strakke, sobere estetiek en
een voorliefde voor muziek. Triviale' mu-
ziek, van Marlène Dietrich tot Freddy Beek,
kontrasteert met de dans. Bij andere dan-
sers zou het misschien kitscherig overko-
men, niet bij Hoghe. Dans is bij hem vooral
het uitvoeren van rituelen. Kaarsjes bran-
den, figuren vormen met sateestokjes. iets

opzetten, het
gemaakte
weer onge-
daan maken.
Alles gebeurt
op een zo-
danig trage
manier dat
het iets sak-
raals krijgt.
Een scène
duurt net
zolang als de
onder-
steunende
muziek duurt.
Hoghe las in
een interview
van Charles
Aznavour met
Edith Piaf dat
zij vond dat
bij één lied
één handbe-
weging hoort
om het lied
duidelijk en
herkenbaar te
maken. Hoghe
doet hetzelfde
en geeft het

publiek zo de kans om persoonlijke ge-
dachten te vormen. -

Het publiek is zeer belangrijk voor
Hoghe. Hij staat niet op het podium om te
voldoen aan een verlangen tot zellekspres-
sie maar om iets los te maken bij het pu-
bliek. Meer dan ekspliciet op dingen te wij-
zen, doet hij een beroep op de individuele
herinneringen van elke toeschouwer. Ho-
ghe: "Toeschouwers moeten openstaan
voor hun gevoelens en herinneringen.
Doen ze dat niet, dan blijven ze beter thuis."
Misschien is dat de reden waarom hij be-
paald geen sant in eigen land is. De kon-
frontatie met het verleden komt voor zijn
landgenoten nogal hard aan. Het blijft een
gesloten en weinig kreatief volk. "Duitsers
willen dat er in hun pl;;lé1I~gedacht wordt.
Daar ben ik niet toe be2:tIl"91nV

Raimund Hoghe heeft een halve eeuw ach-
ter-de rug. Sinds een tiental jaren verwerkt
hij de Duitse geschiedenis van tijdens en na
de oorlog in zijn dansstukken. Het is geen
evidentie: Hoghe is goed anderhalve meter
groot en lijdt aan scoliose of ruggengraat-
verkromming. Zijn reputatie bouwde hij
eerst op buiten het teater, in de journalis-
tiek. Voor Die Zeit schreef hij een reeks, in-
middels onder de naam Zeitporträts gebun-
delde, portretten van onbekende mensen:
een toiletrnadam. een rentenier, een anal-
fabeet, een gehandicapte. Allemaal mensen
wiens kleine bekommernissen symbool
stonden voor grotere maatschappelijke pro-
blemen. Het zou voor Hoghe een steeds
terugkerend thema worden.

Choreografe Pina Bausch vroeg hem
vervolgens als dramaturg. Op heel persoon-

aanvaarden, dat het een onlosmakelijk deel
van hemzelf was. Bausch stimuleerde hem
ook om zelf het podium op te gaan. Voor
Hoghe, die al van kindsbeen af balletdanser
had willen worden, ging een oude droom
in vervulling.

Joden

De eerste solo kwam er in 1994. Mëin-
wärts was een treurmis voor de uitgestote-
nen: homo's, Joden, aidspatiënten, allemaal
mensen met wie Hoghe zich nauw verbon-
den voelt. Zichzelf vergeleek hij met de
Joodse tenor Joseph Schmidt die dezelfde
gestalte had als Hogh en die omkwam in
een koncentratiekam . In Chambre Séparée
(1997) vertelt hij zijn ven van na de oor-
log: zijn problemen 0 'als bastaardkind op

Satire in Hongaarse kortfilms
In het kader van Europalia Hongarije LOont Kultuurraad een kompilatieprogramma met
Hongaarse animatiefilms onder de titel Best of Hungarian Animation. Hongarije heeft een
rijke traditie op het vlak van de animatiefilm: de meest gereputeerde regisseurs zijn
John Halas, Gyorgy Pal en Gabor Csupo. die hun heil uiteindelijk in het buitenland
zochten. In de konfilms ziet men de bittere en vermoeiende strijd lussen een potlood en
een gom (The pencil and the Eraser) en de problemen die opduiken wanneer een deelne-
mer aan een parade vaststelt dat zijn ene been korter is dan zijn andere (Parade).
Kortom, alles wordt satirisch en humoristisch benaderd in de zeven films die de revue
zullen passeren. Alle films samen duren 85 minuten. De vertoning begint woensdag 8
december om 24.00u in de Stuczaal.

(tb)

Oorgetuigen van start
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Kultuurraad naast grote projekten als lthaka ook
een aantal kleinere evenementen. Eén daarvan is Oorgetuigen, dat volgende week
maandag aan een nieuwe jaargang begint. Voor de eerste Oorgetuigen van dit jaar ts
Ku1tuurraad er in geslaagd Jari Demeulemeester te strikken. Derneulemeester is
ondertussen een decennium lang baas van de Andenne Belgique en heeft in die
hoedanigheid dan ook al heel wat artiesten de revue zien passeren. Wal er hem van is
bijgebleven en welke straffe verhalen hij kan vertellen over het wangedrag van sommi-
gen onder hen kunt u maandag 1:3 december persoonlijk gaan beluisteren.

(mvs)
Oorgetuigen Jan Demeuiemeester. maandag 13 decemberLp99 om 20u00 in hef Stuc. reserveren:
tel. 016/Z0.81.JJ, UJl!9ang:/tiet stulkaad:.50/75, zander stuckaast: 100/125

Haken

zwarte mantel, danst Hoghe met zichzelf.
gooit hij foto's die hij heeft uitgestald weer
omver en geeft hij bijtend kommentaar op
het racisme en de verrechtsing in Duitsland
en daarbuiten. En weer iser de fluwelen
ondertoon met de muziek van Jacques Brel,
Judy Garland of Sinatra's 'It was a very
good year'.

Naast Lettere amorose herneemt Hoghe
deze week ook het duet Dialogue with Char-
lotte (1998). Aan de.zijde van de rijzige
Zweedse Charlotte ingelkes komt de ge-
stalte van de danser 'het scherpst tot uiting.
Het allereerste beeld lijkt wel de evokatie
van moeder en k~d, hand in hand, in te-
genlicht zodat je alleen de kontoeren ziet.,
Net zoals Hoghe was Engqlkes niet voor de
dans in de wieg gelegd, ze Wa5 namelijk te
groot. Maar net als haar tegenspeler heeft
ze het struikelblok van haar lichaam aan de
kant geschoven en danst ze zelfbewust op
Tsjaikovski's Zwanen meer. De rest van de
muziek is lichtvoetiger: Bobby Darin, Peggy
Lee en Chavela Vargas. een grootheid in
Mexico.

