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Onbekend is onbemind
Op 12 maart overleed de Nederlandse striptekenaar
Hans Kresse. Niet direkt een overbekende naam voor de
leek. Als tekenaar van de typische tekststrip (bijvoorbeeld
'Eric De Noorrnan'ï heeft hij nochtans een niet te
onderschatten stempel gedrukt op de 'realistische' strip.
Een biografie en een hulde op pagina 10.

Centrum voor Etnische Gelijkheid
In haar strijd tegen het racisme en de diskriminatie heeft
Paula D'hondt al meermaals gepleit voor de oprichting
van een Centrum voor Etnische Gelijkheid als waakhond
die blaft én bijt. Dehaene 'vergat' dit centrum in zijn
regeerakkoord, maar op initiatief van een aantal partijen
zou het er nu toch komen. Pagina 8.

Roze Drempel en lac op zoek naar nieuw lokaal
Op 1 april zullen het Jongeren Adviescentrum en De
Roze Drempel hun biezen moeten pakken. In de
Amerikalaan 3 wordt dan begonnen met de bouw van
studio's, Dit zal voor de Roze Drempel een van de vele
verhuizingen zijn in haar ruim twintigjarig bestaan. Het
stelt de organizatie voor een pak praktische problemen.
Pilgin,12.

Terugblik op 10 jaar Belgische muziek
Vrijdag begint Belgisch Congo opnieuw met een serie
new-wavefuiven. ln januari konden we er al zwartkijken
op de tonen van de 'Club Class X'-kompilaties van het
Antler-Iabel. Het nu tienjarige Antler was toonaangevend
in de Belgische muziek van het voorbije decennium:
new wave, new beat en techno, 'ze brengen het allemaal
uit. Een interview met twee platenbonzen op pagina 5.
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De kloof wordt
enkel groter
De Huisvestingsdienst van

de KU Leuven waarschuwt
reeds enkele jaren voor de

problemen die binnen de sektor de
kop opsteken: prijzenwildgroei op
de priveemarkt, de daaraan gerela-
teerde kartelvorming van de kotba-
len en de achterstand van de
residenties van Studentenvoorzie-
ningen op de rest van de kamer-
markt. Reeds geruime tijd geleden
\ rocg de studentenfraktie om een
fundamentele diskussie rond het
huisvestingsbeleid op de Raad voor
Studenten voorzieningen (RvS).
Aanstaande vrijdag leggen de
pcrsonecls-, akademische en stu-
dentenfraktie hun nota's voor aan
de Raad.

lang' gestart werd en 64 kamers voorziet
I llllr /wuar motorisch gehandikaptc
-tudcrncn. werden in het Zwartzuster-
kloo,tl'l .tX kamer, gerenoveerd die
plaat-. moeten bicden voor 59 bewoners,
Hovendien moeten eveneens volgend
Jaar ongeveer JOO kamers klaarkomen in
tk (_i roenveldrcsidcntic (die geen deel
uitmaakt van Studentenvoorzieningen.
maar gefinancierd wordt door V7\\

Aktief Mecenaat Pro KU Leuven). In-
dien deze projekten. samen met nog
enkele andere. hinncn de tijdslimiet
gerealiseerd kunnen worden, komt er
per I oktober 1992 voor 5~0 studenten
11oengelegenheid hij.
In een voorstel van januari bepleitte

het residcntickornitee, waarin de resi-
dentichoofden van de Sv-residernies
zitting hebben, een reduktie van vijf naar
dril' katcgorieën voor '92-'93. In plaat,
I an A-2300 Ir, B-2825 fr, C -3565 Ir,
D-4160 en E-4770, zou men een
herindeling krijgen waarbij de studenten
de gdclwde goederen of diensten bin-
nen de residenties zelf zouden betalen.
Dit geeft een basishuurprijs van 4320
frank. Aangezien deze huurprijs voor
studenten uit de lagere inkomensklasse
niet meer betaalhaar is, heeft het residen-
uckomitec een verminderde huurprijs
vastgesteld van 2200 frank. Studenten
uit meer bcgoede milieus zouden dan
een kostendekkende huur betalen van
5600 frank per maand.

In} 990- '91 vond 14'.1 van de kotstu-
dl'llll'll een kamer binnen een residentie
\11" Sloocnlcnvoonieningcn. Het kleine
I-.amerbestand van de dienst verplicht
l'en groot deel van de studenten een
kamer te loeken in de privee. uiteraard
niel tegen de gedifferentieerde prijs die
IC in l'en residentie zouden hetalen. Om
het kamertekort te verkleinen zouden er
volgend jaar kamers bijkomen, maar
niet allemaal binnen Studentenvoorzie-
rungen.
:\aa,t het Romere-projekt. dat on- vervolg op p.3 •

KL~ST - In de centrale biblioteek loopt nog tot 3 april een tentoonstelling van de
hand van Jef Geys, een van de vaders van de Belgische moderne kunst. Daarna start
'Lapin rosc robe bleu(e)' in het Franse Wavrin. Wie is Jef Geys, vraagt u zich af.
Pagina 7 brengt raad. (foto Rob Stevens)

Honderdvijftigduizend betogen tegen Vlaams Blok

t
overduidelijk kleur

reklamemakers voorhet op poten zeilen
van de karnpagne. Daarbij wilde men
voorul een 10 breed mogelijk publiek
bereiken. Er werden niet minder dan
120.000 affiches en 300.000 pamfletten
I crspreid. Bovendien waren er tientallen
20-meter affiches te zien in' de grote
steden. en mochten de jongetjes met het
blauwe oog ook nog eens in een
televisiespotje opdraven.
De reaktie, tijden, dc aanloop naar dc

betoging waren dermate hoopgevend
dat een tiental dagen op voorhand heslist
\\ crd het parkoers te entdubbelen. Dat
nicuw-, kwam kennelijk iets tc laat, want
zondag bleken slecht, goed dcrtigdui-
/cnd mensen het Centraal Station als
I cnrckpunt gekozen te hebben. In het
Noordstation moesten vele ticnduizen-
Jen uren \\ achten voor zij zich in
bCII .:ging konden zenen. De laatste
betogers vcrtrokken aan het -Noordsta-
uon. op het moment dat voor de eersten
aan het Zuidstation de afsluitende spee-
chc en de eerste optredens al achter de
rug \\ aren.

V ier maanden na de verkie-
zingsdoorbraak van eks-
treem-rechts heeft demo-

kratisch België een duidelijk ant-
woord gegeven aan alle racistische
en neo-fascistische demagogie. De
honderdtwintig- tot honderd vijf-
tigduizend betogers van zondag
lieten minder twijfel bestaan over
hun motieven om te manifesteren
dan het vage platform van de
organizatoren. Ze betoogden voor
verdraagzaamheid en demokratie,
maar ook uitdrukkelijk tegen ra-
cisme en tegen het Vlaams Blok.
Deelnemers uit alle bevolkings-
kiassen gaven in een van de
grootste betogingen die ons land
ooit gezien heeft, uiting aan hun
geloof in de multi-kulturele samen-
lcving. De handschoen is opgeno-
men.

Volgen- de organizaiorcn bracht de
manifestatie 'Hand in Hand' gisteren in
Bru",cl tussen honderdtwintig- en hon-
dcrdvijfugdui/cnd mensen op de been,
Dl' cijfer, van de rijkswacht lagen
traditiegetrouw een stuk lager: 7ij telde
\ ijli.:n;oe,tig- ;'1 zeventigduizend deel nc-
mcr-.
Voor de mobilisatie konden de orga-

ni/atorcn rekenen op alle sociale bewe-
glngJ.:n: de eerste aanzet tot de manifesta-
tie 11 crd gegeven door de vrcdcsbcwc-
ging Vaka, dil' in dl' jaren tachtig de grote
anti-rakeuenbetogingen organiseerde. Dl'
til cc grootste vakbonden, /\CV en
\BVV. schaarden zich al snel achter het
Initiatief en werden er gaandeweg zelfs
dl' I oornaam-te drijvende kracht achter.
lij vonden bovendien steun bij wat men
de 'nieuwe sociale bewegingen' is gaan
noemen: de milieuheweging. jongeren-
en migruntenorgunizaties. senioren- en
I rouwcnorganizaues, de Derde-' en
Vierde-Wereldbeweging,

Tijden, de betoging zelf viel vooral de
massale aanwezigheid van de jongeren
op. terneer daar heel wat middelbare
scholieren volop in dc eksarnens zitten.
De organizatorcn zagen in elk geval hun
hoop in vervulling gaan: zij wilden van
deze manifestatie een feest voor de jeugd
maken en verzamelden kinderen en
tieners uit de jeugdbewegingen om de
kop van de stoct te vormen.

Vlamingen
Opvallend was ook het grote over-

11 icht I an dc Vlamingen. Er was wel een
aun/icnlijkc Franstalige aanwczigheid -
hijvoorbeeld MRAX (Mouvement con-
trc lc Racisme. l'Arui-sémitismc et la
Xenofobie) had een opmerkelijke dele-
gatic gestuurd - maar toch is het
duiddijk dat de doorbraak van het
Vlaam, Blok voor de meeste deelnemers
de rechtstreekse aanlciding was om op
-rruur te .komcn. In Wallonië is de
opkorn-t van het rechtse ckstrernisrnc
/(lal, bekend minder spcktakulair dan in
Vlaanderen.
Oe migranten zelf waren eveneens

mav-aul uanwczig. Veel migrantcnvere-
nigingen hadden opgeroepen tot deel-
name aan de betoging en velen voelden
/ich ook gewoon als individu aangespro-
ken, Voor de migranten was ,dit duidelijk
ook hun manifestatie: ze lieten zich met
spandoeken en slogans niet onbetuigd.
Voor ambiance zorgde de gezamenlijke
groep van Open Tropen, Antilliaanse
l-ee-ren en het Sfinks-festival. Zij deden
het druilerige regenweer snel vergeten
mei I rolijkc Zuidamerikaanse muziek.
gebracht door een klein orkestje, Uit
Jodide streek was het entoesiasme van
een til infigtal l.aujns-Arnerikaansc jon-
geren ufkorn-ug, die gcllankecrd door de
'Ha,t;t la I ictoria van Che Guevara, een
luidkeels 'No al racisme' de Brusselse
,tra ten in schreeuwden.
Bij dl' mobilisatie werd niets aan het

toeval III ergelaten. Voor het eerst in de
geschiedenis van betogend België werd
een beroep gedaan op professionele

Low-profile
IJl' massale karnpagne resulteerde wel

in een manifest dat erg low-profile was
en heel wat kritiek uitlokte. De organiza-
toren werd een gebrek aan politieke
moed vcrw eten. Echte eisen en een
duidelijke stellingname tegen racisme cn
ek-treem-rechts werden opgeofferd aan
de 11 en, een zo groot mogelijk deel van
het politieke spektrum te bereiken. Het
gl'IOlg daarvan was dat tienduizenden
,Iogan, skaneleerden voor politieke rcch-
ten mor migramen. in ecn hetoging
\I aan an het platform over die politieke
rechten zo vuag blijft dat het ondcrschrc-
I en werd door alle meerderheidspar-
tijen. Niet één van die partijen durft de
laatste jaren nog voor stemrecht voor
migranten pleiten. Vroeger deden 7.C dat
allemaal.
Dat het platform zelfs geen melding

maakt van de eisen van Koninklijk
vervolg op p.9 •
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Roze Drempel op zoek
naar onderkomen

Van het kastje
naar de muur

E Z ERS
E VEN

L
B R I

Alle 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 ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Onafhankelijk
Graag zou ik willen reageren op de

~. 5 houding die Veto aanneemt tegenover de
" Partij Van De Arbeid en haar studenten-

organisatie MLB. Vooral het artikel vlak
voor de NSV-betoging (waaraan u
trouwens belachelijk veel aandacht
schonk), waarin een aantal linkse broe-
ders mochten uitleggen waarom ze die
betoging wilden laten verbieden, en de
'Vrije Tribune' van 9 maart hebben me
geërgerd.

De Ml.B'ers wierpen zich hier op als
fervente verdedigers van de demokratie,
terwijl de PVDA schaamteloos ordi-
naire diktaturen (zoals die in China en
Cuba) verdedigt. Van I1ypokrisie gespro-
ken! Ook gebruikten de MLB'ers in
beide artikels die typische en zelfs
genersenspoelde taal die alle leden van
de PVDA eigen is.

Wel moet ik toegeven dat uw blad
naar aanleiding van de betoging voor
verdraagzaamheid wel een kritische bij-
drage over de PVDA bracht. Toch
hebben we de indruk dat dit artikel(tje)
alleen geplaatst is om de indruk te
\I ekken dat Veto onafhankelijk ten
opzichte van de 'echte komrnunisten'
staat.

Door dergelijke figuren een kritiek-
roos forum te geven voor hun ideeën,
ondermijnt u de geloofwaardigheid van
u 11 blad, voor zover dit de laatste
maanden al niet gebeurd is. Maar nu zal
Ik /elf wel een 'racist' en 'fascist' zijn.

Sam Van Clemen
Momenteel liggen bij'de Drempel gewichtige beslissingen ter tafel.

(foto Karel De Weerdt)

Hel gaal vrij slecht met de
Leuvense homobeweging.
Een van de drie homo-

organisaties in het Leuvense, de
Roze Drempel. heeft een kronisch
tekort aan medewerkers en te
weinig financiële middelen. Noch-
lans organiseert ze aktiviteiten die
heel wal sukses kennen, er worden
regelmatig films vertoond, work-
shops of lezingen gehouden en de
Roze Drempel geeft een maande-
Iijkse 'Nieuwsbrief uit. Een aantal
weken geleden kwam de organisa-
tie echter IC weten dat ze niet langer
in het huis op de Amerikalaan kon
blijven. In dal huis heeft ook het
Jongeren Advies Centrum (JAC)
haar permanentie.

I.en gedegen huisvesting is voor een
sociale orgunisatic al~ de Roze Drempel
nochtan- primordiaal. Het geeft 7e de
gelegenheid aan onthaal te doen, er is
een penmmemie-adres en een sekreta-
riautxplaats. Bovendien wordt er meestal
een I'a,t adres gewaagd indien men van
'lIb,idie, \I il genieten, Zo noodzakelijk
als een I ast adres is. 70 moeilijk is het om
er een te I inden, De Roze Drempel en
het JAC ondervinden deze problemen
aan den lijIC.

Geschoren
De KOIL' Drempel i, al vaker van het

kastje naar de muur gestuurd. Aangezien
de homo-organisatie zich moet recht-
houden mei karige subsidies, probeerde
Ie beroep Ie doen op de goodwill vaa de
xtad en van de Unief. In het begin kon de
Rme Drempel ontstaan in de schoot
van de Universitaire Parochie (UP) in
196Y enigszins rekenen op steun van
die kant en algauw maakte ze gebruik
van de lokalen van de UP. De werking
van de Roze Drempel kende een stevige

unpulv 1000nde organisatie in 1974 de
kan' kreeg een huis van de Unief te
huren in de Maria-Thcrcsiastraut.

Twaalfjaar later kwam er echter vrij
abrupt een einde aan hel 'hornokoi': hel
kontrukt werd niet verlengd. Voor de
<ckrctariautsruirmc nam de Roze Drcrn-
pel lijn intrek bij hel JAC dal toen al
haar \I crking koordineerde van uil de
.vmcrikulaun J. Maar er moeSlook
worden gezocht naar een kafeeruirrue.
I I' \I crd een aunvruag ingediend bij
Katcchctika om op vrijdagavond IC
kunnen beschikken over de lakbar 'de
l'cku. De studenten hadden hel daarmee
niet 10 moeilijk. maar toen dergelijk
bericht ter ort: kwam van de toenmalige
dekaan l.ambrcchts lekende die ernstige
bl'!\1 aren aan. De laak eskalecrdc en op
dl' Raad 100r Studentenvoorzieningen
hlcc], duidelijk hoc de Akadcrnischc
C)I crhcid dacht over de homo-organi-
-auc: IC betekende een duidelijk blok
aan hel been voor een unief die 'haar
waardigheid hoog wilde houden'.

Dekmantel
In 1989 verlaat de organisatie de

tukbar I an Kaicchctika en gaat ze op
101.:1,.naar een nieuwe kafceruimtc. Die
ruinue wordt gevonden in hel sledelijk
jeugdhuis 'De Schrabbcl'. aan de Vis-
markt. Hetzelfdejaar nog lekent de Roze
Drempel een kontrakt. Maar de ruimte
/ou al, Roze-Drcmpclkufec geen lang
In en hesehoren lijn.

HCI kernrukt was ten eerste bijzonder
restriktief: nergens mocht de naam
Schrabbel vermeld worden in verband
IllI.:Iuktivitcucn: iedereen die op wocns-
dag:1I ond het jeugdhuis binnenkwam
IllOI.:,1op de hoogte 11 orden gebracht dat
er een akuv itcit van de Roze Drempel
plaatsvond en dat een sicdelijk jeugdhuis
daarmee zeker nicts IC rnaken had.

l.rgcr wav hertoen de Roze Drempel
na /owa: anderhalf jaar te horen kreeg
dal IC daar niet meer welkom was. Dit

Agalev (1)
Als lid van, en als gemeenteraadslid voor
Aga lel proresteer ik sterk tegen de
insinuatie in het artikel 'Voor Gelijke
Rechten' (Velo n van 16/3, pagina 4),
dal Agalev zich repte weg van het
gemeenlelijk sternrecht.

NiNS is minder waar! In het pro-
gramma van Agalev voor de laatste
vcrkiezingen stond klaar en duidelijk dat
Agalev hier trouw aan bleef. in het
foldertje uitgedeeld op de betoging
ingericht op 26/2 door het ARF. werd
dil standpunt nog eens krachtig her-
haald.

Agalev heeft trouwens in konsekwent
gedrag helemaal geen lessen te ontvan-
gen van een partij als de PVDA. Ik
herinner mij niet dat deze heren stem-
recht eisten voor de Roemenen in
Roemenië, integendeel. de gekste ka-
priolen van Ceausescu werden goed-
gepraat en allen die twijfels hadden over
zijn Regime of problemen met de
onderdrukking op het Tien-An-Mcn
plein in China werden voor verrot
gescholden. Als het op demokratisch
gedachtengoed aankomt heb ik even
weinig vertrouwen in de PVDA als in
hCI Vlaams Blok. 'Les extrêmes se
touchent'.

Yves Vandenbosch

Agalev (2)
Deze lezersbrief is een reaktie op het
artikel in Veto 18 'Voor gelijke rechten,
een hooggegrepen objektief. De Agalev-
studenten willen hiermee reageren op
een verwijl van Veto aan het adres van
Agalev. In het artikel stelt men immers
dat de 479.917 stemmen die ekstreern-
recht, in België behaalde tijdens de
laatste verkiezingen een behoorlijke ver-
rechtsing van de standpunten van de
andere politieke partijen met zich mee-
bracht. Als een van de voorbeelden van
deze tendens wordt Agalev aangehaald,
dat ervan beschuldigd wordt 'afstand te
doen van (gemeentelijk) stemrecht als
breekpunt bij regenngsonderhandelin-
gen'. Dil is larie.
I. Agalev heeft niet hel breekpunt rond
migrantenstemrecht opgegeven, maar
wel de breekpunten op zich. De ervaring

gebeurde op een allesbehalve kontrak-
tuclc rnanier door hel niet respekteren
van de opzegtermijn. Alles doel vermoe-
den dal dl' aangehaalde reden van hel
studsbestuur (de vzw waar de Roze
Drempel haar kontraki had is opgedoekt
en doordat er een nieuwe vzw in de
plaal\ gekomen i,. kan hel kontraki niet
meer geldcru slechts een dekmantel is
I oor een algemene afkeur legenover hel
hu udcn I an een hornokafec in een
jeugdhuis. Dal er door bepaalde figuren
binnen de 1/11 wordt tegengewerkt, is
Idf, locgegeven door andere leden van
dl' 1/11.

Sind-, begin dil akademiejaar. houdt
de KO/I.: Drempel elke eerste vrijdag van
de maand een fuif in de fakbar van de
psvchologcn. de 'Shrink'. maar van een

·echl katcc kan er voorlopig nog geen
vprakc lijn.

