
U moet al een kluns zijn om het niet gemerkt te hebben: dé Umberto Eco was in Leuven. Wij
betwijfelen of de man veel plezier heeft beleefd aan zijn bezoek: konstant van hot naar haar
gesleurd worden, iedere avond verplichte etentjes, het een al kopieuzer dan het andere, steeds

vriendelijk zijn tegen iedere joernalist van BRT, VTM of nóg erger... Gelukkig was er; Veto.
Evenals in 1985 - Eco was toen in Leuven om zijn eredoktoraat in ontvangst te nemen - vindt u
het enige en dus eksklusieve vraaggesprek met Umberto in uw eigen lijfblad. Op pagina drie.

(Foto's Rob Stevens)

Afgifte: Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

Samen uitgaan kan tegenwoordig niet meer. 't Lief volgt
een kursus eksotisch en natuurvriendelijk koken. Kun-

nen we lekker alleen op kafee? Had u gedacht! Babysitten
mogen we. Bij onze proefbuis-doorgeefstok. Misschien
wordt het nu wel tijd voor een proeîbuis-doorgeeîstok-
babysitters-zelfhulpgroep. 24 uur aan een stuk, p.2.

U had het misschien niet gemerkt, maar bij ons op kot
hebben ze een emancipatie-vierentwintig uurtje inge-

voerd. Eenmaal daags. De gevolgen zijn niet te overzien.
Koffie zetten doen ze niet eens meer met de glimlach! En
dan nog durveri beweren dat ze harder werken dan wij. De
brutaliteit! Wat denken die mannen wel? Volgend jaar eisen
wij óns 24-uurrondje op. Dan komen wij ook op p.2.

Nu hebben ze het zowaar gevonden! Ineens zitten we
meteen beeldkultuur. Kom nou, waarom dacht u dat

wij hier elke week voor zo'n pak illustratie5'zorgen? Simpel
gezegd, omdat het niet simpel is om een foto of een tekening
in woorden weer te geven. Eens in de week presteren we wel
een goeie poging. Die gaat dan zo van: één horizontaal, naar
boven drijft - muzieknoot... Een geweldig kruiswoordraad-
sel, p.1.

Kulak wacht op rektor
Monseigneur wordt informateur

Vorige maand, amper enkele uren na zijn eerste openingstoespraak,
overleed de nieuwe Kortrijkse rektor Frans Van Cauwelaert. Hij
liet een zwaar aangeslagen kampus achter. Veel tijd voor rouwen

is er echter niet: het Gewoon Reglement Struktuur (GRS) van de
KV Leuven - waarin ook de Kulak is opgenomen - stelt dat "binnen de
maand na voornoemd overlijden" een nieuwe rektorkandidaat moet
worden aangeduid. Er wordt dan ook koortsachtig gewerkt om de
opvolging van Van Cauwelaert vóór 4 november in kannen en kruiken
te hebben.

kan zeggen over deze allesbehalve duide-
. lijke passage, is dat ze sterk verschilt van
de passages aangaande de gewone aan-
stelling van een rektor in Leuven en in
Kortrijk. Bovendien verschilt deze pro-
cedure ook van de regeling bij overlijden
van de Leuvense rektor.
In die drie gevallen schrijft het regle-

ment immers ekspliciet verkiezingen
voor. Dat dit bij het overlijden van de
Kulak-rektor niet zo is, is vrij onbegrijpe-
lijk. Het wijst er alleen op dat de Kulak
door de opstellers van het GRS niet als
'vol' werd aanzien. Bovendien lijkt het
alsof diezelfde opstellers er geen reke-
ning mee hebben gehouden dat een
rektor van de Kulak al kort na zijn
benoeining kan overlijden of ontslag
nemen, vermits de vervangende rektor
"slechts voor de rest van het lopende
mandaat" wordt aangesteld.
Zijn verkiezingen in het huidige geval

niet verplicht, het GRS sluit ze ook niet
ekspliciet uit. Daarom ontstond er in de
voorbije weken aan de Kulak nogal wat
verwarring rond die mogelijke verkie-
zingen. Om klaarheid in de zaak te
scheppen nodigde de Interfakultaire
Raad, het ekwivalent van de Leuvense
Akademische Raad, op haar laatste

Leer nu Vlaams._Dan kan u straks zelf die aanvraag voorkinderbijslag regelen. Bovendien blijft u dan netjes thuis,
in plaats van in het Stuc rond te hangen. Daar krijgen ze wel
erg veel noten op hun zang. Laat die van het Stuc maar snel
ondervinden naar wiens pijpen ze mogen dansen. - pan
zullen ze wel een toontje lager zingen, eens ze p.4 en 5
gelezen hebben!

Het vinden van een nieuwe rektor voor
de KU Leuven Kampus Kortrijk ver-
loopt niet rimpelloos. Uiteraard werd
iedereen op vier oktober overrompeld
door het plotse overlijden van Frans Van
Cauwelaert, nauwelijks twee maanden
rektor. Hij werd, konform het GRS,
"tijdelijk vervangen door de Voorzitter
van de Fakultaire Groepsraad met de
hoogste akademische anciënniteit"
(art. 17). Het was prof. Herman Verresen,
voorzitter van de Groepsraad van Ge-
neeskunde, die automatisch als interim-
rektor werd aangesteld.
Verresen moet echter binnen de maand

vervangen worden door een 'definitieve'
rektor. Over de precieze procedure is de
laatste weken heel wat te doen geweest.
Het is de allereerste keer dat dit punt van
het reglement moet worden toegepast -
en dus geïnterpreteerd. De vorige rektor,
Mgr. Guido Maertens, was immers in
funktie sinds de oprichting van de
kampus, in 1971, tot 31 juli van dit
jaar.

"Binnen de maand na voornoemd
overlijden, ontslag of definitieve onmo-
gelijkheid, draagt de Interfakultaire Raad
van de Kampus Kortrijk een kandidaat
voor aan de Akademische Raad. De
Akademische Raad gaat binnen de
maand tot een nieuwe benoeming over.
De ambtsperiode van de nieuw aange-
duide Rektor van de Kampus Kortrijk
geldt slechts voor de rest van het lopende
mandaat." Zo stelt artikel 17 van het
GRS. Het enige wat men met zekerheid

vergadering een jurist uit, professor Paul
Van Orshoven. Die was ook al betrok-
ken bij de organisatie van de rektorver-
kiezingen van mei laatstleden en wordt
zowat beschouwd als de 'huisjurist' van
de Kulak.
Van Orshoven wees er de Interfakul-

taire Raad op dat het GRS, als men het
naar de letter interpreteert, inderdaad
verkiezingen niet uitsluit. Hij was echter
van mening dat, gezien de beperkte tijd
die toen nog beschikbaar was - zo'n
twee weken -, de praktische organisatie
ervan vrijwel onmogelijk was. Die
interpretatie ging feitelijk lijnrecht in
tegen de stemming die op dat moment
leefde onder de professoren en studenten
van de Kulak, die in meerderheid van
mening waren dat verkiezingen beter
zouden zijn.
Er volgde dan ook een vrij geani-

meerd debat op de Raad, die samenge-
steld i's uit de vier voorzitters van de
Groepsraden, twee studenten, twee le-
den van het wetenschappelijk personeel,
de 'Verantwoordelijke voor het Studen-
tenleven' (professor De Cokelaere), de •
voorzitter van Komitee van Beheer
(Jozef De Jaeghere) en de rektor. Op de
Raad was oud-rektor Maertens trou-
wens ook uitgenodigd. Na diskussie was
iedereen het tenslotte eens met het
argument van het tijdgebrek. De Raad
wilde echter ook niet onmiddellijk zelf
beslissen: de toch vrij beperkte vergade-
ring verkoos de bredere basis van proffen
en studenten te te betrekken bij d..
aanstelling van de nieuwe rektor, die
bijna een volledig mandaat moet uitdie-
nen.
De oplossing die toen uit de bus

kwam, is volledig nieuw in de annalen
van de Leuvense universiteit. Men koos
voor een informateur, die een konsulta-
tieronde zou houden bij alle proffen,
WP'ers en studenten, om dan met een
verslag naar de Interfakultaire Raad te
komen. De keuze van de informateur

stelde geen onoverkomelijke problemen:
de raadsleden duidden op dezelfde
vergadering nog Mgr. Maertens aan. De
oud-rektor wordt beschouwd als een
"vertrouwenspersoon", die geen drem-
pelvrees inboezemt, en als een "objek-
tier' informateur omdat hij zelf openlijk
alle ambities voor het rektorschap heeft
laten vallen.

Op 15 oktober stuurde Verresen
namens de Interfakultaire Raad een
schrijven "aan alle leden van de Kulak-
gemeenschap" waarin iedereen werd
uitgenodigd om zijn "wensen en bemer-
kingen in verband met een door de
Interfakultaire Raad voor te dragen
kandidaat-rector" telefonisch, schrifte-
lijk of mondeling aan Mgr. Maertens
bekend te maken, uiterlijk op 26 okto-
ber. De ere-rektor heeft dan tot woens-
dag 30 oktober de tijd om zich, op basis
van de gesprekken en brieven, een
oordeel te vormen. Hij deelt dat mee aan
de vergadering van woensdag.
Deze manier van werken is uiteraard

niet van dien aard om alle stromingen
die aan een universiteit leven tevreden te
stellen. Het koncentreren van een oor-
deel, al heeft dat nog maar de waarde
van een advies, bij één persoon, roept
terecht de vraag op hoe "objektief" die
wel kan zijn. Sommige professoren
verkozen dan ook naar verluidt om
ronduit te weigeren mee te doen aan de
informatieronde. De studenten en het
wetenschappelijk personeel maakten in
'. elk geval wel hun standpunt duidelijk,
maar verkiezen het niet officieel vrij te
geven vóór woensdag.
Ondertussen doen er onvermijdelijk

spekulaties de ronde over mogelijke
opvolgers van Van Cauwelaert. Daarbij
wijst men er meestal op dat men in de
eerste plaats moet denken aan de twee
professoren die bij de verkiezingen van
mei ook al in de running waren: Vic
Nachtergaele (Romaanse Filologie) en
Georges Macours (Rechten). Mocht een
van die twee namen - of beide -
inderdaad uit het verslag van Maertens
opduiken, dan kan men zich de vraag
stellen hoe de Interfakultaire Raad op
een elegante manier tot een oplossing zal
komen, vermits Macours zelf in de Raad
zetelt. Overigens wordt het in alle

gevallen waarin Maertens met meer dan
één kandidaat naar buiten komt, stevig
denkwerk voor de Raad. Men sluit
trouwens niet uit dat er in zo'n geval
vooralsnog uitstel gevraagd wordt aan
Leuven en dat er verkiezingen komen.

Pieter De Gryse
Walter Pauli
Stef Wauters

24
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UITSLAG

1. APOLLOON 972
2. VTK 944
3. VRG 881
4. Ekonomika 879
5. Industria 863
6. Thomas Morus 855
7. Pauscollege 852
8. Landbouwkring 817
9. HHH 812
10. Lerkeveld 809
11. Wina/MercatorlDali 803
12. Medika/Logopedie 797
13. Areni's 775
14. Heilige Geest 773
15. Citee 770
16. Politika 770
17. Salvast 765
18. Diana (Rega) 763
19. Histro 760
20. Terbank 756
21. STEIL 749
22. Psycho/Pedagogie 745
23. LUK/Pius X 743
24. Bios/Chemika 736
25. Germania/EOOS 734
26. UP 715
27. Farma 702
28. Katechetika 685
29. Europakring 674
30. Apollonia 672
31. Klio/ Alfa/Mecenas 666
32. Cluster 320
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24-urenloop voor Apolloon

Zwijnerijen in de saloon
Donderdagavond klokslag 19.00 u gaf rektor Dillemans het

eindschot van de negentiende editie van de 24-urenloop. Op het
in het donker gehulde parkoers, liepen de nog aanwezige atleten

en supporters, de fakkels hoog boven zich geheven, een "ereronde op de'
klanken van Vangelis' Chariots of Fire. Winnen of verliezen was niet
meer 'van belang. Kort voordien hadden Ekonomika en het VRG een
verbeten strijd om de derde plaats uitgevochten. De twee grootste
kringen van Leuven zorgden gelukkig nog voor enige spanning tijdens
deze 24-urenrace. Apolloon had immers reeds vanaf het eerste uur zijn
stempel op de wedstrijd gedrukt.

De talrijke, vaak originele, nevenklasse-
menten lokten veel liefhebbers, die in
frisse - maar gelukkig droge - weersom-
standigheden meegenoten van de oppep-
pende fuifmuziek, wat de lopers duidelijk
konden appreciëren. bie muziek was
overigens door een hele resem luidspre-
kers te horen, tot grote ergernis van de
Leuvense politie. In de grote tent konden
vele muziekliefhebbers genieten van een
optreden van Dixieland.

Apolloon lijkt nu definitief de fakkel
van het VTK te hebben overgenomen.
Met een verbazend gemak vergrootten
ze stelselmatig hun voorsprong. Na vier
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uur wedstrijd had Apol1oon reeds der-
tien ronden voorsprong op de ingenieurs
en hadden ze een gemiddelde van
43 rondjes per uur gelopen. In de helft
van de wedstrijd was de voorsprong al
uitgegroeid tot 23 eenheden. Met 496
ronden was ApoJloon op weg naar een
nieuw rekord, en lag de kaap van de
magische 1000 ronden binnen hand-
bereik. De konkurrentie was dit jaar
echter onbestaande en mede daardoor
zouden de Sportkouers op drie eenheden
van hun vorig jaar gelopen rekord
stranden (972 rondes). Een magere
troost voor VTK was dat ze hun
persoonlijk rekord met 3 rondjes verbe-
terden en het op 944 brachten.