Dubbelzinnig

Voor Hoghe is het de eerste duo-voor-
stelling. Sinds hun ontmoeting in Zweden is
er een diepe verstandhouding tussen Hoghe
en Engelkes gegroeid, een absolute voor-
waarde om op het podium te interakteren.
om' te vertellen over emoties en verlangens.
Engelkes is het prototipe van de aktrice zo-
als Hoghe ze in zijn jeugd op het scherm
moet gezien hebben. Hun samenspel is
dubbelzinnig: soms erotisch en romantisch
met een oorspronkelijk plezier in de zang
en de dans, dan weer met een besef van
het ietwat belachelijke van hun handelin-
gen. Samen met de muziek uit vervlogen
jaren roept het bij de toeschouwer opnieuw
allerlei beelden op. Elke toeschouwer apart
kan er eigen gevoelens, eigen betekenissen
aan ophangen. De kontekst maakt mee de
voorstelling en die kontekst is voor elkeen
verschillend. Niemand zal na het doek met
dezelfde gevoelens de zaal verlaten.

Peter Mangelschots

Dialogue with Charlotte op maandag 6 en dins-
dag 7 december en Lettere amorose op donderdag
9 en vnjdag 10 december, telkens om 20u30 in
de Vlamingenstraat 83.

Hoghe's laatste kreatie, Lettere amorose,
waarmee hij deze week naar het Stuc
komt, ontleent zijn naam aan het werk van
Claudio Monteverdi. Toch zijn het geen
klassieke liefdesbetuigingen zoals de titel
kan doen vermoeden, Hoghe leest auten-
tieke brieven voor van mensen die zich niet
thuis voelen in onze samenleving, ver-
schoppelingen die haken naar een beter
leven. Een Turkse jongen groet zijn
broer vanuit het koude Duitsland. Een
geëmigreerde moeder schrijft aan haar
zoon, een onbetrouwbare minnaar
aan zijn ex-geliefde of aan een
andere vrouw. De meest opvallende
brief is wel die van Yaguine Koïta en
Fodé Tounkare, de twee jonge Gui-
nezen die begin augustus dood werden
aangetroffen in het landingsgestel van
een Sabena-vliegtuig en uit naam van alle
wanhopigen een oproep deden aan de
mensheid en de menselijkheid.

Het voorlezen van de brieven gebeurt
als het ware en passant, tussen allerlei
rituelen door. Rituelen die Hoghe steeds in
zijn eentje uitvoert. Het is geen 'spelen',
evenmin als een priester tijdens een
eucharistieviering 'speelt'. Gehuld in een
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Zinkende Titanie op Sport Zonder Grenzen
Sportraad viert op woensdag 8 december het tienjarig bestaan van de klassieker Sport
Zonder Grenzen, een ludiek spel waarin teams het tegen het elkaar opnemen in allerlei
estafettes. Elk team moet uit tenminste acht deelnemers bestaan, waaronder minstens drie
meisjes. Het thema van Sport Zonder Grenzen is dit jaar film. Men kan Private Ryan
achterna gaan in het doolhofspel of de Titanic nog eens laten zinken in het zwembadspel.
Tijdens de rustpauzes kunnen de deelnemers zich te goed doen aan popcorn. Het tienjarig
jubileum van de klassieker zal 's avonds verder gevierd worden met een filmfuif in De

Kommunisme
Roger Liekens beweert dat er in het kom-
munistisch systeem veel moois schuilging.
Misschien zou hij dan toch eens moeten
praten met de mensen die achter het
Ijzeren Gordijn geleefd hebben, zoals ik
gedaan heb. Een voorbeeldje: een Poolse
student vertelde me dat hij als vijfjarige in
het huis van zijn grootouders eens naar een
toespraak van Jaruzelski keek. Toen hij, in
al zijn kinderlijke onschuld, opmerkte dat
hij het geen aardige man vond, raakten zijn
grootouders in een enorme paniek en ver-
boden hem om ooit nog zo iets luidop te
zeggen omdat dat ernstige gevolgen kon
hebben, Een vijfjarige, nota bene. Ook an-
deren (uit de DDR, wijlen Tsjechoslovakije,
... ) vertelden me soortgelijke verhalen. Dat
was dus het paradijs voor de arbeiders, waar
sommigen aan deze kant van het Dzeren
Gordijn blijkbaar heimwee naar hebben.

Peter De Cauwer,
3e jaar Geschiedenis, KU Nijmegen

Met deze laatste reaktie beschouwt de redaktie de
diskussie over het kommunisme aan de hand
van lezersbrieven afgesloten.

Monarchie
In deze tijden van monarchale hysterie

moet je heel wat moed aan de dag leggen
om voor je republikeinse overtuiging te
durven uitkomen. Soms is het zelfs gevaar-
lijk. Vooral als je tussen een groep bejaarde
belgicisten verdwaald bent die luidkeels en
vol overgave zojuist 'Leve Filip en Mathil-
de' stonden te roepen. Valse gebitten, on-
zachte sacochen (Wat zit daar toch allemaal
in verborgen?) en wandelstokken vliegen
bij het minste republikeins getint kreetje
rond je oren. Om nog maar te zwijgen van
de vriendelijke agenten die je beleefd vra-
gen je doorheen de binnenstad te mogen
gidsen. Ik heb dan ook m'n laatste restje
moed bijeen moeten schrapen om deze
lezersbrief neer te schrijven.