Sprokkel

"De: -rrutcgic die wc nu gaan toepas-
<en lal crin bestaan meer naar de
kommcrciëlc scktor IOC te werken. Kon-
kreet lullen 1Ie: onderhandelen met
kalcc- die: duidelijk gericht zijn op een
homopublick. AI, we natuurlijk ie IS in
dl' <ociulc -cktor kunnen vinden. sprin-
gen 1\1.:daar direkt op. De: kommerciële
't:~lOr i, immer- niet de: meest elegante
oplossing. Hel gevaar is reëel dat we
kommercicel lullen worden uitgebuit.
Daarorn moelen er goede afspraken
gemaakt worden". 7egl Mark Jansscns
-ckrctari- van dl' Roze Drempel en
vertegenwoordiger in de Fcderuuc Werk-
groepen Horno-ckvualitcit (FWH).

Alsof de problemen mei het kafcc nog
niet genoeg waren. moet de Roze
Drempel nagenoeg zeker 'amen mei hel
.JAC uil het huis in de Amerikalaan
I crhui/cn. "H ierbij moelen we je mede-
delen dal \I'C ome rui mie in Amerika-
laan J vanaf I april niet meer zullen
hebben. I- r worden van dal pand studio's
gemaakt." 10 staat lakoniek in de laatste
KD Nieuwsbrief Mark Janssens meent
dal 1.:1'een goede kan, bestaat dat er met
ingang van I mei een nieuwe ruimie 70U
I rijkomen I oor do: ROIe Drempel "maar
ondertussen hebben we gedurende een
maand geen permanemieruimte voor
on, onthaal en onze vergaderingen."

Zoektocht

De problemen hebben in feite hoofd-
lakeiijk 11.:maken met geldtekort. De
ROIC Drempel moet het. zoals veel
-ocio-kuhurclc organisaties. voorname-
lij], hebben van subsidie, en die zijn op
dil moment I crrc van optimaal, Boven-
dien had de: organisatie de pech dal, nel
IIp hel moment dal ze loldeed aan de
,uh,iërings- en crkcnningskritcriu van
Regionaal Jeugdwerk. den: haar kriicria
I crstrcngdc. Mark Janssens: "Dit kadert
lil een algemene financiële malaise van
de homobeweging. Kun je je voorsrellen
dal de (l\ crkocpclendc organisatie. de
l-cdcrauc Werkgroepen Hornoscksuali-
tcu. door gebrek aan ..ubsidics beroep
11101.:1doen op de: gelden I an de lokale:
homo-orgunivuic-; gelden. die dan nota
bene meestal door fuiven hij elkaar 7ijn
go:,prok~dd:'

Stcv en Van GarS~L'

op lokaal nivo heeft geleerd 'dat deze
negatieve aanpak ("aanvaardt deze pun-
ten of we: doen niet mee") niet echt
werkt en dat het beter is om met een
globale: visie en voorstel naar de onder-
handelingen te stappen. Deze beslissing
werd genomen op het Agalev-kongres
van II november, dus 2 weken voor de
verkiezingen, Stemrecht voor migranten
is en blijft een prioriteit binnen dit
globale koncept.
2. Magda Aelvoet (in een aktueel-
uil/ending op BRT. na 24 november) en
Miekc Vogels (in een open diskussie aan
de KUL op 19 maart) hebben ekspliciet
gesteld dat stemrecht voor migranten op
hel prioriteitenlijstje van Agalev staat.
(kasseuc bij Agalev beschikbaar. ..)
3. In de brochure 'Samen Leven is Rijker
Leven', uitgegeven naar aanleiding van
de manifestatie 'Hand in Hand' en dus
maar een paar weken oud, wordt
ekspliciet gesteld dat "De groenen blij-
ven pleiten voor aktief en passief stem-
recht voor migranten op gemeentelijk
vlak".
4. De stuurgroep, het basisdemokratisch
orgaan binnen Agalev die tussen de
kongressen de politieke standpunten
bepaald, heeft ckspliciet gesteld dat men
slechts in een regering stapt die dit punt
opneemt.
5. Agalev heeft het inderdaad heel
moeilijk om in de verzuilde media
(waartoe wij Veto niet rekenen) haar
stern te laten horen, en in De Morgen
werd inderdaad twijfel gezaaid rond de
standpunten van Agalev, maar dit werd
in diezelfde krant rechtgezet door Johan
Malcorps. politiek sekretaris.

Tenslotte vragen we ons af wat de
strategie is van iemand die een steen
gooit naar de enige migrantvriendelijke
fraktie in het parlement, die zal blijven
opkomen voor stemrecht voor rnigran-
ten. Wanneer zal progressief Vlaanderen
nu eens snappen dat het na 24 november
belangrijk i, om eensgezind te bouwen
aan een multikulturele samenleving en
dat hel uiten van ridikule insinuaties ons
daarbij geen slap dichterbij zal bren-
gen.

'.

Wim De Rop
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mem Europe (YEE) organiseert een
permanente blokkade van de werken in
de Pyreneeën.

De werken aan de snelweg zijn echter
eind vorig jaar toch van start gegaan:
door de dynamitering van bergranden en
de verplaatsingen van bulldozers en
kranen veranderde de vallei in een
bouwwerf. Alle juridische akties falen
voorlopig door de druk van de Spaanse
en Franse regeringen en van de Europese
Gemeenschap. Nochtans begonnen 'de
werken zonder bouwvergunning en werd
geen environmental impact assessment-
studie uitgevoerd, alhoewel dit verplicht
is. Bovendien zijn de werken duidelijk in
strijd met verscheidene EG-direktieven
over de bescherming van het leefmilieu
en de bescherming van de bruine beer.

Een schaalvergroting van de geweld-
loze blokkade in de Pyreneeën is daarom
dringend noodzakelijk. Het YEE organi-
seert een internationaal aktiekamp van 4
tot 19 april. Door deze internationalise-
ring van de akties hoopt YEE meer
weerklank te krijgen in de pers en bij de
bevolking, om zo druk uit te oefenen op
politici. Vanuit België roept de Jeugd-
bond voor Natuurstudie en Milieube-
scherming de Vlaamse jongeren op om
deel te nemen aan dit internationaal
aktiekamp. Het vervoer vanuit België
gebeurt per bus vanuit Antwerpen en
Gent (prijs heen en terug 3000 fr),
Misschien slagen internationale solidaire
akties er wel in om de beton lobby's te
dwarsbomen.
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Over heel Europa plant men de bouw van naar schatting
20.000 km autosnelwegen. De Europese Gemeenschap spreekt
over de uitbouw van een netwerk van kommunautaire

. autosnelwegen. zogezegd omwille van de ekonomische ontsluiting van
hel nieuwe Europa. Een van de projekten die reeds in aanbouw zijn,
baant zich een weg doorheen de Aspevallei in de Pyreneeën. Van 4 tot 19
april organiseert Youth and Environment Europe (YEE) een internatio-
nale blokkade om de werken daar te stoppen. Ook een Leuvense
delegatie doet mee.
l.en I an de lobbygroepen achter de
uitbouw van een Europees netwerk van
,nd\\ cgcn i, tie Europeon Round Table
of lndustrials (ERT). De7(' organisatie
vcrzumclt een veertigtal van de belang-
riJI..,tt' industriëlen in Europa. Onder
andere Andrè l.cyscn (Gevaert). Etienne
Dav ignon (Société Généralc). Daniël
Jansscn (Solvuy) en François Cornélis
(Pctrofina) lijn nieuw c ridders van de-
ronde tulcl. In 1984 publiceerde de ERT
het dokument Missing Links, waarin ze
pleitte 1001' de snelle bouw van de
volgcn-. haar ontbrekende schakels van
inlraxtruktuur. Het ging in de eerste
plaut-, 1)\ er dl' Eurotunnel (de chunnel
onder het kanaal. inbegrepen het stukje
autostrade Vcurne-Fransc grens). de
Scan-link (voor een vlotte en snelle
vcrbinding van Skandinavië met de rest
van Europa) en de infrastruktuunekor-
ten doorheen de Alpen en de Pyreneeën.
Allemaal projekten die ondertussen
beetje bij beetje worden uitgevoerd,
gedeeltelijk gefinancierd door de Euro-
pese Gemeenschap.

Stilaan \ inden hun voorgcstelde pro-
.Il'l..ll'n hijvul hij dl' politici die ijveren
11101' het Europa van 1993. Deze projek-
ten -taan in schril kontrust met het
[-G-milieubekid. \\ aarin gepoogd wordt
het tran-port I ia dl' \\ eg terug te dringen.
Toch pretendeen kommissaris Ripa di
Meanu dat de l-uropcse Gcmeenschap
op het I lak \ an milieu naar integratie
met andere scktoren streelt. In een
interview met De Standaard beweert
Jos Delbeke, de EG-administrateur die
verantwoordelijk is voor de ekonorni-
sche onderbouw van het Europees
milieubeleid, dat "een milieubeleid niet
kan los gezien worden van sektoren
zoals transport, energie, industrie, toe-
risme en landbouw". Vroeger stonden
deze sektoren weliswaar dikwijls lijn-
recht tegenover elkaar maar nu werken
ze samen. Als voorbeeld verwijst Jos
Delbeke naar de top van Maastricht,
waar het begrip 'duurzame ontwikke-
ling' als doelstelling in het 'EG-verdrag
werd ingeschreven ter vervanging van
'ekonomische groei'.

Dwarsboom de betonlobby

De lipservice van de EG
aan het milieu

Onderbouw Ook in het 'Groenboek' van EG-
Kommissaris voor Verkeer Van Miert
(SP), aangenomen door de Europese
Kommissie in februari van dit jaar, trekt
Van Miert aan de alarmbel. Als de
huidige trends aanhouden zal in de
periode van 1990 tot 2010 het goederen-
vervoer over de weg met nog eens 42%
aanzwellen, en zal het aantal privee-
auto's met 45 '7r toenemen. In het
Groenboek pleit Van Miert daarom voor
een politiek die gericht is op 'duurzame
mobiliteit'. Deze duurzame mobiliteit
zou enkel mogelijk zijn als men een zeer
brede waaier van maatregelen uitwerkt,
vertrekkend vanuit een globale visie.
Van Miert denkt dan aan een taks op de
uitstoot van C02 en bepaalde fiskale en
ekonomische gunstregels voor milieu-

Sindsdien bracht de ERT nog ver-
schillende dokurnenten uit over infra-
struktuurnetwerken met de vermelding
H/:t:h Prioritr en Ver)' Urgent. De ERT
heeft hel hier niet over de milieukrisis of
over de ontwikkelingsproblematiek. Ze
spreekt wel voortdurend over een 'infra-
siruktuurkrisis'. Onder het mom van
'bewegingsvrijheid van mensen, goede-
ren en diensten over de grenzen heen'
beschouwen de industriëlen de infra-
struktuurtekorten als een ernstige hand i-
kap voor dl! konkurrentiekracht van de
bedrijven. Dit: zouden een negatieve
impaki hebben op de ekonomischc groei
(in: Necd for Rcnewing Transport Infra-
strt« 111Ie. t lJX9).

Een week vol
humor, spanning
en erotiek?

Dat kan, met het meest door-
tastende weekblad van Vlaan-

deren! Elke week een flinke
portie boeiende verhalen, ont-

hullende gesprekken, baan-
brekende humor en op-

windende foto's.
• Verslind ons nieuws-

columnisten. Volg onze hard-
nekkige verslaggevers achter de
schermen van film, sport, mis-
daad, showbusiness en politiek.
• Professioneler dan ooit, com-

pleter dan een 60-delig
servies, frisser dan een
pilsje, leuker dan de rest.
U hoeft niet meer tussen
de regels te lezen; bij ons
staat het er allemaal in!

vriendelijker verkeer.
Het Worldwatch Institute van Lester

Brown kwam in 1989 al met zo'n
C02-taks voor benzine voor de dag, om
zo het wegvervoer te ontmoedigen. Het
transport langs de weg is volgens J.
Mackenzie van het World Resources
Institute in de VS immers verantwoorde-

,lijk voor 31'i! van de uitstoot van
koolstofdioxide. Dit C02 werkt in de
hogere luchtlagen als het glas in een
broeikas. Het laat wel de zonnestralen
door, maar houdt de door de aarde
weerkaatste warmtestralen tegen. Het
resultaat is een globale opwarming van
de aarde: het fameuze broeikaseffekt.

Effekten
Volgens professor G.O.P. Obasi van

Nigeria, algemeen sekretaris van de
World Meteorological Organization, voor-
ziet het meest optimistische broeikas-
scenario een stijging van de gemiddelde
wereldtemperatuur met 1,5 tot 4,5
graden Celsius tegen het l1li,pden van
volgende eeuw. Op het eerste zicht lijkt
zo'n opwarming niet direkt een groot
probleem - wie betreurt warmere zo-
mers - ware het niet dat vruchtbare
gebieden zullen verdorren en het zeepeil
zal stijgen met tien tot dertig centimeter
(ondermeer door het afsmelten van de
poolkappen), met dijkbreuken en over-
stromingen als gevolg. De koolstof-
dioxide is wel het voornaamste broeikas-
gas (50%), maar niet het enige. CFK's,
methaan en stikstofoxiden - deze laatste
worden opnieuw voornamelijk uitgesto-
ten door gemotoriseerd verkeer - zijn
eveneens verantwoordelijk voor de glo-
bale opwarming van de aarde.

De COf-taks van Van Miert zal
volgens onafhankelijke studies hoog-
stens een stabilisatie van de koolstof-
dioxide-uitstoot met zich meebrengen.
Dit terwijl het Global Greenhouse Net-
work - een groepering van konsumen-
tenverenigingen en wetgevers van 35
naties uit 6 kontinenten - een reduktie
van de C02-uitstoot met 20'7r tegen het
jaar 2000 en met 50'7r tegen 2030
voorschrijft om het broeikaseffekt te
vertragen. De mooie woorden van Van
Miert zijn dan ook niet meer dan
lipservice aan de publieke opinie.

In praktijk zien we dat de C02-laks
vooral voor de financiële middelen voor
alle nieuwe autostrades moet zorgen. De
EG financiert immers de Brennerroute
over de Alpen, de voie rapide door de
Pyreneeën, de Scan-link, de Puyrnoren-
stunnel (Bordeaux-Valencia), de Brindi-

siroute •... Nochtans betekenen meer we-
gen meer auto's en meer vrachtwagens.
Zo is de Scan-link slechts leefbaar als het
verkeer met 70',1 toeneemt. De effekten
van deze nieuwe autosnelwegen zijn dan
ook kompleet tegengesteld aan hetgeen
men met de C02-taks wou bereiken.
Van een integratie van het Europees
milieubeleid, zoals Jos Delbeke het zo
mooi voorstelt, kan wat betreft de
transportsektor zeker nog geen sprake
zijn.

Om te protesteren legen deze uitbouw
van het autostradennetwerk zal op 15
mei een internationale verkeersdagaktie
gehouden worden. De dag is een initia-
tief van A Seed (Action for Solidarity;
Equality. Environment and Develop-
ment), dat in België wordt opgevolgd
door de verkeerswerkgroep van de
Jeugdbond voor Natuurstudie en Mi-
lieubescherming (JNM). De datum is
gekozen omwille van de op til zijnde
konferentie van de Uniled Nations Com-
miuee on Environment and Development
(Unced) van juni in Brazilië, de zoge-
naamde Rio-konferentie. Op deze we-
reldmilieutop, waar meer dan 170 lan-
den rond de tafel gaan zitten, zal het
broeikaseffekt terecht een belangrijk
punt op de agenda zijn. A Seed vraagt
van de westerse deelnemers om meer
dan mooie woorden op deze konferen-
tie.

Een van de gebieden die door de
'betonvreters' bedreigd worden, is het
Nationaal Park van de Westelijke Pyre-
neeën waar men een autosnelweg zou
willen aanleggen voor de ontsluiting van
het Iberisch schiereiland. Deze 60 km
lange vallei van de Aspe is een van de
laatste wilde valleien van de Pyreneeën.
Zeldzame planten en bedreigde dier-
soorten zoals de bruine beer lopen door
de werken gevaar. Youth and Environ-

Mich Crols .
Pieter Vandekerckhove

Voor vragen en info over 15 mei en over
de Pyreneeën-blokkade: Mich Crols.
Blijde Inkomstraat 109, 3000 Leuven,
'S" 23.26.49. (werkuren)

Huurkategorieën
... vervolg van p.1

Het voorstel dat in het licht van de te
hespreken nota door de Huisvestings-
dienst van dl' K U Leuven werd uiige-
werkt, gaat nog veel verder. Naast de
ccr-tejaar». de rninderbcgoeden en de
buitenlandse studenten staat ook de
marktbeïnvloeding in dit voorstel ab,
priorucit aangegeven.

Een eerste stap in de beleidsvernieu-
\\ ing i~ dan ook het bijkreëeren van
kamers in beheer van Studentenvoorzie-
ningen. De wet van '60 voorziet immers
dat dl! universiteit voor een derde van dl'
kotstudenten huisvesting mag inrichten,
\0\ al IOU neerkomen op 6600 kamer, in
plaats van dl' huidige 2500. In het
hieraan gekoppelde prijzenbeleid wor-
den de \'ijf katcgoricën vcrvangen door
een uniforme. vaste en marktrealistische
prijv, dil! ook in het kontrakt 70U worden
vcrmeld. Voor '91- '92 betekent dat 5300
Ir. Op dit bedrag kan een vermindering
\\ orden tocgcsuum zodat de huurprijs
nog 4000 frank bedraagt, Voor de
I crmindcrde huurprij- zouden dl' stu-
denten van de huidige kategorieën Ben
C in aanmerking komen. De laagste
prij-, IIJ'n 2400 frank, zouden de studen-
ten uit de Avkatcgoric betalen.

hen dergelijk ~y~teem brengt natuur-
lijk een meeropbrengst mee, die in een

konkreet projekt 10U moeten worden
geïnvesteerd. Dl! meeropbrengst komt er
ten koste van de studenten uit de lagere
katcgoriccn: H-~tudcntcn zouden dan
maar lit:bt ruim 1000 frank per maand
meer betalen, Vast vtaat dat alle studcn-
ten dit: aan gedifferentieerde huurprijzen
huren met grandioos meer geld zullen
moeten komen aanzetten om hun maan-
ddijk~c huur te betalen.

De Algemene Vergadering van So-
ciak Raad -prak /ich reeds eerder uit
tegen een mogelijke reduktie van de
huurkatcgoricën. Zulke reduktie bete-
kent steevast dat de studenten opdraaien
\ oor het tekort. Men kan zich afvragen
of er in een dergelijk systeem nog wel
'pral...: I' van een xocialc huisvesting'.
Door het I erxchil tussen twee katego-
ricën 111 /o'n grote mate te vergroten,
I allen met name de studenten uit de
I roegore Bvkatcgoric uit de boot. Vanuit
ckonomivch standpunt i~ dit niet /.0

I l'n\ onderlijk ab men bemerkt dat de
meerderheid van de studenten uit rcsi-
dcnuc /ich juist in deze kategorie
he\ indt, Bovendien speelt men met het
idee om het uniforme prijssysteem later
001.. open te trekken naar de privce-
markt. Karners die aan bepaalde sian-
daardvoorwaarden voldoen. zouden voor
huurprijs. ermindering in aanmerking

kunnen komen.

\an het LUC In Diepenbeek bestaat
reeds geruime tijd een vorm van huur-
-ubsidic, Het overgrote deel van de
-tudcntcn huurt daar een kamer in een'
univcr-uuirc residentie, terwijl het aan-
til!': I \ all dl! partikulicre verhuurinstau-
lie' juist afneemt. De universiteit keert
aan de student een huursubsidie uit,
afhankelijk van het inkomen van de
oudcr-, en treedt eveneens als verhuurin-
-tuntic op I oor de kamers in de privec,
De huurprij- \1ordt wel vermeld.' maar
urnw illc van vroegere misbruiken (kot~
halen zouden met dubbele kontrakten
hebben gewerkt). i~ de huurprijs niet
langer een relerentie. Er bestaat dan ook
gel'll muksimumhuurprijs. Dit systeem
beïnvloedt up geen enkele manier de
k.uncnnarkt en lijkt in Leuven dan ook
nauw clijk-, realiseerbaar. Het komt gro-
tendeels neer op het achterna hollen van
de privccmarki. iet, waar studenten uit
minder bcgocde klassen hun hachje bij
in-chicten.

