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Proffen sociale wetenschappen onder
eksamendruk

Mondelinge eksamens in
pol & soc OP de helling
Vorige wtek woensdag hielden stu-
denten van Politika een stil protest
voor het fakulteitsburo. Hiermee wil-
den zij nogmaals hun ongenotgen la·
ten blijken over de nakende afscha"
fin9 van de monlhJinge eksamens in
de eerste kandidatuur poiWeke en
sociale wetenschappen. Enkele jaren
geleden waren bijna alle eksamens
mondeling, maar ondertussen is dit
systeem stelselmatig afgebouwd. Vorig
jaar werden enkel de vakken fUosafie
en geschiedenis nog mondeling
ondervraagd,

Het mondelinge eksernensvsieero. ol wat er
nog van overblijft. Slaat onder grote druk.
De professoren zien het niet langer zitten
om 428 studenten naar behoren mondeling
re ondervragen. Door he. needs roenemend

"Iq" ~ hen de
ledrang. aovendten. zo

verklaan onder andere professor Gerard,
departemernsvocrzluer poUtic:kc: weten-
schappen, Is er een roenemende tendens
om het akademisch personeel Ie beoordelen
op hun onderacekspresreues. eerder dan op
hun onderwfjskwalJteilen. Aangezien mono
dellnge eksamens afnemen bijzonder
arbeldstrnens!et is, komen hierdoor de
onderzoeksopdrachten In het gedrang.
weutem speelt hier uok hel argument dat
de verbetering van de schrlheUjkc: eksa-
mens volledig kan worden overgelaten aan

de asststeruen. Milar dat hoon men in het
professorenkorps niet graag.

Weerbaarheid

De professoren onderschatten her beo
lang van een mondelinge proef beweren de
studenten. Binnen de fakultdt sociale we-
lenschappen zijn er een heel aantal vakken
die veel beter mondeling ondervraagd kun-
nen worden. An wauters. onderwjjsveram-
woordelijke van Polltlka, voegt hieraan loc
dat professoren klagen over het teenemend
gebrek aan 'verbale w e-erbaarhefd". Pro-
fessor Gerard vraagt zich echter af of dit te
wijlen is aan de afbouw van de mondelinge
eksamens. steeds mlnder studenten blijken
in staat Ie zIjn om op een gedegen manier
hun antwoorden te formuleren. cerard ziet
de oorzaken hiervan In een kultureel kll-
maat dal in ons land heerst. Hc:t onderwijs-
~leem inat: xkund.lire 5Cho&ennl een"
gebrek aan flnandëie middelen aan de
universiteit waardoor doceren in kleinen:
groepen onmogelijk is, zijn lektoren die de
onmondigheid van de huidige generatie
studenten bestenatgen. HIJwijst er boven-
dien op dal het maar de vraag Is of mon-
dellnge eksarnens inderdaad objt:ktid zijn.
-wet beoordeel Jt'? studenten dit' taal-
vaardig en mondJg zljn. worden biJ een
mondeling eksamen zeker bevoordeeld.
Moeten deze sekundaire kenmerken beo
trokken worden In de beoordeling? Een
kollega stelde bijvoorbeeld dal meIsjestu·
denten over het algemeen welbespraakter
zijn dan hun mannelijke kollega's. Moet
zoiets beloond worden, dat is de vraag?"

vuvol, op p. 4

"Mogtn l<unstptnissn! op tvr Op die en andere vrag", -.wrd deskundig !Jtantwoord op htt aidsdtbat
van af~/opm dondtrdag. War u op dat momtnt even ill slaap fJtdommtld, mtt uw tigm sjartl in dt
wtC" of ~n ngtns rmdns, dan kUilt u nog tI/lI)"dttr«ht in het twndt dul van VtlO'$aimabelt
aidsdosfÎtr. (p.6-IO) (folo Pttn- Dhondt)

Kondoomautomaten OP de kampus
Cl) et is zo goed als zeker dat er De automaten zullen er komen op ons ook aktief deel te nemen aan preven-

binnenkon kondoomautomaten zogenaamde -srraregtsche pumen-, dit zijn 111.',~ aldus Van eerven. "maar onze
geplaatst zullen worden aan de KV plaatsen waar veel studenten langskomen krislelijke invalshoek verpllcht ons erop Ie

Leuven. Vorige week meldde Veto al dat er en die ruime openingsuren hebben. Het wijzen dat de bc:lilngrijkste preventie nog
hierover binnen de unief gesproken werd zjjn de Alma's en het Sponcentrum die de altijd seksueel kontakt binnen een duur-
en onderrussen kon de voorzluer sruden- uitverkoren lokaties-worden. Tul voor kon zame relatie is.~ De plaatsing van de auto-
tenaangelegenheden professor Van eerven had de umversueu altijd de boot afgehou- malen Is dus nog geen vrijbrief om mei
bevestigen dat de beslissing zo goed als den met het argument dat er genoeg apo- Jan en alleman in bed te duiken. maar wel
rond is. Uiteindelijk moet de finale zegen lekers in het Leuvense waren. Het is de een zeldzaam teken aan de wand dal ook
komen van het Gemeenschappelijk Buro hele tamtam rond de aidsweek die hel een universiteit met haar lijd mee moel
(Gebu) dat deze week maandag samen- standpunt van de KV Leuven op korre lijd evolueren.
komt. Volgem van Cerven is dat slechts gewijzigd heeft. (hd)
een lormafheit. "De maatschappelijke realiteit gebiedt
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Konservatief genoemd worden voor heel de katclieke
gemeenschap is meteen een prachtige lllus-
tratic van datgene wal hier met hel woord
'konservatief' (Inderdaad mei een negatieve
bijklank) bedoeld werd: de dialoog lussen
de nog ahlJd nitt demokratisch verkozen
'top' van de Kerk en haar achterban ts vaak
ver te zoeken.

Graag reageer Ik up de negatieve: uitlating
in hel artikel 'Je Maal er naar roe en je bent
er geweest' in Velo 11 aan her adres van
het zogenaamde 'konservaueve Instituut',
Ten eerste is dele: omschrijving veel Ie vaag
daar tot dit inslÎtuul ook vele zogenaamde
progressieve u'lIs revclurfonatre zuilen beo
horen. Bovendien Is hel nlet erg fair om zo-
maar even terloops zonder verdere specifi-
katles enlof funderingen de Kerk aan u:
vanen. Ten derde Is ook de term 'konserva-
tld' blJzcmder slecht gekozen. Beladen mei
een negatieve bijklank is het niet echt dut-
deiiJk waarnaar hij verwijst. Indien Veto
dus In de toekomst nog kritiek heeft op
iemand uit de Kerk uf een uitspraak gedaan
duor de paus of deze of gene bisschop, wal
Zeker en vast kan, gelieve dat dan op meer
gefundeerde wijze IC doen.

Tom Schelleken§
tweede IIc godsdienstwetenschappen

nvdr Een van die liplsche eigenheden van
her Insmuur xarcüeke Kerk is predes de
hiërarchische struktuur bestaande uit paus,
bisschoppen, kardinalen. enzomeer, ugr het
dan niet voor de hand dal men zich een
mening vormt omtrent dat instituut op
basis van de door haar jetders offidL~1 uit-
gevaardigde dogma's en Uitspraken? Dal die
stellingen niet representatief mogen

Medica
Op vrijdag 1 december 1995 vond er een
betoging tegen kontingentering plaats in
Brussel. Daar kwamen alle geneeskundige

kringen van België samen om hun onvrede
te luchten over het wetsvoorstel van Colla.
zoets steeds werd de optocht In goede ba-
nen geleid door securirymensen van alle
untversnenen.

Tussen de vele spandoeken waren er
ook geneeskundestudemen van de VUB die
een slogan met zich meedroegen tegen
numerus etausus. Niemand leek daar pro-
blemen over te maken. Maar bijna op het
eind van de betoging merkien een paar
securnvmensen van Medica (en ze waren
zeker van Medica) op dal er mensen rond
liepen met een lichtelijk andere mening
dan de hunne. ze deden er dan ook alles
dan om het spandoek hardhandig af te pak-
ken. rs het niet scholnddlig dat drie of vier
vrouwelijke VUB-studenten worden lastig
gevdllen door drie Medicamdcho'S die hier-
mee hun security-opdrachr te buiten
gingen, terwijl de securhymensen van alle
andere universiteiten hen de hele betoging
met rust hadden gelaten?

Dit voorval vond ik alweer liperend
voor de menter waarop Medica afrekent
met andere meningen, zowel binnen als
builen de eigen kring. 't WdS de «me keer
dal ik beschaamd was een lid van Medica te
zijn.
Phoutmalsack Narongsaek, derde kan

geneesêcunde

Scorpio live in Alma 2

Muziek terwijl je vreet

On Alma 2 voelt men blijkbaar de
hete adem In de nek van de
bouwwerken van de nieuwe Alma

In de nensestr~ilt - die overigens zeer
goed opschieten - en wil men iets doen
aan de aantrekkelijkheld van het resrau-
ram. Speciale bieren op vrijdag. etentjes
met de rektor en nu ook een hele week
lang llve-studentenradio moeten de studen-
ten nog meer de weg naar A1ma 2 doen
vinden.
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Radiu Scorpiu van zijn kant lijkt zich
nict neer Ie leggen bij zljn onheilspdlende
unanoëte sltuaüe en blijft doorgaan. Dat
gebeurt onder andere mei 'De Kringspier.
de studemenradlo van scorpto die opnieuw
de hand met de Leuvense student wil vin-
den. Niet alle kringen reageerden even po-
sitief op het initiatief. maar uiteindelijk blij.
ken de eerste twee maanden van het pro-
gramma een relatief sukses te zijn. Van
maandag- lot donderdagavond telkens
tussen zes en zeven worden de aktlvitriren
van de Leuvense kringen belicht. Er Is ook
plaats voor andere aspekren van de teu-
vense akruauren en soms worden ook mu-
ziekgroepen in de studie gehaald.

Met de week in Alma 2 wtuen de
medewerkers van het programma de Kring-
spier lellerlijk tOt onder de neus van de
studenten brengen. De zendtijd wordt
verdubbeld en de gebruikelijke onderwee-
pen werden verruimd. BIJ de BRTN Inpen
nogal wat oud-Scorpiorncdewerkers rond
en een paar van hen komen uil nostalgie
nog eens achter de mikro van hun rcdro-
wie&ie zitten. Onder hen onder mc;:er aruno
Wyndaele van 'Het Vrije Westen' op Radio
I en Jan Heymans van de nachtradje.

Er worden ook een aantal bekende
figuren uit het Leuvense aan de land ge-
voeld, zoals Didi de Parts, Karel Dobbelaere,
Willy Kuvpers en vice-rektor Herman De
Dijn. Er zullen in de Alma ook vliegende
Scorploreporters rondJopm om de etende
student bij het programmol te betrekken.
Goede muziek renslorre moeten de Alma-
gangers helemaal in de ban van Scorplo
brengen. Rekening houdend met hel geva-
rieerde publiek van Alma 2 zal dolt niet ge-
makkelijk zijn. U bent alvast gewaar-
schuwd.

(nd)

oredal(tioneel
GlHd nit'U"wsop hd Ilicfid~but van M~dica

aJlJdopnl dondmJag. OWT aftitnbar~ tijd ko:ln
er un m~d;cijn op d~ murkt komen dat het

aidsvirus bloldc!ffl in rijn ontwikkeling. Suo-
posititvtn zoudm dan mits medikillie «11 reta-
tit[ jt?ond Itvtn kunnen leidm, een bu~
zoab diabttici op dit mommI. Mallr dal is niel
het jMde "ituws dat hier btdotld wordt. Ewn-
min wil/m \oW her hebben over de hoopjtvtnde
btlofte wm d~ minis,er van Gaondheid5bdeid
om o:lidwrganiSo:ltiesvoorMan "iet meer proj~kl-
mutig en dus ~ztker maar strukIurul en op

<
lan!J~rt lermijn Ie ondersteunen,

We/ jao:lt liet hier over het feit dat een de.
bul owr ~cw..mo:luuchappelijkftmu ten publiek
van mur duniJuilf"d studmtm aantr'f!kt. Dat
is h~t btst~ nieuws d,1tlD'n debat, dat ttXh niel
de plaats is om diskussi'; ten jrrmd~ ~ \.WTm,
ko:lnbrtrl!Jm. Me/em klînkt de roep - mustal
VIlng~kosrumttrde oud-idealistt1l - dar de
jongtren van vandaag ~m idealm meer h~b·
btn, m alfeen nos aan h~t rigm prafijt dmkm.
ongdooj"w;lan/i!Jtr dun ooit. E~n aidsd~bat
Itvtrt niemand IKrwonlijk voordat opm de
ziekte zelf sto:latgelukldg "09 vtr van het bed
van de metste jongeren. Aids is tvtnmin een
'madroekte' ofeen 'romantiKh~' hYIK, Wilt
IwntrarrfarmiSl Tabback ltrzau ook menu u
mogen ervaren.

En lodIzal er duizend men in Aula ~Ier
d~ Somer wor hrt aidsdebat. Dat de m('tstm
vun hen uit de organistrmde krinS kwam!!:n,

dott er "iel toe. Per slol van rtkming zijn zij
- d~genuskundigtn - het die wtllicht hd
metst inltmief met de zietoe zullen !Jtkanfron.
turd won/m. I" die zin lam dit suksesrijkt
d~bal aNast ul/m als onderdul van een sensi-
bilistringslu~mpll!Jne. De o:lankommd~ artstff
ntllm l~ lil!su*ftStiI! WIf!/ in hlln """!IL-
knoopt hebbI!" dal zij Mer mMen leren lamt.
mllnittrm. ft oonk/en naar het o:lpplausuir de
Zllal dm dl~ opmerkinj krrrg. Op die manier
kan «11 bt!Jin semaakl word~n met de imrgro.
ti~van o:liJs/ijden en Kropoliti~ i" ten
maQ/uhappij di~ hen wora/snag ontslaat, mrt
d~ ving" wijst t1I e/!Jenlijk nOj he' liefst
gnvtJon mijdt.

Wat loOndebat affarins o:lantoont,is dat
studenten zich wtl dt!Jdijk willen !",gageren in
de wtrdd en dut zij nog attijd soIidarileit bela-,
"tm ma maatschappelijke minderhedrn. AlletH
is het blikl'dd vrrschovm. Voor een politiek de-
bat of voer een betoging owr onderwîjst~a's
krij!Jje meI mMite een paar honderd mmlen
het huis uil. terwijl em breder wa"aal t~o:l ern

veelvoud daarwn oanspretkt. M~dito '$ aidsde-
bal is immers getti Ioss:toundfeit. Em volledig
door studmtm uit de grond gesrampt~ organi-
satie als Sludmt Aid Inkt voor al zijn aktivi-
lejtm juarlijks volle zaltn.

IX studtnttnbewtging mOf!Ibij!Jn'OJgniet

wanho~n uwr~mgeneratie studenten dit ean
t/Jwar hong' van het rgocnttrisme. Zij moet
o:lJ/tm het lef hebbttt om haar weardevot de-
mokratistn'''gsideao:l/U herijkm in ten veren-

derdl! sam~n/eving. Zij moet nu haar OS"'
openm, voor de nostalgie Z~sluit.

AAARGH !!
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Minister Van den Bossche wil numerus
fixus

"Kontingentering is
misdadig"
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OeI is ",ellens met de platmen
van minister van Onderwijs
Luc Van den Bossche (SP) om

een IDe9iUl9seksamen in te richten
voor de eerste kandidaturen genees-
en tandheelkunde. De minister UIl·,
zelfs zover gaan om aatl dat eksamen
een quotum - een maximum aantal
gesJaogdf!n dus - te verbinden. Van
den Bossche thed die plannen uit de
doeknt op een onderhoud met Leuven-
.. st ..... 1ftI.

onrechuueexs en zonder het :relf Ie besef-
fen heef koning Alben afgelopen maandag
een grote dienst bewezen aan de nodemen-
inspra!lk. In het kader van de veiligheids-
maatregelen naar aanleiding van zijn be-
zoek aan Leuven, werd een onderhoud met
minister Van den Bossche aan de studenten
beloofd, op voorwaarde dat die zich tijdens
het koninklijke bezoek koest zouden hou-
den. Alben IJ bezocht in Leuven de ten-
toonstelling 'V..rn tamtam lot vtnuele reali-
teit' In dl: Predikheren kerk. In zijn
gezelschap verkeerden niet alleen de burge-
meester en de akedemlsche overheid, maar
ook de Vlaamse ministers Van den Brande
(CVP) en Van den Bossche.

vooralop die laatste: had de studenten-
beweging het gemunt. De studenten zijn
nog ahlJd verbolgen over de manier waarop
zij In het debat over toelatingsbeleid buiten-
spel zijn gezet. De mtntsrer kon de vijlkop.
pige studenrendelegane tijdens her cnder-
houd alvast meedelen dat daar in de nabije
toekomst weinig verandering in zou komen:
·Hel Ingangseksamen komt er zeker. Er
moet alleen nog wat over de modaliteiten
gesproken worden. Een technische kwestie,
die zal uitgeklaard worden door een kom-
mnee van akademlsche, medische en poli-
tieke spedansren. Van studentenkant zullen
alleen de geneeskundestudenten uhgeno-
digd worden. De anderen kunnen daar wei-
nig komen doen, aangellen er niet meer
over het principe zelf zal worden gedtskus-
sfeerd." Die kommissie werd onderrussen al
gefnstalleerd.

Quotum

Voor de kontingentering had de minis-
ter geen goed woord over: "Ik heb er geen
probleem mee om kontingentering een
misdadige maatrc:gelte noemen. Mensen
zeven jaar laten studeren en hen dan de
mogelijkheid ontzeggen om hun opleiding
ar te maken, dat doe: je niet. Maar ik besef

evenzeer dat de kontingentering In de eer-
ste plaats een stok achter de deur is. in casu
om mijn Irensrauge kollega onder druk te
zenen. Ik verwacht dan ook nlet dat de
maatregel. die pas over zeven jaar in zou
gaan, ooit zal toegepast worden. Daarbij,
over tien jaar Is de gezondheidzorg mijns
Inziens toch allang gerederanseerd."

Een tcegangsbeperkjng lfjkt dus stilaan
onafwendbaar geworden, maar dat de ml-
nister- zever wou Haan om aan het eksamen
ook eiii num~n.u fixuS"iêVcrbiiîaeri-lag~ -
builen de verwachtingen. "Er komt geen
quotum per instelling,. wel een algemeen
quotum voor heel het land", aldus nog Van
den Bossche, "Dat getal zal opgelegd wor-
den door de Iederale overheid, meer be-
paald door de ganse ministerraad."

"Over tien jaar is de
gezondheidzorg mijns inziens
toch allang gefederaliseerd"

Een dergelijke van bovenaf opgelegde
numerus fixus dreigt evenwel het steden-
tenaantal in de bedreigde richtingen erg
drastisch in te krimpen. Te vrezen valt tm-
mers dat de beleidsmakers zich daarvoor
gaan beroepen op hel soort 'behoelrestudie'
zoals het Akademisch Centrum voor Huis-
artsgeneeskunde van de KU Leuven er
recent eentje publiceerde. De objekliviteil
en zelfs de wetenschappelijkheid van dat
soon studies, waarin een radikale steden-
tenbeperking als enig doeltreffend medicijn
wordt voorgeschreven tegen de sluipende
kwaal die de gezondheidzorg treft. valt in
twijfel Ie trekken. Niet alleen Zijn de onder-
zoekers bij uitstek betrokken panl]. wal
geleid heeft tot een tendentieuze besluit-
vorming maar ook werd hel resulteer beo
rekend aan de hand van onderzoek bij uen
(101) huisartsen, hetgeen bij eksrrapolaue
een wel erg vervormd beeld oplevert.

Drastisch
volgens de studenten Is er dan ook nog

altijd geen enkele objektleve reden om Ie
tornen aan de vrije studiekeuze. De rnaarre-
gel is te miniem om enig gevolg te hebben
op de beheersing van de kosten van de ge-
zondheidzorg, terwijl hij wel de definitieve
atbraak van de demokratisering van het
onderwijs inluidt. Het uit geneeskunde
weggezuiverde overtal verschuilt immers

3000 Leuven, Tiensestraat 89, lil 016/29.0~.50

naar andere richtingen die dan eveneens
onder druk komen te Slaan.

De minister beaamde dat. maar ont-
kende te handelen onder druk van zijn Ie-
derale kollega's van Volksgezondheid en
Sociale Zaken. Ook hij rekent naar eigen
zeggen op andere maatregelen hinnen de
gezondheidzorg zelf: "Het is onredelijk om
de tonroom drastisch aan banden te leggen,
terwijl aallr.de andere kant artsen zonder
probleem tol hun eenenrachrigste aan de
slag kunnen blijven onder het mom dat zij
een vrij beroep uttoetenen." Maar ander-
zijds: "Een arbeidsherverdeling in de Re-
neeskunde opleggen is zinloos. Je kan pa-
tlënten nfer dwingen naar een arts te gaan
die zij niet zelf gekozen hebben. Dal is zoals
met de scholen. Hoe komt hel dat sommige
Instellingen tweedutzend scholieren trek-
ken en andere met moeite tweehonderd, Je
kan leerlingen toch niet dwingen naar een
kleinere school te gaan, om zo een even-
wicht te kreëren." Even later trek de mtnss-
ter het belang van die vergelijking onderuit:
·Onderwljs en gezondheidzorg zijn niet te
v-;rgelijk~n: Hel is"niet omdat een pantime
leerkracht kwalitatief even goed werk te-
ven als een voltijdse kollega, dal een dokter
met minder patiënten ook even bekwaam
is als een arts met veel praktijkervaring."

Repetitoraat

Ook de kansen van een hervorming
van het curriculum van de zorgen verstrek-
kers, zodat die meer uitwijkmogelijkheden
krijgen, scnaue de minister niet erg hoog
In. "Op hel nivo van de universnetten
ontbreekt voorlopig de wil om daar werk
van te rnaken. Op Europees vlak zijn cr wat
betreft die opleiding bepaalde overeenkom-
sten. En Ik kan dan wel vinden dat het mts-
senren ntet erg nuuig is om in eerste kan
geneeskunde natuurkunde in het program-
ma op te nemen, maar ik voet me aller-
minst geschikt om op eigen houtje wat aan
dat curriculum te gaan wijZigen,· aldus de
minister van OndC'rwijs.

En hoe moet zo een toelatingseksamen
er dan wel uit zkn? "Hel mag zeker geen
loutere kenrüstesr worden. Je kan immers
moeilijk ontkennen dat er op sekundair
nivo een verschil in kwaliteit bestaat lussen
de scholen onderling, Studenten mogen
niet gedetermineerd worden door hun ach-
tergrond van middelbaar onderwijs. Daar-
om lal ook getracht worden om de surdte-
mouveue te evalueren."