De opmerkelijkste prestatie kwam dit
jaar van het VRG. De juristenkring was
vrij zwak gestart en stond geruime tijd
op een bescheiden negende plaats. Op
enkele uren tijd klommen ze echter op
naar de vierde plek en was, acht uur voor
het einde van de wedstrijd, hun maksi-
male achterstand tegenover Ekonomika
(16 ronden) geslonken tot zes stuks. In
een ware Europakupsfeer namen Eko-
nomika en het VRG het dan tegen
mekaar op met als inzet de bronzen
medaille. Overal langs het parkoers
schreeuwden supporters van beide krin-
gen zich hees om de moedige lopers en
loopsters aan te moedigen. De huisband
met trommel en trompet - al bekend van
vorige edities - ontbrak evenmin. Eko-
nomika had zelfs een houten tribune
geïnstalleerd. Het VRG slaagde er slechts
na 20 uur wedstrijd in voor het eerst
Ekonomika voorbij te sneJlen. In een
daverende slotfaze, waarbij beide krin-
gen haasje-over speelden, haalden de
'rechters' het tenslotte met twee rondjes
verschil. Meteen het beste VRG-resul-
taat tot dusver.

Wie vooraan 'eindigt in het klasse-
ment is daarom nog niet het kreatiefst.
De geniaalste doorgeefstokken gingen
van hand tot hand in ploegen die eerder
onderaan in het klassement eindigden:
Katechetika zwoer het 24 uur lang bij
een (gewijd) kruis, Farma was voorbe-
reid om de proefbuisbaby's - tijdens de
nacht gekoncipieerd - te rangschikken in
hun rekje. Germania en Eoos zwaaiden
gevaarlijk in het rond(j)e met een
zwaard, terwijl Steil (verpleegkundigen)
het met een - lege - urineertles deed. De
Europakring gaf de Europese boodschap
door met een reeks vlaggetjes. Vermel-
denswaard is wel dat de Europeesgezin-
den het woensdagnacht tussen vier en
acht volhielden met slechts vier lopers'.
Dat was nog steeds vier meer dan
Cluster (de studentenkring van het
Lemmensinstituut), die het na halfwed-
strijd voor bekeken hield. Wegens indivi-
duele repetities en cd-opnamen kon geen
enkele musikus zich nog vrijmaken.

Urineerfles
Niet aJleen originele aflossingsstokken

werden beloond, ooks-tal van andere
nevenklassementen zagen dit jaar het
levenslicht. In deze disciplines lieten
Medika en Landbouwkring zich van
hun beste zijde zien. Drie schone deer-
nen van de dokters liepen een ronde met
een badhanddoek rond zich, en een
aantal van hun koJlegae wonnen de
trofee van het 'Tien om te Zien'-uurtje
met een eigen produktie, 'Marie-Jeanne'.
Landbouwkring won . ondermeer het
burostoeluurtje, het emancipatie-uurtje
- het snelste meisje met een jongen van
minstens achttien jaar op de rug -
(David en Elke deden er 5'25" over) en
het studie-uurtje (Els liep met zes
-kursussen en een kodeks).

Nog meer prijzen waren er voor
Jonas, die' met zijn twintig maanden de
jongste deelnemer bleek te zijn, voor
Wim Boonen van VTK die erin slaagde
een rondje achteruit te lopen in 2'21" en
voor Stefaan Kennis van Klio die met
100 rondjes het hoogste aantal rondjes
bleek te hebben gelopen. Tot algemeen
protest van het publiek kon de prestatie
van ene Pieter Pardaens van het Heilig
Hartinstituut Heverlee niet in aanmer-
king "{orden genomen voor de kategorie
'meeste aantal rondjes'. Deze ultraloper,
die niet voor een kring liep, slaagde erin
222 ronden na mekaar af te leggen. Hij
kreeg alvast de prijs van-bet publiek.

Komputer

E Z ERS
E VEN

L
B R

AJle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. .
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±l,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Terreur
Donderdagavond 24 oktober: met twee
zijn we op plaktocht me! affiches van
'Rock against Racism', koncert tegen
racisme op 27 oktober in Antwerpen.
Na afloop kruisen we een NSV-er aan
het begin van de Naamsestraat. Hij keert
terug richting 'Clijn Tafel Rond' op de
Grote Markt, het stamkafee van het
NSV. Daar staan een tiental NSV-ers
(met pet en lint) buiten. We zien dat ze
ons willen achtervolgen en zetten het op
een lopen. We kunnen in het kafee 'De
Libertad' vluchten.

De Vlaams Blok-adepten aarzelen
niet en stormen het kafee binnen. Onder
bedreiging van geweld en met de woor-
den 'dit is een demokratische kontrole',
nemen ze onze laatste affiches af. De
tappers weten de fascisten naar buiten te
werken. Reaktie van hun führer: "als wij
te weten komen dat gij zo'n mannen
onderdak geeft, dan.i..". De NSV-ers
blijven aanvankelijk een half uurtje
buiten wachten en verdwijnen dan. Wij

gaan in looppas richting Tiensestraat.
Ter hoogte van het 'Universum', staan
een paar NSV-ers ons op te wachten.
Eén van hen grijpt mijn vriend vast,
maar hij weet zich los te trekken.

Deze arrogante intimidatiepoging is
geen alleenstaand feit ia dit tijdsklimaat
waar bijvoorbeeld in Duitsland ek-
streemrechtsen pogroms organiseren te-
gen migranten en andersdenkenden. Dat
zo iets in Leuven kan, is beangstigend,
maar dat is geen reden om in je schelp te
kruipen, integendeel!! Die angst moet
omgezet worden in verbetenheid om:
1. het verbod te eisen van alle fascisti-
sche organisaties en propaganda. Dus
ook het verbod te eisen voor toegang van
het NSV in lokalen van de universiteit en
de Stad Leuven;
2. te strijden tegen racisme, samen met
migranten, voor gelijke rechten;
3. zich ten volle te engageren in STeR of
School Zonder Racisme en zó het gras
voor de voeten van het Vlaams Blok weg
te maaies.

Naam en adres bij de redaktie bekend

Deze unieke audio-
visuele cursus gaat door
in Leuven en Diest. We
bieden hem tijdelijk aan
voor slechts 2500 frank.
Dit nieuwe systeem werd
uitgetest door 40 studen-
ten.

UiIgebreid demonslraliepakkel
gralis beschikbaar
(waarborg 100 fr.)

De cursus gaal door Ie
LEUVEN - Brusselse
slraal51A (016)23.05.56
(10121 uur)
DIEST ~ K. Albertstr. 33
(013)31.40.61 (lol
19 uur)

advertentie

U leest het juist: op 15 uur,
gespreid over één week leert U
perfekt blind typen (26 letters +:
hoofdletters + 'leestekens)

• met leerdoelgarantie
• 3 gratis proeflessen

Doe vandaag nog Uw gratis
proefles en morgen typt U zelf

brieven en papers.

Het is een wedstrijd die je niet winnen kan (naar Bram Vermeulen)
(Foto Erik Van Paepeghem)

Bloeddruk
Nog meer lekkers was er te vinden bij

Apolloon, die Croque Monsieurs (of is
het Messieurs?) bakte en bij AzG, die
Sinterklaas voor waren en reeds nu
marsepein verkochten. De prijs voor het
origineelste gerecht ging voor de tweede
opeenvolgende keer naar de Universi-
taire Parochie (UP), die met een heer-
lijke Filippijnse fruitsla uitpakte. De
woordvoerder van het UP beloofde in
zijn speech dat er volgend jaar op 24 uur
tijd 24 verschillende gerechten zouden
worden gebracht. Het UP kan daarbij op
de hulp van heel wat gemeenschapshui-
zen rekenen.

Toch veroorzaakte die kulinaire pret
niet al te veel indigesties. Het Vlaamse

Kruis noteerde enkel een aantal schaaf-
wonden van lopers, die wegens te hoge
snelheid uit de bocht gevlogen waren of
over elkaars voeten struikelden. Eén
loper kwam ook vragen om zijn bloed-
druk te meten. Toen men '16 over 8'
opmat, is hij er maar wijselijk mee
gestopt. Iets erger was het gesteld met
een loper die bij een nachtelijke tuimel-
perte een scherpe kei in de hand kreeg.
Hij werd met de ziekenwagen naar
Gasthuisberg gevoerd, waar de wonde
genaaid moest worden. Bij de 'gewon-
den' waren geen toeschouwers, nochtans
massaal aanwezig op het Sportkot. De
veiligheid werd gewaarborgd door tal-
rijke dranghekkens en door vrijwilligers
van elke deelnemende ploeg.

De organisatie van de 24-urenloop
vergt immers maandenlange voorberei-
ding en enorm veel man- en vrouw-
kracht de dagen van de wedstrijd zelf.
Bernard Mathot, hoofdkoördinator van
deze 24-uren, kon daarbij rekenen op de
onverdroten steun van een team van een
dertigtal leden. Zij stonden in voor de
techniek, de veiligheid, het verwerken
van de uitslag, het buitenkegelen van de
politie, en ga zo maar door. Zij maakten
het, samen met de deelnemende kringen,
mogelijk dat ook dit jaar de 24-uren
vlekkeloos verliepen en dat de jaarlijkse
aflossingsmaraton de grootste manifesta-
tie van Leuven en omstreken blijft.

Patriek Staudt
Annia Deseure
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"Kultuur dient slechts om
de kranten vol te krijgen"
Umberto Eco, bekend van twee bestsellers en ook wel een beetje maar aan het feit dat mijn boeken

van zijn wetenschappelijk werk als semiotikus, was deze week in cirkul~ren en n.ieuw~gie~igheid.o~we~-
Leuven. Hij lokte stampvolle zalen, hordes joernalisten en een ken bij ~e media. Die me~ws~lengheld

resem tv-kamera's. Al die heisa rond zijn persoontje zorgde ervoor dat de k~n ovengens zeer ge.~aarhJkzijn; ze w~s
. . . .. . '" bijvoorbeeld schadelijk voor de versehij-

man gew~n met ~eer in staat bleek om zijn interessante ideeëngoed op ning van 'De pendel van Foucault' in
een treffelijke manier naar voor te brengen. Reden te over voor Veto om Italië, omdat ze veel te intens was.»
wat dieper in te gaan op de relatie tussen de akademikus en de "Het is dus niet zeker of de media een
massamedia en op de gevolgen daarvan voor het funktioneren van de auteur helpen. Voor een auteur die 5000
universiteit. Een eksklusief gesprek. ekse~plaren ..wil verkopen, kunnen d~
Veto: De laatste dagen heeft u een paar probleem te kompleks is, breid ik het media veel bIJdragen: Maa~ eenmaal hiJ
keer geweigerd om voor de kamera s een gewoon uit tot drie pagina's» een zekere bekendheid ge~l~t, wordt het
of ander wetenschappelijk begrip uit te ' , , ' een soort gevecht waarbij Je als auteur
I D k ,I b ld di "Veto: Feil IS alleszins dat u Zich, meer bepaalde truukies leert orn je te verdedi-eggen. en t u uat epaa e tscûurs ' , " "
I 'et t L ',I di l. dan de andere akademici, In de media gen en om situaties te vermijden dielet niet oe aten om vla ae au IOVlSuee ' 'di 'd t d 0 manifesteert, In hoeverre gaat het hier fataal zouden ziin Op dat moment kanmassame la versprei e wo~ en! " " 'om een bewust gebruik-maken-van? je je niet meer aan die aandacht
~m~rto Eco: «Ik den,k d,atelk kommu- Eco: <de moet een onderscheid maken onttrekken, Men kwam bijvoorbeeld op
nikatiekanaal, door ,zlJ,ninherente ken- tussen het gebruik dat ikzelf maak van de een helling op vijf kilometer van mijn
merken, de transmissie van bepaalde di de rnani d di huis op de buiten staan om met een" ,me la en e manier waarop e me la
discours met toelaat. Zo kan Je de .. , ' telelens mijn vrouwen mijn dochter te
filosofie van Aristoteles onmogelijk op rruj ~ebru,lken. Ik ~aak op een besc~~I- fotograferen die aan het zonnebaden
muziek zetten, Voor de audiovisuele den..,mame~ gebr~lk van de media, ,10
media bijvoorbeeld zit het probleem niet ltahe kom,~k nooit op tv of op ,~e rad~o,
in hel medium zelf, maar in zijn m,aar schrijf al~een voor een ~IJdschnft,
joernalistieke funktie: er worden hoog- L 'Es_presso:~IJaren a~alyseer Ik daar op
stens vijf minuten aan een onderwerp een joernalistieke ~an~er problem~~ va,n
gewijd, waardoor een adekwate uitleg de massakommunikatie. ~Ifs al zijn d~e
onmogelijk wordt. Bovendien heeft men analyses ~ms een herhaling van wat Ik
de neiging om te banaliseren te vulgari- ervoor al ID een of ander essay geschre-

, ven heb, ze helpen ongetwijfeld de
mensen bepaalde problemen vanuit een
kritische hoek te bekijken, Ik schrijf die
stukjes dus vanuit een zeker didaktisch
oogpunt. Ik gebruik de media als een
soort luidspreker voor problemen die ik
belangrijk vind, zoals de Golfoorlog,
Dat alles blijft echter zeer bescheiden als
je het vergelijkt met de manier waarop
anderen voortdurend aan tv-uitzen-
dingen deelnernen,»

seren.»
«Ik kom dus nooit op tv om over een

wetenschappelijk onderwerp te praten,
tenzij ik daartoe verplicht ben, Mocht de
tv mij echter twee uur per week
aanbieden om over de aktualiteit te
spreken of tien uur om de semiotiek voor
te stellen, zou ik dat zeer interessant
vinden, Ik heb bijvoorbeeld samen met
Tullio De Mauro een heel interessante
dokumentaire kunnen maken over de
geschiedenis van de Italiaanse taal, in vijf
afleveringen van elk anderhalf uur,
Uitnodigingen voor debatten en zo sla ik
echter af, omdat ze volgens mij nergens
toe dienen, Dat de televisie zoveel
aandacht besteedt aan mijn bezoek hier,
dient volgens mij absoluut tot niks,
behalve misschien om enkele eksempla-
ren van mijn boeken te verkopen, De
mensen, ook ikzelf, vergeten immers
onmiddellijk wat ze gezien hebben»
«Voor de geschreven pers ligt dat

anders, Ik schrijf nog altijd voor kranten
en voor L 'Espresso, niet meer uit
verwaandheid of voor het geld, zoals
toen ik jong was, maar omdat ik geloof
dat het belangrijk is om een zekere
ruimte te hebben om iets te kunnen
benadrükken, Wanneer ik mijn weke-
lijkse kolumn in L 'Espresso schrijf, kan
ik zelfs filosofische problemen behande-
len, omdat ik weet dat ik zeker over
anderhalve bladzijde beschik, Als het1.------------,
theater in Leuven I