Indien het I ast houden aan de priori-
ll'il van marktbeïnvloeding ten koste
gaat van de sociale scktor is het zeker
nuttig eens na te denken of het wel 70

pertinent i, de gedifferentieerde huur-
prij/enpolitiek te verlaten. omdat de
kloof tussen de minder en meer begoe-
den door deze politiek alleen maar
groter \\ ordt.

Dorinda Dckcyscr
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Proces Suijs na stopzetting burgerdienst

De Staat en militaire verdediging

Vorige week woensdag ver-
scheen gewetensbezwaarde
Stijn Suijs voor het Hof van

Beroep in Antwerpen. Hij was op 4
december 1991 door de korrektio-
nek rechtbank van Mechelen ver-
oordeeld tot 2 maanden voor-
waardelijk omdat hij vijf maanden
voor het einde van zijn burger-
dienst weigerde om die nog langer
als burgerdienst te beschouwen.
Suijs maakt deel uit van de aktie-
groep Gerold, die pleit voor een
opleiding 'sociale verdediging' als
alternatief voor de burgerdienst.
Ue aktiegroep 'Gewetensbezwaarden
reageren tegen ongrondweuclijk langere
diensttijd' (Gerold) heeft een breder
eisenpakket dan haar naam laat vermoe-
den. Hl'! hand vol gewetensbezwaarden
dat samen de groep vormt, reageert niet
enkel tegen het feit dat burgerdienst
langer duurt dan legerdienst, maar ook
regen burgerdienst op zich als alternatief
voor legerdienst. Bij de voorstelling van
hun analyse gebruiken re steevast de
metafoor van de stoomketel: de burger-
dicnvt i~ in feite enkel een uitlaatklepje
\1aarlangs hel militaristisch denken te
lasuge elementen atlaat. Wie burger-
dien-t doet. 1\ crkt niet met: aan de
uithouw van een alternatief voor de
militaire verdediging. Hij - meisjes
kunnen nog steeds niet het statuut van
ge\1 cicnsbezwaardc krijgen - houdt met
andere v.oorden op een indirekte manier
het leger in stand.

Gerold ijvert daarom voor een \ 01-
waardig alternatief voor de legerdienst
en ziet dat in de zogenaamde 'sociale
verdediging', Sociale verdediging is een
vcrzarnclnaurn voor geweldloze, niet-
militaire vormen van verweer tegen alle
mogelijkc bedreigingen van menselijke
rechten en vrijheden. Onder die bedrei-
gingen verstaal men niet enkel staats-
grepen of buitenlandse agressie. maar
ook ondcmekratische maatregelen. of
het militarisme zelf. In dergelijke geval-
lcn moet de hele bevolking (niet alleen
het leger) zichzelf op efficiënte wijze
kunnen \ crdedigcn. Dat vcronderstelt
\ oorafgaande training in geweldloze
aktietechnieken.

Vanuit diè achtergrond ontplooit Ge-
rold een strategie op twee nivo's: de
individuele weigering van burgerdienst
en de politieke druk om kiezen voor
sociale verdediging wettelijk mogelijk te
maken. Leden van Gerold weigeren
konsckwent om met hun burgerdienst te
beginnen of stoppen er halverwege mee.
Mei dien verstande echter dat ze alle-
maal werkzaam blijven in organizaties
die v.erken mei gewetensbezwaarden. zij
het niet meer als burgerdienst maar
gewoon als vrijwilliger. Hierdoor stellen
IC /ich echter niet minder bloot aan
vcrvolging.

De eerste Gerold'cr die dit aan den
lijve moest ondervinden, was Peter
Clae~. Zijn dmsier kwam als t:erste bij de
prokureur terecht. Na een reeks 7itlingen
I'iel op 29 maart 1991 de uitspraak:
Clae~ kwam er van af met 8 dagen
effeklief. een 7ecr lichte straf die 7clfs
onder de voorziene minimumstraf voor
d~~ertie ligt. Hoopge\'t:nd in het proce~
('Iaes wa~ dat dl' rechter niet ongevoelig
bied. voor de morde sterkte van de
aangemerdc verdediging. Ook het Open-
baar Ministerie eisle loen slechts de
minimumstraf \'an Iwee maanden. Clae~
ging tegen dele uitspraak niet in beroep.
Hel i~ cr Gerold immer~ niet in de eerste
plaat~ om te doen vrijspraken te verkrij-
gen. maar wel om de diskussie rond
,~ociale verdediging te slimuieren. Pro-
ce~sen vinden 7e hiervoor echter niet de
ideale aanleiding. omdat Gerold op zo'n
momenten altijd vanuit een defensieve
pmitie moet ageren.

Stijn Suijs had op het gebied van de
slrafmaat iels minder geluk: op 4 de-
cember 1991 werd hij door de korrektio-
nele rechlbank van Mechelen veroor-
deeld tot 2 maanden voorwaardelijk.
Hij ging tegen deze uitspraak in beroep
en had daarvoor een paar sterke argu-
menten. zo bleek ook afgelopen woens-

dag in Antwerpen. De advokatcn van de
verdediging, Frans Srnects en Thor
Bergcr-, bepleitten in de eerste plaats een
doorv crwijzing naar Assisen. om de
genoemde (politieke) reden.

Indien de rechter daar niet wou op
ingaan. Hoegen Smects en Bergers de
vrijspraak voor Suijs. Naast de morele
hadden IC hiervoor een paar sterke
formele argumenten. Hel ministerie van
Hinnenlandse Zaken maakte in de zaak
Suij\ immers een kapitale fout: nadat
Suij~ al lang had aangekondigd dat hij
1001' zijn part met de burgerdienst
gcstop. was. kreeg hij opeens. tot 7ijn
eigen verbazing. de mededeling dal hij
'op onbepaald verlof was gestuurd.
Fncrzijds daagde men Suijs dus voor de
rechtbank. anderzijds gaf men toe dat hij
aan zijn militieverplichtingen voldaan
had en werd bovendien al zijn ingehou-
den ~oldij ineens uitbetaald. Binnen-
land ..c Zaken liet wel na het parkei
hicrv an op de hoogte Ie stellen.

Blunder
hen tweede argument van de verdedi-

ging i~ dat de tenlastelegging niet kan
worden bcw ezcn. Suijs wordt ervan
bc-chuldigd "zich aan lijn verplichtin-
gen te hebben onttrokken, geweigerd te
heboen deel te nemen aan een bevolen
dienst of zich opzettelijk onthouden te
hebben dil' dienst uit te voeren". De
in\telling waar hij werkte. Burgerdienst
1001' de .Jeugd in Brussel. heeft nooit
haar grote tC\ redenbeid over 7ijn inzet
onder stoelen of banken gestoken. Be-
langrijk in dil' optiek i~ ook dat de
prestatie-taten die bewijzen dat Suijs wel
degelijk gedurende de laatste vijf maan-
den op lijn instelling heeft gewerkt in het
strafdossier ontbreken, Ze werden noch-
tun .. naar het ministerie opgestuurd. Het
ontbrc] •en van die stukken in het dossier
kan beschouwd worden als een schen-
ding "In de rechten van de verdedi-
ging.

Tenslotte haalde de verdediging nog
een inhoudelijk argument aan: Suijs zou

gehandeld hebben in een 'morele nood-
toestand'. Enerzijds legt de staat een
dienstplicht op. maar anderzijds voorziet
lij geen volwaardig aanbod aan keuze-
mogelijkheden om dele plicht te vervul-
lcn 7Oal~ \I cl het geval i~ bij de
-choolplicht (\ ervebillende nellen) of de
kicsplich! (verschillende partijen). Im-
mcrv, burgerdienst i~ geen volwaardige
kcu/cmogelijkheid binnen de dienst-
plicht. al\ men 70ab Gerold uitgaat van
een verdedigingsplicht: vermits burger-
dienst niet aanleert hoc men zich op
andere manieren kan verdedigen. legt zij
de militaire verdediging op als de enige
mogelijke.

Nel al~ bij het proce .. \ an Peter Claes
waren er, naast de 'gewone' sympatisan-
ten. ook een aanlal politici dil' Gerold

hun ..tcun betuigden: Hugo Covelicrs
(VU). Paul Patacr (SP) en Hugo Van-
dienderen (Agalev). Momenteel wordt
konkreet gewerkt aan een wetsvoorstel
door Gerold. Vandienderen en Covc-
lier -; Aanv unkelijk werkte ook Patacr
hieraan mee, maar sinds die niet meer
vcrkozen i~ in het parlement. moet men
lijn opvolger Renaal Landuyt proberen
\\ arm IC maken' \ oor de zaak. Het
eigenlijke wctsv oorstel 70U ongeveer af
lijn: er wordt nog gewerkt aan de
toelichting. Voor het in het parlement
gebracht wordt. wil men wel nog
proberen steun ICkrijgen van politici van
andere partijen.

Politici
Dat i, niet hel enige konkretc punt

\\ aarrond Gerold momenteel werkt.
Vanuit dl' argumentatie van de 'morele
noodtoestand' (zie hoger). loopi mo-
menteel l'en klacht tegen de staat voor
een burgerlijke rechtbank. Bedoeling is
dl' staat te laten veroordelen omdat ze
geen keuzemogelijkheden voorziet bin-
nen de dienstplicht. Daarnaast zal er in
de komende weken nog aktie

\\ orden rond dl' zaak \ an Peter Clacs.
Cluc- i, immer, nog steeds niet

opgeroepen om 7ijn 8 dagen uil te zitten:
de Bclgi\chl' ge\ angcnisscn zitten 70ab
bekend oVCfl'OI. Gerold wil deze situatie
aangrijpen om nog een, de diskussie
rond sociale verdediging op gang te
brengen. Claes zou tijdens de Paas-
I nkantic 7ijn ..traf uitzitten. niet in de
gevangcni» maar op een manier die voor
hct grote publick zichtbuar is, Men denkt
hij I oorbeeld aan een karavaan die zou
rondtrekkeu in het Antwerpse. Men
hoopt op die manier de vruag 'Moet
iemand die kiest voor sociale verdedi-
ging op die manier bestraft worden'!' op
een zeer aunschouwclijke rnaruer naar
buiten te brengen.

Pictcr De Gry~c

/)(' uitspraa]: in 11<'1beroep I'C/II Stijn
5;u(is valt 11(110 april Foor 111'1Hof van
Beroep in A ntwcrpen (Waalse Kaai).
SII'UII voor Gerold is steeds welkom bij
IIC'I 1-0/'1/111 1'001' Vredesaktie (~áll Elc-
wijckstraat 35, 1050 Brussel. 'm' 02/
MN. 75.83) 1'11op rekeningnummer 00/-
:!0815.J.J-()7.

•

Links een nog niet helemaal veroordeelde: Stijn Suijs. Rechts een nog niet gevangengenomene: Peter Claes. Anno /990 .
(foto Hielke Grootendorst)

Kringbladen Op de rooster

Gilbert in knoei met
••zun penopauze

Voorwaar. eens om de paar
maanden heeft Veto de pre-
tentie om een aantal kring-

bladen te bespreken. Dit keer gaan
het Ncwtonneke van de Winezen
(befaamd van hun wedstrijdjes),
het Nouroosje van de psychologen
(befaamd in eigen kring), de Balans
van het VRG (niets slechts van de
Balans) en het Winkeliertje van
Ekollomika (nu reeds befaamd
\oor hun voorpagina) voor de
bijl.

Ik IllC..:..tC kringhladen dragen humor
llll·t L'cn gwtc H hoog in het vaandel.
:--':il'l10 hij hct Ne\1 tonncke. Wie dacht
dal dl' Winl'/cn geen deftig en ,erieus
11 oord kunnen produceren hceft het
gr\lndig fout. Het laabte NewlOnneke
dal un .. bcrcikle. gedateerd 27 januari.
hC'richt UI cr de hctllging van de weten-
..chappcr, cn de aktiviteiten ~cr cr..: van
~:'i par \purtraad. Een heus artikel.
droog cn gc"lOlle..:rd. i, ge v. ijd aan de
paa~ck~alllcn~.

Voor dl' nodige in,ide-informatie
lorgtcen inlcrview met Wim Van Dael.
profcWlf in dl' ~tati,tischc fy~ika. Of wat
dacht u van "We werken al een hele tijd
aan I;"eovergangen en krilische fenome-
nen in de fluïda. Aanvankelijk waren dat
ga,,-\'Ioeislobystemen die zo eenvoudig
mogelijk werden gekozen. Deze opstel-
lingen vereisten dan wcllage temperatu-
ren cn hoge drukken. wat eksperimen-

teel een uitdaging betekende. Toen
kil a 111 dl' rem mnuli-aucgrocptheoric.
11aardoor dl' universaliteit van kritische
I cr-chjjnvclcn \1crd beklemtoond."

Penopauze
Het bt:'ll' van het Ncwtonnekc is en

blijlt cchu-r hun wedstrijd. Test voor de
Winl'/l'n 0111 "IL' laten /icn dat Ie niet
allel'n gl'lllaakl lijn om ellcnlange inge-
11 ikkddL' forllluk" ... Ic prouucercn." Dit
kl'cr lUIIlIer ,pellng~fauten. 70als 7e 7elf
\ crtdlenl'n (hol'ra) "prolTen. a~si,tenten
l·.U." Illugcn ook ucelncmen. in een
apartl' kateg(\ril' \Ieli~\\aar. Ook al gaat
\'t:I(\ IIdlnlct \Iagen aan de wedstrijd in
dl' gctalteunc. kOl11binalllrick. logika en
kaINl'kl'nt:n Cll du, \\eer geen I-shirt
11 innl'n hCI Ncwtonneke mag cr
11 (ill k/l'll, WiJ llli"cn cnkel een paar
illu'lralic,.

HCI \il'UWO'Jl·. blad I an de p,ycholo-
gt:ll. lal hl·t iclt:n l'll lijn kringblad nogal
I(\nllig t:1l hUI11(\I'I..ti~ch up: alk, in hel
'\cul\\l\\je i.. hun1Llr. Enkd de bericht-
gl'l ing l\\ l'r Ol' Icl·..tv.cck I an P~ycholo-
gil'. (k 11 l·rkgro..:p '~teun aan derden' (dl'
knng dL'!' p..ychulllgcn ..pendeert 10.000
Irank aall K rckd ..parcn. \' rede,eilandt:n
l'll '\l11lle,tI Intl'rnatiollal)cll hct nieuv.,
(llcr dl' Shrink. het kringkafce der
p~yrh(llogcll. \L'rtonen een lekere graad
I an ..eril'u,hl·id.

Vuor het 0\ crige. al kolder wat de
klok ,laaI. Hl:'t bcgint mct het psycholo-
gl\ëh \1(\(\rdenboL'k. Hierin wordt sperma
'frl'ud~ap' cn een kOl11kommer 'een

opdringerig pedofiel'. Het humorgehalte
~tijgt in het basketbal-verslag: Psycholo-
gil' - Winu 24-74 en Psychologie - VRG
~X-I OX. Lel \1el "in vergelijking met de
eer-te lIed~trijd -teeg de produktiviteit
met maar licfvt 58',. terwijl we (de
p~ychu· ..) ..lecht« 36', meer korven te
slikken kregen. AI~ deze positieve presta-
uckurv c /ich doorzet zullen we over
c'k,akl 7 wedstrijden OI17Ceerste over-
11 Inlling hocken I11CIdl' xpcktakulaire
ciJkr .. I ~1I1 934 tegen X65."

H":I toppunt I an nonsens wordt cch-
IL'I bl'rl'lkl op pagina 2~ van hCI
'\l'UWO',jl·. "Er i.. alweer een nieuw
orgaan hijgekol11cn. I:n daar waar \IC in
l,n, hchaarn crop /ullcn toczicn dit euvel
onnuddcllijk IC aborteren. gaan \1 c dit
ck ..tra I crll cnncn, unix crsaliscrcn en
11 IC 11 l·l·t multipliceren, l'l emucel onder
I crdokcn I OfI11t:n.·· Toch een aparte
lllallll'l UI11Cl'n artikel (\\ cr Milieuraad
bc·gllllll·n. Kan hCI \'olgende keer ook
,'L'n bCl'tJl' ....:rit:u....' Mi,.,chien in l'en
lijlek Lll'd lan 'Ik ont\\ikkeling van dl'
1llt:1l<. na ·ljilbcrt. in de knoei l11et lijn
pl'IWpaU/l'·.

Paarden
Balalh. IIl·t kringblad I an het Vlaal11~

Rcchhgl'nLlLlhchap (VR(j). liel de laak
\lal l'rn ..tigcr. Blik\angcr. liaa"l dl'
IlIl·lI\1jaar'ILll' ..pf·aak lan dckaan Vl'Nl'-
gl'll l'll hl'l 1I11CI'Iin\ met profes~or Van
Or":nh,,, l'll. I" dt: l'n{ju0te in I crband
Illl'l dl' ~Iaagcijler~ In l'eNc licenlic
Rl·l·llIl·ll. HIJ 'tudcnICnllll\leedc licclllie
Rl'dlll'll 11l'rd gC'pcdd naar de 1110gdijkc
lI(\rlakl'll I an dl' lagl' ~Iaagcijfer, in de
l'l'Nl' IIl·L'nlll·. Hl'l VRl) Idf vermocddc
dat hl·t dllcl'l'rgl'drag cn dl' aard I an dl'
kllr ..lI....l'll ll(lI,aak i.. I an de ~erieu/":
'l'hifllllg. Tc laak moel cr louter gcblokt
\I (ll'lkn l'1l \IOrdl I cd geheugenwerk
I cr\l acht. terv. ijl het VRli liever zag dat
"dl' cel",tc licenlieprofes,ort:n ons leren
hlll' te dl'nkcn in plaah van \\at tc
dl'nkcn.··

In l'cn rcaktie Llp het \Iegnemen van

Lk \·l'tll·\. knjgt de univer-inure overheid
een I ccg uit oe pan. Niet enkel werd de
,ludl'llll'nl ertegen v.oordiging niet naar
hun -tundpunt gn raagd over de Veto-
k\l..: ..uc, ook in vcrband mei het verbod
lip dl' buitendopen passeerde de akadc-
IllN:hc 0\ erhcid de studenten. Boven-
dl,'11 wordt (lok in Alma hel -tudentcn-
prutl'''1 niet {/II scrieu» genomen. aldus
B.dan ..,

I lil /uvcr nik-, dan lof. Helaas i~
Ilalall' met ge ..pccnd van l'nig seksisme.
\\al IL' denken van dl' straauntcrvicwv
111l'1'een ..I(llltgrict van het K VHV' en
'het 'l'l I ccr-icnjc I an dl' Rl'1 uc'. Subtiel
I' .mdcr-,

vlcc-t upvullcud aan het Wmkeliertje
I' ail .r-t dl' I oorpagina. Hierop -taat een
I c'lllfl' algebeeld. dat de enorme vergro-
IIllg \;111 liJn teelballen in een ovcrpein-
IIllg loc·..chrijll aan een ub ..olutc nood
a,11l vukuuric. vcrder olikl hct blad van
llc- l·k(\llul11i ..I":1l tcrug op IIJIl jaarwer-
klllg. Op al dan nicl el11otionele \\ ij7t:
hl'dallklll\\1 al icocrecn Icdcrel'n. In een
dlJl' pagllla', Iclklldl' brid ~rhrijft pro-
le~"11 I.dehlrl' lijn hCl11nklllg..:n over
hc'l 'llId..:ntellk\ l·n. '\a l'l'n gan,l' pagina
IlIlJIIlL·rtllgcn c'n LIl npeilllingen in de
,ti.11 \ an "ik IrCl', dal ik nil'l hclcl11aal
gl"l'hlkl ot:n I(lor Cl'n dcrgclijkc opga-
Il ..·. klll11l hiJ tn lakl·. ril lid Iccr
gl·'lllIklllrl'L'rd.