Instantie
Toch bestaat de vrees dat er op termijn

gespecialiseerde scholen zullen ontstaan die
scholieren kant en klaar afleveren voor hel
toelaüngseksarnen. Nu al breidt het feno-
meen van de repetitoraten zich uit naar het
middelbaar onderwijs. Het kwalijke van dit
verschijnsel Zit in zijn ondemokratisch
karakter omdat het een 'onderwijs voor wie
het kan betalen' installeert. Op die manier
wordt het belangrijke Iacer van de studie-
begeleiding overgelaten aan de vrije markt,
teT\vijl dat eigenlijk toch werk zou moeten
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zijn voor een geherwaardeerd PMS. Ook
daar pleiten de studenten al langer dan
vandaag voor, omdat zo op fundamentele
wijze de kwaliteit van het onderwijs kan
verbeterd worden en de gebrekkige slaag-
sljfers in het eerste jaar van de opleiding
kunnen upgetrtlkken worden. Van den
Bossche. eens te meer defaltistlsch: "Het is
utopisch om van het PMS een dienst te
willen maken die elke student individueel
kan begeleiden en adviseren. Daarvoor zou
het personeelsbestand met een hoge faktor
moeten vermenigvuldigd worden. en daar
Is geen geld voor. De enige Instantie die
voor zulke Individuele bijStand kan zorgen ",
Is de klasseraad. maar die werkt ook ntet
altijd optimaal."

Daarmee tnoest de studentendelegatie
het stellen. Het onderhoud weerhield de
srudernen er alleszins niet van om in de
nabijheid van de tentoonstelling In de
Predikherenkerk alsoog een bescheiden
proiestakue te houden. Mei de strijdkreet
-ven Van den Bossc-he II)t ramram" sugge-
reerden zlj alvast een onderwerp voor een
nieuwe ekspcslue.

8art ëeckbour
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Het sociale gezicht van de
informatiemaatschappij

"Dal is een goede vraag"
Vorigt! woensdag vond in het Maria-
Thuesiacollegt! hel '\Wede luik van de
'Najaarsdebatten' plaats. deze keer
met als onderwerp •Het sociale ge-
zicht Vtm de jnformatiemaatschap-
pir. Reeds in de inleidingen van
RUild Vissers (Universiteit ",m Til-
burg Ol direkteur van liet Studie-
centrum voor Techniek en Beleid) en
Jean-Claude Bf4rgelmatl (VUB) werd
de toon gezet naar een zeer ekono-
misen getinte diskussie, zodat het
louter sociale aspekt enigszins op de
achtergrond kwam te slaan.

Twee weken geleden nog Wè.:5 professor De
ereort in de koosvoor de z rsre eeuw 'Nieuwe
en minder nieuwe media; eüekren en
ontwikkelingen' op de evolutie die linze
maaischappf doormaakt van een indus-
triële naar een post-Industriële samenle-
ving. waar de in!ormallt' de energie als
basismaterie zou vervangen. Deze lnlorma-
liemaalSchappij zou de westerse wereld de
nieuwe stap vóór kunnen bezorgen op de
lageloonlanden die langzaam maar zeker
hun op landbouw gebaseerde ekonomie
aan het ontgroeien zijn. Naast de 'veramert-
kanlsertng: en de Individualisering binnen
onze kultuur liet hii een ook hel begrip
'pechstrook van de Informatiemaatschappij'
vatten als mogelijk nefast gevolg van de
technologische ontwikkelingen van de laat-
ste decennia. Hij doelde hiermee op die
groep van mensen die binnen de Inforrna-
tiemaatschappij van de toekomst zal ont-
staan als een nieuwe achtergeslelde sociale:
klasse. Immers. wie in deze nieuwe samen-
leving om één of andere reden niet geinlor-
mati~rd u.1 Taken, loopt het risiko te gaan
behoren tot een groep van chronisch
gedesJnformeerden, en bijgevolg sociaal
achtergesrelden.

Marshall

sreees dek nieuwe sociale ongelijk-
held vormde hel onderwerp waarover
woensdagavond zou gedebaueerd worden.
-w« zijn de sociale komoeren van de
Inforrnaüemaatschappj] van morgen en

over welke tnzrchten en instrumenten
beschikken we- om nieuwe technologische
uruwikkcllngen Ie sturen?". Hoewel zeker
niet oninteressant, bleet professor Vissers
wal eenzijdig bij het tweede deel van deze
vraagstelling stilstaan. Vla een vooral
ekonomisch geïnspireerd betoog kwam hij
tol het zogenaamde 'integraal rechnulogle-
beleid'. Hierin zou, meer dan nu. de aan-
dacht gaan naar de kreatleve Inbreng van
de gebruiker - de zogenaamde vraag.
kam' - in de entwikkeling van nieuwe
technologieën door universiteiten en gespe-
cialiseerde bedrijven - de 'aanbodkam'.

Oligopolie

Die mening bleek ook professor
Burgelrnan toegedaan. hoewel hij duidelijk
andere klemtonen legde. BIJ hem kwamen
de 'sociale kon meren' er duidelijker uil. Hij
pleit. net zoals vissers. voor een regulering
van overheidswege, maar dit eksplldet met
het oog op de handhaving van het naoor-
logse sociaal kontrakt: het recht op arbeid
[versus werkloosheid), de strijd tegen de
armoede. bescherming tegen maatschap.
pclijke rtsiko's (sociale zekerheid) en de
bevordering van gelijke kansen via onder-
wijs en kultuur. Konkreet ziet hij een soort

Marshall-plan voor de telekommunlkatle-
sckter als de behoeder van deze vier basts-
principes. Pas na vijftien jaar. wanneer de
noodzakelijke Invêstertngen in de hele IKT·
sektor [lnformatte, Kommun!kalle en
Technologie) lijn gedaan, kan he-t ogenblik
gekomen zijn om de vrije markt te laten
spelen. Het gevaar besraar dan echter nog
dat er zich een situatie van oligopolie.
waarbij enkele grote groepen de hele markt
beheersen, gaat voordoen. Van hieruit kan
men t1rn de vraag stellen In wejke mate de
overheid moet blijven tussenkomen bij de
bescherming van de zogenaamde universele
diensten. waarvan Iedereen, ongeacht het
inkomen waarover men beschikt. moet
kunnen gebruik maken.

Maatpakken

vervolg van p. I

Een grote bedenking bij het gehele
debat is dat het er eigenlijk geen was. Na de

De studenten zien wel degellJk In dat
hel groot aantal Ie eksamlneren studenten
een probleem is. Ze beseffen maar alle
goed dat vele proffen bijzonder zwaar belast
zijn, Ie meer omdat zij naast het doceren
van hun hoorcolleges ook nog testsstuden-
ten begeleiden en praktlca organiseren. De
studenten vrezen ecmer dat de huidige
tendens lOt afschaffen van de mondelinge
eksamens In de eerste kandidatuur de deur
openzet voor een afbouw van deze
eksamenvorm In de tweede kan. Nu reeds
hoon men hiervoor stemmen opgaan. Deze
evolutie- willen de studenten stoppen. Zij
werkren vorig Jaar een soon van poutesys-
teem uit dat zowel voor henzelf als voor de
docenten voordelig Is. De opdeling van de
studenten In kleinere groepen met elk een
eigen eksamenrooster leven voor studenten
een gelijkmatige verdeling van de eksamens
over de hele zittijd op en voor de
professoren een aanzienlijke vermindering
van hel aantal te ondervragen examtnandl
per dag. Dit voorstel werd echter afgewezen
door de administratie. Organisatorisch re
Ingewikkeld, was de kritiek. Ook een Soort
van tussenvorm waarbij de student de
vragen schriftelijk beantwoordt en dil
samen met de prof doorneemt en indien
nodig toelicht, Stuit op kritiek. Volgens
professor Gerard is dit soon van
eksemtneren reeds ingeburgerd in verschil-
lende fakultetten. Toch is hij hiervan geen

voorstander. "Op die manier hol je de
essentie van hel mondelinge eksamen
volledig uil. Een studcru moet minstens
uen minuten aan het woord zijn vooraleer
je kan spreken van een echie mondeuoge
proef."

De eis van de nuëenten politieke en
sociale wetenschappen is enigzins bevreem-
dend wanneer je de situatie te Leuven
vergelijkt met die aan buitenlandse univer-
sneuen. Aan de Nederlandse universiteiten
is het predes onder druk van de studenten
dat men in de eerste kandidatuur
schriftelijke tentamens (bij ons eksamen)
Ingevoerd heeft. Op die manier wilden de
studenten paal en perk stellen aan de soms
subjektieve beoordeling door de- docenten
en wilden ze tevens de kontroleerbaarheld
verhogen. An wamers beween echter dat
je de situatie elders in Europa en Amerika.
waar alle vakken schriftelijk geeksamtneerd
worden, niet kan vergelijken met de
Vlaamse situatie. Zij wijst erop dal men
elders andere öndcrwljsvorrnen heelt mei
een grotere participatiegraad van de
studenten. Bij ons Is het eksamen hel enige
moment dal studenten en professoren
persoonlijk me! elkaar kontakt hebben.
Wanneer ook dat verdwijnt. bestaat de kans
dat de studenten hun kandidaturen afren-
den zonder ooit met een pruf gesproken te
hebben.

Deze week hakt men op de fakulteit-
sraad de knoop door.
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inleidingen van Vissers en Burgelman
volgden een aantal vragen-met-Iange-Inlel-
ding die soms meer de bedoeling teken te

hebben om de eruditie van de vraagsteller
zdf in de verf te zenen dan om een geani-
meerde diskussie loS te weken. De reden
hiervoor is ongetwijfeld de homogeniteit
qua denkbeelden zowel bij de inleiders als
bij het reagerende publiek.
Schouderkloppende replieken als -ra.
inderdaaé; .... • en "Dat is een goede vraag"
waren dan ook niet uit de lucht.

Analfabetisme
Zo'n gebrek aan konfrontatie was op

zich niet eens zo ers; geweest, als hierdoor
niet een aantal perspektleven uit het oog
werden verloren die zeker dichter
aansloten bij het sociale tema van de
avond. Hel debat, voor zover die term nog
opgaat, werd immers bijna volledig
beheerst door ponuek-ekcncnusch jargon,
waardoor de vraag naar de socIokuhurele
drempel en de algemene rechnrsche
toegankelijkheid van nieuwe technologle!n
slechts zeer summier aan bod kwam.

Dat laatste element werd door êurgel-
man op hel einde van de diskussie- kon
aangeraakt: "Technologieën als hel huidige
Internet zijn makkelijk te gebruiken. Het
zullen veeleer de hiërarchieën in de dlen-
srvertenlng, ontstaan door kernmerstanser-
Ing. zijn die hel systeem ondemokratisch
zullen maken." Een moderne" variant van
hel analfabetisme Zit er dus volgens hem
niet in.

Drempel

Blijft de vraag naar de drempel die er
bij de bevolking bestaat om te parttoperen
aan die Infonnatiemaatschapplj. Een
vergelijking met het probleem van de

,
•

representatieve aanwdfglfeid van de
verschillende sociale klassen in hel univer-
sitaire onderwijs lijkt hier op te gaan. Men
zou zelfs verder kunnen gaan en stellen er
misschien wel een soon 'Matteüs-effekt'
zou kunnen spelen. Het gaal hierbij om de
sodologjsche idee dal de rijken steeds rijker
worden en de armen steeds armer, in deze
kontekn dan vertaald naar de 'heves' en de
'havenou' - zij dit' Steeds meer informatie
verkrijgen en lij die er steeds minder
nebben.

Matteüseffekt
-,

In een gesprek dat Veto na hel debat
nog had met Burgelman, stemde hij met
deze gedachtengang In: -Ik vergelijk het
altijd met de retswereld: we zijn tegenwo-
ordlg op een punt gekomen dat het strand."
toerisme en het advenrure-roertsme qua
prijs en marknoeganke:lijkheld aan elkaar
gelijk Zijn. Toch blijkt deze evolutie geen
aanleiding te geven tot een roename van de
vraag naar deze laarse vorm van reizen.
Bepaalde gedragspatronen zijn dus verbon-
den met bepaalde sociale klassen en het is
moeilijk hierin verandering te brengen." De"
suggestie om dit op te lossen door bijvoor-
beeld de Installatie van Internet in open-
bare brbncreken. zoals kultuurminister Luc
Manens (CVP) linnens is, moet volgens
Burgelman gebeuren met de nodige peda-
gogrsche omkadermgskampagne.

Dat het gevaar voor zo'n Maneüs·
effekt niet denkbeeldig is, werd overigens
op zeer slnlsche wijze getttunreerd door hel
publiek bij het debat zelf aanwezig, Of zou
de overvenegenwocrdlglng van mannen In
blauwe maatpakken die na afloop wegre-
den In auto-mei-chauffeur dan toch toeval
zljn?

,

Tom M1chielsen
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wordt er meer aandacht besteed aan de
kulturele. sociale, ontspannende en dienst-
verlenende rol van de Kring. Ook venegen-
woordlgmg In universitaire en LOKO-raden
wordt een van de prioriteiten. tn de jaren
'80 omstaat de 'Shrink', die in de loop der
jaren een stevige reputatie opbouwt en een
van Leuvens grootste' lakhars wordt, uit de
voormalige takbar 'Neuroosjc', de huidige
naam van het kringblad. Op 1 april 1994
moet de Shrink echter plaats ruimen voor
de nieuwe A1ma in de 'rtensestraar. Na heel
wat zoekwerk werd vorig jaar een huis in
de Parijsstraat gekucht en als 'nieuwe
shnnk' ingericht. De Shrlnk Is op dl! mo-
ment overigens een aparte vzw, los van de
Kring. Beide organen wisselen wel nog
vertegenwoordigers uit en onderhouden
nauwe komakten.

maken van de oprichting van een vzw.
hetgeen dit akedemtejaer een lelt Z:(lU

moeten worden. Ook werd vorig jaar hel
Individueel verkieaingsvsteem aangepast,
en werd er evergestapt op een alternatie!
ploegensysteem. Daarbij werd er, om
uitsluiting van gemcnveerde krachten te
vermijden en om de vriendschappelijke
groepsgeest te bevorderen, gestreefd naaf
één ploeg. wat trouwens gelukt is,

een trtppel-td en een Iakkeuoctu met
Psychhlstorlt'fuif. Later op het jaar staall
ook nog een optreden van 'de Legende' (de
groep van Elvls Peererst en de groots
opgezeue 'Druk In t.euven'-sbcw op het
programma,

De Shrink wordt het epicentrum van
het Ieestgedruls. Verder zal er ook een
boekje -50 Jaar Psychologische Kring"
verschijnen met anekdotisch materiaal uil
de archieven en interviews met voor-
aanstaande kringmedewerkers uÎI het
verleden. De psychologen zullen de komen-
de weken geen moeite hebben met het
vinden van een uitvlucht om te feesten,
Kwestie van de volgende vijftig jaar op
gepaste wijze In Ie lelden.

Een halve eeuw Psychologische Kring

Eel meer Freud
eaua! 4 december viert d~

Psychologische Kriug twee
wek~" lang haar vijftigjarig

bestaan, E~tJideaal moment om even
tot in 1945 terug reblikun en voor-
uit te kijken naar de komende
'[eestweeweken',

De Psychologische Kring werd op 7 decem-
eer 1945 door professor kanunnik Jozef
Nuuln senior boven de doopvont gehou-
den, met als hoofddoelstelling -de bekom-
mernis om de vorming van een sterke
persoonlijkheid en identiteit als psycholoog
én het verzorgen van een beter kontakt
tussen de studenten onderling en mei
studenten van de andere universiteiten",
Deze plechtige woorden werden uitgespro-
ken op de stkhrlngsvergaderlng, die beëin-
digd werd met -den christelijken groet". De
Kring kreeg met andere woorden op de
eerste plaats een wetenschappelijk vormen-
de reltoebedeeld.

De eerste Jaren werden dan ook vooral
gevuld met het organiseren van weten-
schappelijke avonden en studiereizen naar
andere universiteiten. Ook was er een
wekelijkse eucharisuevlertng, geleid door
een van de vele prtester-psychologiesruden-
ten, met aansluitend een broodmnaltijd.
Anderzijds werden er ook studentikoze
akrlvlteuen georganiseerd. Zo was er een
jaarlijks feest, de 'dies naralls', mei aanslui-
tend een rbé Dansant met verplicht strikje
{de verplichte smoking werd nol hevig
protest algevnerd) en waren er Sinterklaas-
avonden. Ook werd er jaarlIjks een TD
georganiseerd die voor alle Leuvense
studenten openstond.

Pedagogie
De psychulugit'prtlft"lsnren Lagrou.

Ddbcke en Van tl.den .....uc:n In hun
-:;'udcnlêntIJd preses van de: ~ychologische
Kring, Professor Delbeke. voormalig dekaan
en huidig Akadcmlsch ombudsman was dat
In het akademiejaar 1960·61. volgens hem
vervulde de Kring in die tijd een belang-
rijke signol,d!unktie naar de Iakulteutoe. in
die z:in dolt aan domeinen van de psycholo-
gie waar nog geen aparte 1t't'rslOeI voor
opgericht \Va~- zoals bljvcorbeeld diepre-
psvchologfe - door de Kring wél aandacht
besreed werd. door middel van regelmatige
lezingen. De Krin)! vulde dus als het ware
hiaten in de opleiding op.

Ook was het volgens Delbt:ke in dit
tijd geen enkel probleem de psychologiestu-
denten bij de krtngwerktng te betrekken.
vooral omwille van de kleine groep tmln-
der dan 150 studenten). hetgeen dl' groeps-
geest aanzienlijk bevorderde. Psychologie
werd toen trouwens nog gedoceerd aan hel
Hoger Instituut voor wijsbegeerte. Pas in
1967 wordt de Iakulteh Psychologie en
Pedagogische werenschappen opgericht.

Alternatief

Eind jaren zestig treedt er een aksent-
verschuiving In de rol van de Kring op. en
wordt de demokrausertngsgedachte l'en van
de hoofddoelstellingen. Of anders gezegd:
"het betrekken van elke student in het
scheppen en ontwikkelen van nieuwe
universitaire werkvormen", De psychologen
scharen zich dan ook ten vuile achter hel
principe dat iedereen de mogelijkheid gebo-
den moet worden aan de universiteit te
studeren. Een gedachte die ook nu nog
steeds verdedtgd en bevochten wordt. Ook
werd er Jn de jaren zestig veel aandacht
besteed aan de plaalS van de psvchcloog in
de maatschappij. Hieromtrent werd zelfs
een vormingsweekend georganiseerd. Ptttig
detail Is dat in die periode de naam 'preses'
verenden in 'krtngkcördlnaror'.

Door de [aren heen verwaten de
wetenschappelijke gedachte stilaan en

Kwestie Jorgen Vranken
Ludwig Deweghc,

En daarmee belanden we bij de Kring
van vandaag. dit: de komende weken haar
leden en sympathisanten gaat besroken met
de meest uiteenlopende aktiviteltcn.
Omwille van hel lelt dat heel wat psycholo-
gieprofessoren in de kringge-schledertls een
vooraanstaande rol gespeeld hebben én
omdat de relatle Kring-prof de taaiste jaren
erngzlns verwaterd is, worden nuk zij aktief
In het gebeuren betrokken. Hel stanscbor
voor de Iestlviteiten wordt op 4 december
gelost mei een eucharistieviering en recep-
tie in de Begijnhofkerk. Later vulgen dan
ondermeer n{!Joleen Simerkfl)aas- en
wijnavond. e-en filmdag. een galakanrus.

Zoals !Jl'u!Jdstarten d~ ~~ weken fust op 4
d~ambrr. mrtwn ~uchar;st;~virn'lIgen een ft-
aplit in d~ lk!Jijnhof~Lrk. Ot Sinr~rk(I)aas- en
Wlïllavcmd vindt plaats cp 6 durmw, de film-
dag op 7. d~glJllJkllnlus~p:J I. dt rripptl-TD op
12 til d~flJkk~/tocht m~1aalUluitmde Psych-
h{S1ori~fuifop 14 d~ctmbtT, 'Ik Lt-!}end~'ktJml
Jpd~n op 20 d~ctmber. en d~ 'Druk in L~uwn'-
show is op 24 t1I 25 januari U zien,

Legende
Mede onder druk van het steeds toene-

mende aantal psychologiestudenten wordt
het steeds moeilijker de gehele kring werk,
ing in een etûctëme struktuur TC gieten.
Om aan deze beslommeringen een einde te
maken werd vorig jaar beslist werk te

•
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EkfogÎng - Vnïdtlj I duembl'r bf'loogdtn een kItint twttduizttld !}tIlltskundtSludtlllttl le!}m de kOnll1lgtllurin!Jsplan/lm van de fedtralt
minÎSlers Colla (SP) en Ot Galall (PS). Ui/voering van die plannen, zou btltkllltll dal Uil grOOIaeet van dl" IIOlgmdt !Jenrrolie studenten 110

UW" jaar opleiding hun S/udir niet mttr lOUkunnen afronden door een beperking van het aalllal opitidill!}splootsen.
Dt beloging werd georganiseerd door hel Verbond van Belgische Fakul/airt Krl1lgtll van GfIIf'tskundesludtlllm. Dt gl'llf'tskundfSlUdtnlm hrketen
het ondemokratischr karakter van dt plannen van de minisIers val! VolksgnondJrtid en $(Joale Zakttt. l/ï vrezen dal tril komi"!Jl'lIIeriIl9 rou
betekenen dal veten na ltl-'tII jaar zonder kans op werk op straat komen lf' slaan. Nf'I als dt algl'I1Itllt sludtn/ellbl'wtglllg, dit vooral aan vlaamse
~ijd~ dt maniftslalir mer onderttrunde, verkieren zij "Uil globale hervorming van dt gnondhridzorg die de fUlldamtlllr/t basis vormt voor dl!
beteugelin9 van de gezolldheidzorguilgavrn til hl'l bthoud van 1'1'11 kwalitatief hoogslaande gmuskunde, -
Over wal er dal! IVfI moel gebturw in di plaats van k.olllil!grlllirill!} z/ïn de l'tTSchilimdt krif/gw IIl't echter nset allijd UI/S. Sommige kringen
zijn gekonll(gm elke vorm van sfudl'lIIenbeperk.ing. ItTwijl andere - waaronder ook de de Leuvel/se "'!edlcakring - een beperking allder
bepaalde voorwaarden wet üen ziltelI. Voor ten -drastischt beperking val! Ilel aomal suuunten: ZIJn ook zij echter geenszins Ie vinden, De
genetskulldesludtllten mogen .\/ti mtl'prall'n over de modalileiten van hel aan Vlaamse k.anl daar minuur WIII Onderwijs VIJII den &ssche (SP)
vanaf volgend jaar geplande il/gangseksamell.
MI'l een opkomst van om til bij de n...-eeduiund belOgeTSmogen de organisatoren Itrugblikkm op 1't11 ji'slaagdl' protestaktie. Onder de
manifestenten btvand zich ook al! Ltuvenst drltgatit van ongeveer vierhonderd studenten.De belaging zelfVl'r!itp ruslig sot levemtoos, meae door
de weer indrukwekkende kolOlllle oraehanahaven. Enkel bij dl' passagt aan hel kabmet van miniSltT Colla was er "-'til opschudding m9illgel!
ten paar dOl/jIJ eieren /tgm dt g~l.
Ondanks de bevredi!}illde opkomst blijft blï vete studenten l'en dubbelzinnig gl'voelhangt/! De dlveTSt manift'Slaties val! dt laalSlt wekm tieten dl'
uudl'lIItnbl'wtging niet melttn zien van haar musl unsjfZindl' kalll. Blijkbaar vonden dl' Vl'TScJrillmdt9tltdlllgtll It weinig pUllltll van
overrmkomn am uil te pakktn meI Uil grolt sludtn/tnaklit. dit het! wal mrtr tffekt laU gehad hebbtll.