I
'I
I
I
I
I
I.
I
I
I

11/12 20.00 u BLAUWE MAANDAG CIE I
Wilde Lea Stadsschouwburg I
reservaties: Stadsschouwburg (016/22.21.13) / Stuc (016/23.67.73) I
informatie en boekingen: THASSOS vzw
E. Banningstr. 17,2000 Antwerpen, tel. 03/237.64.79

«Anderzijds is er ook de manier
waarop de 'media mij gebruiken, omdat
sommige van mijn boeken op grote
schaal verspreid zijn, Ik beschouw die
aandacht als un accident. er zit van
mijnentwege geen plan achter, Boven-
dien is het voor mij niet interessant, alsje
weet dat men in elk interview dezelfde
vragen stelt. Het probleem is eerder dat
jeje moet kunnen verdedigen om zo min
mogelijk gebruikt te worden, Het gaat
gelukkig niet altijd zoals hier in Leuven:
eenmaal dit achter de rug is, zal ik
proberen het een paar maanden rustig
aan te doen,»
«Ik wens over die media-aandacht

niet te moraliseren: het feit dat die
plaatsgrijpt, betekent dat er een publiek
voor bestaat. De aandacht voor mijn
lezingen hier is een side-effect van het
feit dat er veel mensen in de zaal zitten.
En het feit dat er veel gekomen zijn, is
niet te wijten aan de media-aandacht,

6/11 20.00 u DE TIJD
Tyrannie der hulpverlening Stadsschouwburg

12 en 13/11 20.30 u DIRK VAN DYCK
De mensenslinger Soetezaal, Naamsestr. 96 (org. Stuc)

14, 15, 16/11 20.30 u
VAN DYCK, TURBIASZ & DEHOLLANDER
We liegen Vlamingenstraat 83 (org. Stuc)

19 t/m 23/11 20.00 u BLAUWE MAANDAG CIE
Wilde Lea Stadss~houwburg

3 t/m 7/12 20.30 u JULIEN SCHOENAERTS
Krapp's laatste band Stuc

4/1220.00 u THEATER HERMAN VERBEECK
Banaan Stadsschouwburg

advenentie I------------

waren»
I'4EI-J ~EMt.R\<.E 1R.oUWtrJ~
I>E f3E1EKErJ;3vo~é RELfr(iE
1VS'EN .I>E PUBtJKMtE VAN
UW l:>oMMf VRAGEN 6rJ''''

• Mi~N GES11'1~&A~NlWE'L~NI>E
BANKR.t~ËNiNG-. HoE l.A~1'
koM1 biE {. V.- PLoE G OoK

ALWEER,?

Veto: Beschouwt u uw gebruikmaken
van de media als een poging om de
sociale funktie van de akademikus te
herdefiniëren? Vroeger sloot die zich
misschien teveel op in de universiteit en
deed hij niet mee aan mediadebauen.
Eco: «In Italië bestaat een lange traditie
van publicisten die eigenlijk geen profes-
sionele joernalisten zijn. Sinds het begin
van de eeuw is er de zogenaamde 'derde
bladzijde' van een krant, deels geschre-
ven door' schrijvers of geleerden. In
Frankrijk had je de filosoof Alain, die in
Le Figaro publiceerde, en Sartre, Fou-
cault, Glucksmann ... Het fenomeen zelf
is dus niet nieuw, wel de intensiteit
ervan. Dat heeft misschien te maken met
het feit dat een dagblad uit de jaren '50
acht bladzijden telde, een weekblad 24.
Nu telt een dagblad 80 bladzijden, een
weekblad 240. En die ruimte moet
gevuld worden, om genoeg reklame
binnen te halen. Wat er dus veranderd is,
is de intensiteit waarmee men over
kultuur handelt. Mode, seks en misdaad
zijn niet meer voldoende: om de krant
vol te krijgen, heeft men kultuur nodig,
die dan op dezelfde wijze wordt behan-
deld. On. vend de la tête comme on vend
Ie cul»
Veto: Heeft u, door de manier waarop u
met de media omgaat, ook een herstruk-
turering van het akademisch discours
voor ogen? De overgang van het ene
medium naar een ander veroorzaakt
immers altijd een interne verandering
van de boodschap.
Eco: «Voor mij gaat het om een dubbele
aktiviteit. Langs de ene kant ben ik de
genereuze missionaris die aan het pu-
bliek dingen vertelt die hij al in een
wetenschappelijk tijdschrift geschreven
heeft, maar nu probeert om ze konkreet
te maken. Ik probeer bijvoorbeeld te
tonen hoe semiotiek niet iets abstrakts,
teoretisch is, maar kan helpen bij het
begrijpen van de woorden van een
politikus. Anderzijds is er een meer
egoïstische motivatie: terwijl ik artikels
schrijf voor de krant, krijg ik soms
ideeën die ik later voor mijn weten-
schappelijk werk kan gebruiken. Ik

Umberto Eco
vertaal dus niet gewoon wat ik al
wist.»

Veto: Loopt u daarbij als intellektueel
niet hel gevaar om aan legitimiteit te
verliezen bij, kollega 5, aangezien de
intellektueel zich traditioneel gezien niet
hoeft te verantwoorden voor het grote
publiek?
Eco: «In Italië en in Frankrijk in elk
geval niet meer. Tot in de jaren' zestig
waren er wel bepaalde kollega's akade-
mici die schamper opmerkten: "Och, hij
schrijft ook voor de krant." Vandaag de
dag" doet bijna iedereen het en kan je
meemaken hoe filosofen elkaar schaam-
teloos afslachten in een talk-show. Wie
nu voor de krant schrijft, is nog een
gentleman. De weerstand tegen de
media is ook weggevallen omdat de
debatten in de pers nu vaak op een
respektabel nivo staan. Onlangs bijvoor-
beeld kreeg ik een leerstoel aangeboden
en in de motivatie van de jury stond
ekspliciet vermeld dat mijn joernalistiek
werk kultureel zeer belangrijk werd
geacht. Met haar keuze wou de jury
precies die verandering in het statuut van
de intellektueel onderstrepen en aan-
moedigen. Die evolutie is echter niet
overal een feit: in de Verenigde Staten
bijvoorbeeld kan je als akademikus wel
voor de krant schrijven, maar niet voor
om het even welke krant.»

Veto: Kan het gebruik van de massame-
dia leiden tot het doorbreken van het
universitaire monopolie op de legitieme
kennis en, zo ja, kan die kennis wel op
grote schaal gekonsumeerd worden?
Eco: «De aandacht van de media voor
kultuur heeft twee belangrijke gevolgen:
enerzijds verandert hij het kulturele
debat - filosofische diskussies worden
schandalen. Anderzijds brengt hij het
kulturele debat bij een groot publiek.
Denk bijvoorbeeld aan de hetze rond
Heidegger, die enige tijd geleden in Italië
ontplofte. Wat me daarbij opviel was dat
ik in 1963 al een recensie geschreven heb
voor L 'Espresso van een Amerikaans
werk over Heidegger, waarin alles waar-
over nu zo'n polemiek werd gevoerd, al
vermeld stond. Het verschil is echter dat
de media nu veel meer aandacht hebben
voor kulturele problemen. Overigens
was die media-diskussie vrij hoogstaand:
er namen filosofen aan deel, er versche-
nen degelijke artikels, ... Op zo'n moment
doen de media echt een werk van
médiation»

Veto: Op het gebied van onderzoek
wordt de kloof tussen universiteit en
media inderdaad steëds kleiner sinds de
universiteit zich ook op de studie van het
hedendaagse toelegt
Eco: «De universiteit doet inderdaad op
het eerste zicht hetzelfde werk als de
media. Maar als men aan de universiteit
- zelfs de slechtste - een hedendaags
auteur behandelt, dan wordt daarover
gediskussieerd gedurende enkele dagen
of zelfs weken. De media hebben niet die
'kapaciteit om een nieuw idee op te
leggen. Het is bijvoorbeeld slechts zeer
onlangs dat men in de pers heeft ontdekt
wat die arme MacLuhan dertig jaar
geleden al schreef: dat de maatschappij
van het schrift heeft afgedaan en dat we
in een beeldkultuur leven.»

(Foto Rob Stevens)
«Bovendien doet ze die ontdekking

net op het moment dat de zaken in feite
opnieuw veranderd zijn en de maat-
schappij door het gebruik van de kom-
puter opnieuw alfabetisch is geworden.
De media kunnen immers maar een
verandering opmerken op het moment
dat de laatste van hun ontvangers
gemerkt heeft dat ze plaatsgegrepen
heeft. Er zal dus altijd een fundamentele
afstand zijn tussen het beste medium en
de slechtste universiteit: aan een univer-
siteit praat men over wat er aan het
gebeuren is, in de media over wat
gisteren gebeurd is.»

Veto: De media kunnen echter van hun
kant zorgen voor een ruime verspreiding
van de kennis die de universiteit produ-
ceert. Gaat het hier om een demokratise-
rende funktie?
Eco: «Ongetwijfeld. Hoe kan je anders
uitleggen dat je een boekhandel kan
binnenstappen en jongeren van achttien
een werk van Proust of Kafka zien
kopen? Ik denk dat ik in mijn generatie
bij de twee à drie studenten hoorde die
die dingen kochten. Het aantal drukken
van meesterwerken is honderdmaal ho-
ger dan in de jaren '50. Er zijn zeker en
vast mensen die dergelijke werken niet
enkel kopen, maar ook effektief lezen.
Dat is te danken aan het werk van de
media. Je kan natuurlijk zeggen: het gaat
om een oppervlakkige verspreiding, die
jongeren kopen Kafka enkel uit,nieuws-
gierigheid. Een stomme opmerking, want
toen ik voor het eerst Kafka kocht, was
het waarschijnlijk ook gewoon uit
nieuwsgierigheid, of misschien uit sno-
bisme,»

Veto: Toch is er eerder sprake van een
verschuiving van het kennismonopolie -
van de universiteit naar de tv-stations en
de uitgevers - dan van een doorbreken
ervan. Bovendien wordt het unidirektio-
nele kommunikatiemodel van boven
naar beneden, niet doorbroken.
Eco: «Ik begrijp niet goed waarom u nog
de term 'monopolie' gebruikt. Wie
vijftig jaar geleden geen vader had die
direkteur of aristokraat was, moest
inderdaad bijna automatisch op het veld
gaan werken. Nu is er niks dat hem nog
verhindert om binnen de vijf jaar
producent van een kulturele tv-uitzen-
ding te worden. Er is tegenwoordig een
veel bredere-basis van mensen die
toegang hebben tot de kennis,»
«Het kommunisme was een diktatuur,

maar elke boer kon diktator worden.
Kroesjtsjov was een landbouwer: dat
was mogelijk in de kommunistische
machtsstruktuur. In de VS daarentegen
heb je hopen geld nodig om een
presidentskampagne te kunnen voeren.
Er is dus een proliferatie van de machts-
centra. Het verschil is hetzelfde als dat
tussen een bedrijf met een direkteur en
een bedrijf met aandeelhouders: er is nog
altijd een machtscentrum, maar er is
meer. Het kapitalistische bedrijf met
aandeelhouders is dus -demokratischer
dan een Engels bedrijf uit de negentiende
eeuw, met aan het hoofd een landlord die
daar doorerfelijke banden terechtgeko-
men is,»

Pieter De Gryse
Stef Wauters
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Gil Mendo op de praatstoel

Werk aan de
winkel
Inhet kader van Europalia vond

programmator Bruno Verbergt
het gepast om hedendaagse

Portugese dans in zijn Klapstuk 91
programma op te nemen. Een
zekere Gil Mendo heeft hem deze
gedachte ingefluisterd. Als dans-
adviseur voor de Portugese Euro-
palia-Kommissie greep hij de kans
gretig aan om ook nieuwer werk te
tonen. Deze week is er nog gele-
genheid om vier van de zeven
geprogrammeerde jonge koreogra-
fen te bekijken.

Gil Mendo begon zijn karrière als danser
aan het Opera House in Lissabon. Na
zijn eerder lange legerdienst - de kolo-
niale oorlog woedde nog in alle hevig-
heid - was hij niet alleen danser, maar
ook een onverwacht suksesrijke kornpu-
terprogrammeur. Gefascineerd door lo-
gika besloot hij zijn dubbelleven op te
zeggen en in Engeland de artificiële
bewegingstaal te bestuderen. Hij volgde
bewegingsanalyse aan het Institute for
Choreology en volgde les aan de London
Contemporary Danceschool. Na de om-
verwerping van de diktatuur in Portugal,
werd dit land voor hem 'the place to be'.
Hij bleef nog een jaar in Engeland om de
kursus af te werken, en keerde daarna op
uitnodiging van het Konservatorium in
Lissabon terug om les te geven.

Veto: Lesgeven is de laatste jaren uw
voornaamste bezigheid geweest. Is uw
danskarrière dan definitief geëindigd?

Mendo: «Twee jaar geleden kreeg ik
nog eens de kans om te dansen met
enkele leerlingen. Vroeger in het Opera
House hield ik heel erg van de sfeer,
maar ik trad niet graag op voor publiek.
Ik had toen geen hoofdrollen, dus was
dat niet zo moeilijk. Toen ik opniew
mocht dansen met mensen die twintig
jaar jonger zijn en we de gelegenheid
kregen om op te treden, was dit een heel
leerrijke ervaring. Ik was al erg geïnteres-
seerd in New Dance en nu kon ik er zelf
mee werken. Verder heb ik de afgelopen
twee jaren ook gedanst in twee werken
van Madalena Victorino, mijn favoriete
Portugese koreografe. Zij heeft een
permanente workshop met niet-prof es- _
sionelen: studenten, dokters, ingenieurs, ...
De werken zijn altijd heel artistiek. Er
wordt niet alleen gedanst voor het
plezier. Per jaar is er een projekt en het
vindt steeds plaats in een speciale ruimte,
geen teater. Er wordt een konfrontatie
aangegaan tussen de geschiedenis van de
ruimte en de persoonlijke geschiedenis.
Zo hebben we eens een projekt gehad in
een koffie-branderij. Toen wilde ik echt
dat mensen me zagen. In de grote
tussenperiode heb ik alleen maar les
gegeven.» - .