Il'lI l'lT'Il' i, dl' 111a 11 I l'rhl'ugd ll\ c:r
hl'll'llgagl'l11cnl I all dc ,tudl'nlen ckono-
Illl,' kil 111l'l'Lk i, pl\lfc ....or Lcfeb\fl'
\ l'l hL'ugd LIl cr de toename van het
aant:d I11l·I..ll·....ludcntcn. Tcn derdc en
il'll laat ..te 111Lll·t hij konkludcrcn dat er
Il,dl \lal ..churt 111l'1dl' IllLledcrtaal lan
dl' 'Iudcnll'n. Zo blijkt ineentc~is ~prakc
Il' ".111I alll'l'll hl'drijl\kidcr dil' lijn laak
·bl·gll'I·. l'en (\ndernemer die er m
gl',laagd 1\ 'llp de kip 111et de gouden
l'\L'll'n Il' ,pnngl'n' en ecn bedrijfsleider
dil' 'gchorcn 11;" l11eteen stuk glas in zijn
Olllk '.l\l11dat dc arme man \ubcwol was
111 dl' gla ....l'ktLlI

Ria \'andermacsen
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New-wave tien jaar oud

Een stuk van onze jeugd
Vrijdag start Belgisch Congo met een nieuwe reeks new

wave-fuiven naar aanleiding van de release van het vierde album
in de 'New Wave Club Class X'-reeks. Deze albums, die

alternatieve hits of kultsuksessen uit de periode '78-'85 bevatten, worden
uitgebracht door het Antler/Subway-label. Antler/Subway begon tien
jaar geleden met het uitbrengen van produkties van een aantal
beginnende Belgische groepjes. Het groeide - dankzij de hausse in
elektronische dansmuziek van de laatste jaren - uit tot een van de
belangrijkste onafhankelijke platenmaatschappijen van België. Veto
praatte met Olivier Marette, die onder meer projektkoördinator voor
voornoemde albums is en instaat voor de internationale kontakten van
het label, en ook heel even met Erik Dries die zich bezighoudt met
promotie en layout, en die beter bekend is als zanger van Siglo XX.

Antlcr Suhlla~, dat toendertijd nog
vimpelweg -vruler heette. werd in 'R2
opgericht dom Roland Beden en Mau-
ricc F ngclcn. Beelen presenteerde in die
tijd up FM Bruxcl en Radio Scorpio een
aantal programma's. waarvoor hij regel-
matig demo's ontving. Bovendien had
hij in lijn tuinhuisje in Wezemaal een
kleine studio gebouwd waar jonge band,
uil het door de punkgolf ontstane
altcrnalil'l c cirkuit kwamen opnemen.
Heden nam dan het initiatief voor 'No
Big Businc»,'. een verzamelaar die een
-pringplank vormde voor onder andere
Luc van Acker, Siglo XX en The Scabs.
Vervolgen» richtte hij samen met Mau-
ricc Engelen, die toen nog een boekings-
kantoor runde, Antler op. Een ruim deel
van de releases uit die beginperiode
bestond uit werk van groepen die elkaar
in Leuven in kafee 'Arno'z' ontmoetten
mab The Singles, Siglo XX en The
Neon Judgerncnt. Andere bands die in
die tijd werk bij Antler uitbrachten zijn 2
Belgen. Nacht und Ncbel, The Em-
ployec-, Chow Chow en Poésic Noire.

fruit
Vanaf 19R7 kreeg het label stilaan zijn

huidige profiel door de dan ophef-
makende elcctronic hody music. Bands
als A Split Second, The Klinik en The
"Icon J udgcment zorgden ervoor dat het
label ook buiten de landsgrenzen be-
kendheid verwierf. Een volgend belang-
rijk dement in de evolutie van het label
was het ncw beat-fenomeen: producers
Morton. Sherrnan en Bcllucci en projek-
ten 7llab Erotic Dissidents, Taste of
Sugar, Lords of Acid en 101 zorgden
voor hel nodige hitparadesukses. Anno
1992 I'Aruler/Subway - de toevoeging
Subway vond plaats in 1989 - een goed
draaiend bedrijfje dat zich vooral toelegt
op elektronische dansmuziek (onder
andere Belgion techno, nee-beat. am-
bient danccï maar toch zijn oorsprong
niet I ergeten is, getuige de eerder
genoemde new wave-vcrzamelalbums.

Veto: Waarom die nell' wave-verzamel-
albums? Is er zoiets als een nell' lVave-
1'I'I'il'lI/:'

Marette: «Het idee ontstond reeds
enkele jaren geleden, maar we zijn er pas

Illrig jaar mee begonnen. Ik heb wel
gehoord van een revival: 10 stond er in
een Franstalig fanzine een artikel waarin
<prakc was 'van een punk-rl'l'il'al. Zelf
weet ik niet echt waarover het gaat. Dl'
bedoeling was in elk geval niet op een
eventuele revival in te spelen. Het opzet
i, 1celeer ingegeven door onze persoon-
lijh' smaak: ome muzikale oorsprong
ligt in de jaren 'RO, Er bestaat ook veel
materiaal uit die tijd dat op cd en zelfs op
vinyl nict meer beschikbaar is. Het
betreft een reeks verzamelingen van
bekende en onbekende nummers die van
lange adem kan zijn: er zijn nu vier cd's
uit maar het worden er minstens tien.
Vanaf volume 2 of 3 hebben we
aam ragen gekregen voor het organise-
ren 1an fuiven, zoals nu in Belgisch
Congo. Ook jeugdklubs en andere dis-
koteken die vijf à tien jaar geleden die
muziek draaiden, willen wel eens een
ncw wave-fuif organiseren. We rekenen
erop op een termijn van 2 à 3 jaar toch
een oplage van 10.000 per volume te
halen, waarvan het merendeel waar-
,chijnlijk in België zal worden ver-
kocht. ..

Veto: Aniter heeft zich dl' laatste jaren
trouwens /IIe('/"toegelegd up de nieuwe
dunsmuziek. dil' door dl' gevestigde
rockpers dikwijls wordtafgedaan als een
trendy wegwerpprodukt. Is er een toe-
komst 1'001' dit soort muziek :'

Marette: ..Er i, wel toekomst. Zo
hebben we sinds juni-juli '91 veel
Belgische platen kunnen eksporteren en
licenties kunnen verkopen overal in
Europa, maar ook in Amerika of Japan.
België beleeft ook weer een techno-rage,
met als gevolg dat er opnieuw meer en
meer platen uitkomen. Daartussen zitten
dan ook veel slechte platen. In het
buitenland heeft België echter een heel
goede naam: wc verkopen bijvoorbeeld
erg veel in Nederland. Wat de bericht-
geving in de pers betreft: er zijn meer
rock- dan dallce-gerichte journalisten in
België, De dancescene is bovendien nog
l'en wereld apart. Een paar tijdschriften
berichten weliswaar over dansmuziek,
maar op een erg gespecialiseerde manier.
Ze worden dan ook niet door de grote
massa gelezen. Er is ook heel weinig
cross-over: Hurno zal het bijvoorbeeld
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zetden over dansmuziek hebben. Boven-
dien I erschili het formaat: hedendaagse
dunsmuziek 1erkoopt I eelal op maksi's.
terw ijl men in de rockjoemalistick
voorul over album, schrijft. Soms publi-
cccrt men wel een, een artikel waarin
dansmuziek in het algemeen aan bod
komt. Maar er wordt niet op een
regelmatige basis over groepen cn nieuwe
relcases geschreven .»

Veto: Delikt u dat dit soort muziek
dezelfde impaki kali hebhen als destijds
punk en /11'11' 1\'01'(', die de rockwereld
toch behoorlijk veranderd hebben?
Marette: ..Dat i, JO gebeurd in Enge-
land. Twee jaar geleden had je daar de
Manchester scene, die heel sterk was
beïnvloed door dansmuziek. Maar zelfs
groepen als U 2 of The Rolling Stones
vertonen op hun laatste platen heel
duidelijke danc('-invloeden. In België
lijkt er minder sprake van beïnvloeding
te zijn. Een groep als Poésie Noire
probeert beide genres wel te vermengen,
maar lijkt zijn eerste fans of toch
minstens een dcel van hen -daardoor
verloren te hebben. Ik denk dat in België
mensen die dansmuziek maken weinig
uitstaans hebben met rock, en vice versa.
Er zijn mensen die dance met punk
vergelijken. "De muzikale revolutie van
het einde van de jaren '80 en van de jaren
'90 is dance," zeggen ze. Maar in deze
rage gaat het niet over grote studio's of
grote budgetten. Het zijn echte doe-het-
zelf-platen. Veel mensen die dat soort
platen maken doen dat ook bij hen thuis.
Fen ander verschil met punk is dat
Ih'e-optredens weinig of niet voorko-
men. De muziek bevat ook helemaal
geen boodschap, hooguit een aansporing
tot dansen en plezier maken»

Veto: Hoe zou u het dance-publiek
typeren ? In het Leuvense studenten-
milieu is er van een techno-rage bijvoor-
beeld weinig te merken.
Marette: «In België gebeurt het meer
rond Gent en Antwerpen. Ook de
omgeving van Hasselt telt nogal wat
diskoteken en house-freaks. In Neder-
land is er eveneens een grote techno-
scene. Ik meen dat het studentenpubliek
minder geïnteresseerd is in dansmuziek.
Zij vormen veeleer cen rock publiek. Ik
denk bovendien dat studenten liever op
kafec gaan. En hoeveel diskoteken in
Leuven draaien techno?»

Reklame
Veto: Men heeft het tegenwoordig dik-
wijls over de internationale vermaard-
heid van de Belgische dansmuziek, Is
België echt zo belangrijk?
Marette: ..Dat is dus niet overtrokken.
België is momenteel 'in'. Dat kan
natuurlijk snel veranderen. In de new
beat-tijd was new beat hier erg populair,
meer dan techno nu. Hel was ook wel
populair in Frankrijk, maar is nooit echt

Eksklusief voor Veto: de hippe new-look van Antler. Kenners herkennen rechts
'uiteraard Siglo XX-frontman Erik Dries, Links Olivier Marette.

(foto Rob Stevens)

doorgebroken in Engeland, De Belgi-
sche techno heeft misschien minder
eigen karakter, klinkt minder Belgisch,
maar het verkoopt meer in het buiten-
land. De Belgische platenfirma's begin-
nen tegenwoordig ook heel snelle platen
uit te brengen: 140 à 150 bpm (beats per
minute). Ik heb zelfs gelezen dat R & S
(een andere Belgische platenmaatschap-
pij, nvdr) platen van 160, 170 bpm wil
uithrengen. Dat is érg snel. New beat
was veel langzamer. Het merendeel van
de muzikanten die nu techno maken zijn
trouwens dezelfde mensen die destijds
voor new beat-produktles tekenden. Ze
kunnen maar beter zijn: ze hebben in
materiaal kunnen investeren, ze hebben
nu al drie of vier jaren ervaring, en toen
new beat begon was dansmuziek iets
nieuws in België, Zo gingen rockmuzi-
kanten zich ermee inlaten. Een klein
voorbeeld: Ad Cominoto van Charles et
les Lulus is ook met house bezig.»

Veto: Een vaak gehoord lierwijt is dat
iedereen new beat, house of techno zou
kunnen maken.
Marette: ..Technisch gezien is het sim-
pel, maar je moet de feeling hebben. Zo
makkelijk is het dus niet.»

Dries: ..Het voordeel van de heden-
daagse technische apparatuur is wel dat
je een perfekt klinkende plaat kan maken
zonder dat het je een jota kost: het enige
wat je moet doen is produkties die in
dure studio's gemaakt werden, samplen.

Je hoeft geen studiotijd meer te huren:je
kan thuis 95'!r van het werk uitvoe-
ren."

Marette: .. Indien er opvallend gestolen
is, krijgt de betrokken artiest een rechts-
zaak aan zijn been. Het is echter niet
altijd zo dat er aan een produktie nog te
horen valt welke samples erin verwerkt
zijn. Sommige mensen vinden dat schan-
dalig, maar het is ondertussen een
gewoonte geworden. Je kan het eigenlijk
niet 'stelen' noemen, maar gewoon
'gebruiken '.»

Kris Jacobs
De viernew wave-fuiven vindenplaats in
Belgisch Congo. Eerste in de reeks valt te
heleven nu vrijdag 27 maart.

Handikàp
In de Leuvense residenties huisvest men
sinds jaar en dag een aantal gehandikap-
ten. Elk van hen wordt 'omkaderd' door
een ploeg van een IS-tal vrijwilligers-
residenten. Heb je zin om volgend jaar
deel uit te maken van zo'n ploeg en een
brok verantwoordelijkheid (voorname-
lijk het uitvoeren van klusjes) op te
nemen? Neem dan snel kontakt op met
Joske Veuenburg, Huisvestingsdienst,
Naamsestraat 80, 'Zl 28.44.02. Elk jaar
zijn er meer kandidaten dan plaatsen. Je
kan je ook met een groep vrienden
opgeven.

D
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'TELLEKTUELEN ALLER LANDEN
DE KULTURELE ONHEILSBODE UIT NAVARRA

8igband blaast zijn achtste speeljaar af

De rare snuiters van de
bigbandritmesektie

dig. iets waartoe nict elkc trompettist in
staat is." De Bigband heeft ook regelma-
tig moeten Loeken naar cen geschikte
slaggitarist. Als onderdeel van de ritme-
sektie spelen de piano en de gitaar allebei
akkoorden, Omdat deze snel verandc-
ren, 1110et de gitarist echt wcl nivo
hebben, "Maar vaak spelen goeie gitaris-
ten licv er solo." weet Prencel.

Prenecl i, er bij van bij de oprichting,
Hij is nu als assistent verbonden aan de
afdeling Elektronika, Systemen, Auto-
mansering en Technologie (Esau \ an
het departement Elektrotechniek 111 dl'
fakulteit Toegepaste Wetenschappen.
Hij speelde in jazzgroepen en volgde een
aantal kursussen. Vanaf 1987 nam hij de
leiding van de band op zich, Met tien
muzikanten was een dirigent geen nood-
zaak. met 25 wel. De Dixieland. "aar
Preneet de tenorsax bespeelt. doet het
zonder dirigent.

Ziek
In tegenstelling met de dirigenten van

Je twee orkesten wordt de dingent \ all

Je Bigband (evenals die van het "uur)
niet betaald, De orkesten beschikken
l)\ er een ruimere financiële armslag,
11<Il'\\ cl die zeker niet mag worden
,'\ vr-chat. Dat i, 70 met de jaren
!!t'),!«lcid, "Vroeger werd er in de orkes-
ten Idfs iemand betaald 0111de partitu-
un "I' de puphers klaar te leggen,
Daarmee i, men nu 00" gestopt, Het
budget van de Kultuurkommissie of van
Informatie en Onthaal kan het gewoon
niet dragen." \ indt Preneet.

Zoiets klinkt vreemd als men het rijtje
pre-tigieuze namen afgaat waarop de
Kultuurkommissie een beroep doet voor
haar uurtje Kultuur op woensdagmid-
dag, De kommissic legt haar prioriteiten
huiten de universiteit. Bart Preneel vindt
dat maar normaal: "Als ik het kultuurbe-
kid aan deze unief moest voeren. zou ik
juist hetzelfde doen, De universitaire
ensembles zijn ook niet in staat om elke
maand een koncert op nivo te geven,
Een degelijk koncert vraagt een serieuze
\ oorbereiding. En indien de kuliuurve-
runtwoordelijke publiek wil aantrekken.
dan zal 7ij bekende namen moeten
uitnodigen,"

De Bigband en het koor zijn vzw\ en
de orkesten 7ijn feitelijke verenigingen,
De band haalt 7ijn middelen voorname-
lijk uit eigen optredens, De uitgaven zijn
00" niet zo groot. Na elke re peri lil'
"rijgen de muzikanten een drankje
aangeboden. en jaarlijks organiseert men
,,,,k een feestje, Samen goed voor een
"kl nc 50,000 frank, Het traditioneel
kuneert in maart wordt gesponsord door
Je Kultuurkommissie en het repetitielo-
kuul boven de Grote Aula in MT krijgt
het ensemble gratis, Dit lokaal is het-
/cltdc als dat van het harmonieorkest.
I )ure instrumenten die de band gebruikt.
lIlal~ de bastuba en het drumstel. zijn
c.:\ crieens eigendom van het harmonieer-
kest. Enkel de aankoop van partituren
baan de band soms zorgen, Muziek voor
bigbands. en zeker voor Dixieland, is
moeilijk vindbaar in België, en zeer duur.
oms wordt tot een aankoop overge-

gaan, maar er worden ook geregeld
partituren uitgewisseld met West-
vlaamse bigbands. Illegaal kopiëren ge-
beurt natuurlijk, .zoals In elk amatcuror-
kest.

8astuba
In 1990 besloten de uni versnu-re

ensembles om jaarlijks een gezamenlijk
proruskoncert te geven, Sinds de ergani-
...atie van dit koncert in november zijn de
ensembles een heet je naar elkaar toege-
groeid, In het verleden keken de leden
van de orkesten wel eens neer op de
snuiters die zich bezighielden met die
'populaire' jazzy deuntjes, Terwijl grote
muzikanten als Theo Merrens (trompet)
of Walter Boeykens (klarinet). die hun

, sporen in de klassieke muziek ruim-
schoots hebben verdiend. toch ook van

andere markten thuis lijn: met veel
plezier (l\ crigcns,

Dinsdagavond 0111 20,JO u presente-
ren de Interlak Bigband en Dixieland
hun vierde jaarlijks koncert. Niet in de
Grote Aula of in de Aula Picter De
Somer: daar kan men immers geen
drank serveren. en de band wenst zijn
koncert veeleer in een soort café
chantant-sîecr te houden, met tafeltjcs en
l'en cocktail. Tweehonderd toeschouwers
\I orden er vcrwacht. dat is nog geen
/c-de \ an het aantal dat vorige week het
'l hitterend koncert \ an het symfonicor-
~l"t bij« oonde. Omwille van het strenge
brandreglement mogen er echter ook
niet meer dan tweehonderd mensen
binnen in de promotiezaal van het
vrvnbcrgkastecl. Gastsolist uit de Belgi-
'lhl' jazz« ercld i, dinsdag Johan Van-
dcndricsschc. die nog lid was van de
\, 'ng Jaar algeschafte BRT-bigband,

\ .rndcndriesschc dOl'eert aan de jazz-
,,~aJemie te Overijse en maakt deel uit
\ all \ erschiliende ja/v-ensembles Op
11<': programma \ an het koncert staan
"'\I el oude swingnummers. al, moderne
jazz-standards en een 'trage', De Dixie-
land brengt \ ijl' eigen nummers.

Dirk Boel'b.

In19H3 speelden enkele inge-
nicursstudcnten op de VTK-
revue 'New Vork. New Vork'

van Frank Sinatra, Dat nummer
\\ as de aanleiding tot de oprichting
van de lnterfak Bigband. Dinsdag
koncerteren de Bigband en Dixie-
land, ter afsluiting van hun werk-
jaar, Veto sprak met dirigent Bart
Preneef.