Toen ik een paar weken geleden wou
gaan betogen bij de blijde intrede van ons
toekomstig vorstenpaar. werd mij dit ten
stelligste afgeraden door moedertje lief.
Mijn kansen op een goede betrekking in
het latere beroepsleven zouden namelijk
gereduceerd worden tot een minimum
indien ik het zou wagen prins Filip enkele
ontmoedigende woorden toe te roepen.
Daar zou zijn vader wel voor zorgen. Oké,
dit klinkt onwaarschijnlijk en ik moest er
zelf eerst ook hartelijk om lachen. Maar
toen m'n moeder het verhaal vertelde van
oom Joris, die gans zijn loopbaan vruchte-
loos op zijn promotie tot hoofdklerk heeft
gewacht wegens mogelijke republikeinse
sympathieën, begon ik een klein beetje
ongerust te worden. Want de koers van

Weg met de l<:oning!
Ons land werd de afgelopen weken ondergedom-
peld in een mediatieke euforiesfeer naar aanlei-
ding van het huwelijk van kroonprins Filip. Deze
kunstmatig gekreëerde hoera-stemming zou je
haast doen vergeten dat niet iedereen ervan over-
tuigd is dat de konstitutionele monarchie de beste
staatsvorm voor ons land is. De monarchie is im-
mers fundamenteel antidemokratisch. Het feit dat
iemand louter op basis van erfopvolging, zonder
enige andere verdienste tot staatshoofd
gebombardeerd kan worden, is immers zeer
bedenkelijk. Bovendien beschikken het volk en de
volksvertegenwoordigers over geen enkel wettelijk
middel om het staatshoofd ter verantwoording te
roepen, laat staan om een koning of een koningin
weg te kunnen stemmen.

Verdedigers van deze aanfluiting van de bur-
gerlijke demokratie beweren steeds maar dat de
koning in België geen macht heeft. Nochtans is die
koning wel staatshoofd en opperbevelhebber van
het leger en bezit hij in die hoedanigheid heel wat
macht. Hij heeft een enorme invloed bij de top
van het leger en ontvangt bijvoorbeeld elke week
- maar dan ook elke week - de eerste minister.
Over wat zouden deze heren het dan hebben,
denk je?

Het paleis heeft dikwijls een beslissende rol
gespeeld in het politieke leven van dit land. Den-
ken we maar aan de rol die het koningshuis
speelde in de Rwanda -krisis en de tussenkomst
van het hof in het overnamedossier rond de Gene-
rale Bank. Toen heel het land in rep en roer stond
tijdens de dolle week in oktober 1996, de week die
voorafging aan de witte mars, was het de koning
-en niet de regering bijvoorbeeld- die een
'ronde tafel' organiseerde met de ouders van de
verdwenen en vermoorde kinderen, de politiek,
het gerecht. Onder het oog van tientallen kamera's

trachtte hij de vrede in dit land te herstellen. De
koning was in het verleden meermaals de
reddingsboei van de politiek en de burgerij.

Ondanks alle grondwettelijke beperkingen
bestaat het risiko nog altijd dat de koning de
macht waaràvçrbfj:beschikt misbruikt om zijn
eigen politieke spelletjes te spelen. Dat was bij-
voorbeeld het geval met Leopold lIJ die tijdens de
nazi bezetting van ons land in tegenstelling tot de
regering in het land bleef en openlijk flirtte met
het nationaal-socialisme. Dit brengt ons bij de
weinig heroïsche geschiedenis van het Belgisch
koningshuis. Leopold lIJ flirtte met de nazi's, onder
het bewind van zijn zoon Boudewijn werd de
demokratisch verkozen Congolese president
Lumumba op bevel van de Belgen afgeslacht.
Boudewijn bleef jarenlang de beste maatjes met
diktator Mobutu.

Toen België in 1830 onafhankelijk werd
mocht Leopold von Saksen Coburg koning wor-
den. Deze opportunist had alles al geprobeerd en
was bereid van vrouw of godsdienst te wisselen als
het hem een stap dichter bij de macht bracht. Hij
trouwde op jonge leeftijd met de Britse kroonprin-
ses maar die stierf op het kraambed. Later wilde
Leopold koning van Griekenland worden. Uitein-
delijk werd het België. Jaren na zijn troonsbestij-
ging maakte een toenmalig Belgisch minister zich
zorgen omdat hij vreesde dat dit land enkel nog
bevolkt zou worden door buitenechtelijke kinde-
ren van de koning.

Zijn zoon Leopold II wordt verantwoordelijk
geacht voor de dood van 10 miljoen Congolezen.
veroorzaakt tijdens de grote plundering van dat
land tussen 1890 en 1910. Hiermee is een Bel-
gische vorst verantwoordelijk voor één van de
grootste slachtpartijen van de moderne tijd. Die
terreur gebeurde bewust en valt in geen enkel

Blauwe Schuit (Vismarkt). Deelnemers van Sport Zonder Grenzen mogen gratis binnen en
kunnen uit de bol gaan op tunes van The A-team en andere jeugdzonden.

Uv)

Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven op het Sportraadsekretariaat. Er wordt een waarborg van
J 000 frank gevraagd die zal worden teruggegeven bij het begin van de avond. Sport Zonder Grenzen
start om 18.15 u op hel Sportkot.

Breng fé- ftets IDee naar de KersllDarllt
'Iussen 8 en 12 december zal het Ladeuzeplein weer bezaaid zijn met tentjes, kerstbomen
en jenever. Dan vindt de twaalfde editie van het Leuven. Kerstdorp plaats. De animatie is
gevarieerd met op het podium onder andere sophte, Paul Michiels, voice Male, een Hon-
gaars zlgeunerorkest en twee buiksprekers. Er zijn ook "Live" -uitzendingen van Radio 2
Vlaams-Brabant te verwachten, en optredens van artiesten tussen bet publiek.

Nieuw dit jaar is de bewaakte fietsKERSTSTALling in de Vanderkelenstraat. Hier kan
je je fiets gratis parkeren. Deze service wordt aangeboden door de Stadswacht, de Pre-
ventiedienst van de stad Leuven, VELO vzw, ECLIPS vzw en SIC Milieu en Mobiliteit.

Op donderdag en vrijdag kan je in de fietsKERSrSTALling terecht voor kleine fiets-
herstellingen, want VELO slaat er dan zijn ftetsherstelrem op. Er is overigens doorlopend
gratis bandenpompservice.

(Ig)
Openingsuren Kerstmarkt: woensdag tussen 17 en 23 uur, donderdag, vrijdag en zaterdag van 1J
tot 2J um; zondag van 11 tot 21 uur.
Openingsuren jietsKERSTSTALling: woensdag tussen 17 en 22u, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 14 tot 21u, zondag van 14 tot 21u.

licentiaat geschiedenis op de arbeidsmarkt
is de laatste decennia reeds verscheidene
malen gedevalueerd, zodat het zo al niet
gemakkelijk zou zijn om een bedrijf te
overtuigen van de talrijke kwaliteiten die
een historicus te bieden heeft.