Veto: Acarte was ongetwijfeld belang-
rijk voor de ontwikkeling van de New
Dance in Portugal Hoe groot was de
impakt?

Mendo: «In feite kwamen er enkele
gebeurtenissen samen die een sterke
invloed zouden uitoefenen. De opening
. van Acarte, of veeleer de introduktie van
dans binnen Acarte, was essentieel voor
de jonge dansstudenten en Portugese
dansers. Ze kregen de kans om te zien
wat de Amerikaanse postmoderne dans
en de Nieuwe Europese dans beteken-
den. Ze mochten participeren in work-
shops, zagen Rosas... Voor hen was dit
een opening naar de wereld. Er werd niet
langer moderne dans getoond, maar een
reeks van hedendaagse dansers en koreo-
grafen. Door dit te zien kregen de
Portugezen een idee hoe je groot plezier
kunt halen uit dans en merkten ze
behalve de technische kant ook het
artistieke aan dans. In Portugal had men
geen gevestigde orde van avant-garde
artiesten. Dit festival nam echter alle
restrikties weg. Daarnaast was er de start
van de lessen aan de Superior Dance
School in Lissabon, de dansschool van
het Nationaal Konservatorium. In de

eerste jaren ('86-'87) had deze veel
invloed. Madalena Victorino en Antö-
nio Pinto Ribeiro, hier aanwezig in het
kader van het seminarie van danskritiek,
geven er ook les.»

Veto: Tweejaar geleden stierf Madalena
Azeredo Perdigao, de vrouw die Acarte
oprichtte. Heeft haar dood de rol van
Acarte veranderd?

- Mendo: «De nieuwe direkteur van
Acarte, José Sasportes, is een danskriti-
kus die verschillende jaren buiten Portu-
gal leefde. Ik ben nog altijd niet zeker
van zijn programmatie, en wacht liever
nog een jaar voor ik een oordeel vel. Het
verontrust me wel dat George Brugmans
van het Utrechtse Springdance Festival
verdwenen is. Perdigao had naast de
jaarlijkse programmatie ook nog een
jaarlijks festival 'Encontres Acarte' on-
der de ko-direktie van Brugmans en de
Italiaanse Roberto Cimetta van het
Polverigi-festival. Çimetta stierf twee
jaar vóór Perdigao en Brugmans vertrok
vorig jaar. Deze internationale ko-
direktie was essentieel om tot -een
koherent programma te komen. Perdi-
gao had een goed kontakt met die
mensen en was heel moedig in haar
beleid. Zij was niet bang om fouten te
maken, omdat dit de enige manier is om
de juiste weg te vinden. Misschien
zouden we niet zo'n grote druk- op
Acarte mogen uitoefenen, alsof dit de
enige mogelijkheid zou zijn om interna-
tionale festivals te organiseren. Maar we
kunnen ons niet veroorloven Acarte te
verliezen.»

Veto: De Superior Dance School zit op
dit moment ook in een krisis. Kon die
niet vermeden worden?

Mendo: «De danswereld in Portugal is,
hoewel een stuk groter dan twintig jaar
terug, nog steeds klein. Je vindt echter
nog altijd mensen die, this is shocking to
say, anderen niet graag zien groeien,
alhoewel ze lesgeven als beroep hebben.
Volgens mijn definitie is dit een beroep
dat je alleen mag kiezen als je mensen
graag ziet evolueren, niet alleen als ze
student zijn maar ook wanneer het
jongere kollega's geworden zijn. Toen
enkele jonge leraren zich duidelijk be-
gonnen te manifesteren, vlogen er twee
buiten. De studenten kozen hun kant, en
er ontstond een hevige en nog altijd niet
opgeloste ruzie. Ik geef er nog steeds les
hoewel ik met de jongere leraren sympa-
tiseerde. Er zitten nog altijd interessante
studenten, maar die ruzie doodde toch
de mooie, avontuurlijke sfeer van in het
begin.»

Veto: Schiet het kultuurbeleid in het
huidige Portugal dan niet in grote mate
tekort?

Mendo: «De traditie in de recente
Portugese geschiedenis is er een van heel
weinig steun aan kultuur. Een heel klein
percentage van het budget wordt eraan
besteed. Het is echter niet alleen een
kwestie van wie de staatssekretaris of
minister van kultuur is. Het is eerder een
kwestie van het gevolgde ekonomisch
beleid, of liever, van het nu gevoerde
financiële beleid. Kultuur is immers heel
belangrijk voor de ekonomie. Het-gaat
tevens niet alleen om de subsidies maar
ook om de infrastruktuur die -je kan
kreëren. Een van de problemen voor de
huidige generatie dansers of koreografen
die niet met de gevestigde gezelschappen
werken, is dat er geen netwerk van

Liedje -- Het Stuc programmeert de
komende maanden een projekt met als
tema 'Het lied in de film, het gezongen
akteren'. Het projekt bestaat uit drie
luiken en wordt begeleid door Dirk
Lauwaert en de Franse semiotici Alain
Masson en Michel Sion. De prijs be-
draagt 2500 fr. met Stuc-kaart. Men kan
zich deze -week elke dag inschrijven op
het Stuc. Volgende week maandag om
19.00 u gaat de lessen reeks van Lau-
waert van start, met 'U ne Femme est une
Femme' van J.L. Godard. -

Gil Mendo: "Vroeger in het Opera House hield ik heel erg van de sfeer, maar ik trad niet graag op voor publiek. Ik had
toen geen hoofdrollen, dus dat was niet zo moei~ijk. " (Foto: Wim Glorieux) -

produktie- of kulturele centra bestaat in
Portugal. Als je toch een subsidie voor
een nieuw werk krijgt, kan je het één of
twee keer tonen. Er is geen plaats, geen
materiaal, het is heel moeilijk voor
artiesten om te toeren. Als we een aantal
produktiecentra zouden hebben, over
het hele land gespred of in de belangrijk-
ste steden, zouden we geld kunnen
vastkrijgen van de staat en van privee-
sponsors. Een stuk produceren vereist
een zo grote financiële en geestelijke
investering, dat het de kans zou moeten
krijgen om te renderen. Maar daaraan
moeten wij zelf iets proberen te doen,
eerder dan te klagen over de staatssteun
die we wel of niet krijgen.»

«Onlangs werd in samenwerking met
Bruno Verbergt en Caroline Derycke
van het Vlaams Teaterinstituut een stage
georganiseerd voor jonge Portugese pro-
ducers en podiumtechniekers. Eén meisje
doet een stage bij Oud Huis Stekelbees te
.Gent. Na Klapstuk zullen nog zes
mensen werken met de Vooruit, Monty,
Nieuwpoorttheater, Stuc, De Singel,
Beursschouwburg. Dit geeft-de jongeren
die zich interesseren voor de organisato-
rische of technische aspekten, de kans
om iets te leren van de aktieve en
professionele Vlaamse infrastruktuur die
ik erg bewonder. En het biedt ook een

kans om een blijvende relatie te schep-
pen. Hun aktiviteiten zullen essentieel
zijn om de aktiviteiten van de koreogra-
fen van dezelfde generatie te steunen.»

Veto: U bent tourmanager van 'de
Portugezen' op Klapstuk. Het is de eerste
maal dal de dans van een specifiek land
nadrukkelijk in de programmatie werd
opgenomen. Is de moderne Portugese
dans dan zo toonaangevend?

Mendo: «De klemtoon in de dans-
programma tie van Europalia werd in
het begin gelegd op de gevestigde
Portugese dans, zoals het meer formele
maar professioneel heel goede Gulben-
kian Ballet. Ik probeerde het National
Ballet ook hierheen te brengen, maar de
Belgische organisaties waren niet geïnte-
resseerd. Daarna wilde ik werk van deze
generatie tonen. Niet alleen omdat het
heel getalenteerde mensen zijn, maar
ook omdat deze generatie voornamelijk
in een demokratische staat opgroeide.
Zij zijn het Portugal van de 'nineties', zij
bieden een kans om eindelijk de geesten
van vijftig jaar diktatuur van ons af te
zetten. Het artistiek resultaat van hun
vrijheidservaring, van het kontakt met
internationale artiesten is heel duide-
lijk.»
«Het was al beslist na de eerste keer

dat ik naar België kwam dat ik nauw zou
samenwerken met Klapstuk en Bruno
Verbergt. Bruno kwam in november
1990 voor een langere periode naar
Portugal, toen het tweejaarlijkse dans-
festival in de universiteitsstad Coïmbra
plaatsvond. Voor de editie '90 wilden ze
een breder dansprogramma. De Portu-
gese Europalia Kommissie sloot een
overeenkomst met hen, waarbij ze het
festival voor een groot deel sponsoren en
enkele projekten financieren. Tegelijk
organiseerden we een wedstrijd voor
nog jongere koreografen in Lissabon,
waarvan sommigen na hun show naar
Coïmbra zouden komen. Bruno kwam
over de periode van een jaar verschil-
lende keren naar Portugal en uit de hele
massa kwamen we 'uiteindelijk tot een
selektie van zeven mensen. Ik kan het
oordeel van het publiek niet voorspellen,
maar ik heb veel vertrouwen. Ik denk
dat naar Klapstuk komen en in de 19: I5
reeks zitten een risiko is - Klapstuk is een
heel belangrijk internationaal festival -
maar het is een berekend risiko. De
dansers worden niet zomaar in -het
belangrijkste deel van het programma
geworpen.»

Ilse Steen

JAN FABRE: EEN WANSMAKELIJKE JANBOEL
HET FEEST VAN DE ABSOUJTE WAANZIN
Gebrabbel - Maandagavond konden
we in de Stadsschouwburg 'genieten'
van het fenomeen Jan Fabre. Hij bracht
zijn nieuwste, ijzig diepe stuk 'Sweet
Temptations'. Fabre is sinds 1983 gast
aan huis bij het Klapstuk. Zijn voorstel-
lingen wekken altijd veel emoties en
kontroversiële reakties los, en ~dat is
natuurlijk ook Fabres bedoeling. Fabre
mag dan talent hebben, maar 'Sweet
Temptations' is ongetwijfeld één van de'
slechtste en vulgairste stukken die hij
ooit heeft bedacht.

Het dekor wordt gevormd door dikke
rechtopstaande balken aan de zijkanten
en de achterzijde van het podium.
Achteraan in het midden worden ze
onderbroken voor een drumstel, iets
hoger dan de rest van de vloer. De
drummer blijft het grootste deel van de
tijd stil zitten in het donker, op zijn hoofd
na dat verborgen is achter een uilemas-
ker; fel geel belicht lijkt het een stand-
beeld. De akteurs brengen de muziek,
'Lust for life' van Iggy Pop, met gaande-
weg meer muziekinstrumenten: het a
capella wordt aangevuld met drums,
bas, mond harmonika en zang.

Aan het begin van de voorstelling
hoort men van in de koelissen allerlei
geroep en populaire liedjes alsof er een
ietwat vulgair ambiance-feestje aan de
gang is. Midden op het podium zit een
man gebogen, de benen ingetrokken.

GRoEP
INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN

Wanneer het geroep verstomt, begint hij
zacht het liedje te zingen. Een vrouw
komt op, truttig, preuts, en strijkt hem
zachtjes maar hautain over het hoofd.
Dan kleedt ze zich tot -op haar onder-
goed uit en laat haar kleren in de schoot
van de man vallen. Ze doet haar
handschoenen aan haar voeten, steekt
een paar sjaals vanachter in haar
broekje, zet wat flikkerende plastieken
voelsprieten op haar kop en zwikt terug
naar af, kakelend als een kip _zonder kop.
Tijdens het hele stuk wordt er vreselijk
veel ontkleed en weer áangekleed. Men
roept en brabbelt. Het feest gaat verder,
maar steeds wilder en dekadenter. Tus-
sendoor komen twee gehandikapten op
in rolstoelen. Tot vervelens toe steken ze
lange Duitse dialogen af, die de inner-
lijke gesprekken van de gehandikapte
astrofysikus Stephen Hawking moeten
voorstellen .
Nu en dan komen verpleegsters hen

verzorgen, of liever: de gek met hen
houden. In een grote ziekenhuisscène (of
is het: -feest?) worden ze helemaal
gestript. Enkel hun rosse baard houden
ze over. Als dode, magere Jezusfiguren
blijven ze achter op de grond. Wanneer
de roes van het gezelschap bekoelt,
worden ze uiteindelijk toch weer in hun
rolstoel gemanoevreerd, Plots beginnen
ze, naakt, een onbeschrijflijk belachelijk
dansje te doen. Dat zullen ze nog een

paar keren herhalen in de grote gok-
scène, telkens als er iemand een.jackpot
heeft binnengehaald, en de anderen in
kwijlende bewondering op de grond
zinken.
, Het mooiste van de vertoning zijn de
danspasjes van de vier danseressen
binnen rechthoekige lichtblokken in de
hoeken van het podium. Ze dragen
strakke zwarte kleedjes met rood of
oranje. Hun brede armzwaaien lijken
radjes in het licht. Op het laatst passeren
alle personages nog eens de revue. De
manden met kleren zijn op het podium
gegooid. Eenmaal de gepaste kleren aan,
rennen de personages naar voren,
schreeuwen een stuk tekst in de mikro en
lopen dan weer terug om aan de
volgende rappe verkleedpartij te begin-
nen.

Uit de hele voorstelling spreekt zin-
loosheid. De toeschouwers bekroop het
gevoel zich van het balkon te gooien. Als
het in Fabres bedoeling lag dit gevoel op
te roepen, dan is hij schitterend geslaagd
in zijn opzet. Niet weinig toeschouwers
verlieten overigens voortijdig de zaal.
Voor de rest is het stuk belachelijk en
vulgair, en wordt er overdreven gespot
met vanalles en nog wat. Dit is geen
dans, maar spektakel van het mindere
soort. Je kan het natuurlijk mooier
uitdrukken. Lees er de Klapstukbro-
chure maar op na. (IS)

INGENIEURS MET VISIE t
~.
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Poëtische kaktussen'M udances' - dat voor
'verhuizingen - staat,
is de naam van het

gezelschap van de Katalaanse An-
gels Margarit. Samen met nog twee
danseressen en drie dansers bracht
ze vorige week haar recentste werk
'Atzavara'. Het eigen karakter dat
ze in de loop van tien jaar tijd
ontwikkeld heeft, is nu omgeven
door een toegankelijke dansstijl.