De Big Band i, het jongste mu/iekcn-
...cmblc aan de KU Leuven, Het Univer-
-uair S~mfunisch Orkest (USO) \ icrt
liJn dertigjarig bestaan. het Leuvens
l 111\ er ...ituir Koor (L.U K) werd gesticht
111 '(19 en het Universitair Harmonieer-
"e,t !l'HO) in '79, In de beginperiode
relde de BIghand een twaalftal mensen.
hOllld/a"dij" ingcnicurxstudemcn. De
rekure \ an de Bigband met Toegepaste
\\'l'ten,charpen i, altijd sterk gebleven.
Iut \ ('lor 1\\ cc jaar ...peelde hij nog op het
g:dabal van \'TK, en nu luistert hij nog
'k'l'll, dl' hll'fproct,1\ oud \ an de/elfde
!..nng op, Ondertussen I' dl' band ook al
herhaaldelijk tntgenodigd ge\\ec,t op de
valktee-ten. en ...peelt hij hijvoorbeeld
,,,,!.. "I' !..aa'- en \\I.1'la\lIndel1 van
kringen.

van dc rembetika. De energie van de
initiatiefncmers richt zich hoofdzakelijk
op de levende Europese stadsmuziek. de
uitdrukking van haast onbekende sub-
groepen in de marge van enkele groot-
steden op dit kontinent. Net als de
anglofone rock, brengt deze verwaar-
loosde stadsmuziek brandende tema's
van nu: geweld. eenzaamheid. ontworte-
ling, prostitutie, drugs ..,

Herman, loopt niet hoog op met de
kafeekultuur van vandaag in Leuven,
"Het zich geestelijk laven van de student
is verdwenen, Studeren stelt niets anders
meer voor dan een stadium tussen school
cn karrièrc, Vroeger waren de Leuvense

Big band' rare snuiters die graag jazzy deuntjes spelen? (foto Karel De Weerdt)

kafees de plaatsen bij uitstek waar
studenten zich buiten de universiteit
ontwikkelden, In vele kafees hing een
geladen sfeer: oudere studenten of afge-
studeerden brachten nieuwelingen diep-
gang en engagement bij en er werd vurig
gediskussieerd. Nu worden de kafees
bevolkt door overwegend jonge mensen,
Waar vind je nu nog de intellektuelc
scene, de enorme geestelijke produktivi-
teit buiten de unief die zo typisch was
voor de periode tussen '68 en '80T'
mijmert Hermans,

Hij heeft het niet over kafees waar de
wereldrevolutie gemaakt wordt. maar
waar zowel studenten als afgestudeerden
elkaar bij wijze van spreken dagelijks
kunnen terugvinden in een welbepaalde
sfeer - moeilijk te omschrijven maar
toch vertrouwd, Kafees die meer zijn
dan drank industrieën waar men zich

afreageert cn de beest uithangt door te
lallen of op de tafels te springen, Dat
soort kafees is op dit moment misschien
wel op twee handen te tellen, vindt
Hermans, Hij noemt enkele namen: "De
Wiering, Metropole, het Stuc-kafee,
Libertad, den Arnedee. En dan tot vorig
jaar De Reynaert. Misschien hoort
d'Adario er ook nog bij; d'Adario is,
hoewel louter kommercieel, toch nog
ergens de erfgenaam van 'I Geflaneerd
Portrel (een jazz-kafee dat vier jaar
geleden ter ziele ging, db), Den Allee en
Den Delper niet meer, die zijn sinds een
vijftal jaren verwaterd,"

"In bovenvermelde. kafees durft men

nog eksperimenteren met de muziek-
keuze, Niet steeds toegankelijke, popu-
laire Engelstalige konsumptiemuziek;
klassiek en jazz kunnen, en men is niet
beschaamd om de fifties en sixties nog
regelmatig aan bod te laten komen,
Maar in welke kafees wordt er Spaanse
flamenco gedraaid. of Hongaarse czár-
dás, of het Franse chanson?"

Allemaal verzopen toogfilosofie. Of
misschien wijze woorden van een kul-
tuurfilosoof-in-spe. 'De Koerier Van
Navarra' wil het enge ledenèirkeltje
doorbreken, Alle belangstellenden zijn
welkom in het gezellige lokaal. Er zijn
enkele typische Spaanse hapjes verkrijg-
baar, en een hele trits aperitieven en
geestrijke dranken, (DB)
'De Koerier van Navarra', Tervuursevest
/30, is open op woensdag-, donderdag-
en vrijdagavond vanaf 20,00 u,

Akademie
In de loop der jaren sloten zich ook

...tudenten uit andere lakulteitcn aan biJ
dl' Bigband. zodat de groep nu 25 tot 30
men-en telt, De minimale bezeuing: 5
,a xofoon» 4 trombones. 4 trompenen.
een klarinet en l'en ritmesektie die
gt'lOrmd \\ ordt door een (elektrische)
ba -, drum .., l'en piano en l'en slagguaar,
De specifieke bezetting impliceert een
\ rij grote individuele vcrantwoordelijk-
hcid van dl' muzikanten. Wanneer een
\ iulixt vick i....ondervindt 7e1f, een klein
orkest deurvan geen enkel nadeel. Hoog-
uit spelen de overigen een beetje harder.
'vluur wanneer dl' bespeler van dl'
hariwlNI\. /ick i" mi,t een bighand een
stern. Dat geldt a fortiori voor de
Dixielandband. die in '87 ontstond
binnen de Bigband. Dit gezelschap telt
minimum 8. maar soms ook 10 of II
leden: een tenorsaxofonist, klarinettist,
trornpeuist. trombonist. en de ritrnesek-
tie. bestaande uit drummer, pianist.
bastuba- en banjobespeler.

Elk jaar verandert een deel van de
muzikanten. wat betekent dat het reper-
toire voor een stuk opnieuw moet
\\ orden ingestudeerd, Dat een vierde
van de bandleden. die ondertussen min
of meer een vaste waarde geworden zijn,
wegvalt. vang je niet zomaar op, Toch
kan de Bigband rekenen op zes afgestu-
deerden. dic blijven komen, Verder
spelen ook een personeelslid en l'en
vijftal assistenten mee, De studenten
vormen de grote meerderheid.

"De muzikanten moeten in de eerste
plaats goed kunnen lezen:' meent diri-
gent Bart Preneel. "Bovendien is jazzy
muziek spelen op technisch gebied niet
altijd even makkelijk: wij hebben bij-,
voorbeeld een high blower-trompet no-

Drankindustrieën - In Leuven leven
jaar na jaar een goeie twintigduizcnd
mensen in I/,(/I/Iil,De meeste studenten
komen en gaan, enkelen blijven, "Hij i~
hlijvcn hangen", wordt een beetje mee-
\\arig gl'7egd van iemand die nooit echt
afscheid heeft genomen \ an het studen-
tenlev en, en dil' ook na zijn dertigste nog
lip kamer, hlijft wonen, Mensen die
t\\ intig jaar geleden afstudeerden aan de
Kl Lcuv en. klagen vaak dat er 70

\\l'lnig leeft onder dl' huidige studenten-
generatic. "Vandaag de dag komt het
groOhtl' deel \ an de ...tudenten naar
Leuven om een diploma te halen. Wat
daarbuiten gebeurt. op <ociaul-poliuck
of op kultureel gebied, volgen ze wel.
maar het kan hen maar matig boeien."
hoort men vaak. Zwartkijkerij? Er is
misschien wel iet- van aan,

ho Herman ... krijgt buikpijn van de
"ppef\ lakkighcid die Leuven vanaf het
eindt' \ an de jaren tachtig kenmerkt.
Herman ...i, 42. en studeerde in de jaren
'70 archeologie aan de KU Leuven. Hij
i, afkomstig uit Antwerpen, leefde een
tijdje 111 Brussel, maar kom, na 01117Wer-
\ ingcn in Andalocsië. uiteindelijk voor
Leuven. Herman, nam, samen met
enkele gelijkgezinden. l'en jaar geleden
een origineel initiatief: hij richue 'De
Koerier van Navarru' op, een \'7W tegen
dl' homogcnisati« van de Europese
kultuur. Dl' naam i, afgeleid van de
beroemde postdienst van de Spaanse
Habsburgers In de tweede helft van de
zestiende eeuw /ond Filip, II koeriers
naar alk uithoeken van zijn rijk. van
Navarru tor de Zuidelijke Nederlanden,
Dl' boden kwamen met verschillende
Europese kultuurvormen. smaken en
inzichten in kontakt. De vzw verenigt
een vestigtal leden. voor het grootste deel
dertigers van zeer uiteenlopende plui-
mage. die zich herkennen in het opzet
\ an de initiatiefnemers: aanpikken bij
wat er nog rest van de oorspronkelijke
kultuurv orrncn in verschillende gebie-
den van Europa, deze proberen te
stimuleren. te herontdekken, er diskussie
rond te voeren. Muziek neemt daarin
een belangrijke plaats in,

Sinds oktober van vorig jaar heeft de
\ 1\\' aan dl' Tervuurscvest 130 een lokaal
geopend. dat bewust vervreemdend
\\ crkt in tijd en ruimte, Portretten van
Oosteuropese muziekinstrumenten han-
gen naast foto\ van een Portschip op de
Taag (11' van tlamcnkospclcrs. De muziek

'in het lokaal: het Portugees van ëe fado,
het Hongaars van de czárdás, het Grieks



taalgebruik. redeneervorm en globale
I isic de lezer direkt en onomwonden
duidelijk rnaken dat de handelingen van
Jcf (je!, kunst 7ijn. Of wat dacht u van
een zin ab "In de kunst van de
kunstenaar vcrwijst alle, naar alles" in
het 'Kempen, informatieblad' over La-
pin rosc?

Schoentje
Het weze dus duidelijk: voor de

instanties die hierover beslissen. is waar
Jef Geys zich mee bezighoudt, kunst.
Hier wringt echter het schoentje: hoewel
Geys allcrminst weigerachtig staat te-
genover het etiket 'kunst'. is hij altijd in
de klinch gegaan met de instellingen die
dit toekennen, precies omdat hij hun
recht om te beslissen of iets al dan niet
kunst is. aanvecht. Hij past overduidelijk
in een lange traditie van kunstenaars die
er problemen mee hebben om zich
zondenneer in de kunstinstitutie te laten
inkapselen. Dc vraag 'wie of wat maakt
iel> tot kunst'!' zou volgens zo'n kunste-
naar, moeten beantwoord worden met
'de kunstenaar' en niet met 'de kritici, de

lef van Balen in Leuven

Roze konijn blauwe jurk
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sten (A nt \I erpen) en I oor de Triënnale
I an Brugge (in 1971 en 74). De manier
\I aurop hij hierop reageert i, uitgespro-
ken negatief. Wanneer het Museum voor
Schone Kunsten hem vraagt voor een
tentoon-telling in 1970, antwoordt hij
I11l.:teen brief aan dc direkteur van het
muscum. de burgerneester en de rninis-
tcr-, I an Defensie en Justitie. Hij stelt als
projekt voor om het museum op tc
blazen. om "dl' kiem van zelfvernietiging
die in elke in-tiunie aanwezig is, op een
\I etenschappelijke en doordachte ma-
nier te isoleren en te neutraliseren".

Doch

Gcy» houdt zich in die periode ook
bezig met vragen rond de relatie tussen
kunstenaar en publiek. tussen kunst en
mautschappij. Is wat de kunstenaar
maakt van belang voor de gemeen-
schap? In de jaren 70 konkludeert hij dat
kunst een overbodige bezigheid is en
weigert zijn werk nog verder naar het
publiek te brengen (een embargo tegen
de musea), Met het voorgaande in het
achterhoofd hoeft het niet te verwonde-
ren dat men op het einde van de jaren 70
de naam Jef Geys niet terugvindt in
overzichten oflijsten van aktuele kunste-
naars. b dit wel het geval. dan wordt hij
duidclijk gckatalogeerd: "kunstenaar.
voor alle, teoretikus van de anti-kunst.
die \I eigen deel te nemen aan eender
\I elke officiële bedrijvigheid" (Biogra-
fi~('h woordenhoek der Belgische kunste-

Denkvermogen
gereduceerd

musea ... ., die al, beklemmend, want
katalogerend. worden ervaren.

Een goede illustraue van deze redene-
ring i, Gcys' wcrk 'Zornerchalct' uit
1977. Drie maanden lang bouwt Geys
helemaal alleen aan ccn zomerhuisje in
dl' tuin van zijn schoonmoeder. Hij
beschouwt het zelf als een kunstwerk en
signeert in het cement van de drempel.
Wanneer de Oosthoek-encyklopedie
hem even later om een artistieke bijdrage
vraagt, stuurt hij het zomerhuisprojekt
up als belangrijkste werk van 1977.
Oosthoek weigert, wegens 'geen kunst',

Blazen
De houding van Geys tegenover dit

konflikt tussen kunstenaar en kunstrni-
lieu i, in de loop der jaren wcl duidelijk
gewijzigd. Geys is sinds het einde van de
jarcn 50 en sinds halverwege de jaren 60
intensief met kunst bezig, In het begin
van de jaren 70 merkt men de eerste
tekenen van zijn erkenning: Geys wordt
gevraagd door belangrijke instellingen
ab het Palei, voor Schon'?' Kunsten
(Brussel). M useum voor Schone Kun-

Het kan natuurlijk ook dat de bezoe-
ker nog -tceds vol onbegrip over de
kollagcs door het sas komt. niet wetend
wat hij met die rare konstruktie moet
aa 111 angen. In dat geval zijn er echter een
hek resem laktoren dic hem duidelijk
\I illcn rnaken dat wat hij net gezien heeft
'kun ..i' i,. Er i, de lokatie. een universi-
reusbiblioteek. waar met de regelmaat
I an L'en klok tentoonstellingen door-
gaan. Er /.ijn de persrecensies over het
werk van Gcys in dc kultuurrubrieken
I an nationale en regionale bladen, van
de hand I an redakteuts die bekend staan
I oor hun kompetentie inzake kultuur,

Ter gelegenheid van zijn initiatief
geeft Jcf Gcys zelf ook een krantje
('Kl.:mpen\ informatieblad') en een ko-
picbundcl uit. die gratis ter beschikking
staan van de bezoeker, Ook hierin vindt
men teksten van kenners die door hun Dl' kinderfotokollage van Jef Geys: misschien hangt jouw foto er ook tussen.

wordt gespeeld door de kineast zelf,
Kramer. Samen trekken Doe en Kramer
verder, waarbij allerlei herinneringen en
associaties naar boven komen, op zo'n
manier dat individuele belevenissen
worden uitvergroot in een kollektief
tijdsbeeld van een samenleving.

Pupiter
Kramer keerde voor de verfilming

voor het eerst sinds zij n vrij willige
verbanning naar Frankrijk terug naar
zijn geboorteland. In die zin is 'Route I"
USA' niet enkel een soort van mytische
zoektocht naar de wortels van de
Amerikaanse kultuur - en naar de
ontbinding ervan - , maar ook een
poging van Kramer om te ontdekken

wat er met zichzelf is gebeurd in de
periode dat hij 'afwezig' was,

Kramer heeft in zijn beginperiode
steeds konsekwent een manier van leven
en filmen nagestreefd die tegen de
maatschappelijke realiteit inging. In de

VS stond hij dan ook bekend als een
romantische, naïef-revolutionaire kineast.
Zijn politiek engagement heeft in de
loop der jaren meer en meer plaats
geruimd voor een fascinatie voor filmi-
sche aspekten. In 'Route I, USA'
benadert hij de sociale en politieke
realiteit meer vanop een afstand. Kramer
wil niet overtuigen of wakkerschudden.
Uit de film blijkt echter dat Kramer zich
nog steeds een outsider voelt, verwant
met de achtergestelden. wiens konfor-
misme hij hen niet meer verwijt.

Ingekrompen

Route I was eens de poort naar de
opgang van een ganse natie. Van een
uitvalsbasis tijdens de Amerikaanse bur-
geroorlog, werd de weg een veelbereden
postroete, In de jaren '30 was hij de
drukste snelweg ter wereld. De Ameri-
kanen besloten de weg niet te herstellen
of te verbreden, maar legden er gewoon
een nieuwe autostrade langs. Aan het
eind van de jaren '80 is Route I een
verlaten baan temidden van de kleine
stukjes wereld van kleine mensen. Kra-
mer is naar deze mensen toegestapt,
heeft naar hun problemen geluisterd en
heeft zo gepeild naar het bewustzijn van
de bevolking van een staat die ooit de
machtigste ter wereld was. De sociale
wantoestanden in de tijd van de Reaga-
nomics zijn schrijnend.

Grootschalig verzet en bewustwor-
ding komen niet meer voor. Dat was

Wie voor 3 april de Cen-
trale Biblioteek binnen-
wandelt, zal ongetwij-

feld even verwonderd inhouden
voor het glazen sas van de centrale
ingang. De vier deuren, de zijwan-
den en het plafond zijn volledig
beplakt met honderden zwart-
witte kinderfoto's. Na een korte
nadere inspektie en enig snel denk-
werk, trekt de verwonderde bibli~
teekganger de konklusie: dit is
hoogstwaarschijnlijk kunst. Inder-
daad, van de Kempenaar Jef
Geys.

Waarom komt dc bezoeker bij plotse
konfrontatie met dergelijke konstruktie
spontaan tot de klassifikatie 'kunst'? Hij
i, 1\ aarschijnlijk al herhaaldelijk m
kontakt gekomen met gelijkaardige pro-
duktcn, waarvan hem telkens werd
verteld dat het ging om kunst: in een
muscum. in kunstprogramma's op tv.
tijden, lessen estetika. op de kultuurpagi-
na\ van de geschreven pers .... Misschien
kent hij zelfs de naam Jef Geys en het
daaraan vcrbonden etiket 'kunstenaar'
en heeft hij al gehoord van diens
nieuwste projekt 'Lapin rose robe
bleutc)' waarin gebruik wordt gemaakt
van kollage- van (intieme) kinderfoto's
waarop de ogen door een zwarte streep
worden bedekt.

Voeden

(foto Karen De Pooter)

Ameri ka doorreden

Een rijksweg die loopt van aan
de grens met Canada tot in
het zuiden van Florida. Een

weg die staten, rassen en kulturen
van de oostkust van de VS door-
kruist en met elkaar verbindt.
Filmmaker Robert Kramer heeft
deze weg letterlijk aangegrepen om
een onthutsend totaalbeeld te schet-

, sen van de Amerikaanse samenle-
ving. 'Route 1, USA' (1989) is een
dokumentaire die haar kracht haalt
uit de vermenging van fiktie en
werkelijkheid.

De weg zelf is weinig aanwezig in de vier
uur durende film, maar vormt de lei-
draad voor een kollage van gesprekken
met bewoners die langs de weg wonen
en vooral voor de persoonlijke geschie-
denis van het hoofdpersonage, Doe. Doe
is een vriend van de kameraman en is
teruggekeerd uit Afrika. De kameraman

veeleer de tijd van de jaren '60 en '70.
Kramer rnaakte zelf ook deel uit van die
militante generatie. "Het bewustzijn van
de Verenigde Staten was ingekrompen.
Mensen wisten vrijwel niets over de
wereld buiten de Verenigde Staten, het
kon hen zelfs niet schelen. Ze zijn
uitgenodigd geweest om hun denkver-
mogen te reduceren," zegt Robert Kra-
mer wat mismoedig in een interview met
de Andere, Sinema (januari '90). De
kanslozen in de film - de armen in de
grootstad, de Aids-slachtoffers, de India-
nen in de reservaten - proberen er op
hun manier het beste van te maken. De
utopie is nooit dood, iedereen wil
participeren in de illusie van de Ameri-
can dream.

Niet enkel de akteur Doe, een dokter
die jarenlang in Afrika heeft gewerkt en
die zich ook zo voorstelt aan de bewo-
ners langs de weg, beweegt. De kamera
zelf snelt eveneens voort. Hij volgt niet
zomaar het hoofdpersonage of regis-
treert zijn gesprekken. De hele film is een
afmattende maratonritlangs de snelweg,
waarbij alles en iedereen beweegt.
Werkt de regisseur volgens een scenario
of ontstaat de montage van beelden,
geluiden eri indrukken tijdens de reis
zelf? Scenario enerzijds en ervaringen en
associaties anderzijds, zowel van de
filmmakers als van de geïnterviewden, .
lijken in elkaar over te vloeien.

Dirk Boeckx
Robert Kramer, 'Route 1, USA' met Paul
Me/saac als Doe. Deze week in hel
Stuc.

IWlIn van 18JO 1011970. Arto, 1979),
a zijn terugkeer in het kunstmilieu.

lijkt de houding van Geys veranderd.
Nog steeds ervaart hij de relatie met de
instituties - waarbuiten het kunstwerk
get:n betekenis heeft - als problematisch.
maar tegelijk laat hij die instituties
trek wenter als uitdrager van zijn werk
fungeren. Hij stelt vaker tentoon in
musea en op gelegenheidstentoonstellin-
gen: Museum van Hedendaagse Kunst
(Gent). Charnbres d'Arni (Gent). Klap- ...
xtuk (Leuven 1985: de tentoonstelling
'Doch. doch') .... In 1991 bereikt deze
'inpassing' een voorlopig hoogtepunt:
Gcys wordt als vertegenwoordiger van
België naar de Biënnale van Säo Paulo
gestuurd,

Het onvermijdelijke lijkt dan ook
gebeurd: Geys heeft zijn plaats gekregen
in de Belgische kunstgeschiedenis. Op de
opening van 'Lapin rose robe bleu(e)'
hoorden we van een insider - gedistin-
geerd. met rolkraag, zwarte brilmontuur
en bekakt taalgebruik: "Geys is onge-
twijfeld een van de vaders van de
hedendaagse Belgische kunst. Je kan
hem in de kontekst plaatsen van Pana-
marenko cn Marcel Broodthaers, die
ook al sinds de jaren 60 bezig zijn. Hij
krijgt echter nu pas erkenning. Boven-
dien heeft hij. in tegenstelling tot de twee
anderen. niet echt volgelingen."