Maar uiteindelijk, idealist als ik ben,
woog mijn republikeinse overtuiging dan
toch nog wat zwaarder door dan de latere
beroepsmogelijkheden. Dus besloot ik dan
toch maar te gaan betogen, en tevens vol-
gend jaar een meer in de markt liggende
studie aan te vatten. Het zekere voor het
onzekere dus. Gerustgesteld over m'n toe-
komstige jobaanbiedingen ging ik een paar
weken geleden dan ook richting Grote
Markt. Maar het mocht niet baten. Mijn
republikeinse leuzes werden overstemd
door een met Belgische vlagjes voorziene
hysterische massa, zodat ik teleurgesteld

opzicht te verklaren door de kulturele achterstand
van die tijd. Ganse dorpen werden uitgemoord
omdat ze niet wilden meewerken aan de rubber-
ontginning.

De ware geschiedenis van het Belgisch
koningshuis is belangrijk omda\ in onze scholen
nog steeds een geromäirti~gerde en herschreven
versie van die geschiedenis wordt verteld. De por-
tretten van Zijne Majestéfl erfde koningin hangen
in tal van openbare gebouwen, scholen, bibliote-
ken. Daardoor krijgt de monarchie in mijn ogen
een lichtjes totalitair karakter. Zelfs indien de ge-
schiedenis van onze koninklijke familie zo vlekke-
loos zou zijn als ze zelf wil doen geloven, dan nog
zou de monarchie als instelling antidemokratisch
blijven. De monarchie is een soort ballast uit de
middeleeuwen die thuishoort in het geschiedkun-
dig museum.

Ook de financiële rekening mag wel eens
gemaakt worden. Niet alleen koning Albert maar
ook de andere leden van de koninklijke familie
worden flink verwend door de belastingbetaler. Zo
krijgt prins Filip 32 miljoen per jaar, prinses Astrid
11 miljoen per jaar. Koningin Fabiola moet zien
rond te komen met een pensioentje van 50 mil-
joen per jaar. De Coburgs betrekken bovendien
een aantal gebouwen die in overheidshanden zijn.
Het gezamenlijk familiefortuin van de Coburgs
wordt geschat op maar liefst 85 miljard frank. En
toch slokt deze begoede familie dan nog eens 400
miljoen frank belastingsgeld op per jaar. Dat is vol-
strekt onverantwoord.

Bezorgde Belgen beweren wel eens dat de
monarchie moet blijven bestaan om dit land bij
elkaar te houden. Dat is toch een beetje te flauw.
Ten eerste heeft het koningshuis zelf altijd verhin-
derd dat er een normaal demokratisch debat onder
de bevolking zou worden gevoerd over de manier

afdroop. Terug op mijn kot haalde ik de
kursus historiografie van onder het stof en
besloot dan maar wijselijk die toch maar
eens van dichter bij te bekijken. Als besluit
toch nog even dit: Leve de republiek, leve
de dernçkratie en last but not least leve
geschiedenis.

Philip Roose,
2e kan Moderne Geschiedenis

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-. klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m

DISCOBAR
met of zonder D.J.

KARAOKE (5000 BEF)

if016/201.301

waarop Vlamingen en Walen willen samenwonen
in dit land. Ten tweede denk ik echt dat de bevolk-
ing geen koning nodig heeft om hierover te
kunnen beslissen.

De Belgische burgerij heeft haar karretje al-
tijd vastgeklikt aan de monarchie. Dat maakt dat
de strijd voor demokratisering en voor de repu-
bliek er altijd één geweest is van de arbeidersbe-
weging, van linkse organisaties en partijen en van
progressieven. De eis voor de afschaffing van de
monarchie is een demokratische eis, net als stem-
recht voor migranten bijvoorbeeld. Het is geen
einddoel op zichzelf. De strijd voor de afschaffing
van de monarchie -en dus voor de instelling van
de republiek- moet onlosmakelijk verbonden zijn
met de strijd voor een egalitaire maatschappij,
voor sociale rechtvaardigheid. Het enkelvoudig
stemrecht hebben we allang geleden afgedwon-
gen, vrouwenstemrecht volgde in 1948, een logi-
sche stap vooruit zou migrantenstemrecht en de .
afschaffing van de monarchie zijn. Hiervoor zal
strijd vereist zijn.

Des te pijnlijker wordt bet om te zien dat de
partijen die zich vandaag 'links' situeren dit thema
volledig overlaten aan het Vlaams Blok. Deze
fascistische partij wil de autoritaire Belgische staat
gewoon vervangen door een Vlaamse stormstaat.
Het wordt de hoogste tijd dat er in dit land terug
een linkse republikeinse beweging de kop op-
steekt. Zelfs de meest beperkende definitie van
demokratie zegt dat de macht uitgeoefend wordt
door de bevolking via demokratische verkozenen.
Elke rechtgeaarde demokraat, elke progressief. el-
ke linkse militant zou zich dus om evidente rede-
nen moeten verzetten tegen de monarchie. Vive la
République!

David Dessers,
Socialistische Jonge Wacht (SJW)
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?•
..J Kopstuc was aangenaam aangedaan door
het bezoek van de grootste journalist van de
BRT. Hopelijk lustte hij de pint jes. En, als het
nog niet duidelijk mocht zijn, Kopstuc'ers zijn
grote fans.
..J Kris Roselle tikt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof ter Bekelaan 12, 3020
Winksele-Herent, tel.: 016/20.70.77.
..J Verzamelaar zoekt voor eigen verzameling
en geeft goede prijs voor: stripverhalen, L.P:s,
singles en (oud) speelgoed. Inlichtingen
tijdens de week: 016/29.24.29 (vragen naar
Michiel) ; tijdens weekend: 014/58.63.64.
..J Lieveke, gelukkige verjaardag. Mosj.
Narhalle. gelukkige verjaardag van Nikolas -
..J 'Deep Jazz Clash' in Rumba op vrijdag 10
december vanaf 23u met DJ's Stan (Scorpio),
Didi (Apéro) en Mailman [Da Extravaganza
Alternauva Days) .
..J Robin Hood snelt G ter hulp.
..J Preses Musicologie geeft 20 vaten naar aanl-
eiding van 20ste verjaardag in fakbar L&W op
dinsdagnamiddag 7 december.
..J Wegens ongelooflijk sukses worden alle
knappe mannen niet meer op 't Stuc-onthaal

DINSDAG
20.00 u FILM New Harvest: 'EI Evangelio de las

Maravillas': Mexicaanse film over een
wereldvreemde sekte, in Stuczaal. toeg.
1001125115011 75, org. Stuc.