<b<)
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Medica's Aidsdebat groot sukses

Artsen moelen leren kommuniceren
(j)idskampagnes moeten zielr "ft

de eerste plaats richten op het
doorbreken van de muur van

onbegrip en diskriminatie waarop
seropositieve" en aidspatiènten nog
altijd stoten. Ook artsen kunnen Ilier
hun stuntje bijdragen door een meer
respektvolle en menselijke henaden"Hg
va" het probleem. Dat was de \loor·
"aomste konklusie op het boeiende en
suksewolte debat dat de aidsweek van
Medica inluidde.

Hel moet erg lang geleden zijn dat een
srudentendebar nog zoveel volk trok. Uefst
duizend geîmeresseerden vulden afgelopen
donderdag auta Pieter De scmer voor
Medica's Aldsdebar. De meestert van hen
waren geneeskundestudenten. hetgeen
Medicapreses reeeen Schouten de opmer-
king ontlokte dat de ardsweek nu al niet
meer stuk kon. Wie het iets slnlschcr
bekeek. moest vastslellen dat Indien de
numerus clansus nu al was Ingevoerd, het
debat wellicht heel wat minder aanwezigen
geteld had.

Moderalor treven Vandenhoutte, die
voortdurend zijn onkunde meende Ie
moelen bewijzen met nier ter zake doende
grapjasserij, kreeg rond zich een gevulde
tafel van acht sprekers die de aidsproblema-

lick vanuit diverse' oogpunten IK-naderden.
De grootste naam op de affiche was wel-
licht dit: van Vlaams minister van Gezond-
hefdsbeletd Wivlna De Meester (CVP). Zij
kreeg kritiek te verduren op de gebrekkige
betoelaging zowel van de wctenschappe-
lijke vorstngcemre zoals het Rega-insmuur
- dat aan de gesprekstafel venegenweer-
digd werd door de prolfen pesmvier en De
Clercq - als van organisaties die zich bezig
houden met aidsproblematiek.

Ontslag

Vorige week meldde vero al dat ver-
enigingen zoals De Wille Raven of de Aids-
telefoon In de problemen komen door het
systeem van projektflnandering over drie
jaar. Volgende maand Is die periode afge-
lopen en verscheidene organisaties weten
nog steeds niet of zij dan nog zullen be-
staan, zo stelde Rob Van den Audenaerce
van het Vlaams aidskoördinatiecentrum
rpec. De minister erkende het probleem en
toonde zich terzake erg inschikkelijk:
"Strukturële ondersteuning draagt ook mijn
goedkeuring weg boven een projektmatige
subsidie. Er is wat dat betrelt een verande-
ring in het beleid op komst, maar het
spreekt vanzelf dat je zo'n betoelaging-
systeem niet van vandaag op morgen
verandert. Herlijkt me ook niet zo slecht

dat organisaties beginnen op projektbasis
en naderhand struktureel worden onder-
steund. "

MinisIer De Meester suggereerde ook
om de cunude te wijzigen waarmee artsen
de ziekte die nog steeds in een taboesfeer
hangt. benaderen. "Artsen moeten leren
kommuniceren. TOl nog toe wordt daar In
hun opleiding Ie weinig aandacht aan be-
steed. Zij moeten in staat zijn om op een
menswaardige en korrekte manier om IC
gaan met hun patiënten", aldus nog de mi-
nister die hierin werd bijgelreden door de
Medicapreses. Deze laatste stelde dat door
de studenten np dat gebrek In de opleiding
zal gehamerd worden bij de doorlichting
door de vtshaûekommtsste volgend jaar.

De meest prangende bijdrage aan het
debat werd ronder meer geleverd door
Patriek Reyntiens, seropositief en mede-
werker van De Witte Raven. Hij kaartte de
problemen aan waannee seropostueven
kampen wanneer zij met hun ziekte naar
bulten willen komen. "Mensen met aids
kunnen gewoon nlct met hun ziekte in de
openbaarheid komen. al was het maar
omdat zij dan binnen de kortste keren
zonder werk zitten. Dal gaat allemaal heel
ongemerkt, een rekonversie Is snel gevon-
den als !;!tskuus voor hel ontslag." Tot
verbijstering van mentgeen moest juriste
Joyce ter Heerdt, die over dat onderwerp

Sportraad organiseerde Gasthuisbergtrophy

Wie omhoog wil, moet zweten
Oelleeskllmlestudenten mogen

ollgeveer dagelijks de Gast-
Iwisberg op, en ee'Jmaal per

jaar kri~n alle .st~de"'e" de kans
zich moe Ie maken op deze Itelli"9.
Sportraad zorgde vorige woensdag
voor de GastllJlisbergtrop/JY, een IJ;n-
dernissenloop waar onqeveer vierhon-
derd vermetelelI voor opdaagden.

overmoed komt voor de val. Dl' Grieken
wisten dat lang geleden al en bleven dan
ook wijselijk weg van de Olympus. Maar
geen angsl vuur bergen hier in Leuven.
Sinds enkele jaren wordt de Gaslhuisberg
gedurende één avond per jaar onder dl'
voet getopen. gekropen en gereden duur
tmsjt.~ studerende jonge-en.
Om een en ander toch wal te kompliceren,
vuurlag Sponraad enkele belemmeringen
onderweg. Inschrijven en starten in groep-
jes van drie lukte nOg probleemloos, maar
dan begon het plezier. Aan de hn/K "ver de
Van wacyenberglaan bijvoorbeeld, hing een
karrol w.larop slechts één persoon kon

plaatsnemen. De overige twee deelnemers
mochten zich aan een touw de diepte in
storten. Mei beide voeten terug op de
grond n!o0es!er Ke!!jllmmen w(.>rden. De
htndernlssen lI1e\ de autohanden was l'en
kleimje vergeleken met wal komen zou: de
lage containers. Er doorheen kruipen was
de opdracht. De nellen dit: erover gespan-
nen waren maakte dat eücs echter een
beetje minder evident,

Lijdensweg

Het volgende obstakel was dat van de
autowrakken. Die hindernis zorgde voor
heel wat vertraging In de wedloop naar de
erodmeei. vervolgens was het lijd voor wal
laag bij de gronds kruipwerk. een krutp-
stand waar je plat 0IJ de bulk onderdoor
moest. Pret genoei!- en hel beste moest nog
komen. Stilaan begonnen alle deelnemers
(lok behoorlijk wat vermoeidheid te voelen,
en het parcours was nOKniet eens half
afgelegd, Vuur wie nog Iris en monter was,
zou hier wel verandering in komen. Bij de
karretjes misschien, waar Iedereen zichzelf

Regenten in het verweer
Misschien eerder onopgemerkt, maar toch. Vorige vrijdag vond er in Leuven een
regionale betoging plaats van de regemeamudenten. De dag daarvoor was er al een
nationale betogtng in Brussel. voor dele week zijn er regionale manifestaties in Gent en
in Antwerpen gepland en nu woensdag trekken de studenten Van de pedagogische
hugeschoJen opnieuw de straat op In ërusset.

Hel ongenoegen ,..h dus blijkbaar behoorlijk hoog. Samen met hun docenten klagen
de studemen het entwerpdekreet van Van den BO$$Cheop de Jerarenopletdlng en de
nascholing aan. Dat dekreet mag dan al een maand geleden goedgekeurd tiJn door de
vteamse regertng, de studenten en dccenten blijven er zich hardnekkig tegen verlenen.
Ze pikken hel niet dat ze niet venegenwoordlgd waren bij het opstellen van het dekreet
en Iluhen de vakbonden terug. die' volgens hen de standpunten van de basis niet langer
vertolken.

De eisen waarvoor studenten en docenten hun krachten gebundeld hebben, betref-
fen ten eerste de hervorming zelf. Ze vinden dal de opleiding voor kJeuteronderwij:zcrs,
onderwfjzers en regenten maar voor een beperkt deel gemeenschappelijk kan geergen-
rseero worden. Ze: vertenen zlcb ertegen dat hun bevoegdheid beperkt wordt tegenover
de llcentleren. Maardaamaast weerklinkt ook de vraag t(lt hcrllDandering. een eb die
ecwcrtn dl;"openbare diensten In Vlaanderen als bij de sruëemenberogtngcn In wallonlë
steeds meer npdutki. Ook hier bedreigt het gebrek aan flnancine middelen immers de
kwaliteit van het onderwijs.

('0

naar boven mocht trekken, ul gewoon bij
de spurtjes tussen de verschillende haltes.

Wie eenmaal begonnen was. moest de
hele lljdcnsweg ook afmaken Bij de karret-
je-s was je nfer Z\l ver meer van de aan-
komst. Maar de mensen van Spurtraad
staken daar et'n stokje voor en stuurden je
de andere kant up. nog verder naar boven.
Richting kwistaksen was dal, een klassiek
vcrschijnsel hij Sponraadorganisaties en
binnenkort trouwens opgewaardeerd met
de Vler-Wielen-Whecly, een SCMJn gemu-
leerde kwtsraksrace van vroeger. Veel ge-
stuntel. enkele keren ternauwernood niet
kantelen. maar iedereen raakte er wel mee
tot aan de klimstand. een helse knnstrukrle
van stellingbulzen en sjorhout. Wie zlch
door een paar fietshanden had geworsteld.
knn vier meter hoog klimmen in een net,
om tenslotte naar beneden te stutken.
Terug op de begane grond. kon de eind-
sprint aangevat worden. Schuim op de
mond, bijna een beroerte en heel moe, De
erndmcer kwam in zicht. Nog even de In-
dianenbrug over. een laatste hindernis op
weg naar de hal van OnderwijS en Never-
sing. waar enkele olievaten, tafels en fluit-
jes mits enig gestapel en geblaas het eind-
signaal gaven.

doktoreen, toegeven dal ontslag omwille
van aids weliswaar niet toegestaan is, maar
ook niet gesanktloneerd kan worden, Een
dergelijk ontslag kan dan ook niet onge-
daan gemaakt worden. maar een serrade-
vergoeding Is evemueel wel mogelijk, Yon
Flëerackers van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde kon hier Jan roevoegen dat
het gemiddeld inkomen van een aidspatiënt
ligt op hel schamele nivo van drie-en-
twintigduizend frank, rekening houdend
met de negenduizend frank niet-ahrekbare
ziektekosten.

winnaars
De winnaars dan: drie karegonën

waren er (jongens, meisjes, gemengd). In
Doc's Bar werden de volgende uitverkore-
nen op het podium verwacht: Paul Em-
brectus. Jan veetreden en Turn Herremans
ûnngens dus), Hilke Bvenepoel. Narhalle
Adam en Sofit' Ducheyne !mCÎsjt.os)en
Isabelle en onvier De Smul en Jean-Baptist
Buhynck [gemengd}.

Koen verhevden

I::(II~ 1
C(i1~"r!

Tiense.trast 118 - Leuven
016/23.70.30

Open van 9 tot 22 u.

Apen

Reyntiens klaagde: ook de nefaste in-
vloed van de preventlekampagnes aan.
"Door zich eenzijdig te richten op doelgroe-
pen, wordt de Indruk bevestigd dat de ziek-
te in de rand vIn de maatschappij weeken
en dus alleen m~ar marginalen treft. Prio-
ritair moeten de kampegnes nch nu op de
sociale aanvil\(ding van aidspatiënten
richten." Sodoloog Erik van Hove (UIA)
bevestigde dat de kö~ntratÎe op -rtstko-
groepen' net diskriminat!e van zo'n groe·
pen kan te weeg brengen. Ook hij vond dat
de kampegnes zich In de eerste plaats moe-
ten richten op Jongeren maar stelde vast
dat de meesten onderhand wel weten hoe
de vork aan de steel zit: -rcngeren praten
op een veel vrijere manier over seks of aids
dan wij dat doen. Ze kennen ook de rtslko's
bij het vrijen, alleen handelen ze er niet
naar. ( ... ) Mei preventje op school moet Je
altijd opletten. De aidsproblematiek in het
schoolprogramma opnemen is de beste
manier om hem te vervreemden van de
werkelijkheid."

Goed nieuws kwam er uh hel Rega.
instituut. Doorheen de jaren verwierf het ...
instituut een koppositie In het aidsonder-
zoek en nu al kan op redelijk korte Inmijn
een geneesmiddel In hel vooruitzicht ge·
steld worden dat het mogelijk moet maken'
de kwaal bij sercpostueveo onder kontrole f

te houden. Professor De Clercq zei dat het .~j

medicijn. dat voorlopig met de geheimzin-
nige lellerkomblnatle PMPA wordt aange-
duid, een doorbraak betekent in hel aids-
onderzoek, nu het met sukses werd
toegepast (111 besmette apen.

Arrogant

De beperkingen van de aldsonderzoe-
kers werden echter duidelijk toen bet debat
op de maatschappelijke toer ging. Runduit
ergerlijk was hun naar eigen zeggen+mts-
schren wel wal arrogeme" taalgebruik over
hun eigen bevindingen. De Clcrcq had het
over de -pole-posutnn', van zijn instituut,
en een uitvinding dil' de -konkurremen In
het buitenland hen benijden", De ~raag wat
nu eigenlijk het belangrijkst was - een ge-
neesmiddel vinden dat dufzenden mensen-
levens kan redden ui een artikel in een
gezaghebbend tijdSChrift - en of de naijver
tussen de verschtlleudc lnsthuten hel
aidsonderzoek niet eerder belemmert dan
stimuleert, werd echter niet gesteld.

Bart êeckhcut

* * **** ~* * * ~?1.'fI{tm/H.'" /XI

Zl. """" ..,. t- ~II

Zieje ergocá uit? Wilje
meepronken opfoto'S en podiat
'110(0 dan onze projessionde

opfeiáillBvoor

Mannequin
:Fotomoáe{
:Jfostess

Start: 3áe wee{deamóer
in silo ('Vaart, Leuven)
u~:JSCltrsl.ÇtCII
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Buddysysteem helpt aidspatiënten autonoom te blijven

ziUen geen uren lekker
sentimenteel te doen"

--SYMBOOL VOOR
SOLIDARITEIT
HET HIV+

he Foundation is al sinds 1987
heÛ!} met het helpen van HIV-
patiënten. De meest bekende

dienst die ze aanbieden aan aids-
patiënten is het buddysysteem, een
'If!twerk van vrijwilligers dat Ik
slachtoffers V~UIde ûekte praktische
en emotionele ondersteuning geeft op
langt termijn. The Foundation zorg'
niet alleen voor selekt je en opleidi"g
van de vrijwilligers. maar ook voor de
begeleiding van de relatie buddy-
patiënt. tot aan hel einde en erna.

Buddy's worden Ingezet voor ARC (Aids
Related Complex) en aldspanêmen die door
de ziekte hun zelfstandigheid Zijn kwiJtge-
specld en/ot In een sociaal tsotement zijn
terechtgekomen. Het zijn meesral mensen
die daarnaast nog een beroepsekttvnen uil-
oefenen, en als er niemand is om de patiënt
te helpen, of de problemen zo zwaar wor-
den dal familie en vrlendcnkrlng overbelasr
dreigen te geraken, springen ze In. Buddy's
7jjn geen speetaltsten In het vakgebied, wel
'v rtenden' waarop de palJt!nt kan rekenen:
voor verplaatslngsproblemen. karweien,
boodschappen. huishoudelijke zaken, maar
ook bij admrntsnaue ve en juridische vra-
gen. Het zijn rensjoue ook mensen waarbij
de aidspatiënt zijn han kan uitstorten wan-
neer het hem of haar allemaal teveel wordt.

The Foundation vzw sereereen de bud-
dy's ~ waarbij vrij strenge normen gehan-
teerd worden - en breng! ze in kont ..kt
met de patiënten. In de mate va n het
mogelijke wordt rekening gehouden met
woonplaats, Interesses en persoonlijkheid.
Elke patiënt heeft steeds Twee buddy's, wat

de beschikbaarheid verhoogt. Momenteel
zijn er een negenngr a1 buddy's aktle! In
heel Vlaanderen en Brussel. lè worden niet
vergeed en voor de patiêru zijn hun dien-
sten ...olledig gratis. Luc Is een nuchtere
denrger en heelt reeds rwee begeleidingen
als buddy achter de rug. Wij stelden hem
enkele vragen.
Veto: Er tijH hul wal soonm v.:m vrijwilligm-
werk: hul war !Jr~pl'1f l-an hulplNh«Vrndtn.
Vanwaar daH tk k~uu voor aidspatÎm~n?
LuC; _Ik heb The Foundation leren kennen
via de media. Ik was daarvoor nog nooit In
kornaks gekomen mei de problemaüek of
met ..ldspatlêruen. Hel was vooral de
manier v an begeleiden die me aansprak: de
patiënt zoveel mogeUJk in zijn autonomie
laten, in plaats van één of andere kartta-
tie ve zorg ten toon Ie spreiden. Ook dat je
als buddy geselekteerë wordt op je
kwaliteiten als mens, als vriend. Dat heeft
het zowat gedaan .•

Karitatief

Veto: En h~re(l9t~rdt jt om!JMHg op het
HieuW$dat je buddy wilde worden, je vrouw
bfj1lOOrbuld?
t.uc: _Mijn ...rouw heeft er altijd positie!
tegeno ver gestaan, ze heeft me altijd ge-
steund. Als ze soms ...lndt dat Ik overdrijf.
dan zal ze het wel zeggen. Ook mijn ...nen-
denkring ...ond het we! tof. Maar ik kan me
veerstenen dat cr mensen zijn die buddy's
identificeren met de ziekte, en er niet zo
positief regene ver slaan .•
Veto: Val!Je1IsTobbadt is aids nochtans een
tmJdeziek~ .
Luc: «Daar merk Ik dan toch weinig ...an.
Ik denk dat hel eerder andersom is. Als Je

• I(ruiswoord .

- I Hemellichaam 2 Opbergruimte _ eveneens - Japans bordspel J
Dwarsmast - Metamorf gesteente 4 Zelfzuchtig persoon - Bejaard 5 Gewillige
menigte - Gemalin van Zeus 6 Lichaamsbedekking - Sleepnet 7 Bontgekleurde
vegel - Hachelijke toestand 8 Deel van een jaar - êgypusche zonnegod 9 Voedings-
middel - Bijbelse man - Europeaan 10 Uitgave met pittige informatie.
Vertikaal - I werktuig om metalen platen vlak te maken 2 Europese rivier-
Paardeslee - Griekse godin 3 Spil - Langwerpig rond 4 Aaseter - Grote afstand
5 Oosr-vtaamse gemeente - Antilope 6 Gespitste mond - Ruimer gedeelte van een
konijnenhol 7 Houten 13t- Ere 8 Hoofdstuk ...an de kor ..n - Gulden 9 Kluiten-
breker - Zangnoot - Zangstuk 10 Omgeven door een strook in een bepaalde kleur,

Door filip De Keukeleere

het vergelijkt met hijvoorbeeld kanker, een
ziekte die je aanvaard zou kunnen noemen,
denk ik dat de dtsknrrunane van erdspanën-
ten en ...an hun familie v eet groter Is. Ik
weet niet ol ze in de mode zijn, maar popu-
lair zijn ze toch nog altijd niet .•
Veto: Als buddy bij The Pounáetion ondutekrn
jt een kiJmra/a waardoor jt jt verbindt tot gt-
IleÎmllOuding, en /{J[ het niet aktief handelm op
het vlak van zelfmoord, eutanasie en Jeksuafittit.
Luc: «Dat lijkt me normaal, anders ver val
je In strafbare fdten. Het gebeurt wel eens
dat buddy's verliefd worden op patiënten,
ol omgekeerd. Dan moet je samen de be-
slissing nemen of je ermee doorgaaf of niet.
Je moet al§ buddy zelf je grenzen stellen en
ervoor oppassen dat de patiënt niet te af-
hankelijk wordt van jou, of jij van hem.
Dat is niet de bedoeling en hel verhinden
ook dat je: je werk goed doet. Maar meestat
loopt dat wel los .•

Moeilijk

Veto: IJ" op daf vlak wel kiJmTafe vanuit Tht
Faundan·onl,..
Luc: .Ze grijpen niet in; ze laten de relatie
zich ontwikkelen, luisteren naar je proble-
men, ge rv en raad als het nodig is. Buddy's
komen om de drie weken samen in een
Intervtsfcgrcep onder begeleldlng ven een
psychologe en een maatschappelijk werker.
Daar kunnen ze hun verhaal doen en zulke
dingen evemueet bespreken. Ik had zelf
een patiënt die eutanasie wou, maar hij
kon daar gelukkig op een open manier over

epreten met zijn hulsarts en met zijn part-
ner. Dal praten heeft ook gemaakt dat de
eutanasie dan uiteindelijk toch niet meer zo
nodig was.»
Veto: Is h~t etn tware schok wanH«r de patir'"
sUrft?
Luc: "Mijn eerste begeleiding was een man
...an 53, v eet ouder dan ik dus, en hij stond
totaal alleen. We zaten qua jmeressesfcer
nlel echt op dezelfde golflengte en het was
ook mijn eerste begeleiding. hel was alle-
maal een beetje zoeken. Het was een IrOiS
iemand, wou niet al teveellaten merken.
M..ar het was dus wel een grote schok,

2 3 4

hoewel je het ...erwachr. Mijn tweede be-
geleiding was Iemand van mijn leeftijd,
waarmee ik wel een heel sterke band had.
In zo'n relatie sten dal probleem van gren-
zen trekken en dergelijke zich niet. Ik was
er niet bij toen hij sllerf, ik vernam het de
...otgende morgen pas, en toen heb ik wel
een hele ochtend geweend. Ik heb het er
een week of twee moellljk mee gehad. 't Is
een rouwproces dat je moet doonnaken, en
daarbij is de lnn-rvisiegroep en de steun van
de andere buddy'S die hetzelfde hebben
meegemaakt, heel belangrijk .•
VelO: In Nederland was" een buddy d~ volle-
di!Jsolidair IWU tijn 111<ttijn patiinten m tieh
dotl~t heeft laten INrmetUII. Kan fr dal
be1Jrijptn?
Luc _Eerlijk gelegd nier. Misschien dat die
man in een homolJlilieu zat waar besmet-
ting aan de orde V)tn de dag is en dal hij er
zo roe gekomen is. 'Je moet het uil je hoofd
kunnen zenen. En dal lukt wel. We zijn cr
ook ~I..~n acht U42rper dag mee bezig. Als
minimum wordt een achttal uur per week
vooropgesteld. Maar dátjs natuurlijk alle-
maal heel afhankelijk ...au de situatie van
de patiënt. Jc moet ook op lijd stoppen
denk ik. Er zijn er niet vee! die heellang
blij ...en .•
Veto: Htb jt" naar aaH~"dins van jt begelei-
dm!Je1Iooit bij rti/~tQan Wdt jt ulfZbU dDm als
~ bn"'tf ZbUTflkm?
Luc: -Nee. Ik denk niet dal het mogdiJk Is
orn je In te beelden wat het is. Je ziet na-
luurlijk wel wal hel is, en je maakt het lOl

op zekere hoogte met', maar het blijft
obser veren va n buitenaf. Aids is op dat vIak
öek een smerige ziekte, je weet nooit wat
er gaat nu predes gaat gebeuren. Ik denk
niet dat je kunt weten wat het is als je het

nict meemaakr.» ....
Veto: Waf zou je dom als je merkt daf tf'1I

patiënt gim rekeHÎHghoudt mrt het feif dar hIJ
of zij INsmttlelijk is rn dus een riJikiJ vorm[ l'tJOr
anderen in bl}l'OoTbeeldZIjn of haar uksuele
a"'!JflHS?
Luc: _Ik zou hem ermee konfronteren en
hem proberen te u vcrtufgen. Meer kan je
in Icne niet doen, Je meet wel weten da ,
patiënten pa~ begeleid worden als ze echt
ziek 7ijn. Wl' begeleiden geen seropositie-
ven, anders heb je: wel duizend buddy's
nodig .•
vete: Je /aalS/( btgtltidin!J is g«indi!Jd iH
upt~",btr. Ga jt er nos een dom?
Luc: «Ja ik denk het wd. Hel is ("10kiets
waar je beter in wordt naarmate je het
meer doet denk ik. Maar het mag natuur-
lijk ook geen routine worden .•

Alexander wupas.
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geraakt. hoe kwaad zou je op jezelf zijn",
dan blijkt dit wel een invloed te hebben op
het gedrag."