In '88 kreëerde Angels Margarit 'Kolbe-
basar', een heel gestruktureerd, eksperi-
men teel werk met een dansstijl "zo
scherp als een mes". Via de eerder
dramatische en realistische reeks 'Solo's
in een hotelkamer' heeft ze de stap willen
zetten naar het meer poëtische. Het
onderbreken van groepskoreografieën
met werken voor zichzelf alleen is een
poging om de emotionele danseres en de
strukturerende koreografe in haar te
verzoenen.
Voor de laatste groepsproduktie 'At-

zavara' werkte ze voor het eerst met
moeilijk te vinden mannelijke dansers.
De atmosfeerveranderingen die hiervan
een gevolg zijn, kaderen perfekt in haar
transformatieproces. De mannen brach-
ten een soort energie mee die met
vrouwen alleen niet te bereiken is.
Tegelijk echter wordt de gevoeligheid en
tederheid beperkt. In de poging deze
mentaliteitsverschillen met elkaar te
kompenseren is Angels Margarit niet
zover gegaan als ze gewild had. Het blijft
een zoeken naar evenwicht dat ze de
volgende jaren wil verderzetten. Deze
eerste samenwerking resulteerde alvast
in een estetisch heel mooie opvoering.

Bloei
De eerste aanblik van het dekor roept

zuiderse sferen op. Drie Atzavara's staan
als in een oase rond een onafgèwerkte
artificiële bron van bloemblaadjes. Rond
deze drie agave-kak tussen en hun tragi-
sche levensloop is de hele voorstelling
opgebouwd. Het hele leven van de
kaktussen bestaat uit het groeien naar de
eenmalige bloei om kort daarna te
sterven. Soms doen ze er tien jaar over.
Tijdens die periode lijken ze eerder op de
bovenste helft van doormidden gesne-
den ananassen met agressieve en ver-
wondende kaktusbladeren. In die vorm
vinden wij de reuzegrote planten ook
terug op het podium.
In het openingstafereel van de voor-

stelling wordt het rechthoekige bloem-
blaadjestapijt verder afgewerkt. Een
voor een komen de zes dansers op om
elk hun deel blaadjes uit de mand te
halen en rond te strooien. Als dit klusje
geklaard is, wandelen ze ieder op zijn
beurt terug weg van het podium. Na dit
begin verwacht men nauwelijks het

zuivere dansspektakel dat zal volgen. De
pasjes van de opnieuw als eerste opgeko-
men danseres lichten de sluier op. In een
stijl die soms doet denken aan De
Keersmaeker tekent ze met haar voeten
zwierige krullen doorheen het opwarre-
lende tapijt. Door de aanstekelijke wer-
king van dit tafereel op de rest van de
groep, blijft een wanordelijk bezaaide
vloer achter.
Het stuk erna toont op treffende wijze

de eenzaamheid van een mens ondanks
de soms fysieke aanwezigheid van een
ander. In de intimiteit van een imaginair
bed zoekt een danser rust en steun bij een
ander. Zodra' die echter zijn aanwezig-
heid opmerkt, verlaat hij hem en gaat
elders liggen, ofwel alleen ofwel op zijn
beurt in de geborgenheid van een andere
'slaapkamer'. Een tweede deeltje maakt
dit nog duidelijker: iedereen doet binnen
een bepaalde tijdsspanne dezelfde bewe-
gingen, die echter hooit gelijklopen met
wat de anderen doen.

niet te zien. De sfeer van kinderlijke
speelsheid die er tijdens de repetities
heerste, maakte het onmogelijk een
tragisch slot te kreëren. Het gesymboli-
seerde nieuwe leven refereert nu ook
naar de dood van het oude. De mogelijk-
heid om de betekenis in te passen als het
stuk er al staat, is typisch voor de
werkwijze van Margarit, Bewegingen
ontstaan intuïtief, maar kunnen meestal
een niet bij de haren gegrepen verklaring
krijgen vanuit het tema van de voorstel-
ling zelf.
Een enkel stukje steekt echter uit

boven de rest van 'Atzavara'. Middenin
de voorstelling danst Angels Margarit
zelf een fascinerend stukje half flamenco,
half buikdansen op Balkan-muziek van
Conrado T. Costa. In een hel lichtschijn-
sel op het voor de rest verduisterde
podium lijkt ze op een filmdiva uit de
jaren vijftig. Het intens passionele en
poëtische van de vertoning is alleen
maar een uitvergroting van de overheer-
sende emoties doorheen de hele produk-
tie. Binnen het Klapstukfestival met zijn
jonge en gewenning vereisende voorstel-
lingen kwam deze romantische en onge-
kompliceerde danskoreografie net op
tijd.

Ilse Steen

Het was lang geleden. maar eindelijk was er échte dans op het Klapstuk met het
Katalaanse Mudances. Hopelijk zat Jan Fabre in de zaal; kwestie van wat goede
smaak mee te pikken.

KLAPSTUK

Intimiteit met Rosettede Herdt

Ik dans wel met mezelf!
Een sobere, bijna lege ruimte,

een overvloed aan stilte en
één introverte danseres, dat

zijn zo ongeveer de ingrediënten
waarmee de toeschouwer het moet
stellen in Rosette De Herdts nieuw-
ste kreatie 'Kamer op het meer
over karmijnrood i,n poeders van
goud'. De voorstelling mag dan
wel getuigen van een weinig ge-
ziene eenvoud en een gedurfde
soberheid, ze mist de poëtische
kracht die de titel suggereerde.

Wat volgt is een regelrechte tegenstel-
ling: de eenzaamheid is verbroken, de
artiesten komen zowel psychisch als
fysiek met elkaar in kontakt. Er wordt in
koppels en op allerlei manieren over
elkaar gerold. Bijna geen enkel ogenblik
zijn de dansers los van hun partner,
behalve de weinige momenten dat er
iemand te ver rolt en hij nog net op tijd
door de ander kan vastgegrepen worden.

Fantasie
Dat dergelijk kontakt en samenwer-

king ook letterlijk vruchten kan opbren-
gen, wordt duidelijk gemaakt in het
eindtafereel. Elke danser improviseerde
bij een bepaald soort fruit een eigen
dansstukje, net wals trouwens de kandi-
daten op de auditie het de volgende dag
mochten doen. Voor Angels Margarit
zijn vruchten het symbool bij uitstek van
het leven. De bloei -van de Atzavara's
werd aan de fantasie van de toeschouwer
overgelaten.
Ook de dood van de plant krijgen we

Zaal van het stadhuis of de kapel van het
Iers Kollege. Bovendien zijn de Kul-t-
uurtjes volkomen gratis. Dat kultuur
geld en tijd zou kosten gaat op woens-
dagmiddag niet meer op.
Op woensdag 30 oktober kan je op de

derde verdieping van het Sencie-insti-
tuut (Ravenstraat) werk van Walter
Verdin gaan bekijken. Videast Verdin
rnaakte een videoversie van de koreogra-
fie 'Ottone, Ottone' van Anne Teresa De
Keersmaeker. Dit stuk werd in 1989
opgevoerd door de dansgroep Rosas en
wordt nu via het videogenre in een ander
daglicht gesteld. Deze voorstelling is
bovendien een prelude op het nieuwste
stuk van de Keersmaeker, 'Achterland',
dat woensdag en donderdag in het kader
van Klapstuk is te zien.
'Ottone, Ottone' is eigenlijk een

koreografie op de opera 'L'incorona-
zione di Poppea' van Claudio Monte-
verdi (1607). Het is de eerste opera die
niet op rnytische figuren gebaseerd is:
Poppea, die verliefd is op Nero, wekt de
jaloezie van Octavia, de keizerin. Samen
met Ottone, de echtgenoot van Poppea,
beraamt Octavia een aanslag op haar

Rosette De Herdt is zeker geen onbe-
kende in Leuven. Na haar in de smaak
gevallen debuut 'Loco Mosie', krijgt
deze Belgische danseres-koreografe de
kans om in het kader van Klapstuks
Alchemie-projekt in 1987 een eigen solo
te kreëren. In de goedgekozen lokatie
van een verlaten scheikundelaborato-
rium brengt ze een van alle dramatiek,
spektakel en uitbundigheid ontdane voor-
stelling. De toon van haar verdere werk
is daarmee meteen gezet, want ook in
haar volgende, in 1989 door het Stuc
uitgebrachte, dansstuk 'Zwart marmer',
herkennen we De Herdts stempel van
eenvoud en introversie. In 'Kamer op het

VEELZIJDIG KUL-T-UUR
HET B01ERHAMBElEG VANVIDFAST WAI1ER VERDIN

konkurrente. De versie van De Keers-
maeker wordt een sleutel werk in haar
oeuvre genoemd. De band muziek-dans,
die voor haar steeds belangrijk is, staat
centraal in 'Ottone, Ottone'. Ook de
koreografie 'Achterland' wordt life bege-
leid met piano-études van Gyorgy Ligeti
en vioolsonates van Eugeen Isaye.
Walter Verdin, oud-student kunstge-

schiedenis aan de KUL, heeft van
dansvideo het beleg op zijn boterham
gemaakt. Hij registreerde reeds videota-
pes van Rosette de Herdt, Alain Platel,
Vicente Saez en Mal Pelo. Over de
relatie dans-video zei hij ooit in een
interview: "Video is recorded, edited,
electronically processed, copied, broad-
casted, inserted, turned on, turned off,
forward wound, past on, transmitted,
installed, transcoded, interfaced, linked,
erased, lost, worn out, dubbed, frozen,
wound back, slowed, fast forwarded,
keyed, wiped, faded, cut, subtitled,
overexposed, oversaturated, ejected ...
dance isn't." Woensdag zien we de twee
uur durende versie van "Ottone, Otto-
ne". Een pauze is voorzien om 14.00 u.

(VR).

Kul-t-uur - Als je 'Een uur Kul-t-uur'
spelt, magje zeker de streepjes rond de '1'
niet vergeten. Het initiatief wordt im-
mers volledig georganiseerd door de
Kultuurkommissie van de KU Leuven
en meer bepaald door haar kultuurkoör-
dinator Klaart je Proesmans (Oude Markt
13, Dienst Info en Onthaal). Het opzet
van 'Kul-t-uur' is veelzijdig. De pro-
grammatie is erg toegankelijk en biedt
een bonte afwisseling aan kultuurgenres:
muziek (niet alleen klassiek), moderne
dans, film, kabaret en poëzie. De organi-
satoren kozen bovendien voor een vast
uur in de week, woensdag tussen 13.00
en 14.00 uur, wat de toegankelijkheid
zeker ten goede komt.
Soms is het wel hollen om van het

auditorium of de Alma op tijd in het
Kul-t-uur te raken, maar vaak zorgt het
initiatief voor een aantrekkelijke opvul-
ling van een dood uur. Dat je hiervoor
altijd in andere, vreemde zaaltjes terecht-
komt, lijkt op het eerste zicht verwar-
rend. De bedoeling hiervan is elke
student een paar verborgen pareltjes van
de Leuvense architektuur te laten ont-
dekken, zoals bijvoorbeeld de Gotische

meer', de produktie die Rosette voor van enkele slierten haar uit haar gezicht
Klapstuk 91 kreëerde, zet ze deze lijn werken na een tijdje ronduit op de
dapper verder. zenuwen.

De enige momenten waarop Rosette
de aandacht van het publiek weer weet
te vatten, is wanneer andere scenografi-
sche elementen haar bewegingen kracht
bijzetten. Zo verlenen dekor en uitge-
kiende belichting (beide van de hand
van Wim Vanderplaetsen) een uitzon-
derlijke poëtische kracht aan het slot-
beeld van 'Kamer op het meer'. Gehuld
in een karmijnrode jas legt Rosette De
Herdt het prachtige, witte, schelpachtige
voorwerp, waarmee ze juist enkele
strakke bewegingen heeft uitgevoerd,
weer op de grond. Zachtjes begeeft ze
zich naar het achterste deel van de scène
en blijft er roerloos stil staan. Alles
ademt stilte en rust uit.

Présence
"Met een rmrumurn aan muzikale

middelen wordt de ruimte van beeldend
kunstenaar Wim Vanderplaetsen inge-
vuld door een solo-koreografie van en
door Rosette De Herdt. Dé spanning ligt
niet in goede vondsten of dramaturgi-
sche boodsèhappen, wel in de volgehou-
den présence van de danseres", zo
kondigde Klapstukprogrammator Bruno
Verbergt de nieuwste kreatie in de
festivalbrochure aan. Toch is het net die
uitstraling en présence die ontbreken in
'Kamer op het meer'.
Een dansstuk brengen op niets dan

stilte is sowieso al een gewaagde onder-
neming. Wanneer de bewegingen dan
nog minimaal gehouden worden en op
een Oosters aandoend, traag ritme verlo-
pen, moet je als artiest al een enorme
persoonlijkheid bezitten om dit tot een
goed einde te brengen. De aantrekkings-
kracht die van een karakterrijk persoon
uitgaat en onontbeerlijk is om een
intieme voorstelling als 'Kamer op het
meer' tot een parel om te vormen,
ontbreekt echter bij Rosette De Herdt.