20.00 u FILM New Harvest Special: 'Dealer' van
Thomas Arslan (Belgische première). Een
Turkse drugsrunner uil een onherkenbaar
Berlijn droomt van een beter leven, in Stuc-
zaal, toeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.00 u TEATER De Korre brengt 'De Naamlo-
zen', om u te verplichten stilte staan bij wat
er aan het gebeuren is, in Wagehuys, Brus-
selsestraat 63, toeg. 450, org. CC Leuven.

20.00 u VERGADERING van SJW over (je Bas-
kische kwestie, met inleiding door Vincent
Scheltiens. in Los Bucnos. Parkstraat 14, org.
Los Buenos.

20.30 u DANS Dialogue with Charlotte: Raimund
I

Hoghe deelt de scène met sterballerina Char-
lotte Engelkes, in Vlamingenstraat 83, toeg.
200/250/300/350, org. Stuc.

WOENSDAG
14.00 u FILM Mascara: thriller van Patriek

Conrad uit 1987, in Vander Kelenstraat 30,
toeg. 50/25/gratis, org. Vlaams filmmuseum
en -archief.

18.30 u KONSERT Uitreiking Cultuurprijs en
konsen. in Grote Aula MTC, org.
Cultuurcoördinatie KU Leuven.

20.00 u DANS Bert Van Gorp & Contrecoeur
presenteren 'L'avenir est à la tendresse' (zie
artikel), in Schouwburg, toeg. 500, org. CC
Leuven.

20.00 u FILM 'Mascara': over verwarring in de
seksuele identiteit, in Vlaams Filrnrnuseum,
Vanderkelenstraat 30, toeg. 50/25, org.
Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.00 u INFO-AVOND Onderwijs in Cuba: een
ooggetuigenverslag van Belgische leraars in
Cuba (met dia's), in ACW-gebouw,
Bondgenotenlaan l31, toeg. gratis.

20.30 u EVENEMENT Freespace Nieuwzuid (zie
kader), org. Stuc.

24.00 u FILM Een gratis avondje Hongaarse
animatiefilms. Vaak plastisch, maar ook
satirisch in zijn kijk op het politiek regime, in
Stuczaal. org. Kultuurraad.

1I

DONDERDAG
20.00 u TEATER Theater Antigone e. a. brengen

'Trage Kogels': een muziekshow in bedrijven,
in Schouwburg. toeg. 550/400/250/150, org.
CC Leuven.

20.00 u VERGADERING
Aktiviteitenvergadering, in Couperus &
Cocteau, Diestsestraat 245, org. Driekant.

20.30 u DANS Raimund Hoghe danst 'Lettere
arnorose: (zie artikel), in Vlamingenstraat 83,

verwacht.
..J De vrouwen van X laten weten dat zijn
toeter groot, hard en breed is, waarmee hij
elke gleuf omzet in een natte hete schacht. die
hij afkoelt met een lekker zoet levenssap. die
elke vorm van zware depressie vernietigt.
..J Na de gestoorde dokters in "The Kingdom' is
het binnenkort de beurt aan de superieure
apen van 'De Apenplaneet'.
..J Margo is een tjoepken.
..J De Stuc-onthaalbaby is op komst. Kom hem
voelen elke werkdag van 9u30 tot 12u30 en
van 13u30 tot 18u.
..J Omdat het de laatste is van dit jaar: 'Bizar
Grotesk Incredibele Pscychotronic Picturerna-
nia: op 14 december vanaf 20u in AV 01.12.
..J Naaktfoto's van Mathilde gratis te bestellen:
beI21.19.00.
..J Na het ALF in de Morgen, volgende week
het Tuinkabouterbevrijdingsfront in de Veto .
..J Preses Musicologie geeft privékonsert naar
aanleiding van verjaardag op dinsdagavond 7
december om 20u in MSI 91.12 .
..J Bar te huur. Info: 075/28.01.41.

,t t) li )
..J Na de gratis treintrips van de NMBS, vol-

J61V ~fl:Wg

I Ái isbox .r,

toeg. 350/300/250/200, org. Stuc.
21.00 u TERUGKOM-AVOND 'Coming Out', in

Couperus & Cocteau, org. Driekant.

VRIJDAG
20.00 u MUZIEK Johan Verminnen brengt '30

jaar later', in Schouwburg, toeg. 780/680/
540/300, org. Vriendenkring 2000.

20.00 u TEATER De Theaterfactorij speelt 'De
greep der koningen'. Macht en dienstbaar-
heid worden omgekeerd in afhankelijkheid
en onmisbaarheid. Reservatie: 0] 6f40.45~0,
in zaal Malpertuus. Redingenstraat 4, toeg.
250, org. Theaterfactorij.

20.30 u DANS Raimund Hoghe danst 'Lettere
amorose' (zie artikel), in Vlamingenstraat 83,
toeg. 350/300/250/200, org. Stuc.

20.30 u KONSERT Het viertal Ambrozijn brengt
bezwerende folk waarin de Vlaamse roots
internationale aksenten krijgen, in CC De
Wildeman, Schoolstraat 15, Herent. org. CC
De Wildeman.

21.00 u LIVEMUZIEK gebracht door het jazz-
duo Sabi Onano and Perdido, in Brasserie
Charly's, Martelarenplein 11, toeg. gratis.

ZATERDAG
13.00 u SPORT Zaalvoetbaltornooi. Info

A/
016/35.00.~?r)Di~rParhal Lubbeek, org.
Labyrint.

ril 111/'ll)"J
15.00 u TEATE~ ~usements Theater Leuven

presenteert 'De Dromenwandelaar', in
Auditorium Minnepoort, toeg. 400/350/200,
org. Amusements Theater Leuven.

20.00 u MUZIEK Operettegezelschap Aquila
Aarschot brengt 'Gravin Mariza', een liefdes-
verhaal dat niet verloopt zoals gewenst, in
Schouwburg. toeg. 500/400/300/150, org. CC
Leuven.

20.00 u TEATER De Theaterfactorij speelt 'De
greep der koningen', org. Theaterfactorij.

22.00 u FUIF LesbiennefuiI, in Blauwe Kater,
org. Labyrint.