Het derde luik van het onderzoek
draait rond het veardjghetdsgevcel of
"uhvoerbaarheldsverwachttng" van kon-
doomgebruik. Als mensen denken dal ze
niet in staat zijn een kondoom gebruiken,
dan zullen ze ook de moeite niet doen om
het te proberen. Jo Baele ging na welke
komponenten van het vaardigheidsgevoel
het belangrijkste waren. Zo onderzocht ze
onder andere of mensen dachten dat ze het
kondoom we] aan zouden krijgen, of ze
zouden durven gaan kopen, dat ze de ero-
tische sfeer niet zouden verpesten of dat ze
asseniel genoeg zouden rijn om kondoom-
gebruik te eisen.

katolieke nel, waar de seksualiteu nog te
vaak benaderd wordt aan de hand van
abstrakte waarden en deugden, maar ook
in het gemeenschapsonderwijs, waar ook
geen plaats is voor dergelijke gevoelakwest-
les omdat alles er nog te veel in termen van
redelijkheid gezien wordt.'

Onderzoek rond aids in Psychologie

Waarom zet ik hem op?
(Ü)

et alle media-aandacht voor de
resultaten van het aidsonder-
zoek aan het Rega-instituut,

zou men wel eens durven vergeten dat
er aan de KU Leuven nog liP andere
domeinen rond aids gewerkt wordt.
Zo wordt er op de fakulteit Psycholo-
gie al een aantal jaren onderzoek
gedaan rond kondoomgebruik en
veilig vrijen. Hd onderzoek naar
gedragsdeterminanten bij veilig vrijen
is vrijwel uniek in Europa en heeft al
een aantal markante resultaten
opgeleverd. Nu duigt het projekt in
het water te vallen omdat de subsidies
van de Vlaamse Regering ten einde
lopen.

genaamd weinig nut meer hebben. Uit
eksperlmemen bleek dat er vooral gezocht
moet worden naar een manier om kon-
dooms in een aangename en plezante sfeer
aan de man te kunnen brengen, door
bijvoorbeeld een spelletje te spelen waar
met assodeues gewerkt wordt. Voor verder
onderzoek hierrond blijken er voorlopig
geen middelen.

Respons

volgens Baele is er nog veel werk aan
de winkel in hel onderwijs. "ln sommige
scholen wordt nog altijd heel konservatief
gereageerd op alles wat mei seksualiteit te
maken heeft. Als ik een verslag over een
onderzoek opstuur naar een school, dan
hoor ik daar later niets meer van. Mijn
rappon wordt gewoon ergens in een lade
gestopt. -

Bij het I~AC,het Vlaamse
Aidskoördina"~t, klaagt men al een tijdje
over het gebrek aan wetenschappelijke
achtergrond van de preventiewerkers. Het
onderzoek ~Innen Psychologie heeft naar
het preventiewerk toe wel enkel markante
aspekt en aan het ürhr gebracht. Er worden
lezingen gehouden èn èr is een rappon
verschenen dat ook naar de mensen op het
terrein gericht is en dal blijkbaar wel
gelezen wordt. Verder onderzoek Is echter
onontbeerlijk om duidelijker konklusies Ie
kunnen maken. Het geld ervoor zal er
hoogstwaarschijnlijk niet komen. Hel
Impulsprogramma van de Vlaamse
Regering. waarbinnen hel onderzoek lOt
stand is gekomen, loopt namelijk op zijn
einde, Jo Baele: "Omdat dit onderzoek
uniek is. zijn we ongeveer vanaf nul
moeten beginnen. Op drie o:r vier jaar tijd
kun je heus niet zoveel doen." Ol zoals An
victoire het uitdrukt: -xrs je doktoreen,_,
werk je in de eerste plaats voor je promo-
tor, nlet voor de Vlaamse aldsorganlsatles."

Henk rxheedene

Risiko

TechniekEen tweede pijler van het onderzoeks-
projekt draalt rond rislkopersepde. Als men
personen vraagt hoeveel risiko ze zelf lopen
om besmet te worden, in vergelijking met
hun sekse- en leeftijdgenoten, dan voelt
nagenoeg iedereen zich veiliger dan zijn
omgeving. "Als men vanuit het gezonde
boerenverstand redeneert, dan zou men
zeggen dat mensen slechts jen aan hun
gedrag zullen veranderen als ze werkelijk
inzien dat ze gevaar IOI)Cn.Aangezien
iedereen zich veiliger voelt dan de rL'St,'ZOU
Cr dus niemand zijn gedrag veranderen." zo
zegt onderzoekster An vlctolrc. -uu onder-
zoeken bleek echter dat dil gezond verstand
in dil geval niet opgaat, en dat rislkoper-
septte dus niet altijd een rechtstreeks
verband met gedrag heeft."

Verder onderzoek wees uit dat het
inderdaad niet helpt om een vinger op te
steken om op de gevaren van aids te
wijzen. -Als men «hier begint te 'pushen',
en vragen stelt in de zin van "hoe zou je je
voelen als blijkt dat je mei een besmette
partner gevrijd' hebt" ol -stet dat je besmet

Jo Baele: 'De resultaten van het onder-
zoek waren op bepaalde punten nogal
klicheebevestlgend. - Zo bleek dat jongens
zich op technisch vlak beter voelen dan
meisjes, dal leerlingen van hel technisch
onderwijs denken dat ze meer durven dan
leerlingen van het algemeen sekundafr
onderwijs of dat meisjes denken dat ze
meer kontrole Over hun gevoelens hebben
dan jongens.

Uiteindelijk bleken twee Iaktoren in
sterke mate bepalend te zijn voor hel
vaardlghetdsgevoel: kontrole over de eigen
gevoelens en assernvttett. Mensen die
denken dat ze hun gevoelens in voldoende
mete'ee baas kunnen en dat ze assenïet
genoeg zijn, denken ook hel meest dat ze
in staat zullen zijn een kondoom te
gebruiken,

"Een grote taak voor de sensibilisering
ligt dus in het leren omgaan met gevoelens.
En dat is absoluut niet gemakkelijk, zeker
nret in het onderwijs. Niet alleen in hel

Grondslag van het onderzoek binnen
gezondhetdspsvchoïogre is het uitklaren van
gedragsdetermjnanren. Eenvoudig gezegd
korru het erop neer dat men laktoren zoekt
die het gedrag van proefpersonen kunnen
voorspellen en in het beste geval ook kun-
nen verklaren. Bij hé! begin van het onder-
zoek. waarin drie doctorandi betrokken
zijn, bleek dat er enkel maar beschrijvende
onderzoeken bestonden, die het wel over
het rtslko-vrijgedrag van mensen hadden.
maar nooit over het waarom van dat vrüëe-
drag.

Affektief

Een eerste onderzoekster, Rein de Wit,
hield zich bezig met de houding tegenover
kondooms en kondoomgebruik. Het bleek
namelijk dat mensen heel positief reageer-
den als men ze ondervroeg over kondooms.
Over het algemeen vinden mensen blijk.
baar dat kondooms een goede bescherming
bieden tegen.aids en dus bespreekbaar
moeten zijn tI'! een relatie. Maar als men
resten mwoerëe naar de werkelijke ilffek-
(leve reektres over kondoomgebrulk, dan
draaiden de Lolken heel anders uit. Met
andere woorden, mensen mogen dan wel
beweren dat ze p,usitief tegenover ken-
docmgcbrufk staan, in de grond is hun
houding nog altijd negatief. De talrijke
kondoomkampagnes bleken dus uiteinde-
lijk vrij weinig împakt te hebben op hel
vrijgedrag.

volgens de Wil zou dit nog altijd een
gevolg kunnen zijn van het feit dat aids
veel te veel in een negatief daglicht gesteld
is. -tn de beginjaren van de informatie-
spreiding rond de ziekte heeft er een echie
kondlrlonering plaatsgevonden: aids werd
geassocieerd met homoseksualften. met
drugs en met dood. Als er op scholen over
aids gesproken werd, gebeurde dal in een
sfeer van: 'Nu gaan we het over iets heel
ernstig hebben."

verder onderzoek moest dan uitwijzen
hoe er iets aan die evaluatieve komponent
kon veranderd worden. Kampagnes die en-
kei rond informatie werken, kunnen hoe-

HIV en onredelijk gedra!} •

De angst is de moeder van de gedachte
ieptepsychoioqische en psychia-

~ trische aspekten van het HIV-
~ virus krijgen weinig media-
aandacht maar zijn daarom nog niet
minder belangnïk. Besmetting kan
via aantasting van het centraal
zenuwstelsel tot irrationeel gedrag
leiden bij patiënten. Maar ook hulp-
verlening, preventie en publieke
opinie reageren soms meer uit angst
dan uit beredeneerde strategie. Pîet
Nijs, psychiater-seksuoloog en direk-
leur van het Instituut voor Familiale
en Seksuologische Wetenschappen,
brengt in "'Man en V,.ouw schiep Hij
hen ...... in een hoofdstuk over aids één
en ander samen.

opnieuw bovendrijven. Het risiko op zelf-
moord stijgt. Wanneer iemand rondloopt
met wraakgevoelens, ol weigen Ie erken-
nen dat hij of zijn besmettelijk is, en vier-
kant zijn voeten veegt aan de regels van
safe-sex, stijgt ook het risiko op moord-
zucht.

Maar het zijn niet alleen besmette per-
sonen die zich in konfrontatie met het virus
op een weinig rationele manier gedragen.
De ziekte heeft de angstgevoelens bij de
publieke opinie doen stijgen en-de toïeren-
tie tegenover reeds gestigmatiseerde risiko··
groepen (homoseksuelen, Afrikanen.
druggebruikers) doen dalen. De eerste
naam die hel virus kreeg was niet Aids
maar WOG. wrerh of God. Hel Is verkeerd
te denken dal het hier om dat deel van de
publieke opinie gaat dat slecht geïntor-
meerd Is. Ook hulpverleners die dagdijks
met de problematiek bezig zijn krIjgen het
soms wel eens moeilijk. Tegen beter weten
in blijft de besmenlngsangsu gevoelens van
onmacht leiden soms tot een Pater
Damiaart-kornplex waarbij ze zich op een
totale, grenzeloze en onberedeneerde
manier gaan inzetten voor patiënten, met
alle sociale en psychosociale gevolgen
vandien.

Maar al gauw bleek dal men langs het
verstand steehts de halve mens aansprak. Je
hoert trouwens niet besmet te zijn om je
gezond verstane ill en toe te verliezen.

Dat een seropositieve bij het vernemen
van de diagnose wat uit zijn normale doen
is en dat hij de ziekte en al wat ermee
samenhangt soms moeilijk kan dragen.
hoeft geen betoog. De psychosociale stress
en de praktische moeilijkheden die hij ol zij
ondervindt zijn enorm en verdienen
begeleiding. Soms is er ook meer aan de
hand. Aids is een neurorrcop virus dat in
'ongeveer tachtig procent van de gevallen
het centrale zenuwstelsel aantast, wal tot
gedragsveranderingen kan leiden nog voor
de besmetting is vastgesteld.

Wraak
Het lijkt erop dat aidsbestrijders sterk over-
tuigd zijn van de redelijkheid van de
mannen en vrouwen. 'Met een kundoorn
kan je niet besmet raken', die informatie
moest volstaan om de epidemie te stoppen.

Dat wil niet zeggen dat de meeste
seroposltleven ontoerekeningsvatbaar zijn
van besmetting tot overlijden: intreden en
intensiteit van de effekien is zeer variabel.
Eventuele gedragsverandertngen worden
ondergebracht onder de zogenaamde drie
D's: depressie. delirium (akute verwarring)
en dental (ontkenning). Zoals bij alle
psychologische veranderingen die te wijten
vjn aan organische defekten zijn ze grillig
en variabel: ze verschijnen en verdwijnen
plots en onregelmatig. Konkreet voelt de
persoon zich moe en moedeloos, passief.
ongeîmeresseerd. traag en slaperig. en heeft
hij geheugen- en koncemrauesroomtssen.
Soms heeft hij ook last van verwardheid of
bewustzijnveranderingen waarin hiJ lijkt Ie
dromen mei rijn ogen open. Persoonlijk-
heidsveranderingen zijn altijd weinig opval-
lend: men lijkt wat slordiger of nonchalan-
ter. De diagnose is moeilijk te stellen en
behandeling laat soms te wensen over.

Dat alles maakt het er voor hel slacht-
offer niet makkelijker op om alles wat op
hem afkomt na de diagnose te verwerken.
Oude konflikten rond zelfaanvaarding.
seksuele identiteit en relaties komen

Lustgedrag

Piet Nijs is psychiater-seksuoloog en
direkteur van het Instituut voor Familiale
en seksuologische Wetenschappen van de
KV Leuven. In zijn ogen wordt de bestrij-
ding van het virus beheerst door een vaak
kontraprcduktleve angst. Mensen zijn bang.
nret alleen voor besmetting. maar nok voor
zingeving. lustbeleving en de toekomst .

• Als het grote geld naar de harde in
plaats van naar de zachte sektor gaat. dan is
het omdat de maaISchappij bang is en men
verwacht van de wetenschap bijna hetzelf-
de als van een toverdokter. een middeltje.
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Damiaan in de twintigste eeuw

"Ik denk niet aan Rome als ik
mensen omga"

~ laatsle "ïd staat aids voort-
~ durend in de ~lan9stel1in9:
~ nieuWt: we.tenschappdijkL
ontdekkingen, (het gebrek aan) subsi-
dies. mediakampognes, ... Mt"tI zou
haast vergelen dat er achter t:h noe-
mer 'aids' nog personetJ en persoon-
lijkL drama's schuilga/Hf. Wûn;gen
welen dan ook dat Leuven sinds
enkele jaren een HIV-integratie-
centrum heeft. een bescheiden poging
om serapositieven en aidspatiënten bij
te slaan en op te vangen.

zo'n zes jaar geleden ontstond dit HIV-Inte-
gratiecernrum vanult de Sim-Mlchicb·
parochie. De paters van de Heilige Hanen
- beier bekend als paters Pikpusscn -
besloten in de lijn van pater Damlaan een
plaalS op Ic richten waar seroposmeven
zich thuis konden voelen. Bezieler van dil
projekt was pater Paul Aens. die na tauoze
omzwervingen in het buitenland uttetnde-
lijk terug in teeven terecht kwam, en ook
hier zich wou inzetten voor seropcsmeveo.
Dh hield verschillende zaken in: wekelijkse
samenkomsten in het Sini-Michiebcemrum
en her In gebruik nemen van een huis waar
virusdragers voor konere ol langere tijd
konden samenwonen. De samenkomsten
stonden open voor Iedereen die zich op de
een of andere manier betrokken voelde bij
aids. De bedoeling was om een thuis, een
rustplaats voor patfënren en hun familie en
vrienden in te lichten en tegelljkertijd de
kornakren lussen sercposnteven en njet-
seroposuleven te bevorderen. Het adres van
hel woonhuis echter was enkel bekend aan

de bewoners en vrijwilligers, deels om de
privacy van de bewoners te beschermen en
deels om negatieve reakrtes van de benen-
wereld te voorkomen.

Vrijwilligers

Nu, een aantal Jaar later, liggen de
gespreksavonden lijdelijk StU,wegens
gebrek aan belangctelllng en ook door het
overlijden van mensen die aktie! betrokken
waren. Het opvanghuis is er echter nog
steeds, en inmiddels is er al een tweede
bijgekomen. Aan verder uitbreiden denkt
men voorlopig niet. cmöar men dan de
zaken prcressrcoeet moel gaan aanpakken.
Voorlopig rekent men nog op de goede wil
van de vrijwilligers, die kleine hulshoude
lijke taken opknappen en die er verder
gewoon proberen te lJjn voor de bewoners.
Ook op ünanoeel gebied houdt men het
kleinschalig; alhoewel er ondertussen een
vzw ts opgericht. neemt men nlët ded aan
'de race voor subsidies', maar hangt men
volledig af van schenkingen van prtvee-
personen of -instelllngen en religieuze
gemeenschappen, zelfs van bulten Belglê.
Dit heelt natuurlijk enkele gevolgen. Zo
worden de hulzen gehuurd en kan men
zelfs niet overwegen om ze aan te kopen,
wegens - alweer - gebrek aan financiële
middelen en Infrasuukruur, Verder Is het
onmogelijk om op een professionele manier
virusdrilgers te bëgetelden en mensen In
dienst te nemen en op te leiden. Dit houdt
ook in dat men geen zwaar zieken kan
opnemen in de nufzen. en dal men 'pro-
bleemgevallen', zoals drugsverslaafden,
probeert door te verwijzen. De bedoeling Is

et
enkel om van de geboden tnfrasrrukruur
het beste Ie maken, zonder hulsregels en
verplichlingen. gewoon een groep mensen
die zo normaal mogelijk proberen (samen I
te leven.

Ved van de vrijwilligers die meehelpen
in de hulzen zijn kloosterzusters. Een van
deze zusters vertelt anoniem haar verhaal.
Heel haar leven was ze verpleegster, en
nadal ze op rust gesteld was, wou ze haar
tijd toch nog nuttig besreden. De keuze om
die lijd aan seroposmeven en aldspattënten
te besteden was heel bewust. zo blijkt. Haar
moeder overleed toert ze twee jaar was,
maar gelukkig had ze een bijzondere vader,
die altijd aandacht had voor mensen die
opzij gezet werden, die In de marge leef-
den. Dit is haar steeds bijgebleven, en toen
ze [aren geleden op televisie een uitzending
zag over het buddysysteem van de pounda-
tion. wist ze het. Ze wou buddy worden.
Dit was echter niet zo eenvoudig als het
leek. Ze belde het reletoonnummer van de
Foundation, en men beloofde haar binnen
twee maanden, wanneer de volgende oplei-
ding zou beginnen, terug te bellen. Toen ze
na drie maanden nog niets gehoord had,
besloot ze zelf kontakt op te nemen. AJ
gauw bleek dat men haar wou weigeren
juist omdat ze zuster was, en men autnrna-
üsch aannam dal een zuster homoseksualt-
telt loch niet zou aanvaarden. Hel oructëre
kerkelijke standpunt speelde haar dus par-
ten. "Maar", vtndt ze. "ik ben toch ook de
kerk 7". Uiteindelijk mocht ze dan toch
deelnemen aan de opleiding en nu is ze al
zo'n acht jaar buddy, alhoewel momenteel
niet aktief. Heel toevallig is ze dan terecht
gekomen bij peter ëerts. namelijk via L"Cn

Angst de waarheid? Wam de waarheid llgt, ver-
geel dal niet, ze staal niet, ze zil niet aan de
toog Ie zeveren. ze ligt, In bed of ergens
anders, daar waar men Iisiko loopt. Men
legt In dat verband veel narvnen aan de
dag. Wat voor zin heelt het gratis ken-
dooms uit te delen op een festival waar een
hamburger tweehonderd frank kost?_

Spookrijden

-Bovendlen zijn die kempagnes alle
vaak destruktief voor het intieme, voor hel
erotische. Het moet allemaal speets en grap-
pig. men denkt daarmee een gedrag te
veranderen maar ondertussen banallseen
men het seksuele, reduceert men de beo
tekeors ervan 101de afmetingen van een
opgerold kondoom. Dat Is een ramp. Men
lacht er mee omdat men niet durft dieper
ingaan op de zaken .•

.Men mag ook niet vergeten dal er bij
kondoomgebruik faktoren meespelen die
niet worden betnvlced door normatleve of

sensibiliserende kampegnes. Het zou me
niet verbazen dat mensen die geen kon-
doom willen gebruiken een slechte lust-
opvoeding hebben gekregen, dat ze geremd
ziJn, negatie! staan tegenover hun lichaam
en het genitale. Effidënt kondoomgebruik
wordt dan moeilijk. want veel mensen
zitten nog steeds onderhuids met tets dal
lijkt op aanrakingsprcblemen of mastur-
barieangsten , Oude angst in nieuwe zak-
ken, zeg maar. Men denkt dat dal samen
met de kerkelijkheid is verdwenen, maar zo
eenvoudig is hel niet. Onbewust leven er
nog schuldgevoelens en angst voor straf. En
de straf voor masturbarie is kastrane: men
is bang om de penis eraf te rukken cl
leven sappen te verliezen. Andere mensen
die niet bereikt worden, hebben dan weer
een gemaskeerde depressie. Ze hebben geen
toekomst of een heel onzekere en zoeken
de spanning op. Zonder kondoorn vrijen
heeft dan zoiets als klaverbladracen of
spookrijden.»

Alexander WUpas

De familir Phitemon Meiresonne beraadt =ich over 'de zaak' vader, Een bijeenkomst die
tot in de tate uurtjes uitloopt en .....aarop enkele delicate agendapunten worden aangesneden ...
Tekst, regie en vormgeving: Eric De Volder
Volgens HURO Mattlujsen "Hel toneelstuk van 1994!" (HI1l110)

Schouwburg, dinsdag 5 december 1995 om 20.00 u.

Jongen van de Wille Raven die haar een
brief schreef over zijn projekt. Zij benader-
de dan Paul Aens. die op zoek was naar
mensen uit Leuven en omstreken, en zo Is
ze dus al van In het begin betrokken bij de
huizen.

Gemakkelijk is het zeker niet. "Je
bouwt een heel intense relatie op met die
mensen, en als ze dan overlijden, is dat
heel pijnlijk. Maar aan de andere kant, als
je niet kan meeleven, dan hoef Je het niet
Ie doen. En naluurlijk beleef Je ook heel
rft'ooie momenten: samen op reis gaan. van
de natuur genieten, op bedevaan gaan ...
Velen vinden ook hun geloof terug. Zl' zijn
wel gelovtg opgevoed, maar in hun jeugd is
dit aspekt verloren gegaan. Later, naar de
dood toe, nemen ze dil terug op en zoeken
ze naar aanvaarding. Samen bidden ze dan,
en vaak vragen 1-1" haar om bij hun sterf-
bed, als ze hel t~Jfniet meer kunnen, voor
hen te bidden.

Momenteel werken ai de bewoners, of
zijn ze werk~kend. Het huishouden kun-
nen ze dan ook zelf doen, vindt ze. Als er
iemand in het ziekenhtIls ligt. dan doet ze
wel de was en strijk. Eiieii1ijk bestaat haar
taak vooral uh luisteren. en er zijn als het
moeilijk gaal, zoals meegaan op kensenene
met mensen die juist gehoord hebben dal
ze seropositief zijn. Ze probeert te Zien waar
het nodig Is, en zich terug te trekken als het
niet nodig is, het zijn tensjoue volwassen
mensen.