Primair
Die inkapscling zal de kunstenaar

misschien cen jammere zaak vinden, ze
was alleszins zeer voorspelbaar - ook
anti-kunst is per definitie kunst en 'de
felste aanvallers van de heersende kun-
stopvatting hebben als enige doel hun
eigen opvatting op te dringen - en doet
eigenlijk niet ter zake, Wat veel meer te
betreuren valt. is dat Geys' kunst een
stuk droger en minder genietbaar gewor-
den is. Geen sprake meer van de levende
(letterlijk) kunst uit di: jaren 60: dc
aanleg van cen stuk gazon naast een stuk
prairie ( 1966), het kweken van kool op
de achterbank van zijntweepeka (1967),
of het reuzegroot naschilderen van dc
plantje, op zaadzakjes. om dc afbeelding
met de werkelijkheid te vergelijken
( 1963 tot 73). Geys volgde op het einde
van de jaren 60 een tijdlang een jongc
wielrenner als verzorger: "Het was me te
doen om de kleine aktiviteiten van het
rennersleven. om de mens en zijn
bekommernissen, Het kreatieve was hier
Iervat in registratie en kommunikatie
van het primair menselijke."

Tegenwoordig houdt Geys zich vaak
bezig met het uitwerken van totaalkon-
strukties. waarbij dc overweldigde be-
zoeker spontaan de behoefte voelt om
naar tekstuele uitleg te grijpen. Het"
'Kempens informatieblad', dat bij veel
van Geys' manifestaties aanwezig is,
werkt op dic manier als een tweesnij-
dend zwaard: het probeert bij te dragen
tot het dichter bij het publiek brengen
van de ideeën achter Geys' kunst, maar
tegelijk zorgt het ervoor dat de toeschou-
wer het gevoel heeft dat die kunst niet
aan hem besteed is, omdat de teksten de
schijn geven dat het allemaal hopeloos
ingewikkeld is, Het Leuvense projekt is
hiervan ecn jammerlijke illustratie: om-
zeggeus geen beleving van de kunst,
maar veel omkadering en tekst die over
het werk gaat.

Ongenietbaar
Is 'Lapin rose robe bleu(e)' een vrij

ongenietbaar projekt geworden, toch
zijn er de laatste jaren aanwijzingen
geweest dat Geys de toeschouwer nog
kan bekoren. Zijn bijdrage aan de
overzichtstentoonstelling van Belgische
kunst in Parijs in het najaar van 1990'
was geniaal: tien maal dezelfde serie van
tien zondagsschilderijtjes, die op ver-
schillende manieren in één zaal waren
uitgestald. In 1988 richtte hij. voor de
viering van de bicentenaire een brief aan
burgemeester Chirac van Parijs, waarin
hij voorstelde om een gazon binnen de
Cour Royale om te vormen tot een
moestuin, "L'aspect bicentenaire de ce
projet serait, entre autres, qu'à cöté des
grands pro jets, il devrait y rester une
piace pour des pro jets à I'échelle du
citoyen français moyen." Toch eigenaar-
dig hoe Geys. die als een onwennige
Kempense volksjongen op de officiële
upening rondliep en uiterst amikaal is in
de omgang. tegelijk zo veraf staat van die
'citoyen moyen'.

Pieter De Gryse
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bestaansminimum en mogen niet
gaan wonen waar ze willen. Over
mogelijke oplossingen voor deze dis-
krimi naties wordt er in het regeerak-
koord met geen woord gerept.

Over de aanpak van de vluchtelin-
genproblematiek laat Dehaene min-
'der twijfel bestaan. Naast positieve
maatregelen voor de indijking van de
vrouwen- en kinderhandel. is het
regeerakkoord voor het overige uitge-
sproken repressief: 'strengere kontro-
les inzake het illegaal verblijf en de
illegale tewerkstelling', het oprichten
van een 'gesloten centrum' in Zaven-
em en het bijeenbrengen van de

asielzoekers in 'specifieke centra en ze
verplichten er te blijven'. Dergelijke
maatregelen spelen het VJaams Blok
volledig in de kaart. Zij zijn immers de
kampioenen van de repressieve akties
- 7ij pleiten al jaren voor harde
maatregelen om de 'vluchtelingen-
stroom' in te dijken, voor het oprich-
ten van 'koncentratiekampen' aan de
Belgische grens en voor het organise-
ren van een jacht op illegalen'.

Dit laatste komt in een ander punt
van het regeerakkoord nog uitdrukke-
lijker aan bod: 'strikt de effektieve
verwijdering van het grondgebied
verzekeren van personen die hier
illegaal verblijven': een kryptische
omschrijving van de fameuze 'char-
ters' waarmee het Blok en ook Márc
Bossuyt de vluchtelingen opnieuw
naar hun land van oorsprong willen
sturen.

Over de echte oorzaak van de
vluchtelingenproblematiek: de uitbui-
ting van de Derde Wereld met de
immense kloof tussen Noord en Zuid
als gevolg, wordt vanzelfsprekend met
geen woord gerept. Integendeel, de
0,7'4 van het BNP voor ontwikke-
lingshulp heeft men voor het eerst
laten varen. Tobback wimpelde die
0,7'h trouwens onlangs af als een
feli~j-begrip. Hierbij gaat hij wel
voorbij aan het feit dat het Zuiden zelf
die eis geformuleerd heeft. Of zijn
Dehaene en Tobback voor dit punt
nog maar eens bij het Blok te rade
gegaan: 'eigen volk eerst'? PVDK

Centrum Etnische Gelijkheid en verstrenging racismewet

Wettelijke aanpak van racisme?

Een van de al vaker geformu-
leerde voorstellen van het
koninklijk kommissariaat

voor het migrantenbeleid is het
'Centrum voor Etnische Gelijk-
heid'. Deze 'morele struktuur' zou
een soort barometer moeten wor-
den van het racisme en de diskrimi-
natie in de Belgische samenleving.
Intussen heeft Paula D'Hondt rond
dit Centrum reeds een voorstel van
wetsontwerp klaar. Tijdens een
perskonferentie verleden maand
riep ze de toen nog te vormen
regering nogmaals ekspliciet op, de
oprichting van dit Centrum in haar
programma op te nemen.
In het regeerakkoord (zie kader) is dit
etnisch centrum echter niet terug te
vinden. Dehaene beperkt zich tot de
lakonieke formulering dat 'De strijd
tegen het racisme en de xenofobie moet
versterkt worden'. Wel is er sprake van
een 'Centrum voor Gelijkheid van Kan-
sen'. Een vage verwijzing naar dit
centrum'! Intussen is er echter door alle
Belgische partijen, met uitzondering van
het Vlaams Blok en de liberalen - de
PVV holt voor de zoveelste keer het
Vlaams Blok achterna - een initiatief
genomen om toch werk te maken van dit
centrum.

In andere landen bestaan dergelijke
centra al langer. In Groot-Brittannië
bestaat er een 'Commission for Racial
Equality' en in Nederland een 'Landelijk
Bureau Racismebestrijding' (LBR). Ook
in Canada en in de Verenigde Staten
treffen we gelijkaardige instellingen aan.
In dit laatste land was dit centrum
trouwens van groot belang voor de
emancipatie van de zwarte bevolking.

Daar waar de Britse 'Comrnission'
l'en zaak van de overheid is, is het
Nederlandse LBR een partikuliere instel-
ling die gefinancierd wordt door het
ministerie van Justitie. Dit buro helpt
maar in beperkte mate bij individuele
dossiers, zoals gevallen van Marokkanen
die omwille van hun huidskleur een job
niet kregen of een diskoteek niet binnen
mochten. Dergelijke dossiers worden
wel behandeld door een veertigtal lokale
afdelingen. Zij adviseren dan op hun
beurt het LBR. Het buro zelf behandelt
een tweehonderd klachten per jaar. Op
die manier worden in Nederland een
paar duizend klachten op basis van de
anti-racismewetten ingediend. Toch vindt
men zelfs in Nederland dat nog te weinig
beroep wordt gedaan op de bestaande
wetgeving.

De ervaring met het LBR leert dat er
opvallend veel klachten ingediend wor-
den over racistische optredens bij rijks-
wacht en politie. Dit is des te opvallen-
der omdat in Nederland allochtone
politiemannen al langer deel uitmaken
van het politiekorps, iets wat in België
vooralsnog niet mogelijk is. Het LBR
staat trouwens ook heel huiverachtig
tegenover het invoeren van de identi-
teitskaart in Nederland "omdat rassen-
reIlen overal ter wereld begonnen bij
identiteitskontroles: identiteitskaarten ver-
schaffen alle politiediensten een ge-
droomde aanleiding om systematisch
een bepaalde bevolkingsgroep te intimi-

. deren."
Het LBR is het laatste jaar vooral

aktief op het vlak van de werkloosheid,
waar de toestand ronduit dramatisch is:
één allochtone jongere op twee heeft
geen job, Het LBR probeert dan ook
werk te maken van de diskriminerende
praktijken van vele uitzendburo's, die
maar al te gemakkelijk ingaan op de
vraag van bepaalde bedrijven om 'geen
zwarte' te sturen.

Paula D'Hondt heeft zich voor de
uitbouw van het 'Centrum voor Etni-
sche Gelijkheid' duidelijk laten inspire-
ren door gelijkaardige initiatieven in
onze buurlanden. In haar voorstel pleit
ze voor een centrum dat op nationaal
nivo uitgebouwd wordt, en dat zou
bestaan uit een beperkt aantal personen
met hoog moreel gezag. De noodzaak
voor de oprichting van dit centrum

vloer! impliciet voort uit de integratie-
ucdachte van het koninklijk kommissa-
;iaat. Hierbij is het verwerven van de

Belgische nationaliteit misschien wel een
hulp, maar zeker niet voldoende om de
integratie te verwezenlijken. Het Belg-
zijn brengt misschien wel een juridische
gelijkheid kwa rechten en plichten met
zich mee, maar lost de achterstelling op
het vlak van arbeid, onderwijs of huis-
vesting van migranten niet op.

Die achterstelling i~ vaak het gevolg
van diskriminatie op het gebied van
huidskleur, Deze diskriminatie kan ook
onbewust gebeuren. Vele werkgevers
staan immers huiverig tegenover het
aanwerven van migranten omdat ze
problemen vrezen met bepaalde van hun
kulturele waarden of gewoonten. Door
deze diskriminatie geraken de migranten
nog meer achtergesteld. Paula D'Hondt:
"Een 'Centrum voor Etnische Gelijk-
heid' kan deze diskriminatie opsporen en
aanklagen. Door te informeren en te
-cnsibiliseren: in scholen, in het vereni-
gingsleven. bij politie en overheidsdien-
..ten. Door diskriminatie en racisme bij
de ,\ ortel te proberen aanpakken en
\\ ij/igingen van de wetgeving te inspire-
ren. Van de wet op het racisme is het
geweten dat het in de praktijk een heel
mager beestje is, Hoewel het een beetje
oneerbiedig klinkt, moet dit centrum een
waakhond zijn die blaft én bijt."

Dat de wet op het racisme en de
xenofobie (de zogenaamde wet Mou-
reaux) dode letter blijft, blijkt nog maar
eens uit de cijfers van het ministerie van
Justitie. Tussen 1981 - het jaar waarin
de wet verscheen in het Belgisch staats-
blad - en 1989 werden 1.266 klachten
ingediend waarvan er 987 onmiddellijk
werden geseponeerd. In 43 gevallen
werd er vervolgd met slechts 14 veroor-
delingen. Deze wet wordt dan ook
algemeen als een lachertje beschouwd.

Naast Paula D'Hondt hebben ook
verenigingen zoals de Mouvement con-
trc Ie Racisme, l'Antisérnitisme et la
Xénophobie (MRAX) en het Anti-racis-
tisch Forum (ARF) al herhaaldelijk
gesteld dat de wet zo vlug mogelijk moet

aangepast worden. Zo zou ook diskrimi-
natie op basis van filosofische of reli-
gieuze overtuigingen strafbaar gemaakt
moeten worden, evenals racistische ver-
wensingen. Momenteel is de wet ook
enkel van toepassing in openbare plaat-
sen, terwijl smaad ook in privee-plaatsen
kan vervolgd worden. Een andere hin-
dernis is dat verenigingen alleen met
uitdrukkelijke instemming van het slacht-
offer klacht kunnen neerleggen. Ten-
slotte zijn er nog de tekortkomingen
door het ontbreken van vervolging bij
diskriminatie bij het huren van een
woning of bij het aanwerven van perso-
neel.

Deze laatste lakune was de hoofdoor-
zaak van het grote aantal niet-ontvan-
kelijk of ongegrondheid-verklaringen
van klachten. Senatoren van SP en
Agalev hebben nu wel een wetsvoorstel
klaar voor een uitbreiding van de wet op
het racisme, dat rekening houdt met deze
bezwaren en dat ook in een verzwaring
van de strafmaat voorziet. Zo zullen
verenigingen, die de racisme-bestrijding
in hun statuten hebben opgenomen, het
recht krijgen om klacht in te dienen, ook
als het slachtoffer uit angst voor intimi-
datie of publiciteit niet wenst mee te
waken. DI: vakbonden tenslotte, kun-
nen werkgevers vervolgen die iemand
weigeren aan IC nemen op basis van
afkomst of huidskleur.

Het oprichten van een 'Centrum voor
Etnische Gelijkheid' en het verstrengen
van de anti-racismewet zullen ongetwij-
feld niet volstaan om de opgang van
ekstreem-rechts te keren. Werk maken
van een nieuwe politieke kultuur, het
aanbieden van een sociaal maatschappij-
projekt en hervormingen in het onder-
wijs waarbij men de jongeren gaat
konfronteren met het funktioneren van
een demokratie, zijn op zijn minst even
belangrijk. Toch zijn beide initiatieven
een stap vooruit om het oprukkende
racisme in onze samenleving en in het
gros van politiek Vlaanderen - en dan
bedoelen we niet enkel het Blok - te
meten en te bestrijden.

Pieter Vandekerckhove

REPRESSIEVE VAAGHEID
Regeerakkoord - Na 24 november
\\ a~ politiek België het erover eens dat
tie burger opnieuw dichter bij de
politiek moest betrokken worden. Er
moest ook werk worden gemaakt van
l'en nieuwe politieke kultuur die de
..oeiale problemen ten gronde aan-
pakt. 'Het kontrakt met de burger' van
lorrnatcur Wathelet was daartoe een
eerste aanzet. De verwachtingen voor
het nieuw c regeerakkoord waren dan
ook hooggespannen. Bij het lezen van
het luik rond de migrantentematiek is
de teleurstelling des te groter.

Wat het migrantenbeleid betreft is
Denacne uiterst vaag: een eerste
uitgangspunt is 'de volledige naleving
van de Belgische wetgeving zowel
door migranten als door Belgen'. Op
zich zijn er weinig bezwaren tegen het
feit dat migranten en Belgen 'gelijke
plichten' krijgen. Alleen is men in het
regeerakkoord het luik rond de 'ge-
lijke rechten' vergeten. De migranten
moeten wel de Belgische wetten
naleven maar krijgen in ruil geen
politieke rechten - ze kunnen niet
gaan sternmen of zich verkiesbaar
..tellen. Zij moeten een arbeidskaart of
arbeidsvergunning hebben en kunnen
nog altijd niet aan de slag in de
openbare diensten, nochtans de groot-
ste werkgever van het land.

De aanpak van deze laatste disk ri-
mina tie is trouwens kenmerkend voor
de vaagheid van het regeerakkoord:
'bevordering van de betrokkenheid
van mensen uit migranten middens bij
de aktiviteiten van de overheid'. Geen
garantie voor het openstellen van de
open hare diensten voor migranten,
wel de verplichting om zich te schik-
ken naar de regels van onze demokra-
tie: 'inpassing volgens de demokrati-
sche beginselen van het gastland als
moderne Westerse Staat'. Maar in
onze demokratie zijn de migranten
niet 70 gelijk als de 'echte' Belgen. Ze
worden administratief gediskrimineerd:
zij hebben wel een visum nodig om
naar Frankrijk, Nederland of andere
Europese steden te reizen, ze worden
vaker gekontroleerd door de politie,
hebben vaak geen recht op het

Zaïre uit een andere hoek bekeken

Vrouw voert bevrijdingsstrijd
Indevaderlandse geschiedenislessen wordt steevast een hoofdstuk

gewijd aan het Belgische koloniale tijdperk. Altijd belicht men het
onafhankelijkheidsstreven en de daaropvolgende soevereiniteitsover-

dracht van 30 juni 1960. De zich in ijltempo opvolgende krisissen, met
Lumumba (1960) Kasavubu en Tsjombe (1964-'65) in de hoofdrol, en
de machtsgrepen van Joseph-Désiré Mobutu staan in elk handboek of
naslagwerk vermeld. Het verzet dat vanuit de basis gevoerd werd tegen
het bloedige westerse imperialisme, wordt echter vaak door de sluier van
de stilte omhuld. Ludo Martens vulde deze lakune op met zijn boek
'Abo, een vrouw in Kongo'.

Hcnoit Vcrhacgcn, professor aan de
universiteit van Kinshasa en Kisangani
..telt in een kommentaar - overgenomen
op de flap van het bock - dat het verhaal
van Léonic Abo. de tweede vrouw van
verzetsstrijder Pierre Mulele, "op een
prachtige manier de zorg om de psycho-
logische waarheid. de beschrijving van
het individuele gedrag en de nauw-
gezette weerga \'C van de sociale en
historische werkelijkheid" verenigt. Mede
daardoor 7111 "haar" boek "een plaats
krijgen in de geschiedenis van Zaïre en
van Afrika in het algemeen."

Telegram
'Abo. een vrouw in Kongo'. is geen

geschiedkundig werk in de traditionele
zin van het woord. Er is geen bronver-
melding tenzij op het einde van het boek
waar de volgende aanwijzing staat:
"Maandenlang schrijft Abo praktisch
niets meer in haar dagboek." Nochtans
wordt deze ontbrekende tijdsspanne in
het boek beschreven. De bijgevoegde
stambomen. 'verklarende woordenlijst,
kaarten en foto's geven dan weer wel een
wetenschappelijk karakter aan het werk.

Ook kwa stijl verschilt Ludo Martens'
werk van een geschiedenisboek. De
schrijver hanteert een narratieve stijl die
het boek ook als avonturenroman lees-
haar maakt en die het een zeker
dynamisch en poëtisch karakter ver-
leent. Het is wel jammer dat de lezer
ongeveer een derde van het boek moet
hebben doorworsteld vooraleer het echte
avontuur begint. Het ogenblik dat Pierre
Mulele - leider van de volksrevolutie
tegen het door het westen in het zadel
gehouden regime - Léonie Abo als
echtgenote voor zich opeist. luidt een
helse tocht in langsheen de dorpen en in
het oerwoud.

Het werk i~ onderverdeeld in 16
hoofdstukken en een epiloog die telkens
een bepaalde periode uit het leven van
l.èonic Abo beschrijven. Elk hoofdstuk
wordt vooraf kort samengevat in tele-
gramstijl. Vaak zijn er echter belangrijke
gebeurtenissen die niet in die samenvat-
ting te vinden zijn. De telegramstijl komt
soms eveneens voor in de tekst zelf.
Bepaalde episodes worden op een drafje
beschreven, hoewel ze meer aandacht
verdiend konden hebben. De aanvallen
van het leger op de partizanen worden

vaak zonder meer kurkdroog verwoord.
De overgang tussen het leven in het
kamp en een aanval van het leger is
veelal even bruusk als de aanvallen zelf.
Toch verbaast het dat die gebeurtenissen
vnj sec. in een objektief-afstandelijke stijl
worden weergegeven.

Dit i~ wellicht voornamelijk de optie
van Ludo Martens geweest. Het boek
verhaalt de bevrijdingsstrijd vanuit de
ogen van een vrouw. Door die biezon-
dcre, unieke invalshoek worden een
aantal temara aangesneden die een ander
beeld geven van de Afrikaanse kultuur
en tradities. Het bewustwordingsproces
van een jonge Afrikaanse vrouw loopt
als een rode draad doorheen het boek.