Energie
Deze danseres geeft zichzelf nochtans

totaal op de scène. Op een mysterieuze
manier kronkelt ze met armen en benen
door de lucht, met haar blik op oneindig
betast ze zachtjes een onzichtbaar voor-
werp, omzichtig en met trillende bewe-
gingen klopt ze op de grond. De Herdt is
in haar dans ongetwijfeld op een heel
eerlijke en intense manier bezig het
diepste in zichzelf aan een grondig
onderzoek te onderwerpen. Als toe-
schouwer slaag je er echter nauwelijks in

.' geboeid te blijven toekijken. Dit is
gedeeltelijk te verklaren door het feit dat
De Herdts bewegingen onleesbaar blij-
ven voor de kijker. Het hele dansstuk
speelt zich als het ware af binnenin de
danseres. Nooit gaat De Herdt in 'Kamer
op het meer' een dialoog aan met het
publiek en reikt ze elementen aan
waarmee de kijker de aangeboden te-
kens kan interpreteren.
Het. aanvankelijke respekt dat je als

toeschouwer opbrengt voor de intensi-
teit en eerlijkheid in De Herdts bewegin-
gen en gelaatsuitdrukking, maakt dan
ook stilletjesaan plaats voor een onbe-
haaglijk gevoel van wrevel, verveling en
ergernis. De kosmische bewegingen, de
keer op keer herhaalde getormenteerde
blik en het regelmatig traag weghalen

Zand
Dan wordt geleidelijk aan het licht

gedoofd: eerst-gaat het helle witte licht,
gericht op het vooraan liggende schel-
pachtig voorwerp, uit. Vervolgens ver-
dwijnt het roodachtige schijnsel dat
Rosette's schaduw omhult. Uiteindelijk
worden ook de spots die achter de scène
opgesteld staan gedoofd, waardoor tot
slot de poëtische en voor vele interpreta-
ties vatbare achterwandschildering van
Vanderplaetsen in duisternis opgaat. Een
adembenemend mooi spel met licht dat
de toeschouwer perpleks en in stilte
achterlaat.
Een meer intense samenwerking met

andere artiesten is voor De Herdt
misschien een manier om het eentonige
en introverte van haar voorstellingen
wat te doorbreken. AI is de koöperatie
met muzikante Lieve Engelen, naar haar
eigen zeggen, uitgelopen op een fiasko,
wat Wim Vanderplaetsen met zijn beel-
dende kunst en doordachte belichting
toevoegde aan 'Kamer op het meer' was
ronduit onmisbaar.

Ann Heyrbaut

016/26.03.01
Platte Lostraat 243 3010 Kessel-Lo

P.A. verhuur. publiciteit
geluidsregistraties
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Gesprekken met migrantenvrouwen

"Een vrouw op kafee,
dat is onmogelijk"
Volkshogeschool Elcker-Ik organiseert een reeks gesprekken met

migranten vrouwen. De bedoeling hiervan is de Leuvense
bevolking op een veeleer ongedwongen manier te laten

kennismaken met de konkrete leefwereld van migranten. Op drie
dinsdagen in november en december worden telkens drie vrouwen
uitgenodigd: een Chinese, een Marokkaanse en een Argentijnse. Om de
Vlaamse nieuwsgierigheid te bevredigen proberen zij enkele sociale
aspekten naar voren te schuiven uit de migranten kultuur: opvoeding,
relaties en integratie. Hafida Benazouz zal in deze gesprekken over haar
leefwereld en ervaringen als Marokkaanse in België vertellen.

herinnerd. Ik voel me minder migrant
dan mijn ouders. Ik heb gekozen en zo
ten dele mjjn leven bepaald."
Als kind kreeg Hafida Benazouz,

zoals de meeste Marokkaanse meisjes,
identiek dezelfde opvoeding als haar
broers. Maar vanaf twaalf of dertien jaar
wordt de opvoeding van de meisjes
anders georiënteerd dan die van hun
mannelijke leeftijdsgenoten. Op die leef-
tijd wordt van hen verwacht dat ze zich
'als vrouwen' gedragen.

Benazouz: «De meisjes moeten zich op
dat moment beginnen voorbereiden op
hun toekomst: het huishouden. Gelukkig
had ik vrijgevochten broers. Zij zorgden
ervoor dat ik mocht studeren, dat ik
zakgeld kreeg en naar de film mocht
gaan. Mijn buurmeisjes verging het
anders. Zij mochten niet uitgaan, onder
druk van hun broers. Een meisje naast
hen dat evenveel mag en kan, betekent
dat zij hun superioriteit kwijtspelen.
Daar worden zij door andere Marokka-
nen eventueel over aangesproken, wat
tot een dubbel gezichtsverlies leidt.»

In Marokko werken de meisjes op
school meestal harder dan de jongens,
zegt Hafida Benazouz. Er zijn voor hen
immers maar twee wegen: goed stude-
ren, en een baantje in Marokko of in het
buitenland proberen te vinden, of huwen
en kinderen krijgen. Dit laatste betekent
dikwijls een vrij saai en geïsoleerd leven.
In de leefpatronen van de vrouwen zijn
wel verschillen, die bepaald worden
door de streek van afkomst. De Berbers-
vrouwen leven nog in een veeleer
feodaal systeem. Zij werken op het veld
en verkopen hun produkten op de
markt. Zo houden zij kontakt met de
andere vrouwen en leiden een sociaal
leven. Vooral in West-Marokko leven
nochtans ook vrouwelijke intellektuelen.
Rabat, Tanger en Casablanca zijn in dit
opzicht sterk verwesterd. In deze grote
steden kunnen mannen en vrouwen ook
samen uitgaan.

Benazouz: «Elders in Marokko ont-
moeten meisjes en jongens elkaar slechts
op selekte plaatsen: in tee-'~n ijshuisjes.
Vrouwen mogen wel gaan winkelen, op
bezoek gaan bij de dokter of met de
buren kletsen, Een vrouw die op kafee
gaat is echter onmogelijk. Het kafee is
een specifiek mannenterrein. Als je als
vrouw langskomt, krijg je kommentaar
en wordt er naar je gefloten. Deze
mannenmentaliteit merk je trouwens al
in Zuid-Frankrijk. Wanneer je als vrouw
in Marokko een kafee binnenstapt,
vraagt men zich luidop af of je even
komt uitrusten, ofwel of je een man
wil.••

Hafida vindt de kennis van het
ederlands een absolute must voor

migranten die zich willen integreren.
Initiatieven voor taalkursussen aan
vreemdelingen juicht zij dan ook toe.
Alleen op die manier kunnen zij zelfhun
zelfstandigheid en integratie bevorderen.
Zelf spreekt zij trouwens vloeiend Ne-
derlands.
Benazouzr--Dikwjjls komen mijn buren
hun formulieren van bijvoorbeeld kin-
derbijslag bij mij laten invullen. Dit
soort halve hulpeloosheid komt voort uit
het feit dat ouders hun kinderen niet naar
een Vlaamse school laten gaan, vooral
de jongens niet. Als zij naar een Fransta-
lige school gaan, kan dat hen nog van pas
komen in Marokko bij het zoeken naar
een baan. Voor meisjes is dit niet zo
belangrijk. Maar deze hanstalige Ma-
rokkanen kunnen zich hier dan niet
zelfstandig behelpen. Om hun gevoel
voor eigenwaarde te behouden, keren zij
zich naar hun eigen landgenoten. Dit
kan tot gettovorming leiden»
Bij de tweede en vooral de derde

generatie migranten stelt dit probleem
zich minder. Zij voelen zich meer Belg
dan Marokkaan. Vaak kennen zij Ma-
rokko zelfs minder goed dan de toeristen
die er rondreizen. Ook Hafida Benazouz
heeft weinig banden met haar land van
afkomst.
Benazouz: «Wanneer ik naar Marokko
ga, is er geen gelegenheid om rond te
reizen. Ik ken Marokko slechts door
familiebezoeken. Ik verblijf ginds dan
ook konstantbij familie»

«Vermits ik mij meer Belgdan Marok-
kaan voel, lijkt het mij, en heel wat
Marokkanen trouwens, logisch dat wij
stemrecht krijgen. Ik ben geen voorstan-
der om aan migranten stemplicht op te
leggen, zoals dat voor de Belgen wel het
geval is. Ook voor hen vind ik dit
trouwens geen goed systeem. Alle mi-
granten die hier langer dan vijf jaar
verblijven, zouden toch de kans moeten
krijgen om tenminste op gemeentelijk

vlak hun stem uit te brengen. Dit zou
waarschijnlijk niet eens ekstrerne reak-
ties uitlokken. Het lijkt misschien para-
doksaal, maar heel wat migranten zullen
dan ongetwijfeld op grote partijen stem-
men. Precies deze partijen hebben nog
steeds schrik om stemmen te verliezen
wanneer ze van het migrantenstemrecht
een diskussiepunt rnaken.»
«Een nep-verkiezing in Genk staaft

deze veronderstelling. Hier behaalde de
CVP ongeveer 30% van de stemmen
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Je
mag immers niet vergeten dat de meeste
migranten in België in gezinnen leven en
zeer godsdienstig zijn. Zij stemmen
veeleer konservatief. Enkel de meest
geëngageerde en de meest politiek be-
wuste migranten stemmen voor een

. partij als de PvdA. Deze houding
verschilt nietzo erg veel van de houding
van Belgen. De 30% kiezers van de CVP
in Genk kijken allemáal naar VTM.
Over het algemeen kijken de helft van de
Marokkaanse gezinnen in België naar
RTL. Ook zij stemmen voor de CVP.Zij
verwachten immers klare en vooral niet
te ingewikkelde boodschappen»
Hafida heeft in het Leuvense weinig

Jast van racisme. "Ik ken de racistische
milieu's, Die vermijd ik dan ook zoveel
mogelijk. Bij het zoeken naar werk
ondervind ik wel diskriminatie. Maar als
vrouw heb je nog altijd een voordeel,
omdat sommige werkgevers denken dat
je minder herrie zult schoppen dan een
man."

Karine Geukens
Ria Vandermaesen

Gesprekken met migrantenvrouwen. op
dinsdag 5 en 19 november en 3 decem-
ber in Elcker-Ik. Vooraf inschrijven is
verplicht door 450 (voor studenten) of
600 frank te storten op rekeningnum-
mer 001-0488559-46 met vermelding
'kursus 91/74: of door bij Elcker-lk
(Koning Albertlaan 2 in Kessel-La)
langs te lopen.

Nog nooit liep de kursus- en boekendistributie zo gesmeerd.

Nog nooit kregen de studenten hun kursussen en boeken zo
vlot en snel.

Nog nooit was de samenwerking. tussen de studentenkringen,
de professoren, de faculteiten, de universitaire diensten en de
academische overheid en ACCO zo efficiënt.

Dank u!

Hafida Benazouz is een van de 407
Marokkanen die in het Leuvense bevol-
kingsregister zijn ingeschreven. Dit bete-
kent dat zij Leuven als vaste verblijf-
plaats heeft, en hier reeds meer dan vijf
jaar woont. In totaal verblijven er in
Leuven 602 Marokkanen. Zij maken
ongeveer dertien procent van het aantal
vreemdelingen (4422) uit. Naast de
Marokkanen in het bevolkingsregister,
vinden we nog 95 Marokkanen terug in
het vreemdelingenregis{er. Zij hebben
een tijdelijke verblijfsvergunning, onder
meer om in Leuven te kunnen stude-
ren.
Hafida Benazouz woont al vanaf haar

tweede jaar in België. In 1966 kwam ze
met haar ouders en haar twee oudere
broers naar Leuven. Ze maakte hier haar
humaniora af en werkt sinds twee jaar in
een DAC-projekt bij Elcker-Ik, een
pluralistisch en kritisch vorrniugscen-
trum. De integratie van Hafida is zonder
veel problemen verlopen: "Ik ben inder-
daad een migrant, maar zelf denk ik daar
niet zo over na. Slechts door interviews
en gesprekken word ik er telkens aan
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bezoedelaar, zoekt luisteraars, iedere woens-
dag vanaf 21 uur op FM 103.3.
• Links praesidium bedankt grote Roergan-
ger voor vrijwillige overname van de macht.
• Wie heeft (per ongeluk?) mijn jeansvest
(Levis) meegenomen uit de doc's bar? Graag
terug naar Toon, Kapucijnenvoer 175. De
vinder krijgt iets lekkers.
• Historianen! Lees het boek van Vitabis en
ontmasker de 'Grote Roerganger'. Getekend:
George Orwell.
• Vitabis! A brave new history.

ZOEKERTJES
• Ben vrijdag wakker geworden met houten
kop en onbekende sporttas, kleur grijs en
zwart. Bevat een paar kledingstukken en een
paar zwarte leren schoenen. Af te halen door
de rechtmatige eigenaar. Olivier S., A. Gi-
raudstraat 15, Leuven.
• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling. Chris Rosselle,~' 20.70.77.
• Radio Estavoy, uw milieuvriendelijke eter-

1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10
I I I I I I I -1

2

3
4

5

6
7

8
9
10

Horizontaal - 1 Naar boven drijft - Muzieknoot 2 Verwent
lichamelijk - Bejegent met onderscheiding 3 Domme meid - Ad rem
4 Brabantse gemeente - Bloeiwijze 5 De namiddagtee gebruiken -
Balk 6 Uit bed - Uit het verband geraakte' draad 7 Vochtig -
Nauwgezet 8 Verliest hoogte - Praat naar de mond 9 Vorder met
aandrang - Heetst van een gevecht 10 Deel van de Bijbel - Lui in de
bloei van hun leven. .

Vertikaal - 1 Libertijns 2 Deel van een spier - Stelt tevreden, sust
3 Precies, nauwkeurig bepaald - Huwbaar meisje 4 Maak gebaren -
Europeaan 5 Nuttigde - Neem in bezit 6 Dient toe - Pers. vnw.
7 Term bij het golfspel - Zenuwen 8 Bijbelse naam - Stad in
Noord-Frankrijk 9 Sierlijk - Beurt 10 Aantrekkelijkheden.

D OOR A N N VANDERMAESEN

MAANDAG
12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 u op .aanvraag, in

StUG (videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.
16.00 u GESPREK Mark & Vesna meelWrI9.15(3), een kulturele babbel over

dans, in Kafee Metropole, toeg. gratis, org. Klapstuk.
19.15 u DANS Bizarro, in Klapstukstudio, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
19.15 u DANS Nunes, in de Vlamingenstr. 83, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
20.00 u BENEFIETKONCERT Cantate Domine (Europese week), in Hal

gemeentehuis, org. Europakring.
20.30 u DANS Nadir (Venetië) brengt 'Quaderni in ottavo'(1991), in Stuc, toeg.