Parachute
Hel feit dat er meer openlijk over aids

en homoseksualiteit gepraat w6rdt, vindt ze
een goede zaak. Ze merkt zelf ook dat aids
meer en meer aanvaard wordt. als Iemand .....
verliefd wordt bijvoorbeeld. en uiteindelijk
verrelt aan zijn vriend dal hij seropositief is,
reageert men renmrnue al niet meer zo
bevreesd. 011 wil echter niet zeggen dat ze
de overheldskampagnes zo geslaagd vindt.
Ze vindt de."kampegnes nogal vergezocht. "
en vreest dal mensen na een tijd er genoeg \~
van gaan hebben. Hel gaat Ie veel enkel ..
over materiële zaken, over kondoom-
gebruik en zorgen dat je niet besmet
geraakt. Het zou beter zijn om de jeugd op
hun nivo aan te spreken en klare laai te
gebruiken,..meer te praten ever de gevol-
gen, over wat je meerneekt als seropositieve
mens. Persoonlijk kontakt met jemand dil'
seropositief is en daarover verten in scholen
Is dan ook veel ettekrfever volgens haar. De
meeste virusdragers hebben daar ecmcr
geen boodschap aan. ze willen gewoon de
maanden of jaren die hun nog resten zo
'normaal' mogelijk doorbrengen. zonder
voortdurend bestempeld te worden als
'aldslijdl·r'. De voortdurende kontmmatfe
met hijgende parachutespringers en 'zet 'm
op'<slogans is voor hun dan ook niet
gemakkelijk. Zij willen genieten van elke
dag die Zt' hebben, en steeds weer met hun
neus op de feiten gedrukt worden is pljn-
liJk.

En de ZUSIer? Zij kiest voor mensen, en
dan vooral voor homoseksuelen. omdat die
het nog steeds moeilijker hebben.

Sabine Lefever

CULTUREEL
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Schouwburg: Bondgenotenlaan 2 t
Reservatie: 016/222.113

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN
~
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Maar angst Is altijd een slechte motivatie.
Men zoekt naar technische cplosslngen en
gaat onderrussen de zinvraag uit de weg.
Aids is een gedragsvtrus: je wordt besmet
door op een onverantwoorde manier om Ie
gaan met seksuele of andere lusten. Dus is
mijn stelling duidelijk: het volstaat hel
menselijk lustgedrag Ie veranderen en het
probleem Is opgelost. De besmening wordt
niet meer doorgegeven en de besmenlngs-
haarden, die Sterven wel vanzelf uit, bij
wijze van spreken .•

«Preventie alleen door kampagnes
heeft wetnrg zin, hoeveel goedmenende
mensen daar ook aan meewerken. Zo'n
gedragsverandertng komt er enkel door een
individueel begeleid leerproces, anders blijft
het beperkt tot sensibiliseren. En waar ligt

NACHTELUK SYMPOSIUM
Toneelgroep Ceremonia

100jaar film
VISAGES D'ENF ANTS
Dirk Brossé

Naar aanleiding van 100 jaar film componeerde Dirk Brossé muziek bij de 70 jaar
oude film "Visages d'enfants" (/925) van de Belgische cineast Jacques Feyder.
Live-muziekuitvoering meI originele pancartes.
Niet te missen voor film- noch muziekliefhebbers!
Schouwburg, maandag 11 december 1995 om 20 U.

•
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Melanie en Townes Van Zandt op het Ladeuzeplein

Heterogene brok lolk
On het kader van de aidsweek

van Medica is u df!Zf! week
maandag UI dinsdag een folk-

[esüvat op hef LadeuZl7Jlein. een hed
sC4/a folkgroepen moet de tent vol
studenten lokken en geld in de lade
van het Rega-jnstituut brengen, Ik
onderzoeksinstelling van d(' KV uu-
ven waar naar geneesmiddelen voor
aids gezocht wordt. De loppers zijn
Townes Van Zandt en Mdanie. Maar
een aantal kleinere namen op de af-
fiel,e zouden wel eens de smaakma-
kers lIon hel festival kunnen worden.

voor de programmatic van hel Iesuva! werd
samengewerkt met mensen van hel
uranourer totkresuval. En dol! is ook Ie zien,
vele groepen waren eerder al in hel verre
wesr-vïaanderen Ie bewonderen. Blijft de
vraag of deze heterogene brok luik in
Leuven een groot publiek op de been kan
brengen. Kaarren zijn wel nlet erg duur
maar kunnen enkel gekodu worden voor
de twee dagen samen. Dh maakt hel er
vuur mensen die vooral In één naam getn-
reresseerd zIjn rekel nlet aanlrekkelijker op.

Set

De eerste avond Slaat de folkrock cen-
traal. Hel stenschot wordt gegeven met hel
Belgische vlettal Hum. ZIJ brengen -rocklng
folk', wals ze het 'lCJf noemen, met knip-
utJ&i~ naar 'rnc Javhawks én Ndl voung.
Intussen zijn ze bezig met de opname van
hun tweede cd, opnieuw met de mede-
werking van Pat riek Rigucllc. 'tweede groep
die avond is Hig Jlg. een ürnse groep om.
Slaan uil de resten van The Oarely wcrks.
Spilfiguren van de groep zijn Chris Thurnp-
son op OOnJu, en Sarah AlIt'11up dwarslluh.
Ze worden bijgestaan door The Grouve

Dept en brengen een swingende set die
zowet uadnjone!e reels als zuiders genme
deunen beval.

Ook uit Engeland komen x-rassa. De-
ze zevenkoppige band wordt soms vergele-
.. ken met ropfolkgroepen als The Oyster
Band en The Levcüers. HUil repertoire is
(··t"11mengeling van snjren. van uads over
ballads 101 rock en zelfs dub en schijnt een
vuurtdurende gedrevenheld en speelplezier
te garanderen.

Afsluiter up maandag is 'rownes Van
Zandt. De legendarische countryblues-
zanger is ruim vijfentwintig jaar aktief en
na een somben- periode lijkt de man sedert
enkele Jaren stilaan terug te komen .. Zijn
optreden in Brussel van vorige maand
toonde hem van twee kanten ..Het ene
moment heel sterk en het andere praktisch
cnbesraande ..De finger-pickin' blues van

'we motten ~IS dom of ~/ is te laat'

Gevarieerd benefietkonsert in Brabanthallen

Muziek verzacht de zeden
Ga Medica's tweedaag~ konsen

op het Ladeuz.eplein is tk
aidsweek nog niet afgelopen

wat muzikaal volksvermaak betreft.
Op woensdag vindt in de Brabantlral
namelijk een groots benefteikonsert
plaats. Een dertiental groepen of solis-
ten van de meest diverse pluimage
komen hun kunnen tonen, allemaal
ten voordele va" het aidsonderzoek
aan het Leuvense Rega·jns"-tuut.
Waar Medica veel moeite dOf!t om de
mensen te i"formere1l en Ie sensibiti-
seren, is het de orqanisatoren van dit
konsert vooral te doen om een zo hoog
mogelijke opbn"gsi voor het goede
doel.

Toch is ook heel wat aandacht besteed aan
de inhoud en het kensept van de avond.
Ht1 gebeuren wordt gekenmerkt duor een
grote diversiteit In de groepen, en een elgc-
naardlge volgorde van de optredens .. Ik
denjen optredens bestaan zeer uneen-
lopende muzikale genres - van klassiek
over volksmuziek lOt jazz. chanson en pop
- maar lijken in een willekeurige volgorde
geprogrammeerd. Volgens Inntatlefnemer
en koördinator Gilbert HUYDcns Is dat een-
rer niet roevalllg: "Aan de ene kant opdat er
voor ieder wal wils zou zijn. Bepaalde men-
sen houden meer van jazz. anderen va n
klassiek. Aan de andere kant drukt hel ook
een pluralistische visie uit. De mensen die
niet houden van volksmuziek zullen toch
moeten blijven zuren als 't Kliekske speelt.
en wachten lOl er Ît'IS kermt dat ze liever
horen, Een oefening in respekt.'

Het koesen. tegelijk ouk sluitstuk van
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de aidsweek. wordt georganiseerd door het
stadsbestuur, de universtten, de alumni en
de provincie Vlaams-Brabant. Hel doel dat
de nrganisatnren van hel konsen zich
gesteld hebben is, zoals gezegd, zoveel
mogelijk winst te maken. De Brabamhal.
waar het heil! gebeuren plaatsvindt, moet
alvast niet betaald worden: kado'tje van de
stad Leuven ..De kaarten verkoop verioopi
ook erg vlut, Het streefdoel van twee-
duizend verkochte plaatsen was vorige
vrijdag al bereikt, en hel ziel er naar ult dal
alle andere plaatsen ook nog aan de man
gebracht zullen worden. acvendren spelen
ui zingen alle deelnemende artlesten voor
niets. De enige die wat ruel in het eten
kornr strooien is Sabam. de auteursrechten-
vereniging. die wat tarieven betreft helaas
geen onderscheid maakt tussen een konsen
voor hel goede doel, en één waar hel goede
doel de porternonnee van de organisatoren
is.

Orfeo

De optredens zijn neljes verdeeld over
de verschillende genres. Vonr de klassieke
noot wordt gezorgd dOOTEnsemble rtace-
volc, Capilla nernenca en hel Culleglum
Instrumentale Brugense. Wat pop en mek
betreft zullen Soulststcr. The scaos en de
Leuvense groep The Same hun beste been-
Ije voorzeilen. Voor gesvnkopeerde klanken
en tegendraadse ritmes zullen 'rhe Del
serro-vaganee Group en het septet van Jan
Muês Instaan. De volksmuzjkemen van
'I Kllekske en hel arabents volksorkest
spelen ook ren dans. en tenslotte zijn cr
nog de solisten: Roben Groslot op piano.
Lt'na Lonlt'ns op stem en Jan De Wilde tM.k.

Lighmtn" Hopkins co Muddy wasers In-
spireerden Van Zandt vuur songs vul sman
en weemoed.

Een hoogtepunt uit zijn carrière is
'Ra in On A Conga Drum/Live In Bertln',
waar hij in goede doen zijn songs met shon
srortcs arwtssen. Ook zijn meest recente cd
'No Decper Bluë' getuigt van vakmanschap.
Verslaafd aan gokken en verliefd op de IIl'S,

deelt hij het podium mei zijn cfbson. Met
zijn sobere gilaarspel en veneistijl streen hij
bij elk optreden naar intimiten. Hopelijk
gaat dit' tnumnen niet verloren in de ijle
ruimte van een grote tent.

Vooruit
De link met de tweede avond wordt

maandagnacht gemaakt in A1ma 2 met een
Iolkhappenlng, voorafgegaan door een op-
treden van No Mafianas, een gelegenhetds-
groep mei muzikanten van Gorki, Milk The
Bishop en The Pink Flowers. Zij brengen
opzwepende cajun & zydeco.

De dinsdagavond wordt geopend met
P'lil Mee. Dikke Neck. Dil trio jongens van
twaalf, eenren en veenten jaar brengt tradi-
uonele perkussie uit Mali en cutrmëe ..
Onlangs waren ze nog de revelatie op het
vtoorte-fesuval van de Gentse Vooruit.

Daarna wordt er (veel) plaats gemaakt
vuur Magyar 'rekerözenejcar. Dit Hongaars
draetuerensemble herbergt zeven draaf-
lieren, een sax, klarinet, doedelzak, een
zanger en nog een aantal zangeressen. De
greep wil hun traditionele erfenis overdra-
gen en zijn als dusdanig ook In het bezit
van een heel rijk draailIerarchief .. In de ter-
men van de crgenisatcren beer hel zo:
"Hun volksmuziek herbergt de trOIS van
marsmuziek, het vuur van Dost-Europa en
het rnvsaieke van de Hooglanden."

De Belgische groep waso kan een van
de delikatessen van het programma wor-

Ht'1 kunsen wordt trouwens geepend door
een professioneel trompenerskorps. dat de
'toccata uil Orfco van Monteverdi gaat
spelen.

Moraal

Toch benadrukt Huybens dat het nter
om een Night Of The Proms-Imhatie gaat:
"Hel Is eerder een parade dan een prome-
nade. De muziek op Zich drukt niets uit,
het is de luisteraar die de muziek koppelt
mei zijn gevoelens. We willen hier ledereen
de kans toe geven; vandaar de vele ver-
schillende genres .." En een beetje senslbili-
sering is hem blijkbaar ook niet vreemd:
·Men zegt wel eens dat muzlek de zeden

den. Koen De Cauter is reeds twintig Jaar
aktief bezig mei de groep. Hij ging in de
leer bij verschilende Ilarnencogrootmees-
Iers. Zodoende kwamen bij de Europese
jazz van Waso ook zuiderse Invloeden en
Intussen Is Waso geëvolueerd naar gipsy-
swing. Muzikale duizendpoot Koen De
eauter blijft verbazen onder andere for-
mules: zo zijn er Les PClÎtS Belges met
cemërtne Delasalle en Gadjé waannee hij
ons land vertegenwoordlgde op een tnrer-
nationaal projektfeslival in Polen. Wa§(J
anno 1995 Is Koen De eauter mei zijn twee
zonen Waso t'110.1;0 (gitaar en korurabasj
en Dick Vanderharst op bandoneon. Hun
laatste cd beer 'La Ronde de .rurons' en
voert de luisteraar zowel langs Duke Elllng-
Ion, Georges Brassens of eigen kreanes ..

Na tevergeefse kontakten met BHly
Bragg.. Chr1sty~Moore en Madredeus moes-
ren de organi5fl10ren het uiteindelijk mei
Mdanie doen ais afsluiter vän het festival.
Mt"t"zingen als 'Lay Down [Candles In the
Rain)', 'whSt Have They Donc 'ro my Song
Ma?' of 'Beautltulfeoplc' moelen het grote
pubhek naar de tcnt...!,okken. veelgehoorde
kritiek is dal Mdanj~iaenlijk bekend is
geworden met andermans nummers ..zoals
'Ruby Tut:sday' van de stones en 'Mr Tarn-
bourine Man' van Dylan. Dit jaar speelde ze
nog in Dranouter en kwam ze in de aan-
dacht vanwege haar samenwerking mei
Pop In wonderland voor hel nummer
Bcautilul Pccple ..Dil staat op haar laatste
cd "Old Bltch warnor- die iets boven het
gt"midddde van haar andere platen skoon ..
St.--den een paar jaar laai McJanie zich be-
gelelden door haar dochters. In Leuven
komt daar nog een gitarist en bassist bij die
haar recente nummers en kaskrakers extra
kleur zullen moelen geven. ~ .....

Henk ribeedene
Hans Va.ndelannootte

Kaar/en voor het festival kosten 400 frank en
-zijn in l'OOrwrkocp Ie linden blj Ûlmpus, Stan· "
daard botkhandtl, /)(> Sp"ye. Napoli. Aan de '
de", /maal je 500 frank. Ik Iwartgeld/ vocr de
twtt dagtn samen, f"kl"Sitffolkhappenlng en
nach/oplrtdtn in A/ma 2. [)t rent naar op her
Lade"uplri" en er komt muriek ur"t 'IIanaf
18.00 11.

verzacht. Toch hupen we mei dit konsen
aan het einde van de aidsweek de mensen
nog eens aan het denken Ie zetten over
zeden en moraal. vooral waar het hun
seksueel gedrag benen."

Martljn Graumaru

Htt bentjietkonsn/ is op wornsdag 6 de«mbtr,
in de 8rabanthal i" H~,Il'f. Er is vervoer
voorzien in de I'Drmvan busstn ..dIt om 18..45,
/9.00 en 19./5 u bij hrr station l'trlrtkkm. Ik
kaarten lijn Ir koop in allt Cera-kentoren. bij
De Strukkralll op hel Ladeurepleill, en op de
Orldt Mark/IJ, ofop 32.60.01 en 32.40.02_ Wie
gtld tt\'ttl haft of extra wil steunrn mag 1.000
frank belalrn, maar studenten mogen al binnen
voor J50. Anderen be/a/en 750 [rank:
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Nieuwe dans van Bert Van Gorp in het Stuc

Hel verhaal van Marie
~ et voorbije Klapstukfestival is
"" zo'n lH!etjevoorbij gegaan aan
choreograaf en danser Ber' Van Gorp.
Hij stond niet op de planken en had
Ie weini9 tijd om wel van de
voorstellingente zien ~gens rijn
werk aan 'Combinaison', Van Gorp is
duidelijk trots op zijn "ümwste krea-
tie, die volgens hem Uil nieuw beg;"
betekent.

Het leven knjgt voor de zesendertigjarige
Van Gorp een hcclje meer vastheld na een
rondreizend leven als danser biJ onder
andere Angdika Oei. Alain Platcl en Louis
ZIegIer. ZIJn nfeuwe vzw 'contrecoeur' heeh
Leuven gekozen als uhvalsbasls voor haar
artistieke akuvnenen. Van Gorp heeft
afgelopen zomer dossier na dossier opge-
steld en Ingediend In de hoop erkend Ie
worden door de Raad voor Dans als 1101-
waardig dansgezelschap. Maar ook met zijn
laatste werk dal maandag in première gaal,
slaal de rhoreograa! een nieuwe richting in,

Ben Van Gorp neen zo'n beeue de re-
putatie van een teaterman binnen de dans-
wereld te zjjn. Niet alleen Is hiJ een gretig
lezer van ieoeneksren maar zijn werken
resulteren ook vaak In een soort teaterdans
waarbij verhalen centraal staan en dekor-
stukken en rekwisieten een belangrijke
plaats hebben In de vcorneurng. Van Gorp
bekent dat zijn stukken steeds op de rand
van dans en teater Hggen. Zijn handelsmerk
was het wat luchtigere werk, waarin humor
en reetremen de hoofdmoot van de voor-
stellingen vormden. 'Mama's Huys', met
David Hernandez. '6&8' en 'Predertck's First
Klss' waren schoolvoorbeelden van de
teaterdans van Ben Van Gorp.

Naar elgcn leggen wil hij met 'Combi-
nelson' een nleuw hoofdstuk beginnen. De

nieuwe vccrsrenrng zal nóg Steeds het
gebruikdijke teaterkarakter hebben, maar
keert wat het konsept betreft terug naar
Van G()CP's beginperiode. Het debuut van
Ben Van Gorp, de 'Manin's trilogie'
('Gertrud en James", 'Mister and Mistress
Manin' en 'La plute et l'ennut'j, kan men
als het ware als een samenvalling van zijn
latere werk beschouwen. De eerste twee
delen vormen een voorbode voor het SOOrt
dansteater dat hij zal brengen met bijvoor-
beeld 'Mama's Boys". Er worden attributen
gebruikt, de kostuums zijn belangrijk en
naast echte dansbewegingen ziJn er ook
momenten waarin bijvoorbeeld geslapt
wordt. Alhoewel de heer en mevrouw Mar-
tin hun naam ontleenden aan het absurde
echtpaar uit 'La Cantatrice Chauve' van
ïonesco. was hier alleen de dans teatraal en
lag ronesco's tekst niet ten grondslag aan de:
voorstelling. Het derde deel van de trilogie
had wel zo zijn literaire wortels bij Virginia
Woolf en vormt dus een eerste en vroege
paragraaf uit hel nieuwe hoofdstuk van
Van Gorp's choreografisch werk.

Hoofdstuk

Voor 'Combinaison' boog Ben Van
Gorp zich Over het toneelstuk 'woyeeek'. In
dit stuk van ceorg Büchncr vermoordt de
hoofdfiguur, dl" jaloerse Woyzeck, de min-
naar van Zijn vrouw Marl~. Gebaseerd op
waar gebeurde feiten deed dit stuk In hel
(legen tiende-eeuwse Europa heel wat Slof
opwaaien. Talloze studies verschenen er-
over, en het personage Woyzeck werd lOt in
het oneindige geanalyseerd, Maar, zoals
Van Gorp stelt, bestaan er "hele bibliutckën
over de persoon van wovaeck-. maar wordt
er in alle talen gezwegen over Marie. Van
Gorp liet de voorbije Klapstuk-drukte aan
zich voorbij gaan en besloot rond die liguur

VEEAKKERI
SPECIAAL VOOR U

Op vertoon van uw studentenkaart
Spaghettisaus 199 fr/kilo

+ een pak biologische spaghetti gratis
Verse Natuursoep 49 fr/liter

Alles zonder hormonen, antibiotica of onnodige additieven
Gecontroleerd door de vzw Plattelandsontwikkeling

Zwarte Zustersstraat 14 Leuven, Ir (016)/20.62.38 i
(tegenover de ingang van het Groot Begijnhof) -I

van Marie een dans voorstelling te bouwen.
In -combtnetsorr staat Marie centraal

en wordt ze gckonlrorueerd met Woyzeck
(Ben Van Gorp), het kind en de tamboer-
majoor (beiden vertolkt door Rand! de
Vlieghe). Van Gorp noemt het resultaat nog
steeds reaterdans. op een abstrakte impro-
visatie na. Maar anders dan in vorige wer-
ken zijn voorwerpen en het gebruik daar-
van veel minder belangrijk en li8t de na-
druk meer op het verhaal van 'Woyzeck' -
of eerder op dal van Marie (Uv Hanna
Haugem. In plaats van het dansstuk te
laren verzuipen in een soort mimevoerstel-
ling van üuctmer's stuk, heeft Van Gorp
getracht van de lekst te venrekken en be-
paalde situat~ in het stuk om te zeilen in
bewegingen, die als metaforen opgevat
kunnen worden. in hel eindresultaat blijft
er dus sleelus een flinterdun laagje van de
tekst over. Van Gorp vindlook dat al het
Studiewerk dat aan 'Combinaison' vooraf
ging, de choreografie niet mag verzwaren,

Hij vermijdt met zijn werkwijze een lood-
zware, lrncllektuele iiu(!rpretatlt van
'wovaece'. alhoe~l er natuurlijk veel
verwijzingen naar ziJ!t bron van inspiratie
in voorkomen.

De voorstelllng begint'!peLeen korte
monoloog van de grootmoeder uit de oor-
spronkelijke lekst van Bûchner; waarna het
'verhaal' wordt verteld. Aan het einde
brengt Marie dan haar verhaal in een epi-
loog dk speciaal voor de voorstelling werd
geschreven door Pascale Platel. Hiermee
wordt de onmondigheid van het arme
schaap doorbroken en kan Marie -voor hel
eerst zelf onomwonden haar verhaal ver-
reucn-.

Erik ZlaJ'czyk

Combinaiscn door amtrtcoturl&rt Van'Gorp
!]aat maanda!] 4 deamber om 20,JO u in pre-
mi~rt, Verdere voorstellingen rijn er op 5. 6, tri 7
d«tmbez ,,'uns om 20,JO 11 in de Vlamingen-
SIraa! 83.

,

'Nachtelijk Symposium' van Eric De Volder

"Onze vader, die in de hemelen zijt"

eric De Volder draait al een tijdje
mee in het Vlaamse kunstwereldje.
Hij begon zijn carrtëre als beeldend

LILU~l.I.:ü,jl,ilr.:..pt'ekk-I.iler in Het
Eterisch Strijkersenremble Partslana en
tegenwoordig leidt hij hetloneelgezdschap
ceremcnsa. Ze spelen din~ag 'Nachtelijk
Symposium', dat De Volder zelf schred, in
de Leuvense stadschouwburg.