ZONDAG
20.00 u FILM 'Cheyenne Auturnn', Pord's laatste

westemepos. 300 Cheyennes vertrekken op
een heroïsche en tragische trektocht uit hun
ellendig reservaat, opgejaagd door een weinig
entoesiaste kavalerie, in Stuczaal. toeg.
175/150/125/100, org. Stuc.

22.00 u MUZIEK Jazz op zondag. in Stucbar.
org. Stuc.

MAANDAG
19.50 u RELATIES op het Hocverplein. org. &of.
20.00 u FILM New Harvest: 'Killer' van Dare-

man Omirbaev. Marat rijdt de Kazachstaanse
'nouveau riche' rondt; na een auto-ongeluk
dwingt de maffia hem een moord te plegen.

gende week gratis ruimtetrips van de NASA .
..J Gevonden: Sinterklaas. Interesse bel de
Kerstman: hel 69.69.69 .
..J Deze zoekertjes kwamen er dankzij de ge-
stoorde medewerking van X .
..J fABULEUS jongerentheater zoekt meisjes en
jongens tussen 14 en 20 jaar voor hun vol-
gende produktie. Geïnteresseerden sturen een
brief met motivatie en persoolijke gegevens
naar fABULEUS jongeren theater, Stapelhuis-
straat 13d,3000 Leuven. Een brief met meer
informatie volgt dan in retour.
..J Kan de jongedame die me op maandag
29/11 even na 19u 15 op de Bond te diep in de

ogen keek een mailtje sturen naar
poeet@hotmail.com?
..J Kringraders. jullie buro is opgeruimd (dank-
zij jullie geannekseerd lid, L.G.)
..J Als Chloé er ondertussen weer geen rommel
van heeft gemaakt.
..J Volgende week komt de kaasboer weer.
..J Binnenkort weer vrouwenavond. Mannen,
laat de oortjes maar flapperen.
..J Koen komt los. Adriaenssen gaat loos op de
Kopstucfuif. Hoe was de kater?
..J Mamma, volhard in de kookles.
..J Nele T, Lieve en Sin, sorry, jullie lijken
teveel op mijn tante Bibi.

Vmus maakt de borsl{en) ;Dal
De Sera-werkgroep vrouw-man-universiteit-samenleving , zegJnaar Vmus, werd begin
jaren negentig opgericht om de ongelijkheid van kansen voor baby's die zonder y-chro-
mos oom ter wereld kwamen aan te klagen en weg te Werken. De recente rapporten over
de aan(?)wezigheid van vrouwelijke hoogleraren aan onze eigen Alrna Mater bewijzen
dat er nog heel wat werk aan de winkel is. '

Vmus wil echter meer zijn dan een zelfhulpgroep voor meisjes en jongens die zich
feminist plegen te noemen. In het verleden stonden de 'vervrouwelijking van kans-
armoede' en 'vrouwen in de politieke vernieuwing' al op de Vmus-agenda. Dit jaar zal de
werkgroep 'de vrouw in de media' onder handen nemen. Wil je er ook bij zijn, kom dan
woensdag naar de open startvergadering. Man zijn is geen bezwaar, voorkennis is niet
vereist. Wij zorgen voor de inleidende video en film.

Woensdag 8 december ÎI! MTC 00.16 om 20u00 .
; 'Jb wnrh

Een spannende cn tegelijk ekstreern sobere
Iilrn in Amerikaanse Film Noir-stijl, in
Stuczaal. toeg. 175/150/125/100, org. Stuc.

20.00 u MUZIEK Oorgetuigen: Jari Demeule-
meester, algemeen direkteur van de Ancien-
ne Belgiquc, goochelt met plaatjes, in verga-
derzaal Stuc, toeg. 125/100/75/50, org. Stuc.

20.30 u SCHRIJVERSPODIUM Dito'Dito
brengt een frisse lezing van een nieuwe

Nederlandstalige teatertekst. gevolgd door
een gesprek tussen auteur, akteurs en
publiek, in Vlamingenstraat 83, toeg.
175/150/125/100, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Cheyenne Autumn', Pord's laatste
westernepos. 300 Cheyennes vertrekken op
een heroïsche en tragische trektocht uit hun
ellendig reservaat, in Stuczaal. toeg.
175/1501125/100, org. Stuc.

(ns)

Alla
• 06112 om 20.00 u: Presidiumvergadering,
in Perma .• 07/12 om 20.00 u: Film, in MSI
00.28.

Apolloon
• 09/12 om 20.00 u: Sint-feest, in Gymna-
sium, en om 22.00 u: Sint-Tl), in Waaiberg.

ehemika
• 07112 Sinterklaaskwis, in Pavo.

Ekonomlka
• 09/12 om 20.30 u: Smartlappen. in
Brabanthal. toeg. Kaarte~ 395/345.

Eoos
• 07/12 Puil, in Blauwe Kater .• 09/12
Tapnamiddag, in Fak Letteren.

Germanla
• 07/12 om 20,00 u: Bowling, in Naamse-
straat 89. • 08/12 om 20.00 u: Film: The
Pillow Book, in MSI 03.18.

Industrla
• 08112 om 20.00 u: Schaatsen, in Haasrode.

Klio
• 07/12 om 20.00 u: Film '11 Postlno', in MSI
00.28 .• 08/12 Sinterklaaskantus KP, in
Rector .• 08/12 OV; in 's Meiers .• 08/12 om
14.00 u: !FB-basketbal, in KB-sporthal.

LIK
• 06/12 om 22.00 u: Pint & Spiet Night, in
Gnorgl.

Medica
·07112 Aperinefkonsert .• 09112 om
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22.00 u: Disco Night, in Doc's,

Merkalor
• 08112 om 21.00 u: Thema-avond: Jungle-
night, in Kelder van 't Plectrum.

Muslcologlca
• 13/12 Bowlen.

Pol.lika
• 09/12 om 21.00 u: Kantus, in Patapouf.
• 12/12 Begin feestweek (tot 16/12).

PorlUlaca
• 09/12 Christmass party with exchange of
presents, in Pangaea .• 11/12 Trip to Brussels.

PSYChologische Kring
• 07112 om 21.00 u: Sint-Messageparty, in
Artmania, • 09/12 om 18.00 u: Workshop
koken met de Sim, in Themahuis 'Inamo',
Halfmaartstraat 19.