280/350, org. Klapstuk.
20.30 u VIDEO-AVOND, in Blijde Inkomststr. 106, toeg. gratis, org. Liberaal

Vlaams Studentenverbond.
24.00 u FILM 'Lola' van Jacques Démy (1961), waarin de ziel van Lola intakt

blijft onder de uiterlijke schijn van verval, in Studio 1, toeg. 160, org. Stuc en
Studio.

DINSDAG
12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 u op aanvraag, in

Stuc (videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.
16.00 u GESPREK Mark & Vesna meet...Caterina Sagna, in Kafee Metropole,

toeg. gratis, org. Klapstuk.
19.15 u DANS Bizarro, in Klapstukstudio, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
19.15 u DANS Ribeiro, in Zuilenzaal, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
20.00 u DEBAT Europees Partijvoorzittersdebat met Raf Chantery (EVP),

Lode van Outryve (PSE), Willy Declercq (LDR) en Jaak Vandemeule-
broucke (ARC), in Aud. Zeger Van Hee (De Valk), org. Europakring.

20.00 u VOORDRACHT over de putsch in Moskou, door prof Emtin (Moskou),
ingeleid door prof. Malfliet, in MSI 01.08, org. Oosteuropakring.

20.30 u DANS Nadir(Venetië) brengt 'Quademi in ottavo'(1991), in Stuc, toeg.
280/350, org. Klapstuk.

WOENSDAG
12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 u op aanvraag, in

Stuc (videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.
13.00 u VIDEO 'Ottone Ottone', een dansproduktie van de Belgische

koreografe Anne Teresa De Keersmaeker, gerealiseerd door Walter Verdin ;
in het kader van het dansfestival Klapstuk, in MSI (03.18), Ravenstr., toeg.
gratis, org. K\,Jltuurkommissie KU Leuven.

14.30 u POSTERBEURS, in Jan Stasstraat 2, org. Universitaire Parochie.
15.00 u LEZING door Prof. Dr. F. Gorlé van de V.U.B.over de rol van het recht in

de sovjetmaatschappij, in MSI, Erasmusplein 2, toeg. 300, org. Leuvens
Instituut Voor Centraal- en Oosteuropese Studies.

16.00 u GESPREK Slotbeschouwing met Bruno Verbergt, in Kafee Metropoie,
, toeg. gratis, org. Klapstuk.

17.45 u REPETITIE voor koor en muzikanten, in Begijnhofkerk, org. UP.
18.15 u EUCHARISTIE Vanuit Taizé inspiratie, in Begijnhofkerk, org. UP.
19.15 u DANS Fiadeiro, in Vlamingenstr. 83, toeg. 80/120, org. Klapstuk.

• Kris weet niet meer met wie hij woensdag-
nacht en morgen weg was. Bel aub naar
.A. 29.09.69. kode 10107.
• 'Zolang er geëerde domkoppen zijn, zijn er
Gok miskende genieën' - Franz Grillparzer.
Look out 4 the incredible return of Bèrre in
1994!
• Annabel uit groep 4: lees jij de Veto wel?
Bewijs het eens!
• Bok! Geef me nog even tijd om onze
wedstrijd aan de hand van de trouw bijgehou-
den Veto's te rekonstrueren. Is het jouw
beurt? Just play! BB. (Sorry voor het weekje
versnelling.)
• Pati-Pati is er weer, en dit elke zondag-
avond om 21.30 u in het Begijnhof. Voor d_e
mannelijke zangtalenten : er is nog veel plaats
vrij. Komen dus!

• Amai, nogal triestige inürniteiten. En lang
leve eigen nonsens.
• Ik ben in de week van 14/10 tot 18/10 een
gouden armbandje verloren, met inskriptie
Annemieke/23/04/71. Emotionele waarde.
Gelieve te bezorgen aan Mieke Van Camp,
Erasmusplein 1 (aan kafee Appel).
• Twee hongerige burgie-magen smachten
naar Grete's lekkere pannekoeken. The scot-
tish two. (Where is the thirth one ?). .
• Marianne, ik hou van je!! Veel liefs van uw
Svenneke!
• Ik zou je voor geen koper willen missen. (c.
voor E.)
• 1ste kan GDW gaat wat meemaken dins-
dag 29/10. Neem eerst een douche voor je
naar de fuif komt (Cuy1hoek). Stinkerds!

• Nu vrijdag in de Shrink: fuif voor tegenna-
tuuriijken zoals wij. Kom jij ook Erik? Je
rammelaar.
• Woensdag na doop geeft feestvarken Bart
D. gratis vat in kafee naar zijn keuze ... Is het
niet Bart?
• Gevraagd: tweetallen van proefpersonen -
dwz personen die elkaar regelmatig spreken
- voor beoordelingsonderzoek. Duur: ± 15
min. Beloning: 200 fr. '!f' 28.59.99.
• Vertellen we het ze van ons, of zetten we het
in de zoekertjes?
• Studenten Moderne Geschiedenis aller
landen, verenig u! De grote omwenteling is op
komst. Laat u niet doen. Het Vitabis-team.
• Strijd samen met het Neo-Autoritair Front
(NAF) voor een nieuwe elitaire maatschappij,
een streng hiërarchische universiteit!
• Wegens een onder-dwang-getekend kon-

. trakt zoek ik geheime alkoholleveranciers te
kontakteren via Veto. Nash.
• Croc bedank1 allen die op afspraak waren,
in het bijzonder de jongedames, die zo hun
best hebben gedaan om er iets leuks van te
maken! Thanks, Croe! .
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• Jean, is je ezel te jaloers misschien wan-
neer m'n paardje erbij is?
• Blauwdruk is het maandblad van het libe-
raal Vlaams Studenten verbond. Een abonne-
ment voor akademiejaar '91- '92 kost 100 fr,le
storten op rekeningnr. 979-3811636-26. Veel
leesplezier!
• Petra V: Gezien de positieve uitslag van de
tests is het eksperiment voor herhaling vat-
baar, C.N. ps: verslag volgt.
• Help Johan, ik ben zwanger! Misschien had
je dat kondoom beter langs de open zijde
afgeknipt op,maat... Je Cathje.

• Europakring thanks a lot the Erasmus-
students for their running on the 24-hours!!
• Als twee honden vechten voor een been, ...
dan - loop ik er mee heen. Hmm ...! Sorry
jongens, volg een kursus bijten. Bulldog.
• Hallo Ellen met de surfplàl'l1<. Wat nog
meer? Een heel jaar minnaars staat paraat.
• Harry, bring coffee and donuts to the
Scorpio-party on wednesday. Coop.
.• Komt ie of komt ie niet? Wie weet of Nigel
Kennedy op 25/11 naar Brussel komt (of niet)
en wie heeft zin om mee te gaan? Reak1ies:
Benny B., Van Monsstraat 17.
• Aan Ellen met de surfplank die zoekt naar"
minnaars. Deze man meet 1.80 m, heeft ook
een kot én een 16-meter jacht Waarom
zouden we niet eens samen golfje rijden?!
King Henry V.
• Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u
de weg zal banen; een stem van iemand die
roept in de woestijn: bereidt de weg van de
Heer, maakt Zijn paden recht. jMarcus, I, 1-3)
XII + I, Het nieuwe licht in uw bestaan.
• Wie heeft op do 17/10 mijn beige anorak
(parka) (merk Rikson) meegenomen in de
Konfrater? Brabançonnestraat 72 (Bart)

19.15 u DANS Ribeiro, in Zuilenzaal. toeg. 80/120, org. Klapstuk. 20.30 u KONCERT Kazkabarra, traditionele Baskische muziek met negen
20.00 u FILM Eline Vere (Première), in Studio 2, org. Europakring. muzikanten, in Zaal Wiedts'z (Vandenbemptlaan 6, Heverlee), toeg.
20.00 u KONFERENTIE SOS Irak. 'Het embargo: hoeveel k.inderen moeten er 150-250, org. vzw Folkpodium.

nog sterven?' door Lieve Dehaes (Geneeskunde voor de Derde Wereld), 21.00 u INFO-AVOND Student Aid organiseert een info-avond over het
met eksklusieve beelden over de situatie in Irak, in Äuditorium Vesalius projek1 van dit jaar (Rwanda), in Sint-Michielsstraat 6 (naast Hogeschool-
00.17, toeg. gratis, org. MLB, ism Imast. plein).

20.00 u OPTREDEN Calvin RusselI, in Zaal Corso, toeg. 280(VVK)/350, org. 22.00 u FUIF van Radio Scorpio, in Belgisch Kongo.
Cri-du-Chat 22.00 u OPTREDEN Radical Dance Faction, in Belgisch Congo.

20.00 u VERGADERING Algemene POK-vergadering omtrent de opvolging 22.30 u DANS Nadir (Venetië) brengt 'Quaderni in ottavo'(1991), in Stuc, toeg.
van het 'Plan Dillemans', voor alle studentenafgevaardigden in de POKs, in 280/350, org. Klapstuk.
MT 24, org. Kringraad.

20.30 u DANS Rosas (Brussel) brengt Achterland (1990), in Stadsschouw-
burg, toeg. 200-700, org. Klapstuk.

.0---------------------,
DONDERDAG

12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 op aanvraag, in Stuc
(videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.

16.00 u GESPREK Mark & Vesna meet...Anne Teresa De Keersmaeker, in
Kafee metropole, toeg. gratis, org. Klapstuk.

19.15 u DANS Fiadeiro, in Vlamingenstr. 83, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
20.00 u LEZING 'De New Age-beweging: een repliek op kardinaal Danneeis'

kerstboodschap 1990 over de nieuwe levensbeschouwelijke bewegingen',
door Koen Eist, in Museum Van Humbeeck-Piron (Mechelsevest 108), toeg.
150, org. Studiekring Orenda.

20.30 Ij DANS Rosas (Brussel) brengt Achterland (1990), in Stadsschouw-
burg, toeg. 200-700, org. Klapstuk ..

810S !!l 30/10 om 20.00 u: Kantus, in Ambiorix. !!l 13/11 om
22.00 u: Doop-td, met tot 23.00 goedkopere konsumpties, In Albatros,
ink.5O/70.

CHEMI KA !!l 29/10 om 20.30 u: Kantus, in Universum.

EKONOMIKA !!l 29/10 om 20.00 u: Onderwijsvergade-
ring, in Ekobar.!!l 29/10: Kaartavond, in Dulci. f!l 30/10: Doop, in tent
OCMW-parking.!!l 31/10: Pyjama-avond, in Dulci. f!l 4/11 om 20.00 u:
Bestuursvergadering, in Ekobar. •

FARMACEUTIKA f!l 30/10: Doop en Doop-td, in zaal
Albatros.

GE RMAN IA !!l 28/10 om 20.00 u: Presidiumvergadering, in
Praatkamer Fak.

HISTORIA !!l 29/10 om 20.00 u: Presidiumvergadering, in
Permanentie. !!l 30/10 om 20.00 u: Rosas: 'Achterland' (Klapstuk),
kaarten op de permanentie, in Stadsschouwburg.!!l 30/10 om 22.00 u:
Cock1ailavond eerste kan, in Fakbar L&W

INDUSTRIA f!l 29/10 om 23.00 u: Doop-td, in Lido.

KATECHETIKA f!l 29/10 om 21.00 u: Doop-td., in zaal 'De
Cuy1hoek', ink. 50/60.

PEDAGOGIE !!l 28/10 om 19.30 u: Algemene vergade-
ring, in Michotte (Psychologisch Instituut).

POLlTIKA f!l 30/10 om 20.3Ö u: Optreden van Wim en Anne
ten voordele van Hemán, in Politika-kafee.

VRIJDAG
11.00 u ALLERHEILIGENVIERING, in Begijnhofkerk, org. UP.

ZATERDAG
14.30 u KONCERT Operettegezelschap De Vreugd uit Diest brengt 'De

Vogelhandelaar' van C. Zeiler, in Stadschouwburg, toeg. 150-350, org. CC
Romaanse Poort.

15.00 u 11.11.11 Het grote 11.11.II-gebeuren, in Zaal Ons Huis.
20.00 u KONCERT Operettegezelschap De Vreugd uit Diest brengt 'De

Vogelhandelaar' Van C. Zeiler, in Stadschouwburg, toeg. 150-350, org. CC
Romaanse Poort.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Het Helios Ensemble (strijkkwartet, hobo) speelt 'Hobo-

kwintet' van de Engelse komponist Athur Bliss, die bekend is om zijn baliet-
en filmmuziek, in Aud. Minnepoort, toeg. ISO, org. CC Leuven.

20.30 u FILM 'Making love' (1982), Amerikaanse film van Arthur Miller, in
Tiensevest 58, toeg. gratis, orq. Pieter Coutereelstichting.

21.30 u REPETITIE Pati-Pati-koor, in Begijnhof 16, org. UP.

PSYCHOLOGISCHE KRING!!l 29/10 om
20.00 u: Kringvergadering, in Psychologisch InstituutOO.14.!!l 30/1 0 om
22.30 u: Doop-td. in Udo.

ROMAN IA !!l 28/10 om 20.00 u: RORA - Alle romanisten
welkom, in 's Meiersstraat 5. f!l 29/10 om 19.30 u: Théàtre National
(Brussel). (!] 30/10 om 20.00 u: Rosas: 'Achterland' (Klapstuk), in
Stadsschouwburg.

VRG !!l 28/10: Doop, in Lido.

VTK f!l 28/10: China-avond: kontak1avond presidium-proffen-
jaarverantwoordelijken.

MAANDAG
12.00 u WERKLUNCH van de werkgroep Kansarmen, in Jan Stasstraat 2, org.

UP.
20.30 u FILM 'Partners' (1982), Amerikaanse film van James Bunous met

Ryan O'Neil en John Hurt, in Tiensevest 58, toeg. gratis, org. Pieter
Coutereelstichting.

20.30 u WERKGROEP bezinningsbegeleiders, in Jan Stasstraat 2, org. UP.
21.00 u FILM 'Une femme est une femme' van Jean-Luc Godard (1961), over

een stripteaseuse die absoluut een kind wil van haar vriend en wel zo snel
mogelijk, in Stuc, toeg. 160, org. Stuc en Studio.

23.15 u FILM 'Une femme est une femme' van Godard, in Stuc, toeg. 160, org.
Stuc en Studio.