Eric De Volder. geboren in 1946, werk-
te altijd al in de marge van de kunsten,
hoewel hij toneelstukken regisseerde voor
gerenommeerde gezelschappen als De Tijd
- meer bepaald 'Casanova' -, Malpertuis
en het Nleuwponrttcatcr. In opdracht van
het Kaaiteater schreef hij "Oefeningen "p
de moeder en d ....zoon', Als akteur was Eric
De Volder korte lijd lid van he1 reatergezel-
schap 'Rad cis', dat toen pas opgericht was.
Voor onwerenden in de podiumkunsten:
'naders- was een van de mee-st illustere
Vlaamse teatcrgerelschappen, een spring-
plank VIM)rondermeer lOSSe De Pauw. In
1987 richtte hij dl.' vzw 'Kunst is modder'
op, kortweg 'Kim'. Vooral het SlOk 'De
Nachten' kende vrij veel sukses, de hoofd-
personages werden gespeeld door Bob De
Moor en Ingrid De Vos, loch niel de mln-
sten. Uit een samenwerking mei toneel-
spelers van allerlei pluimage groeide dan In
1992 -ccrcmonra'. Zijn huidige gezelschap.
Tm nog toe voerde het Gentse gezelschap
vijl stukken up. allen geschreven door Eric
De Volder, 'Nachtelijk symposium' is hun
derde werkstuk, uit 1994, dat nu dus
hernomen wordt.

Centraal gegeven in 'Nachtelijk Sym-
posium' is de figuur van de vader, die het
denken van de andere neg~n personages
beheerst. Hoewel dk vader pas aan hel slot
van de voorstelling ook fysiek up hel po-
dIum staar. is flij hel hek stuk door promi-
nent aanwezig. Vernieuwend is dit tema in
elk geval niet. Hel dook reeds op in ver-
scheldene films, en waarschijnlijk is een
lekere Freud daar deels V(MJrverantwoor-
delijk. De term 'Dedlpocs' kunnen we hier
mtssenten nog even bovenhalen, waarmee
de link naar 'Hamiet' makkelijk Ie leggen
van. Maar mtsschien is de drang van teater-
kriticl urn een stuk te plaatsen in de rijke
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tOlledgl'SChÎl-denis onnodig. al staat hel
natuurlijk wel aardig intellektueel.

Fric De Volder's vaderfigu ur het:t Philc-
"Wil Melresullne, vader van een Vlaams
gezinnetje. De leden van dl' famile rnedue-
Ten over de rul van vader in hun leven en
trekken daar de meest verschillende kon-
klu~ks uit Elk personage is up een andere
manier getekend door die vader, en ge-
draa)o:l zich daar ,.ok naar. Die tegenstetun-
gen zijn natuurlijk erg dankbaar voor de
vO(Jr.lIt"llinJ.(,omdat Zrt: lellen elkaar uttge-
speeld kunnen worden. De personages
vcrworden al snel 101 tipes. die echter elk
hun eigen tragiek met zich meedragen.
Maar nuk andere tl'gen~telling n SpekIl een
tIIl Jn de opvocrtng: zo is er d alwis~cJing
V.111 rustige en opgewonden, haast chaoti-
sche passages. novendren khnsr Eric De
Volder verschillende lOlH.'clgcnres door
elkaar en komt Zll tot een uiterst eigenzin-
niH en hedendaags stuk. Maar al is 'Nachte-
lijk Syml)(lSium' een komedie. toch blijft
een hittere ondertoon over het stuk heer-
sen.

In een interview met Knack zegt De
Volder erg bernvloed te Zijn dour Grotcw-
ski, een P(Mlls teareneoreucus waar De
Volder IMlk mee Samenwerkte, die als een
van zijn basisregels vanlegd e dal op de
scène niets overbodig getoond mag worden.
Alles wat vp hel podium te zien valt, moet
bijdragen aan hel ene verhaal van die
voorstelling. Dat verklaart misschien ook
waarom De Volder in al die tegenstellingen
geluI_ht heeft naar een S(M,n lijn, die voor-
komt dal 'Nachtelijk Symposium' al te
cnaousch wordt. Aan het slot van de voor-
stelling valt alles dan ook netjes samen, als
de vader ook Iyslek op het podium verschi-
jnt, om klokslag twaalf nota bene. Het
leuke aan het stuk Is misschien dat het wel
vrl] dicht bij je bed ligt. Geen hoogdravend
metafysisch toncel. maar ook geen goed-
koop volksvermaak.

Dimitri De Maesschalck
'Nachtdijk SympoSIum' I'all Eric- De Voldn door
lonuJgrOf'p Qremonia cp dom/ag 5 dect'mba
om 20 ()() 11 In de Statllchouwbllrg. Rescn'atit' en
informallt' op 12.1 t . f j,

•
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Therapy? in de Brabanthallen

"Neen, we ziin geen melalband"
Cl)et zat het vijfde konsen Zijn

dat Tllerapy? in OIlgl!vur ren
halfjaar ,jjd in om land weg-

geeft. Na Torhout en Werchter en
tweemaal de Bridpoort zijn volgende
zaterdag de Brabanthanen aan de
beurt. Het is meteen de eerste grole
vuurproef voor deze zaal aa" liet
industriepark va" Haasrode. Slaag'
di, eksperiment, dan zou het weleens
kunnen dat we in de toekomst niet
meer moeten uitwijken naar alle mo-
gelijke uithoeken van het land om nog
eens een konsertje mee te pikken.
1\vee weken geleden zocht Veto Andy
Cairns en de zijnen op in de Briel-
poort. Het relaas \.'an een rockster die
ondanks zijn stijgende populariteit de
vriendelijkheid ze/ve blijft.

'Troublegurn' zette de toon. Pretentieloze
kauwgumpunkrock van h...1 type 'xowhere:
en '0[1." Laughing' ging erin ..Is zoete koek
bij een verrassend groot publiek. 'Infemal
Love laat een letwët ander gezicht zien van
de band. De aanstekelijke pretpunk blijft,
maar de sfeer wordt donkerder. Er wordt
ruimte gekreêerd voor ekspertmeru.

Ze moeten nu zowat elke uithoek van
de aarde gezien hebben, Hun toernee zit er
dan ook bijna op. In het voorjaar nog eens
aan kruissnelheid door de VS en dan weer
naar huls toe, Andy: "Ik ben net toeren nu
al een tijdje gewoon. In hel begin was het
welIreakv. Ik heb zo'n vermoeden dat ik
het Illnk ga missen, wanneer onze toernee
is afgelopen. Het heeft tets avomuurljjks.
De hele entourage Is er natuurlijk emoe-
slasr over, Behalve die ene keef In Frank-
rijk. Van die hele toer herinner ik me
dgt'nl!jk slechts één nacht dat we over de
schred z.lJn gegaan. We waren wen

,I ~ ~akl,_we hadden
wat XtC Ingenomen. Samen met onze toen-
malige support-act Joyrider amuseerden we
ons reuze. We hadden ook enkele
Amer1kaanst' ronderekkende studenten in
onze toerbus gelaten. joen we even later
stopren. opende ik de achterruit en sprong
uit de bus. Op dat moment realtseerde ik
me niet dat de rest van de greep zich in een
ander bUSje vlilk achter ons bevond. De
buschauffeur schrok zich rol. Later verria-
men we dat we niet betrouwbaar ~enoeg
waren en mochten we up wek gaan naar
een andere roerbus."

Podium

In september maakten ze nu)! een grute
sredtoruoernee door zuid. Amerika. Samen
met een schare metalbands. Theral'Y een
metalband? Andy: "Neen. we zijn geen
metalband. we blijven gewoon een simpel

rockgroepje. Maar dat wil niet zeggen dal ik
niet van die toer genoten heb. Dolt hele
meralstrkus is best wel fun. pure Sptnal Tilp.
We deden vooral mee omdat we zo de kans
schoon zagen om door Zuid-Amerika te
rouren. We speelden er voor voile stadluns
met bands als tron Maiden, Me)!adealh en
Allee Cooper, Megadealh was briljant. Hele
sympathieke mensen. trouwens. OHk onv
Osboume is te gek. AI bIjna zijn hele leven
zit hij aan de drugs. Hij is nu bijna vijftig
jaar, rnaa r hij staat er nog steeds. Keer op
keer gaan dutzenden mensen uit hun dak
als hij op het podium slaat. Het Is ook grap-
pig om Ic zien hol;' de meeste mensen uil
die hele metal-entourage neg steeds In de
jaren zeventig leven."

Veertien

Het centrak tema op "rroublegum' was
'teenage fear'. Andy: "NIet alleen maar dat.
dat zou Iucking boring zijn. Vet'! van dte
gevoelens die je hebt wanneer je jong bent.
blijven aanwezig als je ouder wordt, Je: gaat
er later misechten anders mee urn, maar dat
wil nog nlet zeggen dat ze er niet meer zijn.
Het is natuurlijk handig om daar als rock·
journalist op In te spelen, Het is een me-
dieus tema, Je kan scmmlge van de lvrlcs
op Troublegurn inderdaad Interpreteren
vanuit het standpunt van de veertienjarige,
vanuit hel standpunt van een jongere die

zijn frustraties wil unwerken op de samen-
leving en een beetje reteneen. Maar Ik
denk dat die eenzijdige Interpretatle onze
teksten rekort doel. Angst Is van alle lt't'hij·
den. Er heeft altijd een negatieve manier
van denken uver de jeugd bestaan, Nu
wordt dat enkel maar op een andere ma-
nrer uitgedrukt. In de jaren '80 werd die
houding vertegenwoordigd door groepen
als The Cure, Jesus and rhe Mary Chain.
groepen die opvielen omdat ze zich op een
bepaalde manier kleedden, urndar ze make-
up gebruikten. In de jaren "0 waren er de
Beamtcks. Er Is nrer veel veranderd wat dat
betreft."

Atmosfeer
Op 'Infernal Love' klinkt Therapy een

pak zachter als op hun vorige platen. Dat is
altans wal vooral aanhangers van het eerste
uur beweren. Andy vindt dal overdreven:
'Hel album staat naruurijk vol met love-
songs, Dal Is een bewuste keuze geweest.
Onlangs namen we nog enkele nieuwe
songs tip met een cello, een hammond-
orgel en vokalen. Maar dal alles wil nlet
zeggen dal de volgende plaat die Therapy
!tiIat maken ook zo zal klinken. Al onze
platen verschillen. Zo was "rrcublegurn'
heel heavy en pcppy. 'Nurse' was ekspert-
menteel. 'Infernal Love' is slerlger mei veel
verwijzingen naar de onderwereld, naar

hemel en hel. We wilden een en ander
uitproberen. We eksperimerueerden met
geluidjes, We wilden echt dat de plaat een
500n trip was naar een andere wereld, een
vjjlenveertlg minuten durende 'sound-
scepe'. Met samples probeerden we zulk
een armesteer Ie kreëren."

Trouwen

Tut volgende zomer zal Therapy nog
door Amerika trekken. Enkele weekends
zullen worden uitgetrokken om aan nieuw
materiaal Ie werken. Andy: "Maar eigenlijk
hebben we ook wel behoefte aan een beetje
vakantie. We hebben de jongste jaren
gewerkt aan een tempo van één album per
jaar, Waarschijnlijk zal het nieuwe album er
zijn In september. zodat ik voordien de tijd
heb urn mijn geboorteland nog eens op te
zoeken,'lt.Iu het vredesproces in tertand
versneld is doorgevoerd, is hel er trouwens
een pak aangenamer om Ie leven, Er zijn
nleu\w pubs en restaurants opengegaan. In
het Iaatsfe a{lderhalf jaar neeg hel aantal
toeristen met puim een vierde, Belfast
bruist als vanoeds'en de reten halen terug
adem. Ook verschillende talentrijke bands
steken de kop op In Nocrd-ïertand: Joy-
rtder, Ash. Scheer. Tegenwoordig woon Ik
wel in Dublin, maar dat is slechts up twee
uunjes rijden van Belfast.· Er is dus een
lichtje op het eind van de tunnel. Ook voor
Ierland. Nu men daar zelfs al mag schelden.
wordt het overigens tijd dat Andy eens aan
trouwen begint te denken, nlel? "Euh .... •

Tom peeters
Therapy tamserteert op za~rdag SJ deamber in
de LeuWlISe Brabanlhallm_ Het voorprogramma
wordt wrtaTgd door M~tal Molly. Er ~ïn rnktl
n09 tickets tt verkrijgen aan 750 frmi\

Eerste Vlaamse kampusgroep Amnesty
International opgestart

Wie niet kan schriiven,
moet het m-aëfrleren
einds kon is er aan de

KV Leuven een kampusgroep
Am"esty International, de

eerste iIJ vtaanderen, die mede lier
initiatief is va" de reeds bestaande
lokale groepetl in Lellvetl. Ze ',uft
zich als doe/gesteld om zoveel moqe-
lijk studenten die i" Leuvetl studeren
te betrekken in de u:erki"g van
Amnesly. De meest bekende en voor de
hand liggende mogelijkheid is liet
schrijven va" brieven aan de allto·
riteiten van landen die een loopje
nemen met de mensenrechten, Daar·
tlaast zij" er echter ook andere akti-
viteiten, Hierbij wordt gedacJtt aan
liet voereH va" korte akties waarbij

tuuunu :1·:1, 1111 unu IUIl! 11 IJ

akure wantoestanden Pllbliekelijk aan
de kaak worden gesteld. Me" hoopt op
een veertigtal studenten die ziell
systematisch witten inzetten voor
Amtlesty,

Arnnestv International is zoals bekend één
van de vele mensenrecmenbewegtngen. De
crgantseue Is opgertchiln 1961 en lelt
ondertussen ongeveer 1,2 miljoen leden in
150 verschillende landen. Haar voornaam-
ste doel besraat erin voor de vrljlarlng Ie
ijveren van mannen en vrouwen die vast-
gehouden worden wegens hun uvertulglng.
huidskleur, geslacht, taal of geloof. lIP voor-
waarde dal deze mensen geen geweld
hebben gebruikt of ertoe hebben aangezet.
Om dit doel te bereiken, verzamelt hel
internationaal sekrerartaar In londen de
nodige. betrouwbare informatie, die dan de
basis vormt voor vrijwilli)!ers over hed de
wereld urn aan de slag te gaan. Iedere groep
'adopteert' kcnkrere slachtoffers waarvoor
ze dan aktie voeren,

Pers

De Leuvense kampusgroep houdt zich
voornamelijk bezig met de suuane In
Boeroendl, maar daarnaast overweegt men
ook om aan Nigeria aandacht te besteden.
Vooral vanuit Sociale Raad werd er hierop
aangedrongen. De suuane In aoercendt
vertoorn sterke gelijkenIssen met die van
Roeanda, allebei landen waarin t+oeroe's en
Toetsl's op voet van oorlog leven met el-
kaar. Allebei de landen zijn trouwens ook
ex-kolonies van België, nadat ze in 1916
door de Volkenbond als mandaatgebled
werden toegewezen.

Boemendi Is een land van 6 mltjoen
Inwoners, waar de aceree-s met hun 8' %
de meerderheid uitmaken. Sinds de moord
op de eerste demokratisch verkozen

Hoetoepresident (voorheen waren er steeds
Toetslkoningen] in 1993 is hel nooit meer
ruslig geweest In Boeroendi. De huldlge
president, Sylvesrre Nrlbaruungenya, il
eveneens een Hoetoe en zijn regerln8~s.
gemengd, maar bel leger is nog steeds i'n
handen van de Toetst's. Hel is nu nel dat
leger dat geregeld etnische zuiveringsakties
houdt in de Hoetoewfjken van de hoofdstad
Boejoemboera. aldus Arnnesrv, Gewapende'
groepen langs beide zijden verergeren nog
hel huidige klimaat van etnisch geweld in
Bueroendi.

Om deze noodsituatie onder de aan-
dacht Ie brengen worden er enerzijds
maandeliJk5 schr1jlakties gehouden. Deze
zijn gepland vanaf januari, op elke laatste
maandag van de maand, in Alma 2. Enkel
de toelating van A1ma is hier nog vereist.
De lakulteiten waar reeds schrijfgroepen
waren, zoals rechten en geneeskunde.
zullen die wel blijven behouden.

Kaarsentapijt

Aan de andere kant wordt er nog een
'grote' aktie In hel vooruitzicht gesteld.
Hiermee' wil men de - bij voorkeur
nationale - pers halen. Daar betogingen
tegenwocrdlg toch geen volk meer blijken
te trekken, gaat de Amnesty·kampusgroep
als alternatiel een goeroendfweek houden.
van maandag 12 februari tot donderdag I'
februari. De eerste drie dagen zullen er
standjes ziJn om aan Ie kondigen wat er te
gebeuren staat. en een groot spandoek zal
de universitaire biblioteek sieren. De don-
derdag zou hel hoogtepunt moeren wor-
den, met onder het mono "licht ücercendt
uit het donker" een kaarserttapj]t in de
vorm van het land.

Dat het wei degelijk de moeite loont
om Amnesty Ie steunen In haar aknvneuen
zal Iedereen wel ongeveer duidelijk zijn. In
1994 zijn er 320 gewetensgevangenen vrf]-
gelaten door het roedoen van Amnesrv
Internatiunal. Onder hen was de nobelprljs-
winnares voor de Vrede Aung San Suu Ky!
ult Myanmar, Birma,

D!etmar B05m~s
Wie meer l4!I'lM-'tttn OWT de kilmpUS9T0q7
Amnnty huutlatiDnal of wie aktief wil mee·
werken, kiln ttrechlop de volgmdt vergadering
di~ plaats vindt op 10 januari, Dm 1Q.00 11. in
hel vrrgaderlDkaal in dt 'sMtiuss"aat 5. of op
hel vofgmd adres: Ekn Gabriils. B~lsnrraar
165 bus DJI6, t~kf(J()flJ1,99./1.
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El Fish in Muddy Blues Waters

"Wii maken blues over
antwoordapparaten,
kopieermachines en
lastige madammen"
8'F;sh is een bluesband die de

btuestraditie hoog in hef vaolT-
del draagt ontstaan rond

harmonikaschuiver Steven De Bruyn.
Ze brengen een soort uptempo blues
waar;" verschiltende invloeden, gaan-
de van jump tot west-roast, terug te
vinden zijn. We troffen het viertal ten
huize De Bruyn-Ieven.

Veto: Al~ jr in UT!bluesband meedraait wil dal
....-ellicht U!l!lm dal je de blues hrtn.
Sleven: .He! hangt er naruurljjk vanaf mei
wal je onder 'de blues hebben' verstaal.
akstreem uitgedrukt wil dat leggen dal je
zwart moel zijn. bij voorkeur ergens in de
jaren twintig geboren moer zljn en bovenal
Amerikaans bloed in de aderen moel heb-
ben en dan nog liefst Mississippibloed. 'De
blues hebben' is natuurlijk meegenomen
wanneer Je een nummer wil schrijven,
maar om de blues te spelen is dat gegeven
toch met echt noodzakelijk. Technisch
gezien is de blues Ie onderscheiden van
andere stijlen omwille van dl' opbouw, de
twaalf maten en zo .•

• Vanuit de traditie verkennen we dan
nieuwe wegen in de blues. Het is dus zeker
nier zo dat we niet een beetje eksperimert-
leren of voor eigen inbreng zorgen. De
gitaar in onze muziek klinkt een beetje
grungy of zoals Jan (leven) het zegt. een
beetje dtsioned. maar de basis blijft hlu es.»
Velo: Vanwd~ bluts houden julli~ het must?

r~es, omdat we terug naar de roOISwillen
--~ •._- en daar zil dan zowat vanalles.

van drums. kontrabas. gitaar-zang en
mond harmonika gaal meer in de richting
van uprempo. We spelen vooral eigen
nummers en proberen daar hedendaagse
tema's in onder te brengen."
Veto; Zoals?
steven: -zoals antwoordapparaten,
kopieermachines, auto's en natuurlijk ook
wel lasnge madammen. Die Zullen wel
altijd een onderdeel van de bluesinspiratie
blijven vormen."

Happy

Veto: Jul/ie gebruiken de blues dan niet echt
zoal$ men daar vrotger mee be!}onnrn is,
namelijk om op te komen te/Jende wcia/e
onrechrvoardigheden waarmee de zwarren toen
m nu waarJchijnll)'k nog studs mee" maken
hadden?
Jan: «jawel, op onze menter wel. Onze
songs gaan over de vele kleine hinderlijke
dingen uit het leven. of dingen die 1','1: Irap-
pam vinden. We zijn hier in België ook
helemaal niet meer onderdrukt zoals de
zwanen dal vroeger in die katoenplanrages
waren, dus met die tema's hebben wij dan
ook weinig feeling. Ik Ut: onszelf ook nog

niet onmiddellijk een nummer schrijven
over Sarajevo bjjvoorbeeld»
Steven: ..WIj zijn onmiddellijk met eigen
nummers begonnen. Elk van ons heeft
hiervoor reeds in andere bands gespeeld.
We zijn uiteindelijk santen beginnen Ie
spelen omdat we tmeressanre blues wilden
maken. Als we zien wat er tegenwoordig in
België en zelfs op wereld nivo met blues
gebeurt, dan vind ik dat echt utesug. Dan
ga je ook automatisch teruggrijpen naar
oudere bands .•
Veto; Bedoel je dat nieuwe bal!ds ft'Veelresik-
leren?
Steven: «Inderdaad. ze coveren tegen-
woordig gewoon schaamteloos, ze zingen
vaak zetîs over dingen die ze zt'JI niet meer
begrijpen. Dan zie je bijvoorbeeld Belgische
groepen die voor de zoveelste keer '('VI' gor
my mojo worklng' van Muddy waters
spelen. Dan vraag ik me af of die gasten
überhaupt wel weten wal 'mojo working'
is? Wij proberen terug te gaan en Ie achter-
halen wet de bluesbands vroeger dreef,
hulten dal sociale dan, en wat hen bezig-
hield .•

Mark/rock

Veto; Jullie speelden tijdens Marktrock op
hel de Laevenspletn, hoe was die ervaring?
Steven: ..Dal was wel een moeilijk optre-
den omdat de songs daar eigenlijk de
warmte van het kleine zaaltje missen. Dal
was daarenboven ons eerste optreden op
zo'n podium. Intussen hebben we al meer-
dere van zo'n optredens gedaan en nu vlot
dal ill veel beter ZOOiI! we de sfeer er al
goed inkrij~en_ Blues zit in België t){Jk nog
steeds in l'en hoekje. Toch hebben dl' Bel-
gische bluesbands een goede reputatie naar
hel buitenland toe. Er ontpopt zich hier een
goede scene. Wanneer buitenlandse blues-
artlesren Belgfê aandoen zijn ze vaak ver-
baasd over het bluesgebeuren hier. Het
bluespubliek is hier echter een echte in-
crowd. je ziel steeds weer dezelfde mensen
bij de konserten. De laatste jaren is er wel
een echte bluesbcom, je ziel steeds meer
jonge mensen opduiken in het muzikanten-
ctrcuu. rn Antwerpen heb je enkele Snede
blueskafeerjes en in Leuven hegint de
BIJ uwe Kolier nu ook vanalles op poten te
zetJen .•
Veto: Hot zit hel in de b/IJeseiSen/ijk mer de
roem en nj'kdom?
Steven: ~Als je als bluesband in zulke
termen denkt dan zal je vlug ontgoocheld
en depressief geraken. Eigenlijk is dat bij
ons ook helemaal niet de bedoeling
geweest. Hel plezante aan blues is wel dal
Je direkt mei je groepje in de kleine kalees
kan gaan spelen en als je goed bent kennen
ze je dan ook snel. Het moeilijke is echter
om de stap naar builen Ie zeilen, om dat
bluescircuit te verlaten en een groter
publiek aan te spreken .•

'.