Romanla
Feestweek: • 07/12 om 20.30 u: Kantus, in
Patapoef. • 08112 om 14.00 u: Bowling, in
Naamsestraat 89 .• 08/12 om 20.00 ti:

Proffenkwis. in MSI. • 09/12 om 13.00 u:
Romantische namiddag, in Pak Letteren.
• 09/12 om 22.00 u: Extravaganzafuü, in
Samambaïa. • 10112 om 12.00 u: Receptie,
in Pak letteren.

VTK
• 13112 om 20.00 u: revue, in zaal Hebrant
bij Lerkeveld, Waversebaan 220, Heverlee

Wlna
• 09112 om 22.00 u: Streekbierenavond, in 't

Plectrum.
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voorbeeld langs de spoorbaan zoals in het num-
mer 'Geef nooit op?
Lau: «Nee. Ik ben niet speciaal naar het
station van Amsterdam gegaan órn die tekst
te schrijven. In dat lied vormde de kadans
van de gitaar-riff de basis. Die deed me aan
een trein denken. En dan staat het nummer
snel in de steigers. Bijna altijd doe ik het zo:
de muziek reikt me de tekst aan. Het orn-
gekeerde gebeurt lelden, wam muziek is
suggestiever. Als je andersom werkt, schrijf
je al snel kabarer. Dan wordt altijd eerst de
hele tekst geschreven en daarna moet de
komponist, die vaak iemand anders is dan
wie de tekst geschreven heeft, maar zien
wat hij ervan rnaakt.»
Veto: Waarom ben je in het Nederlands gaan
zingen? Er zijn toch niet veel zangers die de
switch naar de Nederlandse taal durven maken.
Lau: «Nee, en zeker in die dagen niet. Toen
ik nog in het Engels zong, verplichtte ik
mezelf om elke dag vijftig pagina's Engelse
literatuur te lezen. Maar op een gegeven
moment ben ik het in het Nederlands gaan
proberen. Ik k~~~ erachter dat ik dan veel

over wat ik schreef

land. Vanaf het vijftiende liedje was ik er
trouwens van overtuigd dat Nederlanders
het ook niet goed kunnen. Wat misschien
niet geldt voor de huidige generatie. Mijn
zoon van twaalf was vorige week in staat
om een hele brief in bet Engels op te stel-
len met maar drie spelfouten er in. Hij
heeft nog nooit Engels op school gehad,
moet je weten.»
Veto: Wat als de vriend van gisteren de vijand
van vandaag wordt?
Lau: «Dat is een toespeling op een lied dat
ik schreef over iemand, en wat dan ook
nog precies is uitgekomen. Vriendschap is
misschien een positieve spanning tussen
twee mensen, maar die kan heel snel
omslaan. Het begint met een meningsver-
schil over iets en het eindigt in een levens-
lange gebrouilleerdheid. Ik denk dat het dat
is wat ik aan de hand had. Het heeft me
heel erg over vriendschap doen nadenken.
Wat het is, wat het waard is, wanneer je
erover spreekt. In de lagere school vind je
dat allemaal vanzelfsprekend. In dat sta-
dium kan je wel eens een vriend VOOrhet
leven opdoen. Maar later wordt het toch
steeds ingewikkelder. Ik merk bij oudere
mensen dat ze niet licht nieuwe vrienden
maken."

Zanger Thé Lau van The Scene sprak in de luwte van Leuven

en een moeder die in een rolstoel in het
bejaardentehuis zit. Ik heb het rond me zo
ook gezien. Het is gewoon echt niet leuk
om in de tachtig te lijn en in 10'n karretje
te zitten lijden aan verschillende kwalen. Ik
ben wantrouwig tegenover mensen die oud
worden leuk vinden. Met de beste wil van
de wereld kan je dat geen pretje noernen.»
Veto: Komt er toch nog een rockende Thé Lau?
Lau: «Da's een goede vraag. In Nederland
spelen we nog vrij regelmatig met de band.
Ik blijf het erg leuk vinden. Eigenlijk zijn de

of

optredens-die ik nu doe nog meer rockend,
omdat het zoveel méér inspanning kost dan
de rockconcerten. Je hebt veel meer kon-
centratle.nodlg. Met een rockoptreden kan
je het geluid voor je laten werken. Ik denk
dat we met Thé~cf!Je wat meer in België
zouden moeten spelen. Je zal zien dat 'het'
er nog wel is.»
Veto: Is er een verschil tussen een zittend teater-
publiek en een drinkend rockpubliek?
Lau: "Je krijgt applaus en geen gejuich, dat
is predes het verschil. Het meest reaktie-
rijke optreden hebben we in België gedaan,
in Antwerpen, voor een staand publiek. Ze
hadden zoveel kaartjes verkocht dat ze
vroegen om alsjeblieft de stoelen eruit te

"Wat was dat ook alweer met romantiek?"
e hoort niets dan goed
over de geluiden die de
stem, de gitaar en de
piano van Thé Lau en
Dante Oei brengen.
Tijdens alle optredens is

er kippenvel, hier en daar vloeien
tranen, Akoestisch dringen de tonen
en teksten van liedjes als 'Feest',
'Vrienden' en 'Kleine stille strijd' nog
dieper door onze intellektuele olijan-
tenhuiden. Ook het proza dat Lau
voorleest - naar eigen zeggen gewoon
omdat hij het leuk vindt - deint op
deze emotie.

«Ik geloof ook dat een vriend iets an-
ders is dan een vrouw. Er is iets dat er niet
is, en dat kan door een vriend aangevuld
worden. Wic een relatie met een vrouw
goed wil houden, moet in staat zijn gehei-
men te hebben. Je kan namelijk niet alles
met een vrouw bespreken.»
Veto: Is de vriend Dante Oei en de vijand OUo
Caoymans (vroegere pianist van The Scene)?
Lau: «Nee, het heeft niets met Otto te
maken. Ik heb een prima relatie met hem,
maar de werkrelatie werd wel slecht. The
Scene heeft, voor zover ik erover lees, een
beetje dezelfde periode doorgemaakt als The
Red Hot Chili Peppers. En meestal rolt er dan
een kop.