Internaat
De eerste hoofdstukken vertellen over

de jeugdjaren van Abo, een periode die
vooral door bijgeloof en fetisjisme wordt
gekenmerkt. Verhalen over de duivel.
toverdrank en geesten zijn legio. Op de
lagere school. een internaat in Totshi.
wordt Abo voor het eerst gekonfron-
tccrd met de Blanken, hun godsdienst en
het zware werk in de steengroeve. België
wordt voorgesteld als het paradijs.
Daarna volgt Abo een opleiding voor
hulpvroedvrouw en kinderverzorgster.
Op dertienjarige leeftijd doet ze haar
eersic bevalling. Ze wordt al vroeg met
de dood gckonfronteerd, Via het getuige-
ni~ van Abo krijgen we ook een beeld
van de traditie van de uithuwelijking.
Op veertienjarige leeftijd wordt ze aan
een tirannieke man verbonden. Mede
door de puriteinse opvoeding in het
internaat. waar alles wat met de man te

maken had als verderfelijk werd om-
schreven. beleeft ze een afschuwelijke
hu« clijksnacht.

In 1963. Abo is dan rs: wordt ;ze
voorgesteld aan Pierrc Mulclc, die haar
nodig heeft om de maquisards - degenen
dil' de gewapende opstand voeren - te
vcrzorgen. Aanvankelijk houdt ze zich
afzijdig omdat ze niet veel hegrijpt van
politiek. Door middel van politieke
les ..en. die door Mulelc en zijn aanhan-
ger~ gegeven worden. verneemt Abo
beetje bij beetje de bedoelingen van het
vcrzet. De Blanken blijken toch niet zo
goed te zijn als men haar in de school
had verteld. Die politieke lessen worden
()\ er het ganse boek verspreid en nemen,
naarmate Abo er meer van begrijpt. een
steeds gewichtiger plaats in. Niet alleen
het westerse kolonialisme wordt op de
korrel genomen. ook het onderliggende
kapitalisme en imperialisme worden
/waar aangevallen.

Dit belet niet dat 'Abo, een vrouw uit
Kongo' geen politiek pamflet kan wor-
den genoemd. Een aantal aspektcn zoals
de band met de revolutie in China en
Cuba worden wel aangeraakt. maar niet
vcrder uitgediept. Een bredere histori-
schc situering ontbreekt nagenoeg volle-
dig. wat het werk soms moeilijk om
volgen maakt. Hoewel het boek in de
eerste plaats een getuigenis wil zijn van
een eenvoudig meisje dat toevallig aan
de /ijdc van een verzetsleider komt te
..taan. had de auteur meer background
kunnen geven. Daarom moet 'Abo'
veeleer worden gezien als een aanvulling
'all dl' officiële geschiedschrijving. Een
vcrhuul van honger. miserie. spanningen,
vluchten, dood en vcrderf. Een moedig
'IriJdell voor rcchtx aardigheid en vrij-
hcid.

Patriek Staudt

l.udo stancns. 'A I}(J. ('('11 l'rOIlIl' in
}.·ollgo: Epo. 1991. loJO hl:: .. 585/1'.
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(Foto Dieter Telemans)

(Foto Karel De Weerdt)

Wij zeggen
wat wij denken

(Foto Karel De Weerdt)

Hand in
hand
.... vervolg van p.l

Kommissaris voor het migrantenbeleid
Paula D'Hondt, is nog zo'n staaltje van
gebrek aan profilering. Het kon het
entoesiasme van Paula D'Hondt zelf in
elk geval niet temperen. De kersverse
eredoktor van de RU Gent was zondag
duidelijk blij en opgelucht over het feit
"dat zoiets in het Vlaanderen van
vandaag nog kan. Dat honderdduizend
mensen, zoveel jonge mensen vooral.
opkomen voor verdraagzaamheid tegen-
over migranten",

Werd er over de voorstellen van Paula
D'Hondt met geen woord gerept, dan
oordeelden de organizatoren kennelijk
dat het politiek wel veilig was om
uitvoerig te citeren uit de kerstbood-
schap van koning Boudewijn. Het
hoofdstuk dat de koning toen wijdde aan
het dreigende racisme werd integraal
opgenomen in de slottoespraak.

Het is dan ook geen wonder dat er.
naast Paula D'Hondt, ook heel wat
andere politici acte de présence gaven op
de manifestatie. Zoals dat past in het
'nieuwe stijl' regeren hadden zij voor de
gelegenheid de kloof met de burger
gedicht en stapten als burger onder de
burgers op. De Antwerpse burgemeester
Bob Cools kon het niet laten om
duidelijk in het zicht te lopen. Zijn
mening over arrogante Marokkaanse
jongeren die schuldig zijn voor de
doorbraak van het Blok in zijn thuisha-
ven. liet hij voor de gelegenheid achter-
wege.

Luurcue. Onckelinckx, minister van
Volksgezondheid. Leefmilieu en Sociale
Integratie en door de krant 'de Morgen'
pas nog gebombardeerd tot 'minister van
24 november'. voelde zich duidelijk iets
meer op haar gemak tussen het gewone
volk. En al even gewoontjes was Phi-
lippe Busquin !Oen die zich doorheen de
massa wurmde om zo dicht mogelijk bij
het podium te geraken tijdens de optre-
dens. Twee body-guards wrongen zich al
even onopvallend achter de ekscellentie.
aan. Naar een kloof kon je op dat
moment alleen nog verlangen.

Gemoedelijk
Opvallende afwezigen waren de stu-

denten. Ongetwijfeld stapten er velen in
de betoging mee op, maar als groep"
waren ze onbestaande. Ook in Leuven
was er van mobilisatie via de gewone
kringkanalen weinig sprake. Alleen Poli-
tika en Katcchetika lieten weten dat ze
als kring naar Brussel zouden trekken. In
een jaar waarin sommige kringen erop
aandringen dat Kringraad in haar huis-
reglement zou afzien van elk politiek
engagement, lijkt het erop dat de studen-
tenbeweging haar funktie als kritische en
aktieve sociale beweging verliest en geen
voortrekkersrol meer wil spelen in de
grote maatschappelijke debatten van
onze tijd. Het is ooit anders geweest,

Wat wel herinneringen opriep aan de
'goeie ouwe tijd' was de sfeer van de
betoging, Velen trokken zingend en
dansend. verkleed of met geverfd gezicht
door de straten van de hoofdstad. Bij de
ontbinding slaagden sommige perfor-
mers er zelfs in om een Torhout-
Werchter-sfeertje te kreëren, De meeste
manifestanten zochten echter al gauw
warmere oorden op, Het einde van een
sfeervolle, gemoedelijke en incidentloze
namiddag in Brussel. Incidenten werden
er wel gemeld vanuit Luik, waar leden
van de ekstreern-rechtse stoottroep TAs-
sault' betogers met spuitbussen te lijf
gingen, Drie mensen moesten voor
verzorging in het ziekenhuis opgenomen
worden.

Tot slot verklaarden de organizatoren
hij de ontbinding nog dat de manifestatie
niet als eindpunt mag worden gezien. De
grootste betoging sinds de rakettenbeto-
gingen van de jaren tachtig is meteen het
startsignaal van de karnpagne 'Hand in
Hand '94', De handschoen is opgeno-
men, ze moet ekstreern-rechts, bij de
volgende gemeenteraads- en Europese
verkiezingen in 1994, knook-out slaan.

Stef Wauters
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Hommage aan stripmonument Kresse

"Zo'n plaatje, dat is toch
niet moeilijk?"

TEKSTSTRIPS
wereld gepubliceerd (zij het soms na
het toevoegen van tekstballonnen). in
België bijvoorbeeld door H{'{ Laatste
Nieuws en Le Soir.

Volgens Hans Matla is de enorme
populariteit in Nederland van deze
stripvorm misschien wel te verklaren
doordat de Nederlander meer leest
dan de gemiddelde Europeaan. "Met
7O'n ballonstrip ben je op enkele
sckouden klaar. maar aan zo'n brok
tekst heb je tenminste iets te lezen, en
een auteur kan er ook veel meer in
kwijt dan een paar dialogen." Verder
speelt traditie een grote rol. waarbij
reed, van vóór WO 11 de toon gezet
werd door Toonder. Niet alleen i, zijn
'Heer Bommel' de meest gelezen
cdcrlandse strip, maar bovendien i,

Toonder zelf de suksesrijkste Neder-
landsc auteur. ondermeer dankzij de
literaire kwaliteiten van Bommel. Die
strip werd en wordt dagelijks door 2
miljoen Nederlanders gelezen. "Als
geniale tekenaar, als een Jijé, René
Follet of Paul Cuvelier bij het grote
publiek nauwelijks bekend zijn. is dat
uitsluitend omdat ze hun kwaliteiten
teveel verspreid hebben. AI die be-
kende Nederlandse klassiekers daar-
entegen hebben zich konsekwent. met
veel discipline toegelegd op slechts
één hoofdfiguur, soms tientallen jaren
lang." besluit Matla. Het fameuze
reekseffekt kortom.

h:n hdangrtjt.. deel I an de klassicke
'vcdcrland ...: ..tripprodukuc werd ge-
publicccrd In de vorm van (011-
dernek ..t-trip ..: ..trip .. met een blok
te~ ..t onder een ..tronk plaatjes, waar-
bij de icks; en de tekeningen dus
volledig gescheiden zijn. Deze tekst-
..trip, 1ijn geen Nederlands bedenksel

Hergè gebruikte ze nog voor 'Totor'
( 1926). de voorloper van 'Kuifje'. en
ook in de 19de eeUII treft men ze al
veel. uldig aan maar tot in het begin
1,1Il de jaren '60 waren re d~ karakte-
ristickc publikatievorm van al het
belangrijke Nederlandse stripwerk.
'Lom Poe..' ( loonden. 'Piloot Storm'
ti leuk Sprcnger), 'Kapitein Rob'
t 1'1l'l':1 Kuhn). 'rrtl d.: Noormun'
IKll·'''l·).

Hm endren \\ crdcn die I crbalen
ti, I,'I de kranten "IIJ.. I1llgeen .. uitgcgc-
ven In (al even t:>pi..chc) ..lecht
getll uktc oh/u/lg-boeJ..jl·'. ter grootte
I all een ..troo], Uil de krant. De grote
populurucu van de striphelden en de
lagl' prtj' I a n dc bockjes zorgden I oor
cnonnc oplagen, en I crk la ren \I el-
licht dat re de konkurrentie van de
prille markt I un de kleurenalbums
problccmloo-. aankonden. Van 'Eric
dl' Noorman' werden rond 1954 zo'n
7:'i.OOO ck ..cmplarcn per kwartaal
vcrkocht. Fn h(lCIH:1 hel koncept van
de lek ..tvtrip builen Nederland na u-
wclijk-, gebruikt werd, kende het daar
toch I cd ..UJ....l·.. en \\ crd het in heel de

li..che tekeningen. In lekere /in was dil
de 101 I un de roem. \I ant dankzij het
-uk-c .. van de rcck-, begon Kre ..,c te veel
hooi op lijn vork te nemen ("Bij
periode .. \\ crktc hij tot 20 uur per dag."
divit Matla ), raakte overwerkt en ver-
loor ten ..louc de intere ....c in Eric. waar
hij in '64 dan maar een punt achter
/cuc.

OP 12 maart overleed op 70-jarige leeftijd de Nederlandse
striptekenaar Hans G. Kresse. Samen met Marten Toonder
heeft hij in grote mate het gezicht van de Nederlandse strip mee

bepaald, een rol vergelijkbaar met die van Vandersteen en Sleen in
Vlaanderen. Is Toonder bekend voor zijn humoristische, karikaturale
dierenstrips met sociale ondertoon ('Panda', 'Tom Poes', 'Koning
Hollewijn'), dan ging de interesse van Kresse hoofdzakelijk uit naar
realistische verhalen, met 'Eric de Noorman', 'Vidocq' en 'de
Indianen-Reeks' als belangrijkste eksponenten. Voor heel wat striplezers
hoort Kresse thuis in de galerij van de grootmeesters van de realistische
strip: Alex Raymond, Hal Foster, Milton Caniff, Jijé, Jean Giraud ... Het
pleit dan ook niet voor de stripkultuur in ons land dat Kresses overlijden
zo goed als ongemerkt is kunnen voorbijgaan,

Zuur
"Een I an de 1\\urtstc bladzijden in de

ge-chicdcni .. der mensheid i.. wel de
bijna kornplctc uitroeiing van hel In-
diaalbe ra, door de blanken. De geschic-
dcni .. der Indranen "cr een van vernicu-
.gIng en dood. onrecht en I crdrukking.
Vleel dan drie eeuwen heeft de Indiaan
ge-treden I oor het behoud I an lijn
rechten. TCI ergect' .,". Dil i, geen stukje
recensie van 'Danccs with Wolves',
maar een uiltrek ..el Uil het voorwoord
dal Krev-c in 194ó schreef bij lijn boek
'Dl' gouden dolk'. over het leven van de
'\oordamerikaaIN: Indianen. In die lijd
\Ia .. de publieke opinie niet op de hoogte
I an, laat staan gemteresseerdjn, de ware
toedracht van de Indiaanse Holokaust,
lndiancn \I erden beschouwd als bar-
banr-e \I ildcn, die moordend en plunde-
rend de blanke pionier, het leven zuur
maakten.

In 1977 I cnclde Kresse aan Strip-
schrift: "Ik vcrfoei alle religies die ervan

die Sl=toestandcn lagen Kresse echter
niet. en hij dropte Eric een I iking in
het Oude Rome. Langzamerhand begint
K re ..'l' /ich heter IC dokumenteren en
wordt de strip steeds historischer en
cksaktcr, een laatvtc slippertje met Attila
de Hun .niet te na gcsproken. Kressc
prc-jccn hel lelfs Erics middeleeuwse
burcht te laten atbranden en zonder
vcrpinken 1\ eer op te bouwen als
palis ...udcvestiging Uil de óde eeuw.

Krcssc liet I:.ric met de jaren ook
g':lloon vcrouderen. lelf, vandaag nog
I celeer uil/onderlijk in een stripverhaal,
en lijn loon Erw in bereikte de leeftijd
waarop hij met lijn vader op avontuur
kon gaan. want Kresse wilde 7ijn strip-
figuren zo levendig mogelijk maken: "Je
rnoct niet iemand nobeler of sterker

Hans George K ressc ( 3/12/1921)
wu .. een wlf-made 111(/11. Hoewel hij van
J..lein\af aan alsmaar aan het tekenen.
I"..,. heeft hij nooit een specifieke
opleiding gevolgd. En an uitgaande dal
je niets kunt tekenen als je niet weet hoc
het 1\ crkt. oefende hij op eigen houtje de
rncn-clijke anatomie in met behulp van
een naslagwerk (onder hetzelfde molto
leerde hij later ook paardrijden en
boogschieten ).

Tijden, de laatste oorlogsjaren (vanaf
'44) en de moeilijke periode daarna
moe.....l KrL....\C in de eerste plaat, overle-
I en. en daarom ging hij werken voor
Toonder, die toen al 6 jaar' een eigen
"lrir- en tekenfilmstudio runde. Volgen,
I Ianv Matla, Kres ...c-kcnner bij uilstek en
bekend zoniet berucht - door de
publikatie van zijn stripkatalogus (de
Matla'). i, dat een beslissend moment
geweest voor Kresses karrière. Kressc i,
immers altijd blijven volhouden dat hij
licfsr gewoon boeken 70U schrijven.
Veeleer dan in het tekenen of illustreren
van verhalen lag zijn roeping in het
I ortellen van die verhalen.

Op 6 juni 1946 verscheen in de
Vlaamse krant Het Laatste Nieuws de
eerste strook van 'Eric de Noorman',
Kresscs bekendste reeks. Doordat deze
tekststrip (zic kader) al snel veel sukses
kende en hem blijkbaar voldoende de
kan, biJOU zijn verhalen IC vertellen. is
KrL'S.\Cze blijven voortzetten. ruim 20
jaar lang. In die tijd groeide de figuur van
Eric de Noorman, mede dankzij de
voorpublikatie in de kranten. uil lot een
begrip en ging ze behoren tot de
Nederlandse kultuur. Tot op vandaag de
dag kennen miljoenen Nederlander,
Eric de Noorman - ook al weten ze niet
dat die getekend werd door K rosse . nel
loal, iederecn in Vlaandcren Jommeke
cn Su,J..e & Wi,J..e kcnt.

(MK)

II achten op het tiende deel van de reeks.
Verloren moeite nu. helaas: deel tien is
,Iechb tot in de helft geraakt.

Niet alleen hel projekt op zich. maar
ook Kresses aanpak is ongewoon en
vernieuw end. Hij vertelt zijn verhaal aan
de hand van één Indianenfamilie. die hij
I an generatic tol generatie wil blijven
volgen. De familie behoort tot de
Faraoris. een Apachenstam. omdat deze
tot de eerste volkeren behoorden die met
de Spanjaarden te maken kregen en zich
oo], 101 hci Taatst tegen de blanke
overheersing bleven verzeilen. Door
bovendien de Indianen de hoofdrol te
geven. speelde Kresse in op de identifika-
tic door de lezer, die aldus meer· empatie
voelt voor hel onrecht tegenover de
Indianen.

Hij hel doornemen van de 'Indianen-
Reek,' valt het op dat Kresses stijl.
ondank, 30 jaar rnétier, voortdurend
blijft evolueren, ten goede overigens. Het
inkleuren doel hij met warme. natuurlijk
linten, \1 al resulteert in een nogal aparte
sfeer. Alleen jammer dat de stijve,
artificiële leltering verschrikkelijk vloekt
meI dil' sfcer. Tel bij dil alles nog de

kun-tenaarsoog plezier.
"Kressc wav een heel gesloten men s,

en allergisch voor publiciteit, Hij hield
niet van andere mensen. '1 was een
een/nut. Hij had een muur om zich heen
gebouwd, maar als je erin slaagde om
daardoor Ie dringen. maakte je kennis
mei een fijne causeur. een fantastisch
man. geweldig belezen bovendien." ge-
luigl Matla. "In zeker 7in was hij ook
paranoïde. zoals Paul Cuvclier, gewoon
omdat hij niet lastig gevallen wilde
worden met idiote vragen. Niemand
vindt dat leuk. behalve van die vricnde-
lijkc mensen uls Vandersteen. Slecn of
Hergé. Die gaan dan rustig zitten en
beuruwoorden voor de duizendste keer
dezelfde vraag. Hij begreep ook al die
drukte niet die mensen om zijn werk
maakten: dat was toch iets dat je op
cen-t 1\ ce-drie doel'! Zo'n plaatje. dat is
toch niet moeilijk'! Dat doe je om geld te
verdienen.'

In 1979 verscheen van Kresse het
album 'Satanseiland', een bevreemdend
verhaal over de belevenissen van Alain
d'Arcy, vol magische en esot_erischl~'
IOl·"anden. Dit pareltjc is ongetwijfeld

maken dan andere mensen; je moet het
melN!lijk houden. Ik geloof dal hel veel
dieper bijt, als je gewone mensen neer-
Il·l. met hun hebbelijkheden. hun ge-
brckkigheden en hun kwetsbaarheden.
En ab je die dan van dc ene narigheid in
de an(kre brcngl maar op een rcële
Illanier. ccn manier die l'Oor iedereen
aJ..~eptabcl i" en \laaflan men 7Cgt: "Ja.
I crdomd, dit kan gebeuren" . bijl hel
\ eel diepcr al, cr wal gebeurt, dan
\\anneer jc cen lent loals Prin, Valianl
IllCl een onmefll innclijJ../waard UilrUSI.
Dal \I ,.., een kolossale fOUl van Harold
r·mtl'r.··

00J.. gratï ..ch kende Eric ecn opmer-
J..elijkl· evolulie, want Kresse ontwik-
J..c1de 7ich ,nel lOt ccn 7eer knap
lekenaar. Van dl' tckcnpen schakelde hij
0\ cr op hel penseel. waardoor zijn
Il'kelNijl een fundamentele wijziging
onderging: I'an het wal slugge. oorspron-
J..elijk akademisme naar ecn ,oepel.
til nami,ch reali,me.
. In de twecde helft van dc jaren '50

!..t·nde Eric de N(Xlrman 7ijn hoogtepunt.
Lalcr kwam cr een terugval. meI som,
Inkon,ekwentc I erhalen en 7eer ~chema-

uitgaan dal de mens het summum van de
..chepping i~. dal de mens kan beschik-
ken 0\ er al hel andere leven. hetzij de
flora. hel7ij de fauna van deze planeet."
Hel 7al dus gcen~7in~ verba7en dat deze
Illan gefascineerd \~a, door de Indianen
I an dl' Nl)ordamerikaan~c vlakten. die
In I(Hak harmonic leefden met hun
Moeder. de Aarde. Volgen, Matla \\'a,
K rc"e trouwen.. een lan de meest
I ooraalNaandc Indianenkenncr~ van
dol' planel't. Niel alleen be7at hij een
paar duÎlend bocken mer hel onder-
\I l'rp. hij had 7e ook allemaal gele7cn.
\\al 7ich vertaalde in een ongelooflijke.
cncykillpedi~ehe kennis.