,
"• ••'.

Wie heeft" op de stöep gekleIJrd? (fow Rab Srt'Vtns)

FiHp: ....De media verdoezelen de blues ook
nog altijd een beetje. Ik denk dat als ze op
MTV een goed programma over Rythm and
Blues en Soul in mekaar zouden steken er
veel meer respons zou zijn. Hel huidige
'Soul ul MTV' beval muziek die nog
nauwelijks soul genoemd kan worden. Dal
doet afbreuk aan een echte bewustmaking
bij het publiek van waarrond blues en soul
wel draan.»
Steven: .Dat heb je wel in ons genre, dat
is tiptsch vour de blues. Hel is geen echt
kornmcrslëfe muziek, je krijgt dat moet-
lijker aan de man gebracht. Wanneer
topbluesgroepen naar Bdgi~ komen, dan
spelen ze in dezelfde zaaltjes als wij, en zij
hebben ook maar een relatief klein publiek
Maar wel een trOUW, hoor .•
Veto: Hoe zit het mei EI Fish en de zO/ktocht
naar een fJtrmereJ~erd /alMl dat iets van jullîe
op cd wil.'1Îelen?
steven: .We hebben de bedoeling om in
het voorjaar een cd op te nemen. Ht'1 mate-
riaal is alleszins al klaar en Wc hebben (10k
al enkele komakten met platenmaatschap-
pijen maar tot nu toe hebben we nog niet
echt gepusht. In Belgi;: heerst n()~ teveel
het vooroordeet dat blues enkel uil Ameri-
ka kan komen. Er zijn hier nogal wat eng-
geestige mensen in het uitgeverswereldje.
Er heerst bijna een soort van racisme in de
zin van 'ben je niet zwart. de vijftig nog
niel gepasseerd en geen Amerikaan' dan
kan je zeker geen blues spelen. Dal Is een
spijtige zaak. Het is ook eigenlijk helemaal
niel onze bedoeling - en ik denk dat dit

voor veel groepen geldt - om beroemd te
worden .•

.Maar we streven wel allemaal naar
erkenning en we hopen van de blues Ie
kunnen leven. In Europa moet dal mogelijk
zijn. daar ben ik van nven ulgd. We kennen
een bevriende Italiaanse bluesband 'Duty
Hands' die ons daarin voorgegaan is. In
Nederland begint de interesse voor onze
muziek altoe te nemen. En we zullen er-
mee doorgaan, want blues is voor ons geen
hobby meer. dolt is een passie, a way of
lifc._

Tijdens zijn grasmus studies in LIJnden
raakle Sleven echt in dl: ban van de blues.
Daar leerde hij ook Paul Lamb &- the King
Snakes kennen, een van de beter Europese
bluesbands van het ogenblik. Steven wilde
dan ook maar al te graag erop wijlten dal de
man die hem een ecfne kick bezorgde urn
de blues te gaan verkennen, deze week ook
in de Blauwe Kaler te zien zal zijn. Vooral
live komen Paul Lamb en zijn King Snëkes
Sterk uit de hoek. en als je weet dat voor-
man Paul Lamb meerdere keren tot beste
harmonikaspeler van Europa werd uit-
geroepen. dan valt dit optreden niet te
missen.

•

Pat riek Carmans
Op 5 dtcemIMr speten Paul Lamb &- rhe Kin.q
5nakes in de BlauVlt Ka/er. met aansluitend fuif
Kaarten kasten 100 of 150 fr. Woensdag 6
december vindt Alfa's bllJtS Highl plaats, met
Blues Lee en El Fish. IJ(Jk in de Blauwe Kaler el!
OVIeens 9n'O!gd door fUIf. Kaarten hiervoor
kosten 120 af J 50 fr.

* Midweek en weekendski Frankrijk, Italië en Oostenrijk vanaf 5.890 frank ind.
autocar en HP.*Wekelijks La Aosière vanaf 10.600 frank incl. car ...studio 4 pers. + skipas*Wekelijks Vaujany vanaf 13.280 frank (voor beginners) indo car ...HP in app. 6
pers.... skiles ...skipas + huur materiaal* 2611196 Mühlbach; prijs 19.650 frank incl. car ...HP Gasthof Grunholz ...skilessen
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ti 016120.22.24
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ti berichten duizend frank per ploeg gevraagd. Voor
Inschrijvingen en alle verdere informatie
kan je ahijd terecru op hel Sportraad-
sekreianaar. Sponhal de Nayer, lel
016132.91-14.

verschillende ploegen het regen elkaar
opnemen in negen proeven.tegen midder-
nacht komen alle strijders samen en sian
hel SIOISpe1.

Inschrijven voor de-ze mantresraue doe
je in ploegen van el! personen. waaronder
minstens vier metsjes. Dle pIOl_~ mag je
samenstellen wals je wil: een bende van
het kol. van je jaar, gewoon wat vrienden.
of L'en asststcmenream. neetnemen Is
gratis. maar eTwnrdt wel een waarborg van

Veto
's Melerss[raat S
)000 Leuven
Tel 016/22 44 )8
Fax 016/22 er Ol

spon zond., drenzen
Op I} december organiseen Sponraad naar
jaarlijkse gewoonte Spon zonder grenzen.
Geen aktiviteit me! grote unbunkers. maar
één waar he. erop aan komt binnen je
ploeg znwat van alles bijeen te hebben, en
natuurlijk samen Ie werken. De avond
begint rond 18.00 u.. wanneer, de rode
draad door heel Sport zonoer Grenzen
voorgesteld word t. Daarna moeten de

dntbaaigroep
Vluchtelingen en migranten die zich
vandaag wüten integreren in en rond
Leuven. moeten vaak afrekenen met
ernstige problemen ondermeer op het vlak
van hutsvesnng. Daarom stante de VlW TInt
in oktober '94 met een onthaalgroep voor
migranten en vluchtelingen. Deze onthaal-
groep bestaat uit een aantal vrijwilligers die
de migrant of vluchteling helpen bij het
zoeken naar een wuunst en die hem of
haar advies geven en bijstaan in geval van
problemen met hulseigenaars of Insramles.

Ben jij gemotiveerd en heb je vrIje tiJd?
Spreek je wat Engels en Frans? Dan ten JIJ
de geknipte persoon voor de omhaalgroep.
Naargelang van de lijd die je in de onthaal-
groep wil investeren. kunnen wc je taken
aanbieden [perrnanerule doen. mee op-
trekken op zoek naar een woonst. admInI-
stratie). Specifieke kennis over hutsvesting
is niet vereist!

Gelntercs~erd? Dinsdag- en donder-
dagnamiddag kan je langs komen van 14
mt 17 uur en dinsdagavond van 1910111
uur in Mala lbrahim (eerste verdieping), op
het Pater Damiaanplein 10. Leuven. Tele-
foon bij Tint YLW 29.26.45 (vragen naar
Enid'y.
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E40-bezeHlng
Op de betoging tegen smdemenbeperklng
van 14 november. volgde zoals bekend een
bezetting van de E40. De ordediensten
hebben toen een proces-verbaal opgesteld.
In hel belang van alle betrokkenen woreen
personen die die avond werden aangehou-
den of nuttige informatie hebben over de
gebeurtenissen rond de bewuste aktie
verzocht zo snel mogelijk kontakt op IC

nemen met de Leuvense Overkoepelende
Kr1ngor~njsatie op hel nummer 1l.9:§.41.

,

,

100/0 Korting op elke CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

zetwerk en publiciteit
Alfase. Leuven (016/12.04.6(1)
Drukkerij: Artcos (Kampenhout)
Oplage: 9000 eksemplaren
ISSN-nummer: 077J-5 162
Abonnementen
Studenten: 150fr; nier-studenten: 350fr;
butrenland. 600fr; steun vanaf IOOO'r;

te schrijven op rek. nr. 00 I-
19-77
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ledt'rt' vrijdag namiddag om U,DO u

I
•Supercluh heen nanst

CO's nog een ruim aanbod
nan videofilms, Mes. CD-I.

DCC. Photo-CO. Phoro-scrvicc.
Game ... Consoles en Blanco Audio-

Video. Je zou \ oor muider even langslopen.

Op vcrtoon van je stu-
dcntenkanrt knJg je hIj
Superclub Leuven Immers een
lortin)! HW l{)'}'" (Iien) op [11jouw
Iavoncre CD's (niet cumuleerbaar mei
andere acties). En daar kan je als student wel wat
anders voor krijgen, mjvcorbeeld zo'n heerhjk koppel
pensen mei appelmoes en gekookte aardappelen In een
bekend Leuvens studentenrestaurant.

SUPERCLUB
ü o n d g c n o t c nt n a n 145. JOOO Leuven
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ti zoel(erljes
-I u VJUgI, ik drMI: Ik typ VOOI" IJ.J uw lekSirn {Nt
Fr. Ens. DJ op IcksfYrrwerktr en print ~ al op iasoI'r.
zeer ~norgd werk. Ook VOOf vertlllnll"D VilR nLd·
technische Ick$to:n {NL Fr. EDII kunl u bij mij
lurdu. Chrisfcl Hemrrycb:: 021410.79.20.
iMobid de eceeme opprrJOd. vrljd.ipwnd
KopstuduJf.
.J VIoIbin vzw UM'luV'OOl ziJn rr«nsltfl.ldsduilt -tees-
tdee m~Wf'tlEt.., YIX)t dr vol~nlk domeinen: bi0-
logie (vulprtKund); ,entclkundr (pn.kIi$cM hand-
Itidln~n _ vooral VOOr\lrou .....n -, kits en
rrcnltlt, fitnt$ll •• lgcmmr I"l.()ndhddswljursl; r«ht;
sport (illgtmnn): jIt'$ChlrcknÎS; politiek; ekonomie:
en ulLI,.lhrll vin Nl'tlerl.ind: IUI0'5: str eekl'Omilns:
tol1l<1nll$Chc Iîltrall,lUr; Amclik .... nse glincJTOITI.ns.
verëere iofurm.ttic:: VUabln \'tW. 0)12487418
.J Pffill:Sl is ultlltn dil ItU jou olct dm. VerleI Is Cf
\I()OJ" wrxtn dat Wit jOl! nJtt um ejer meer jebeun,
Ulrlkt: M CII AK rtoo.
.J Ik Aml-FlSrnllsche Eenheid u;>rpI alle amt-tasds-
ten op om re proIC:Sltun !("fIrn de hno~nlngvan
hn proces 1mu Lipla_' en verumch MD hel
slalion op don.u-rdag 1 decrmber om 12.4~ u Qffi IQ
in gr~p Dur de heropenln. v~n hl'! prucn in
Bru_1 Ie gun,
ol Belef INI dn nooit. Bond Beier ful~n Stell Y()Or:

1 dt~mbo.r. Rumbi & Co.

RuduiL
,J Ludwig roekl ~nk.ln~D.
v De helft van Kli() lOtI" Kristus.
ol ficu van Stijn G Iief~rerugtn elkNr lIffioken
lerugbren~n.
V Gewdlt: «men! of een spaUli$l dle «mml lLan
vetwljde""D.
V Gewchl: krxhtige $tQfzuill'" V1)(lrB~nJe S die
Anden Is Gaan Lrvtn.v VaUIUI"l': godheid van uloIid<e hrk. Vorige funk-
tionans diende Bt"dmUusi()netn! ontWJjle nemen
n~ c"iK~tinniK oplrtdc:n v.n lijn ondll'rgnmiklc.v aan .Ik SI.r Trek fani cM zich een beeqe alken
btginnrn votltn: Jojn rne 8dgiiID VOY'JjcClub VJ;W.

Voor meer informal~ sdlTlJI nur BVC vzw
Am_~trul 414/1. 2ASOBoom.
"Il~ft u her licht al gtv<)nikn? Trek de stetl.er dan
nlel uh,
" AK Plno·1l1mditn51 proudly I'ro:senu op n1.1andag4
de~rnbtr: "fhe Gl"l'iUDkialOr'. Olt monurnenl uit de
IiImJtsdliedcnu wgrdt vencent In MSI 03.18 (~ch·
ter «nrTilIt bibl Qffi20,(1(1u. Vull~diJjKTiltls.Voor
wit nos nooit IctS van dtlll' film gehoord heeh: dil
w;ue monumc:nl is etn Hide~rodit uh 1940 noen
very up-to-diue en er ~hoorlijk vn.q bij) van de
h.tnd van Ch.~ Chaplln.
"Walhtirn Is óc:.d.
"Karr:n. als 11""""" uw~ biljuril snulkc:lt. k<>lncnwe
uwer eens bezoeken. Het bn<:htldene, volk.

Het "groene·· copy-center van Leuven.
Gerecycleerd en 100% chloorvrl) paple.

Thesissen - Curauaaan - Folder.
Form.atAStotA2

ALLE Inblndlngen. Pla.tlflceren tot A3
Snol - verzorgd - volledig .'gewerkt

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 • 23,70.30
fax: 016 - 23,34.31

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.
vlln 9 u. tot 22 u" doorlopend.

zat. 10 u" tot 17 u.

MAANDAG
18.00 u DEBAT·.De Kringspier"", live mei een

f<)rum van talrijke pc:noonlijkhedcn en live-
<Jplrr:dens. in Alma 2, <)1"1. Radio Srorpio.

1&.00 u KONSERT FQtkfatiVollI; opl1'tdtri~ van
Hom, ftlJ Jik.. I(·PMA. 'tcwees Van Zandt.
No Mananas. Mgr. Ladeuaepjejn.

20.00 u KONSERT "Onnina Bunna" van 011
Orfl door ko'en 6 orkest Lemmensinsutuur
6 Chocur de l'lmep-Namur, in
L<:mmen~insliluul, loq. 2001)00/400. org.
KOllSe"f1vtreniginJj Lemmenstnsmu UI.

20.30 u DANS 'Comrccceur' door Ben van
Gorp. in vlamtngensrraar 83, roeg. 2oolloo.
urg. SIUC.

DINSDAG
u KONSERT Folklt"lillval: o!lIr"d~n~ van P'lil

M~, Dikkc NI'Ck, Magya, Tckçn1lcnckar.
waso en Melanle, Mgr. LadeUleplcin.

18.00 UDEBAT 'Ol' Kring5111cr". live "'tt e~n
lorum Van talrijke pc:n.xmlijkhedcn en live-
optredens. in Alma 2. mi. Radio sconuo.

20.00 U KONSERT 'Soiree': het lmprc$il;ionisti-
schil' liedboek van Placevult, in Kapel
Romaanse Poon. IOtg. 400/)~0, org,
Kuhurer:l Crmrurn Leuven.

20.00 u TEAl1lR 'NKhlciijk symposium". van
Erik Ot Volik'r door "Tbneclgrocp Ctrnnonia,
Ik ook .f1ikt! P 11. in Stadschouwburg.

20.00 u KONSI!RT SoiTttl Kbssitke mu~k:
Piaccvole brengt een 'Irnpress>oniSlisch licd-
boII'k', In Kapel Romaanse" Poon. lOeg.
3S0/4oo.

20.00 u KONSERT oplreden "Th<: Beauliful
Babi.,,;·. in ka,,,,,,'t Pleorum. toeg. graus.

20.10 u DANS 'ConlTe<otllr' door Ben Van
Gurp, in V!amingtnslT.al '3, Ioq:. 200/)00,
uI"I. SIUC.

21.00 u KONSERT hul umb &- The King
Snakes: in De Blauwc K~t!'"r. IOt'J. 250/300,
0'11. Book~roo en KC OrawriC:nhol.

WDENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR te'lIermonoloog

"Ulivaren·, naar het dagboek van Pascal dil'
Du~e door earl Ridders, In Sladschuuwbul"Jl,
toeg. gralis. UfJI-KU U'uven.

11.00 " LEZING OUI of AlrlC1l;nlcuwe vÎSic:sop
e~n kontlnelll "Forml' des villffi 10flnc:s
d'unt vilh:: arc!tileclure et consulJC"lion de:
I'imaginaire~ (de vorm der Sledenl vormen
Van de stad) .. in MSI 02.28, Ofg. Kuhurek
Sludies.

18.00 u DEBAT ~OrKringspier"", live m!'"1«n
f()(UnI vOln lalrijke ptr"5Ol\aUltÎlen et) Uv<:·
optredens. In A1ffii112, org. ~ Srorpio.

20.00 u LEZING Carl05 Tabladi over Cuba en de
omwenldlng in OOA·Europ;l, de ekonoml§-

che opvarungen van Che GUeVaril, de Inscha-
ktling van Cuba In de werejdmarkt, de
blokkar!e van de VS. de VN en Europa. In
PaT"CIChi«enlnU1l van UP (Jan St4SSltaal ,2),
Iotg. gr;toli$.. org. Vrienden van Cuba.

20.00 u KONSERT Akis-bi'ric6etkon)CfI
"ool5paoninpmutitk van Bach 101
SoulsisttT'. gepresenteerd door Fred
Brouwtn en J.in HaulelUtl, in
Brabanthalkn, locg. 350/750/1000, org, KU
Leuven, St.i!d Leuven, Provincie Vlaams-
Bnbant, Alumni LovanielUC'S.

20.1~ u VORMING filosofische: konferentles:
'Rationaliteit: tussen 'vanilas' en 'superbla",
door prolessor J05 Derone. in Kardinaal
Merden.ul van het Hoger Instiluul voor
Wijsbrgl'enl'.

20.l0 u DANS 'Contrecoeur' door BCr! Van
Gorp, in vlamlngensnaar 83, lOeg. 200/300,
OIJ. Stuc.

DONDERDAG
18.00 u DEBAT "De Kringspier·. live met een

f0rum van talrijke personalit .. lten!'"11 Ilvc·
opueaens, In AJma 2, org. Radio Scurl'io.

20.00 u VORMING Inlunnalill'avUlul -over de
ab<:"haffing Va" het 3sidr~hl tn
Sluditmogtlijkh~en voor d~rde werddSlu,
dtDlen· mei oa videovtl"lOlung "de Mars up
Gibraltar" .. Parhtraat 14.01"1. Los Buenos
~.

20.15 u LEDNG Thurs<iay Ill'("turtS: -lIumall
nature, tbc: sodal ""aliIY, and a rr:lormuJaûon
of Kam's montl ruit". in Kardinaal
Me«ienaal org. Hoger Instituul voor
Wijsbegeefle.

20.30 u DANS 'Comrroxur' door Befl VIn
Gorp, in Vlaminllensuaal A3. locg. 2oo/lQO,
0111.Stuc.

VRIJDAG
20.00 u TEAl1lR ·Dikke Vrienden". «n gekke

ldudl1 vall de Nieuwe Margriet. In
Stadschollwbu '11.

ZATERDAG
10.00 u l1lATIlR "Dikke Vrienden', cen gekke

kludll van de Nieuwe Margritl. In
StadKholJwburg,

10.)0 u KONSERT ·IOjaa, Kabaal"
(wercldmuuekkoorl, in Zaal dt Kring.. JO"uf
Pierrc:straat,. Kes'i<:"I-Io.

ZONDAG
I S.OOu TEATER 'Venetic:' door Sidla, Den

Haag; vanaf 6 JUL in Audilorium
Minnepoon. uhverkochl_

15.30 u LEZING 'Lof der "Wlbcid'. IIiIIVde
teni00ll51cllinJj met werk (leuningen.
grafiek en bccldbou_en:) Van Renl Smils..

bttl.)c: men5? Koen wekl IJ wilnhopis: u bent een
rariten.
V Pre~ GertrulrW! Î5 bereid om Keren Slab til'

vtrknptn aan dt J.a.apt eteeeeoe. Ik wil er Itlf IlOl
dUI:U:lldIra11kbovenop 600:n.
v IH kOlfmf bij El5 cn Katjil heril dil' GcTlJlilnj.J·
avond geruInterd. liet was dan ook vrclloffcr bij dir
tw~1 Een German;"·lid.
.J !let letninismc is berreren. en d.i.n nog wel op
KopRu{. DondenJag cm 20.00 u in de 's MritT$1BiI1
werkgroep manlvrouw/unlvtrsiltÎIJAmenlevinll·
"lUSlorialedcn wilkn m«r gTiltÎSv.ten ipv rente-
loze leninll"n voor lopprnklium·kdcll.
.J Htb je vrillltn bij je ksbisdi of üksu«llÎjn?
KQffidan mI'! de mei$jeskon. Het goäk Spoor !U.I'
UP, Joln SWSlraal 2. Op mundaJjl1 dt«mbtr pra·
ren we troYrT CD over nog vrcl meert
..J Mrisjeskon? Mdsjcskonijnll'n1 MeÎSjrskonltn1
Mri5jtilkontempl~lir? Meisjcskonuokfreak?
..J veer na~a.apl. ltldtn grtivenalrd:dc Srot"pio·
tulven. Afspraak in de BLiuwll' kater, donderdag 14
december, De enlll" ecrue, op FM 106.
ol Koen rockt aennde. La.:ml gesignalrcrd op oe-
loging te Brussel In gnelKhap van Bruno·aruno.
ol Ildwln loekt derolletee om pint in lil' glclen.!lfldl.
meld u.
.J Held! :zor:ktKJ"Olç.bTC\""dKeKh•.wdcrde 8rU8ll<'IIII8
om krooslrijk XClin Ie stichten. Allrcn biljanen vol·
Slaal niet.
.J HelTe~en feminisme, pl. Profil.ri...,1 alltr landen
verenigt u en Irek ten nrijde IC'1Itnde murollukralÏ<:1
.J InSrl>org. waar wn je op de bctoginJj? M."", lochl
Jo.
"H,nJ wdI1 Kram kandoorn, bij Mnlica.
v MlII)'K. er kleeft oIDi11nil5Sffiillilkaan dot urdbel·
kondoom.
"Zocktnjcs weken WIH1 ViIIlIkrock.

v 1"",lftij.d~ job voor koeltnmelker te vtasene.
Roe"nd 8Cvraagd.
" N.nalie ~oekt jnngc, knappe roi<; ....r (liefst macho)
om uil kll'llnlijf vin nonnen te geraken. Bij voorkeur
kop lûriner.
"Willen VJums Blok (r NSV SlmtrtJaas ook nur
ThrklJe Slu""n? Wij etsen een antwoord! Ak1if:o
KOI1lITLIIndoTy1 UUenspie~1.
v De pettkindjes van '8 mul X' worden vn.:ndt.lijk
uilgenodiJl(! vuur een vIdeo·avond me! donk en
eten op doodtrdag 1112 om ZOu In de Htiligoe
Getsulrul 90.
.J Marl wckl tceBharnpoo. Geert ook.
.J SIC"Ven(Rumba 271111. (lkl~ CIJOlIl'I
.J lhW meldt dil p~ en vsces vcilill n....r nts!
teruA~kcerd djn.
" SofT)' YOOr de W van L6. dalr belooft Henk in "I
vervuil YOOr til' ZOTB"n.
" De peters en ml'!en van 'Amaal X' v<:rzamtfen in
hel siuc op dinsdas 5/12 om 16u.
" AI de pt"rsontn Villl de BOH en van de SLJalSvcilill'
held. dit op dondenJall JO nov<:m~r om 19.00 u op
het LiIIdcu~epltin stonden Ie wo>c:htenop dil' amt-
TobbIdo: belOJClng.wordtn vritnddjk verzoetIl om
bun verslettn Inulsl,rlll(lllIilIUUr in 1<::mllen bij X
en eeu kunU! -noe ~atlk mij niel meer btbd\elijk
maken clour subvcnT;:ve organtsaues" IC volg~n .
..J Ot JltT$()On. die vur(ge _ek een roze fiets heeft
I!cilolcnln de khaJltnSlr3at 66 B. wgrdt vriendelijk
vtrmc:ht deze Iic,\lerullte br~ngrn nailr oe kllilJ'll'lll'
bk>nde: eigenilrell.
" Ellen ~kl IdenliltWska,n, af IC sevm op Blink ».
Verdere lIc-gcvens zijn IC vin,den op hailr .sIr.l.fblad.
" Aemoul pleegt cutannle ~ lidlzelf als !tij dal....n.
v Kan Iemand mij l.angs 'vfUlt" weg laten _Icn
waar til wannecr (maar \OOOIlll: WiIIiIIrtnl1) de ~uvm·
K (,o·kJub hilar blJ""nkomslen houdl18ij voorbaat
dink. PS: Ik heb uil8ll'$prolten aurglt·~p.chic.
"Vellig vrlJll'n. Een nOo"ldzillakvoor tlke jon~n die:
ooit mn een )0"11"" naar bed 1.31 pan! Wat ÎSveilig
en wal nirl? Hl'! AidHr.m kurnl biJ her Goede
Spoor uitleggen wal ~UiR vrijen Y()Or homo's tn-
houdt,. ma 11/12 om 2O.00u in UP. J," Sta$.slTUt 2.
.J Ucldt5verklarlns VoInJan un Mitke. en dlt met cic
grOtI ....n van de: kunu! Tt.'{hl tslecbts ISO frank) viln
Prof Monbillyu.
" Mn teen: to'n Vfiig btWJnt edelt jonkvrouwen
als ons niCI. TrouwelI', je hebt.)c:zt'1I hlerm~e In ren
"sIlIl j:WIn:tl~bBchl: wij 51""ken Vin -blenen-
draalll'n·. JIJ Voln·j:WIkkcn".De lcde:nbripdt .
..J Na dil' RaffalHtnbs is er nu de HIW..riilk,u: voor ce
eeruarne tooghanstr. ure de cindjes niet "'tt:! aan ..
elkaar kan kllnJ)tn, !Nar loch nog we! «0 ~ellsje '"
van 'I vatlust.