Biljart
Veto: Wat is de sterkte van Dante?
Lau: ..Ten eerste: hij kan geweldig spelen.
Hij arrangeert met kennis van zaken, en dat
is in de popmuziek erg zeldzaam. Boven-
dien staat hij aan het begin van iets, van
het trajekt dat ik voor een behoorlijk deel
al heb afgelegd. Da.Iiîï7Na w.el. Bijvoor-
beeld: we zullen d ., soundcheck

de vorige keer niet helemaal goed waren.
Ik ben ervan overtuigd dat als ik met
iemand van mijn eigen leeftijd zou werken,
die neiging niet zo sterk zou zijn. Ik zou
eerder denken: 'Nou, dat komt wel goed'.»
Veto: Word je graag ouder?
Lau: «In bepaalde opzichten misschien,
bijvoorbeeld het feit dat ik minder opgefokt
ben dan vroeger. Wat·ik anderzijds hele-
maal niet leuk vind, is dat bepaalde dingen
gewoon achteruit gaan. Vroeger kon ik
nogal goed tennissen. Vorige zomer heb ik
tegen mijn tweeëndertigjarige neef ge-
speeld. Het was teleurstellend. Tien jaar
geleden had ik hem zeker verslagen, maar
nu heb ik slechts vier games gemaakt,
puffend over de baan, te laat bij elke bal.
Hetzelfde met biljart. Met tennis kan je
jezelf nog wijsmaken dat het met trainen
wel weer zal beteren, maar met biljarten zie
je gewoon wat bet gemiddelde is op het
scorebord. Dat inzakken van het moyenne
gebeurt bij die biljartballen waar je van op
afstand mikt. Die vliegen er nu steeds
langs.»

«Ik zal vanavond een verhaal voor-
lezen. Het zijn twee scenes: één van een
klein jongetje en zijn moeder, de volgende
van een jongen die een man geworden is

(foto Katelijne Beerten]

halen. Dat had wel een hele aparte charme.
Tussen de nummers door kreeg je een ont-
lading die je nooit hebt bij een zittend
publiek, en tijdens de nummers was het
doodstil. Vreemd voor een staand publiek,
en je zou verwachten dat àls er in België al
ergens mensen door het optreden heen
praten, dat het wel in Antwerpen zou zijn.»
Veto: Je bent enkele jaren geleden gevraagd om
te spelen op de studentenproms. Herinner je je
dat nog?
Lau: «Ja. Het was de eerste keer dat ik met
een symfonisch orkest heb gespeeld. Inmid-
dels heb ik dat al een paar keer gedaan. Het
was in ieder geval wel erg leuk. Het orkest
rammelde wel een beetje en de drum stond
te hard. Gelukkig had ik een nummertje
gekozen zonder drum ('Slapen, dromen,
zweten', kb, wd).»
Veto: Je speelt voormei-ës'ers tot en met de
cyberqeneratie. Wat spreekt jong en oud aan in je
muziek?
Lau: "Wat was dat ook alweer met roman-
tiek? Misschien inderdaad datgene wat tot
het gevoel en de verbeelding spreekt. Dat
moet het haast wel zijn, anders kunnen ze
beter wegblijven, denk ik.»

Katelijne Beerten
WardDaenen

NOis dat er? Lekker.", antwoordt Thé Lau,
rockgod van de Nederlandstalige groep The
Scene. Dame Oei, de jonge pianist en ex-
babysitter van Lau, presenteert een biertje
uit de koelkast van de Leuvense stad-
schouwburg. Het is in de luwte voor het
optreden dat Lau de keel schraapt en
spreekt: M'Soms hoor je hier een haast
satanisch hol geluid, zwaar weerkaatsend
van de huizen aan de overkant, soms niet
de lieve stoute giechel van de bruid, vlak
voor zij zich in een langgerekte zucht ont-
spant' (Uit: 'Kleine stille strijd', kb, wd).
Dat vind ik niet echt eenvoudig, toch. Het
is een misverstand dat ik eenvoudig schrijf,
maar ik weet wel hoe het komt. Het is die
tekst van 'Blauw'. Die is inderdaad heel
minimaal, met zoveel mogelijk herhaling.
Toen had ik die Nederlandse neiging: meer
met minder. Kaalschrapen was het devies.
Op een gegeven moment was het één
schraap te veel. Als ik nu een adjektîéf kan
plaatsen zal ik het niet laten."
Veto: Er zijn minstens twee zangers uit de
noordelijke Nederlanden die weten wat echt is.
Henny vrienten zingt waarheid met humor en jij
waarheid met passie.<~._.,..,..,,__..,. __ ._

Lau: «Ik' vond Doe Maar een hele goede
groep, bijna zo goed als The Scene. Het
mooiste nummer van DoeMaar heb ik altijd
'Pa: gevonden. Niet echt het grappigste
nummer. 't Is nogal ernstig ja, klopt. Ik heb
er wel eens een grapje inzitten. Maar
meestal zo verborgen dat de mensen het
niet horen. En als ze het toch horen, dan
vinden ze het meestal niet grappig. Toen ik
in het Nederlands begon, maakte Ik wel
eens grapjes, maar daar was ik dan toch
weer niet echt tevreden over. Passie en
humor gaan niet zo goed samen, maar BreI
is ookniet grappig.»

Spoorbaan
Veto: Je noemt je muziek soms romantiek. VoI-
eens Van Dale betekent dat: 'een romantische
richting in de Europese letterkunde, de roman·
dichting of romanliteratuur', en totslot 'hetgeen
tot gevoel en verbeelding spreekt'. Wat versta jij
onder romantiek?
Lau: «Het woord is er eigenlijk ingeslopen
zonder dat ik er erg in had. Je hebt er altijd
wel een idee van, maar het is eigenlijk een
moeilijk woord. 'k Heb het ook wel eens
opgezocht in de Winkler Prins, maar ik
werd er niet wijzer van. Dus je hebt me erg
geholpen. Dat laatste, dat is wel de hoofd-
moot van wat ik eronder versta. Ik hoorde
laatst een mooi verhaal over Herman Brus-
selmans, wiens werk solipsistisch genoemd
werd. MIkben het er eigenlijk niet mee
eens", zei hij. NIkzal straks eens opzoeken
wat het betekent." »
Veto: Is de kern van je muziek ontroering?
Lau:«Ja, meestal wel. Behalve bij de harde
nummers. Dan is de kern van de muziek
opwinding. Bij alle langzame nummers is
het zeker ontroering. Maar als je schrijft,
dan weet ik het niet. Schrijven is volgens
mij eigenlijk alleen maar een kreatieve
bezigheid, voernamelijk om dood materiaal
weer tot leven te brengen. Als dat dan tot
leven komt, dan voel je inderdaad iets, of
het nu opwinding dan wel ontroering is.»
Veto: Als je een tekst schrijft, loop je dan bij-