De vrome wens van 11 .11 .11 .

Gelijk ook wij vergeven aan
onze schuldenaren
De l l.Ll.l l-affiches zorgen traditioneel voor de nodige heibel. Enkele jaren

geleden werd een aangrijpende zwart-wit-affiche ('Over dit soort kleinig-
heden valt een regering niet') gewoon geboykot door de geviseerde regering.

Dit jaar voelen de deurwaarders zich verongelijkt. Zij pikken het niet dat zij
geassocieerd worden met de financiële uitbuiting van de Derde Wereld. Afgezien van
dit fait-divers is de centrale slogan van 11.11.11. ook dit jaar weer uiterst pertinent:
'Begraaf de schulden, niet de Derde Wereld'. De centrale figuur van deze aktie is
'Pietje De Dood', en zelfs dat beeld is geen overdrijving: de schuldenlast wurgt de
Derde Wereld.

De afgelopen vijf jaar beleefde de wereldekono-
mie haar diepste na-oorlogse krisis. Zo zien we
dagelijks beelden van hongerend Afrika, rellen
. in Zaïre, verwoestingen van het Braziliaanse
regenwoud en stervende kinderen in Irak. De
levensstandaard van de grote meerderheid van
de drie miljard mensen uit de Derde Wereld is
dan ook sterk achteruitgegaan. De schuldenlast
dreigt meer dan ooit de de stabiliteit van het
hele zuiderse ekonomische systeem te ontwrich-
ten.
Men schat de buitenlandse schuld van de

Derde Wereld in totaal op ongeveer 1350
miljard dollar, of ongeveer 45 biljoen (45
gevolgd door twaalf nullen) frank. Dit lijkt en is
een enorm bedrag, zeker voor de Derde Wereld
zelf. Toch worden die cijfers sterk gerelativeerd
als men ze plaatst in de kontekst van de
internationale banksektor. Wat op het eerste
zicht ontzaglijk veel geld lijkt, is uiteindelijk
maar een fraktie van de. veel bredere kapitaal-
stromen tussen de grote financiële centra.
Sommige landen zitten trouwens een stuk
dieper in het rood dan alle Derde Wereldlanden
samen. Zo kijken de VS tegen een buitenlandse
schuld van ongeveer 2000 miljard dollar aan.
Men zegt ook wel eens dat alleen al de
Noordamerikaanse boeren meer schuld hebben
dan de hele Derde Wereld. Dit maakt alvast
duidelijk dat, in termen van het internationaal
financieel systeem, de schuldenkrisis niet zo
onoplosbaar is als men de publieke opinie soms ,
wil doen geloven.
Voor de Derde Wereld zelf is dat echter maar

een schrale troost. De schuldenlast zorgt voor
een rente die vele landen in een ijzeren
wurggreep houdt. In de meeste diskussies over
de impakt van de schuldenkrisis worden de
betalingsregelingen van het Internationaal Mo-
netair Fonds (IMF) het eerst vermeld. Het IMF
is slechts bereid om geld te lenen aan een land in
financiële moeilijkheden, wanneer dat land zich
bereid verklaard om zich te onderwerpen aan
een ekonomisch programma van 'vraagbeheer-
sing'. Dit programma bestaat traditioneel uit
een gekombineerd beleid.
Zo wordt de import duurder gemaakt door

de munt te devalueren, en stijgt de prijs van de
basisgoederen door het afschaffen van rege-
ringssubsidies. Tegelijk bevriest men de reële
lonen van de arbeiders, en vermindert men de
regeringsuitgaven door welzijnsprogramma's te
schrappen en gesubsidieerde kredieten aan
boeren te verminderen. Men kan de aanpak van
het IMF vergelijken met de metode van de
middeleeuwse dokter tegenover zijn patiënt:
ongeacht de kwaal worden er bloedzuigers
aangebracht en tapt hij de patiënt flink wat
bloed af. Deze remedie verving dikwijls de
oorspronkelijke kwaal door een nieuwe, meest-
al dodelijke ziekte. Ook dat laatste gaat dikwijls
op voor de IMF-aanpak: zelfs voor landen waar
de IMF-remedie de handelsbalans doet stijgen,
blijven de oude schulden bestaan en blijven de
ontwikkelingskrisissen doorgaan.
Bovendien brengen de betalingsregelingen

van het IMF de ontwikkelingsinspanningen op
het vlak van voeding, gezondheid en het
terugdringen van de kindersterfte in het ge-
drang. Hierdoor is zowel in Afrika als in
Latijns-Amerika het voedselverbruik per per-
soon lager dan in het begin van de jaren tachtig.
De kindersterfte - een gevoelige indikator voor
voedselproblemen - stijgt opnieuw in vele
Afrikaanse en Latijnsamerikaanse landen. Dit
fenomeen werd gekonstateerd in ondermeer
Brazilië, de Dominikaanse Republiek, El Salva-
dor, Ghana, Madagaskar, Mexiko, Peru, Uru-
guay en Zambia.
Naast deze sociaal-ekonomische ravage heeft

de schuldenlast ook geleid rot ekologische
katastrofes. De verarming heeft grote delen van'
de bevolking tot pure overlevingsstrategieën
gedwongen. Dikwijls vernietigden zij het milieu

Meestal werden die besteed aan prestigeprojek-
ten of hoogst onzinnige investeringen, en niet
zelden werd het kontrakt bezegeld met behoor-
lijke sommen smeergeld. Bovendien vloeiden
op de koop toe 25% tot 30% van de hen
verleende kredieten uit de betrokken- landen
weg via allerlei vormen van kapitaalvlucht.
Dikwijls gebeurde dit volkomen legaal - de
meeste Derde Wereld-landen hebben nauwe-
lijks een wetgeving terzake -, als het nodig was
koos men voor de illegale weg. De Zwitserse
bankrekening van eks-president Marcos van de
Filippijnen is in dit opzicht bijzonder illustra-
tief.
Hiernaast .geeft ongeveer de hele Derde

Wereld massa's geld uit aan bewapening. Zelfs
Wereldbank-direkteur Conable vestigt sinds
enige tijd de aandacht op die militaire uitgaven.
Alhoewel het niet gemakkelijk is om dit aspekt
te becijferen, neemt men aan dat deze defensie-
uitgaven goed waren voor 20% tot 25% van de
totale schuldenlast van de Derde Wereld. Met
andere woO'fden: tal van regimes uit de Derde
Wereld hebben de schuldenlast aktief mee
opgebouwd voor projekten die allerminst de
eigen bevolking ten goede kwamen.
Het zou echter maar al te eenvoudig zijn om

de oorzaak van de schuldenlast eksklusief in de
schoenen van de verspilzieke en oorlogs-
zuchtige Derde Wereld-diktators te schuiven.
Minstens evenveel verantwoordelijkheid dra-
gen de westerse banken. 'Winst', en liefst zo veel
mogelijk, was ongeveer het enige principe dat
zij hanteerden bij het verlenen van kredieten
aan de Derde Wereld. Etische kriteria en
principes (bijvoorbeeld: respekt voor de men-
senrechten, aandacht voor de reële participatie
van de bevolking, ...) werden gewoon weg-
gehoond.
De westerse regimes - hierin aktief gesteund

door de wereld van de hautefinance - hadden
met die zorgvuldig opgebouwde schulden-

De oorzaken aanduiden van deze vicieuze relatie jarenlang een haast perfekt mechanisme
schulden-cirkel is niet eenvoudig. Alleszins zijn gevonden om het gros van de Derde Wereld
een flinke portie eigenbelang en een behoorlijke aan zich te binden. In de jaren tachtig begon dat
dosis korruptie meestal essentiële elementen in ingenieuze mechanisme echter serieus te hape-
de Noord-Zuid-tdialoog' zoals zuidelijke regi- ren;en barstte de schulden krisis pas goed los.
mes en westerse financiële instellingen die Het 'startschot' werd gegeven door Mexiko dat
begrijpen. Zuidelijke elites - genre Moboetoe, verklaarde zijn schulden niet meer te kunnen
Seko Touré, Bokassa, Idi Amin, de rij is lang ... - terugbetalen. Grote paniek in hoofdsteden van
gingen jarenlang reusachtige leningen aan. belangrijke schuldenlanden, maar ook in de

De Jl.lJ.ll.-kampagne legt er de nadruk op dat de Derde Wereld langzaam doodbloedt
wegens de schuldenlast- een kennismaking met Magere IMF-Hein. (Foto Archief)

uit de onmiddellijke omgeving in een poging
om te overleven. Dit heeft ontbossing en
overbegrazing tot gevolg, wat op zijn beurt
grote erosieproblemen en bijgevolg een vermin-
derde voedselproduktie met zich mee brengt. In
Afrika zorgde de kombinatie van wijdver-
spreide landaftakeling en een buitenmatige
bevolkingsaanwas ervoor dat de graanproduk-
tie per persoon sinds 1967 met twintig procent
daalde. Het kontinent veranderde zo van een
eksporteur van graan in een graanimporteur.
Dat vergrootte de stijgende buitenlandse schuld
nog meer en liet miljoenen Afrikanen hongerig
en verzwakt achter, beroofd van hun vitaliteit
en produktiviteit. Daarnaast worden ontwikke-
lingslanden gedreven tot roofbouw op hun
natuurlijke bronnen: alleen zo kunnen zij harde
deviezen verdienen om hun schulden af te
lossen.
Een van de meest treffende uitingen van de

rentelast is de netto-kapitaalstroom (rentebeta-
lingen, verminderd met de ontwikkelingshulp
en nieuwe leningen) van Zuid naar Noord.
Voor de periode '83-'89 bedraagt deze niet
minder dan 7600 miljard frank. Met andere
woorden: de Derde Wereld financiert gewoon
het rijke Noorden, en bovendien met een niet
onaardig bedrag.

Zakenmensen

hoofdzetels van grote banken die zich veel te ver
hadden gewaagd .in riskante leningen aan de
Derde Wereld. Men vreesde op dat ogenblik
zelfs voor het internationale bankwezen, en
sommige westerse regeringen (waaronder de
VS) waren verplicht om, tegen hun 'principes'
in, de banken financieel bij te springen.
Tegelijk. verfijnden zij hun metode van 'de

schuldenlast als stok achter de deur.' Met het
IMF als 'uitvoerend instrument' (zie hoger)
worden de landen van de Derde Wereld
gedwongen om in het westers-kapitalistisch
gareel te lopen. Landen zoals Peru en Brazilië
die zich wat gematigd dissident durfden op te
stellen - zij betaalden de rente niet volledig
terug - werden door de westerse financiële
wereld zodanig geïsoleerd, dat ze wel verplicht'
werden terug te krabbelen. In die zin is de
rentelast een veel subtieler wapen dan een
militaire interventiemacht. Men spreekt
daarom ook soms van een Financial Low
Intensity Conflict (FLIC).

'Paniek
De angst voor serieuze schokken is sindsdien

dan ook behoorlijk geluwd. Veel risikovolle
leningen die verleend werden door de grote
. banken, werden immers afgewenteld op Euro-
pese en Amerikaanse regeringen. Met andere
woorden: uiteindelijk draaide de belastings-
betaier op voor de desastreuze politiek van de
grote financiële instellingen. Tegelijk dekten de
banken zich beetje bij beetje in tegen de risiko's
door reserves via boekhoudkundige provisies
aan te leggen. Het bankwezen beschouwt
sindsdien het schuldenvraagstuk meer als een
'technisch probleem'. De bom van de Derde-
Wereldschuld is bijgevolg wel grotendeels
ontmijnd. Althans, voor de westerse financiële
instellingen. Intussen is de schuldenlast van de
Derde Wereld alleen maar groter geworden
is.
Aan een verlichting voor die schuldenlast is

slechts schoorvoetend gewerkt. In de eerste
jaren na de schok van Mexiko vond het westen
dat het schuldprobleem kon opgelost worden
door het herschikken van de schuld. Populair
was het verlengen van de afbetalingstermijn of
een verlaging van de intrest. Soms kreeg het
schuldenland een aantal jaren gratie, waarbij
enkel de jaarlijkse intrest moest worden betaald
en de eigenlijke aflossing tijdelijk werd opge-
schort. Deze gedeeltelijke kwijtscheldingen van
de schulden van de armste ontwikkelingslanden
hebben echter iets pervers. Indien de kwijtschel-
ding niet volledig is, is ze eerder nadelig voor het
ontwikkelingsland. Dit land wordt immers
'verlost' van iets dat het toch nooit 'kan inlossen,
maar wel wordt de legitimiteit van de reste-
rende schulden erdoor versterkt. Bovendien
presenteert men deze verlichting van de schul-
den meestal als 'ontwikkelingshulp', die echter
toch gedeeltelijk wordt opgeslorpt door de
kapitaalstroom van Zuid naar Noord. Maar
zelfs indien de kwijtschelding volledig gebeurt
en men via de traditionele kanalen nieuwe
kredieten en kapitaal aan het Zuiden verstrekt
ziet de toekomst voor de Derde Wereld er verre
van rooskleurig uit.
Pasklare oplossingen voor dit probleem

bestaan niet. Wél kan een denkrichting aange-
geven worden waarin een nieuwe dialoog
tussen Zuid en Noord zich zal moeten ontwik-
kelen, Iedere oplossing zal moeten uitgaan van'
het principe van de 'duurzame ontwikkeling':
de behoeften van de huidige Derde-Wereld-
bevolking moeten voorzien worden zonder dat
die van de toekomstige generaties in het
gedrang gebracht worden. Konkrete stappen
hiervoor zijn: een nieuwe Internationale Eko-
nomische Orde met eerlijke en gunstige
(grondstof- )prijzen, een verandering van de
strakke IMF-voorwaarden, een kwijtschelding
van de schuldenlast. Bovendien moeten deze
voorwaarden steeds gekoppeld worden aan een
nationaal milieubeleid van de ontwikkelings-
landen. Europa, dat zijn eigen wouden reeds
heeft vernietigd, zou op deze manier mee helpen
betalen voor de instandhouding van de wouden
in de Derde Wereld. Deze zijn immers vanuit
ekologisch standpunt een 'dienst' waarvan ook
\\<ijgenieten.

Pieter Vandekerckhove