JO MEUWISSEN

""'"Alle verhuur video-, klank· en
lichtmateriaal.

Videoschermen tot 4 m.
DISCOBAR EN CD's met of

zonder O.J.

ir 016201.301

hommage 01311dil' gebroeders Lumjère. de
film 'Vîsages d'enlame' ~1925) van de
Belgische sineast Jacques !'eyder. in
Schouwburg. It.q. 4oo/~~0.

20.)() u ~Ojaar f"syChologiKbc: Kr;ng.
G<tlakillmUl.. ZÎe arllkel op p;;!gina 5. In TIjl
(Hogeschonlpfdn). toq. 2~0Iloo. org.
f"sychologlKht Kring.

22.30 11FILM 'L'~ilde Vîchy'. koll<tge van de
bioskonpjoumaaJoi uil de srense
kullaboratieperiode door Chabrol. in SIUC,
t"tg. 100/150.

În Mal"ltkiltk,kaal.. 6/12 (>fll22.00 u: KIlIasavond
-de Sinl aan de loos,. in 8illfVO::Y·s.· 1112 um
7.30 u: Ontbijll'n voor hel goede doel. in MTC
00.1).

Kilo
·04112 urn 1•. 00 u; XU" tapt '5 nam.ldd8{!.$. in dt
fak.

Mecenas
• OS/Il Simelldusfeestje en }enevefavond. in
~fltU .• 08112 Uiislap Mus('e d·Orsay. Grand
Palalt til cemre f'ompidou. In rarijs.

Mertcator
.06112 om 19.00 u. lfB minivoetbal dames
lqen LBK.1n Sportkot.
• 06/ 12 om 20.00 u. IFB minlvot!ba! dames
legtn Eoe$. in SponJcot •• 11/12 bntus der
wrtensdappen (5alJU'n met GeoIog;ist'he Kring..
Cbem1ca. BIoJ tf"\ Wina), In W... ibcIJ.· IIJI2
om 16.00 u; IFB grootvoc:Ibal beren ~n CiIi, in
Sponkol

Pedagogische kring
• 1112 SIIIIerldaasavond. in KafaeT.

PsYChOlogischeKring
• 04/12 om 11.1 5 \I: SOjaar I:"'$ycbologisdle
Kring. eucharistieviering. de artikel p. 5. in Sim-
Jan·dt--~rkl:1i(.· 5112 Shrink-4lg. in Shrlnk. •
6112 om 14.00 \I: Kunst-un(sj .anJer(~},
krealk~'e worbhop'- In kring)ókaat. tlJeg. 100 .•
6112 onl 19.)0 u: Sinl ....rk.(lliJlls ·1'0 wijruvQnd, in
Cö!"St.>. 10t1( ~OO'220.· 1/11 Koffwdag. Weg.
Slalis.• 7112 om 830 u: Piltnonlbijl met etn
voorslelllos van ·Brtakfasl C1ub#, in Stdei. lOeg.
ISO.• 7112 om 19.00 u: ·Wh.u's eating Gilben
Grapt" en '37.2_ Ic malin' In hel kader van de
filmd.lg.. 1uq;.60 (I fihn)J 100 12 fibu5),

VRG
• 07112 om 21.00 u: 22e lustrum; Optn!den
Btlgian Chlppc:ndalo::s, In CQno.

VTK
• ~lll om 20.ro 0: Jtotvtnv(JtXl iu TIJ!.
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E!'"nkeu:l;t uil het w~rk van Era~mus worot
IIcbrachl door Francis verdoodt. voordracht
tri RapMelJa Smns. gitaar, in Groot
BcgijnhQf. loq. gratis, org, Faruhy Club.

21.00 u KONSERT optrakn ·Punk·. in Ot
..t~ 1r:>eg:-'g1iMis.

MAANDAG
2000 u FU"_' 'L'QCil de V"Khy·. kollage van de

bimkoopjourrutal:s uil de Franse
kcüebcranepeocde door Chabrol. in Sruc.
tocg.1001l50.

20.00 u FILM In het kader van 100 ja.ar IlIm: een

AHa
• 06112 om 21.00 u: Bluti-nlght. in B1au_
K"C1".

Allolloon
• 07/12 om 20.00 u; SjnlfE:cst, in Gl'mnll5ium.
07/12 Om 22.00 \1: Slnt.TD, in Waaiberg.

Ekonomlka
• 07112 om 20.00 u; SIt1ilJ1JaJ1pcn{O'li~aJ trn'1
Sam GOOl"i$.Vader Abraham, Eddy WaUy, MlH»m
de C~-Bri$.é en Jurprise-act, gr.uls busdienst,
in Brabanthal

Eoos
• 04712 uru 20 00 u: Voorstclling Eoosn:î:i na.lf
Boedapest. Bratistawen Praag. in MSI 02.2) .•
05'12 om 2J.30 11:Prcstdiumvt"rgadtrinS •
06/11' SIDterldNU.mlUS in de P.:llapoull· 09112
Som gut RUI" TbcralfY?' 10/12: &cgin van dl'
Eooslcestwrek.

Geologische KrIng
• 0'"2 De Sinnal CT" ziju b1 de eHy saJoon .•
05/12 om 20.00 u: pr<::$t<!iurllYf:f8adt'r1ng. In
R....iioI,.'t'n • 07/1l.f'rol1envf.ll'lbll, in Spun.kut. •
I ti t2 om 10.00 u: WeteDschap5bnIUJ. in
Wa.berg

Garmanla
• 04111 om l'U10 u: 'Men Only', In pI"II;ltb~.
• 05112 Xus· en wiJnavood kandJdaturtn.·
06112 Sinl~ttla.uavotld, in tak. • 11112 om 14.00
u: 'udies on I}"',111praalkamer.

HIstorIa
• 04112 Tentoonstelling 'Vlaaoden:n tn ca.rulk'.
ÎlIschrijvtn ad VBfVliS MSL in Anlwcpen .• 04112
om 20.30 u: Slafi mDOrtispd. Inschrijven :td
valvu ,\\sL in MSI O).J3 • 5112 <.>m"2000 u:
Xringvll'rgadetilJ8, in pmna .• 6112 VolJeybal2de
kan leten Ine Ik. • 06/12 om 22000 u:
5tmerldaasfulf. In SamambaLil •• 7112 SdJaau.eo.

Katecbetlca
• 5/12 om 19.JO u: Optn. preWilumvttgadcrlng.

•
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Studenten in de vluchtelingenkampen van de Balkan

"De Serviërs zijn niellegen de Kroalen, maar
legen hel nalionalisme van hun leider"

twaalf december wordt
in Parijs het vredes-
akkoord voor ex-Joego-
slavië ondertekend. De
internationale gemeen-

schap met de Amerikanen
voorop reageert etlforisclr, op IIl~t
terrein zelf hutt men een ,.eel andere
kijk op de zaken, Er wordt nog altijd
gevoelt/eli in Bosnië, de Serviërs III
Sarajevo zij" niet va" plan zich bij
liet vredesplan neer Ie leSgen en
bovenal, het vredesplan kan er nooit
in slagen de haatgevoelens weg te
nemelt. Koe" Geurts en Peter ûarin
zij" rwee Ullvt!nse jongeren die 011-
langs uit het gebied terll9!Jekurd z'ïn.

reler Dann, eerste ucenne moderne
geschtedenls, is enkele maanden geleden
voor een kont' lijd naar Servië getrokken
urn pwjeklt'n te zoeken die gesteund
konden werden.

~W11hadden gehoord dal er In Servië
maar drie lIr~anisalieS rner vluchtellngen
btllg waren. op een lOlaaI van 150 0ll!an!-
saues In g(."hed ex-Joegosla ...Jë. terwijl er in
het ScrviSlht 8cdedlt toch zo'n achthon-
derdduizend vluchrettng ...n zijn. We vonden
dal de aandachr nogal etnzlJdl~ naar dl.'
KtIl.ltl<,<.hcvluchteHngen ging. Ztl zijn we
biJ een prûjell.t In Banja Lub terechrgcko-
men, waar vluchtellngen opgevangen wcr-
den uit' [ulst hCll)orIClX~g('wclu ont~napl
waren. In Servie hebben we het vluchtelln-
genkamp van xreecjevec, waar scmmlge
mensen alzaten van bij het begin van de
()(lr](,,,- en een Ziekenhuis in Belgrado
bezocht. Dat lol.u~le W<lS vooral Interessant
om de dcsacueuze gevI1lgcn van het embar.
t" lk"n. HI~I wdlrn we nu k.on!iC ......en Itn
ij inlamei~n en vl~-êl:'nt--oistuiid~-y;Kir___"'__'

dl" Denk wereld pmberen ansen en uu-
denten genl.'(!1.kundt- naar het I!(dlied 1\'1(:Ie
~tur..-n,.

Koen GI'un~, alf:l"~tudl."t:ru landbouw-
inx<·nleut. htdl al~ vrijwlllll!(er in IW('o;;
vluthtdin~enkamJléll van Bu~nische mos-
Hnl~ in KmatJe gewerkt, aan de uatma-
tlsthe I.mt en In Ga~lnd. een kamp in
Öosr-Slavcrué. Hij deed dat voor de Joego-
-stavlsche NG() Suncokret, dle óllkrJt'i
edukarte ...e akljviu:'Î1t"n organiseert voor
diverse 1~!lijd~Rwer>t'nIn de karnpen.

«voor dt' ktaderen tijn ut' kampen een
verloren pertode in hun muwikkcllug. Hun
roekomst h Hnll'ker en lr hebben te kam-
pen met allerlei trauma's. Wij willen dar gat
invullen met cdukaueve prujtklt"lI. Samen
met de kinderen doen wc' aan reneet
sirkusakrtvenen en allerlei kreetleve werk-
winkels. Ondt.'rwijs in de kamren is er
ofwel helemaal nter otwet heel klt."inschalig.
Wij zorgden u(lk voor taallessen VIMlrde
mensen dIe naar westerse l.lndell doorver·
wezen werden .•
veto: Wat miNlt" ""I' 0"1 voorsullm bij U"
\'{uchttli"9tnkamp? Hn ,,"oorddM! flxh meestal
dr"ktn aa" tril mlUSak l'trZamefm,'l tt"ten in
h;:el erbarmrlljJ(e cmlllJ"di!lhtdt" i'
Koen: dh't t'Ct~te kamp waar ik gew('e$l
ben bewmd uit allemaal tuinhuisjes, wailf
soms verschillende families op elkaar ge-
p,akl mOl",>ten lt-ven. Anderen mOt"sten in
tenten )even in ten bos nanl hel kamp. ln
Gaslnci was ht't kilmp \'rij I!:oedgeorgani-
~erd, net etn kldn durp. Er was ~en
kamphoofd. c~n 5(1urt burgemeester. Er
werden ook demukratische verkiezingen
gehouden um verantwoordelijken tt' kiezen
voor bepaaldt' sekwren. Vt'rdt.'r zijn er tal-
riJke nl}lanis.a.ties ter plaatst', zoals het Rode
Krui~, ArtSen zonder Grenzt'n en UNHCR.
Die laame ondertueken de aanvragen van
mensen die naar ern ander land willen. Het
antwoord op zo'n aanvraag leao som~ een
Jaar Oll zich lonen walhtcn. De UNHCR
besliSt dan zelf in welk land de vluçhlelln-
gen lerecht komen. Ge1jnnen worden bij

mekaar gehouden. maar met Iamihebanden
wordt helemaal geen rt'kcllintc gehouden ...
Peter. _In Ser.1c:' I~ de ~itualie helemaal
enders omdat vljlcllIathllK rn ....'ent van de
vluchtelingen bij pentkulleren wordt 01'-
gevangen Wat l.k· karnpen bcrrefr, Is er een
enorm vcrschllrusscn die in Banja Luka en
dit' in servre zell. IJe eerste liJn echte
eerstelijnskampen die nouwens sfccbts tien
kilometer van het trom verwijderd lijn. liet
kamp in Kril~\Iît'va(. bestoud uit barakken
en Wa5 nok vrij !-IUl'Uglvr)!.<lIlISt·t'rd...

-De mensen In Sdnja J uka voelen zich
echt geviseerd. !lCI alsof de 1\('1;: wereld
tt'getl hen 15.Terwijl het m\·l·~taj ook
gewone landbouwers fijn die nik, met de
oorlog Ie rnaken hebben .•

Kwartier

veto- Is ;D'" JuJmpttHiS(h }lt'mogtm?
Koen: _In Gasind waren er hootdzakeUjk
Bosnlsche m(rslim~. vroeger war ...n et ook
Kroaren. mear toen In Bo)nle ook mosnms
~D Kroaten met elkaar ~Jaag~geraakten.
zijn dil' verhuisd. Nu 7jjn die ~panninKt'n
grutendeels verdwenen en maken de Kme-
ten vijl procent van dt- kampbevclklng uh.
Serviers 2ijn er helemaal nirt .•

Veto: I" wtlla matt Jetft dt «,rll'lj bij d,t
vlu..httl"'jtn? Votl ~ echt de haatjn.otltru (I[
'tij" dIt mtnst" mttt de spulbal va" de haal
\'an ll"dtrn!!
Koen: eIn de eerste plaats :djn het vooral
$lil{.h!{)ffer~. Niemand heeft die (Mlrk~ echt
gewild. buiten enkel nauonaususche letders
die op een demagogische manier de men-
sen opgezweept hebben. De meeste mensen
lil het kamp kwamen uu Ranja Luka. Dat
was vóór hel konflikt een mulrlkuhurcle
stad. Een vierde van de huwelijken was
gemengd. De mensen waren gewoon urn
met elkaar samen te teven. Her gaat vol-
j:;t'ns mij LeUs verder dan muntkunurauteu.
ht't semenleven was gewoon Ingeburgerd.
Niemand dacht er nog aan ol Iemand nu
Serviet, moslim of Kroaat was .•

-in het Bosnische konfJikt moel er een
onderscheid gemaakt worden tussen de
mensen uit de dorpen en de steden. De
dorpelingen woonden \'('CI meer in gesso-
leerde groepen, terwijl de steden vooral
gemengd waren. De rrauma-s van de
'tweede wereldoorlog. waarin her er wreed
aan toeging tussen de Kroeten. die kotlabo-
reerden met nezi-Duhsiand en de servtërs.~
dit' ledden Dot! op het planeland. In de
Sleden ging dat anders. omdat mensen veel

Van li"ks naar fînkJ..KMn rn Ptttr

Peter: ~Ik heb in een van rie k.1mllt).n ecn
Kroatische vrouw ontmoet dit: met el'lI
Servii:lr gt:tr(lUwd was. Zij is dus ook moe-
Ien vluchten. 'lI) ietS t()(lOt de al>!;urditdt
van het konflikt. In Belgrad(' 7jjn we In een
kinderziekenhuis gewt't:st dat htc1 gere-
nommeerd was in JOt'gmlavië en waar nog
patiënten van vflOr de oorlog lagen. Er
waren daar nog muslims die gewoon niet
m<.'C'rlerug konden .•

(jOIO Lrldt Van!lt",e")

meer kontakt hadden met elkaar. Hct ziJn
vooraJ memén van he! plaltdand dIe de
wapens grepen, cn de stedelingen dIe zeg'
gen d ..t ze hel slachtofler gewurden zljn
van het nationalistÎsche ge~\-cld. Naluurlijk
zijn er mensen die gelIaum,lIiSeerd zijn en
het ..ndere volk gaan haten. maar Ik heb bij
vele jongeren het omgekeerde opgt"mt'rkt.
Die konden bun lt"ven niet lnbeeldt"n totl-
der hun vrienden van de ·tegenpanij'.

sonnnïgen onder ben zijn de Servische
aggrt'Ssie juist kunnen entvluchten door de
hulp van Servische vrienden .•
Veto: HelllJkl mrj allemaal "ogal mooi Vl'<"r·
!JtStrld,
xcen: .Noltuurlijk zijn ze niet allemaal zo.
êcn groot deel van de mensen vraagt zfch
inderdaad af cl ze OI.,Îtnng samen Lullen
kunnen leven .•
Peter. -tn Banja Luke waren de haat-
gevoelens heel sterk aanwezig. Maar dal
waren dan nok mensen die net aan het ge-
weld lIntsnapt waren. Wat me in het kamp
In servre opvtel. was het bewustzijn van de
mensen. Die hadden nicrs tegen het Kroa-
tische volk op zich, maar reageerden het"!
Ielregen hun nationalistische leider
TudJman" DIe Serviërs Lijn nlel tegen de
Krualen,jntilar weltegen het tasctsme van
hun letder .•
veto: Jf(Jt 'auJOrilair is ha bewi"d van Thajman"}
Koe"l(,-Iiet is heel nauonaltsusch. Hel
begin van her kunfltkr heeft veelte rnaken
met de polhlèk die Tudjman voerde. Hij
heelt de Servi~ echt uitgedaagd door
terug symbolen uiÎ de Tweede Wereld-
oorlog boven Ie halen door servtsche
ambtenaren in de Servische gebieden In
Kroati~ Ie omstaan en door het Servische
schrift in openbaren instellingen Ie ver-
bieden. Voor de servters waren dat allemaal
rekenen aan de wand •
Veto: In wrikt matt yeluH'n julfit: in Im
",tdesprDCesdat nu op !Jün!J!JdTokl«rl u?
Koen: «Ik sta er achter in elk geval. Het is
een goede eerste stap. maar er moet nog
hl't'l veel volgen. Er lijn in elk gr\'al nIJg
veel vragen te stellen. Hel vredesakkoord
was met moene gt"1t'kend.. of 111<'11 wou al
direkt her wapenembargo opheffen. Er
komen lCstigduilend soldaten 111Bnsnli".
maar enkel voor één jaar. Dan lOU alles
phm koek en ei zijn. dan zouden er geen
geweldultbarstingen meer mugeJlJk .lIJh.
Het vredesproces Is er onder zeer grorë
druk gekomen. Je kunt je dan (Jok afvragen
In hoeverre de mensen ter plaatse er aouC'r
slaan. Maar her grote geweld i<;ge~l(Ipt.;

Tank

Veto: En dal u ('(IKnia mukktl:jk, IN!'f !ntlf!:.'/:!
mrnxn"":I:lJn!ir_I1JiJ;r,'.ï' --. ~.
Peter: eHet is nit'l eenvuudig om zoiets op
te Ie~n. Eerst moet er een serieus ortder-
znek kernen naar wie er schuldig i..aan
maccamoord, en die moeten dan oóJ("kttd
ge~traft worden. En wie dal 7.1'11 kunnen
doen h hL"t:1onduidelijk. Iemand die geen
kant heelt gekozen moet het doen, maar
he! mag ook niet hoven de hoofden van de
mensen been gebeuren. Je: mag ,)\)k niet
vergeten dat het een ek~plösieve snuaue h,
mei dl die vluchtelingen daar. Er zijn cr
meer dan 700,000, en die zitten al ....icr jaar
in kampen. Dar begint Ie wegen, 1.1:"moeten
perspekneven krijgen ...
Veto: Ot moslims lIjken in tfk geval dt 9rVDWI
)'erlrárrs i" htr la"'fliKt.
Koen: -ne mosums zijn politiek veel
zwakker. Ze zljn enerzijds te westers om
steun te krijgen van andere moslimlanden
en anderzjjds stel ik me de vraag of êurope
wt'! een mosJjm~taat in haar gebied wi1- Nu
is Bosnie oPl!edeeld in l"t:n Servisch
gedeelte en een federarle \'an moslims en
Kroaten, maar t.'r zijn hed wal spekuJatk~
dOiIhet uiteindelijk zal neerkomen op een
vt'cdellng van Bosnië lu~n St'rvle en
Kroallë. Men verdenkt er Thdjman en
Milosevlc van om die afspraak een tIjdje
geleden al gemaakt 11:hebben. En ik gdoof
dat wel. Er wordt bij die mannen nog altijd
gedroumd viln een Groot-Kroatië t'n een
Groot-Servië, I)e ()urkl8 heeft die geda<.hre
nit't weggenomen. z~ wlllen nog altijd
winnen .•

Henk Oheedene
Joris Janssens

Op maandag 11 dtcrmbrr iJ tr ten i,,!o-avtmd
D~'tTo:-J"egoslavië m.tlli~ BDlnisdtt muzitk m
n'nl, DamialJ"p/tm 10, Dm 20.00 u. Vamwjt dt
Bosm'sche vluchttli"!lc1 is tr ",Qag "aar muzitk-
instrumtnl"'. In januari <uIlen daarmet lnstn
","urdrnDpgtflart in hel kamp vun Obtjan (Kn·
IJlr"l). Jt Ka" II1.SJrUmt"te"Mzor!len bij /((K1I op
dt Mtchtfmtraal 19) uI 016/20. 7'9.5J