Het i, typcrend voor de eigcnzinnige
K rc"c dat hij hCl rced, in 1948 in
I cr~chillendl' I'erhalen opnam voor de
Indianen. Maar ecn oplalling die in-
drui,t tegen dl' algemenc opinie is
uileraard nooit populair. 70dal hij er zich
nooit lolledig hedt kunnen in uitleven.
Mcde door de Indianenopstand in
Woundcd Knee ('72). is de kijJ.. van de
1\ ereld op het probleem inmiddels dras-
ti,eh Icranderd. Uitgcvcrij Ca,terman
bood K re,~e dl' gelegenheid om een
I crhalencyklu, Ie starten over de einde-
10/c lijdensweg van de Noordameri-
kaan,e Indiaan: de 70genaamde 'India-
nen- Reeb '. K rcs,c had mCl de7c serie de
bedoeling in een ,oort gedramatiseerde
dokuillenlairc hel hele I crloop van de
göchiedcni, van de kontakten tussen
Indiancn cn blanken te I ertellen. vanaf
dl' alkrl'CNC I erJ..cnningslOchten van de
Spanjaardl'n in Noord-Amerika tot en
met de uiteindelijke nederlaag en de
definitiC\ c ondef\\ crping van dc laat~le
re,tcn I an hel Indiaanse I olk. Eenuitersl
ambilieus projekl: Kre"e dacht het uitte
\\ erkcn In lienÛlllen album,. Maar hoc-
\Iel Matla bcweert dat Kres~e de voor-
bijc jaren nog clen ijverig en intensief
\\ erktl' al .. I roeger. 7ij hct aan I'crschil-
lende projekten, \I a~ hel al ruim tien jaar

Atlantisch
!-nc de :'IJoorman " een ,choohoor-

IlCcld I an l'en lraditioncle "lriphcld.
Dapper cn 011\ er,aagd. pienler en I in-
dingrijJ... Ix'\Chennl'r I an \\edu\l en en
1\ e/cn. 1\ rcJ..cr I'an onrechl en heNcller
lal1 lk "rdl·. l'el1 ,loere 'l\ol11urier met
l'l'l1 !!olldl'l1 hall Omdat er voor een
n"lcl07c I iking bij de eigen haard
natuurlijk niet veelte belevcn valt. wordt
hij rcgelmatig overvallen door een on-
\leerstaanbarc reisdrift en trekt hij hel
lecgal uit. waarop hij tal van eksolischc
plekken aandoet en 1'/1 passallf hel
Kwaad ~trijdt.

Doorheen 'Eric' kan men ook ui"te-
kend KfL'S~'!'. cvolutie volgen. Op aan-
dringen van Toonder was de reeks in hel
bcgin gl.'SilUeerd in het rijk Atlanti,. AI

Kre"c~ besle kleurenslrip. maar het
publick volgde niet. zodal hCl album in
de opruiming belandde. In 'Satan,-
eiland' lillen ook verwijzingcn naar dl'
}':lI!Jha/a (getallen magie). een pseudo-
wctcn,chap waarmee Kresse 7ich inlen-
,ief oc7ighield. "Een intelligent man ab
Krc ....l· wa .. ,tl'cds op lOek naar de 7in
I an hCl lel en." denkt Matla. "en de
logiJ..a achtl'r de dingen. Vandaar. Achl i,
hel gelal I an dc dood. en hij i~ op een
'achl-dag' ge,torl·cn. Jc kan daar natuur-
lijJ.. om lachl'n, maM hel i, loch maar
I rl·l·md."

elenwichlige. plausibele scenario's en
men bekoml Krc"es misschien wel beste
rl'ek,.

Een J..onslantt· in de karrière I'an
Krc"c i.. wel dat hij voortdurend met
iedereen overhoop lag, ook met Matla:
"Omdal hij altijd de h(Xlgste kwaliteit
na,lrccl'de, wa~ het nooit goed. Er wa,
allijd \\el ict, niet naar 7ijn 1in. Aeh,
dachl je dan. 't i.. een kunstenaar. hè?"
Kre"l' ei~te I'an 7ich7elf. en van alle
andercn het allerbe~le. Hij \Ia, nooil
te\'rcden owr lijn medewerkcr,. maar
ook niel ol'er lieh7c1f. of owr lijn
I roU\l. 7ijn kindcren ... Het enige waar-
loor hij \I arm kon lopen waren mopie
I rouwen cn paarden - de schoonheid
I an dl' naluur dus. daarin had 7ijn

Michel Kempeneer ..
.\11'/ dallk (/(//1 l1e/ Be/gigh CellfrUIII 1'001'

//('/ H"ddl'l'rh(/(//.
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ZOEKERTJES
• Wie heeft maandag 16 03 rond 23.00 u
rnqn mapje gevonden op de weg van C.
Meunlerstraat naar PlUS X? Jnhoud: kursus
Frans pennezak Erlk De Win. Waversebaan
220. 135 Heverlee. ~ 22.22.24. Beloning I
• Kotkat gezocht I Wie heeft een nest kleine
poesjes en zoekt nog Iemand om voor ééntje
te zorgen? (LleJst geen katertje). ~ 29.24.74.
• Peer nu loop Ik godv ... na rnun appeltaak
helemaal naar de Veto. om tot de konklusie te
komen dat Ik zélfs na rnun dagelijkse sinaas-
appeldrankje geen mspiraue heb. Porcarruse-
na IIBIiJJde dag plukken. dat doen Ik en kneep
ook Ub. naca
• He mersje. met de diepblauwe ogen allaat
Ik het niet blijken. ge intrigeert me evenzeer.
en niet alleen op vnjoaq, Herinner het Afro-
applaus? Speel Je miJ JOuw kotadres eens
door vla Veerie. Schapenstraat 117?
• In der Beschranktheit zelgt sich der Mels-
ter d7 -d6. Het Universele DUistere Patasyn-
:1roo""
• W,e venest m'l van rnqn 2 kaarten voor het
ipueoen lar Toon Hermans? 31 maart.
Stadsscnouwnurp 2e riJ amftteater 500fr t
,luk Be Mar,: s avonds ~ 46 23 54

o MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-
l menten, optredens
~ en fuiven
~

LU) - VIDEOPROJEKTOR: 1.900 FR

tel. 016/201.301

bvba

• AI uw typwerk (tabellen. formules. Griekse
en wiskundige karakters). Jaren ervaring.
~ Ot 1 43.28.56. (vóór 18u.)
• Eupnnt bvba alle tikwerk: desktop. scan-
nen. uitprinten van teksten. figuren Uit quattro
lotus WIJ zetten ook muziek I Hertogstraat
110. ~ 22.9749.
• Wie heeft op dinsdagavond of woensdag-
morgen een gekleurd sjaaltje gevonden op
het trajekt van de F. untstr tot de M
Theresrastr ? Het IS een sjaaltje dat Elke
dierbaar IS en Je kan het bezorgen aan Hilde
Ingels M. Theresiasir 57
• Else kncerue. giJ ZIJt ontelbaar keer liever
dar) miJ en Ik heb het eerst In Veto gezet I Uw
knuffelbeertje
• BOK I Op JOuwtoren D8-E8 zou Ik het liefst
met A4-A5 repliceren. Muchas graclas. (BB).
• 2 gitaarmInnende zielen zun op zoek naar ...
Jawel een gitaar. GOOI ze binnen biJ Annick.
Groot Begijnhof 56-2 of Lutgard, Kerkstr. 8.
• Help. op wo 4 03 '92 In Albatros [Bios-Tü]
portefeuille verloren Terug te bezorgen aan
Joke Flour. H. Consciencesir. 4.
• Sorry I Jantje.
• Nuchtere Jongeman zoekt het minder nuch-
tere meisje om tussen Boule en peda toch
maar die :elfhulpgroep voor seksueel gefrus-
treerde studenten op te richten. Remember. I
was born In September I Tot Veto ...
• Groetjes aan toffe 1e uc'er Geschied. die op
wo 18 3 eveneens op zoek was naar tele-
tooncel Worder die wachttijden opnieuw
minder saa. wo 19 30u Hooverplem? Ger-
Illaantw

• Architekt loekt sChrIJfgrage rarcrutektoun
studente Postbus 3001 Heverlee 1
• Perfekte nOl", sarnenvaumqen en eksa-
menvragen van 1e kan HIR? Kurt. Parkstr.
5B 11. ~ 29.19.67.
• Ria likt al JOuw sernmanewerqes en tesis-
sen aan 60fr blad. ~ 81.82.22.
• Gezocht nieuw lief. om 2 maand oud lief te
-ervanqen Vereiste' graag zingen en nachte-
'Ik gezang bewonderen. Vreemde nanonah-
lP I geer oezwaar. Pascal. Tiensesir. 25.

20.00 u TEATER 'Als ik de Lotto Win' door het Echt Antwaarps Theater, in
Auditorium MInnepoort.

21.00 u FILM Boqdanovich's 'The Last Picture Show'. Belevenissen van twee
Jongeren. Sonny en Duane, in Stuc. toeg. 100 130, org. Stuc.

21.00 u VERGADERING 'Milieu Raad : studenten werken aan het milieu in
Stuc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

20.00 u LEZING 'Geloof en Politiek met Helmut Schmidt van UCL, In Jan
Stasstraat 2. org. UP.

20.00 u LEZING 'Racisme In de vroeger Oostbloklanden' door Frank
Schlomer, In Oratonenhot org. Masereelfonds.

20.00 u LEZING 'Man- of vrouwbeleving en seksualiteit in een nieuwe
kultuurlase , In Oratonënhot org. Orenda.

20.00 u KONCERT Bachkantates. in Lemmensinstituut. org. ternrnensmsn-
tuut.

20.00 u KONCERT De Frivole Framboos, in Stadsschouwburg.
20.00 u VORMINGSCYCLUS over zuidelijk Afrika, maart '92: de balans van

Iwee laar:.. onafhankelijk Namibië. In Stuc. org. Stichting De Nieuwe
Wereld.

20 15 u VIDEO Blaubart' van Pma Bausch, In MSI 00.28, toeg. gratis. org.
Kulturele Studies.

2030 u KONCERT Interlak BIgband : Dixieland. swingende Bigband uit de
oude doos en bewerkingen van Jazz standards, in Arenbergkasteel
Heverlee. toeg. 150 200. org. KultuurkommissIe van de KU Leuven en
Interlak BIgband vzw.

20.30 u TEATER Torquato Tasso van Paul Peyskens. tn Stuc. toeg. 220 300.
org. Stuc

Horizontaal I Perzische geheime politie - Maandblad 2 Waar-
-chu« door geroep 3 Zoogmoeder - Brits nobelprijswinnaar
letterkunde 4 Adept van een bepaalde politieke ideologie - Meer dan
genoeg :; Meisjesnaam - Reusachtige figuur 6 Kras - Boom
7 \art~hi,~chop Fecaliën R Muze met de lier - 575 meter
l) Tegengif 10 Vruchtbare plaats - Stad in Japan.

Vertikaal I Vroegere naam van Thailand - Oude Egyptische
k\lning 2 Frans regisseur en pionier van de nouvelle vague -
Voor/ctscl J Familielid - Stadsgracht - Kunstwerk 4 Stad in de buurt
\ an de vuurtoren van Pharos 5 Kunstmest - Flink 6 Aantal
aaneengeregen voorwerpen - Duitse keizer 7 Onbewogen 8 Euro-
peaan Dierenverblijf - Muzieknoot 9 Pers. vnw. - Hijswerktuig
10 Boten Stamloze moeraspalm.

rnun leeftiJd. Indien niet ernstig Zich onthou-
den graag met pasfoto I

• Cercasi lennce per Ie mie ulnrne lettere.
Vla della Parsunorua 25 Tazza dl caffe
garantlta JilCOpO.
• Suzanne, bedankt dat Je samen met m" de
t' erproouktte regelt. Gort lal onze scheve
weg In eer rechte lqn kronkelen Mlcnelle

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng -=--.~
Boeken, tijdschriften, ~
cursussen, thesissen,... ~~
Gespecialiseerd in ~

wetenschappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54

3020 Herent

• Klio-Eoos-mlnlvoetbal op den Bruul paarse
nandschoenen verloren Verdrietige eigenaar
.s In~e. Schmnrnakerssfr. 18. Bedankt'
• Nadrne, Jeg elskor deg I Wat? Jeg, elskor
,jeg''l
• Typen van testssen. verslagen. briefwisse-
ling. Chns Rosseiie, ~ 20.70.77.
• Tante Van Gnjzel zegt: pipt, kaka. leve de
kletswqven van de WaarheidsvIlla I
• Op do-avond 12 3 verloor Ik tso het Hoge-
schoolplein en miJn kot een Sjaaltje (knalgeel,
met kleunqe bloemen). Vinder kan rekenen op
leuke betomnç. Annelies OW, Shnsstr. 9.
• KOPOP. Vlaamse met-kommèreiele rock-
groep geeft promotieoptreden, eigen reper-
toue gedurende meer dan een uur, echte
rock-ambiance verzekerd. ~ 23.12.11.
• 2366623, Ik ben nog altijd aan het zoeken,
Ik heb rnun vitaal' lichaamsdeel nog steeds
niet teruggevonden. Leef Ik nog wel? X.
• Tamboerijn met handleiding gevraagd.
Pro.te.ko. Bnttie B, Gr. B. 35, 3000 Leuven.
• Preter Coutereelsncbtmç vzw, homo- en
lesbïennecentr., TIensevest 58, ~ 23.63.27.
Klub' elke dag vanaf 21 u. Elke dinsdag: grote
luifl Jongerenkafee (16-30), woensdag: vanaf
21 u. Rek.Nr. 185-5350283-59.

• Gevonden' Zilveren ketting met hangertje.
verloren In de Begijnhofkerk na het Pan-Pan-
optreden. Het wacht op de eigenares biJHilde
op de Jan Stasstr. 2.
• MariJke Regenboog. Schapenstr. 37 1.67:
Ik WILgraat korresponderen met-jongens van -

~ KAFEETEORIEEN ~

...

• Beste sIgnaalscheidende BurgIe, laat miJ
empirisch vaststellen dat je Veto leest en
plaats volgende week een z.oekertje. Je
iremçenote.
• Gezocht: Video-opname Uitzending Zeker
Weten 25 2 (met Manu xeuse, patiënten-
beqelerdmq], Bel' ~ 23.03.50. (KarIn of llse].
• Abulaüa, middeleeuws kabbalist, tovert uw
rnanuscnpten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen In ekstase brengen. Abulafta:
tekstverwerkmq-Iaserpnnts. Tlensestr. 177.
~ 29.22.77. 10.00'-12.00 u.14.oo-16.00 U.

Zoekertjes zonder kommercieeloogmerk (gezocht,gevonden,verlorene.d.)zijn gratis. Voorde andere (te
koop,te huur, tikwerk)wordt 100 fr. per week aangerekend.De redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekertje niet te plaatsen.Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden.

Zenden aan of afgevenop 's Meiersstraat5.

20.0 u LEZING 'Student. diploma, lief en engagement' Met LOUISTobback, In
Den Appel, org. Europaknnq.

:'000 u LEZING Petrona Meletz Uit Guatemala brent een getUigeniS. In Groot
Begijnhof 16. org. Universitaire Parochie .:

.'000 u TEATER Theater Teater brengt Rudtmentau', In Stadsschouwburg,
org CC Romaanse Poort.

_'J ' Ol cl KONCERT Het Leuvens Universitair Koor olv An Dejans geeft zun
Aurakoncert. In Grote Aula (MT). plaatsbespreking Groot Begijnhof 31, toeg.
120 200 (niet-studenten). org. Kultuurkommissie van de KU Leuven en
Leuvens Universitair Koor.

20.30 u FILM 'Route t. USA': Een kineast en een akteur reizen langs de
oudste en nu uitgerangeerde autoweg van de VS. de Route 1 die loopt langs
de Oostkust van Noord naar ZUid, in Stuc, toeg. 100 130, org. Stuc.

20.30 u POEZIE-AVOND Harbalonta' met o.a. Charles Ducal, Jos Smeyers,
Regtne Van Dnessche, Dirk Rirnaux, In De Spuye. Tervuursvest 101.
Heverlee. org. Kultureel Centrum De Spuye.

20.30 u TEATER Torquato Tasso van Paul Peyskens, in Stuc, toeg. 220 300,
org Stuc.

DONDERDAG
900-12.00 u KURSUS 'Lmks, rechts, ...· Een kursus over tascisrne en racisme
In onze samenleving, In Elcker-Ik Volkshogeschool, Koning Albertlaan 2,
Kessel-lo. toeg. 750. org. Elcker-ik.

20.00 u DANS Baûetakaderrue van Brabant, In Stadsschouwburg, org. CC
Romaanse Poort.

20.15 u KONCERT Het Leuvens Universitair Koor olv An Dejans geeft zijn
Aulakoncert. In Grote Aula (MT). plaatsbespreking Groot Begijnhof 31, toeg
120 200 (niet-studenten). org. Kultuurkommissie van de KU Leuven en
Leuvens Universitair Koor.

2015 u KONFERENTIE 'Borderline-diagnose' symptoom van een kliniek.
symptoom van de kliniek door Paul Verhaeghe (RUG). In Psycho-Soctaal
Centrum (Mechelsestraat 84).

2030 u FILM 'Route 1 USA' Een kineast en een akteur reizen langs de
oudste en nu uitgerangeerde autoweg van de VS, de Route 1 die loopt langs
de Oostkust van Noord naar ZUid. In Stuc. toeg. 100 130. org. Stuc.

20.30 u FILM 'Comlng Out· DUitse film van Hemer Carow. In TIensevest 58.
org. Preter Coutereelstrchmq vzw.

21.00 u KONCERT The Maglc Hiver New Orleans Jazz Band, In De Spuye,
Tervuursevest 101. Heverlee. org. De Spuye.

2200 u ROMERO-HERDENKING Gebed en stille nachtwake. In Johannes
XXIII. org. Uruversuaire Parochie.

2000 u JOBSTUDENTENKAFEE Informatie en aanbod van studentenjobs V R I .J DAG
en vakantiewerk. Presentatie' Felice. In Zaal ABVV, Marla- Theresiastraat
119 (eerste verd.). toeg. 50 (leden gratis), org. ABVV-Jongeren. 2000 u DANS Balletakaderrue van Brabant. In Stadsschouwburg. org. CC

ZATERDAG

VTK
• 29 03 om 23.59 u Start presIdiumverkiezIngen.

WINA
• 25 03 om 22 00 u Jeneverbar. In Wlna-bar (RCi.

Romaanse Poort.
20.00 u KONCERT Hohe Messe. In Lemmensinstituut, org. Lemmensinsti-

tuut.
20.00 u LEZING 'Vrouwen aan het woord: het beeld van de vrouw op tv'. Een

kijkonderzoek door Magda Michlelsens, docente Vrouwenstudies NiJme-
gen. In Elcker-ik. Koning Albertlaan 2, Kessel-lo, toeg. 150, org. Elcker-ik.

20.30 u FILM 'Route I, USA'. Een kineast en een akteur reizen langs de
oudste en nu uitgerangeerde autoweg van de VS, de Route 1 die loopt langs
de Oostkust van Noord naar Zuid, In Stuc, toeg. 100 130, org. Stuc.

22.00 u FUIF New wave-fuif, in Belgisch Congo.

20.00 u DANS Bharata Nat yam en Kuchrpudi: klassieke dans uit India,
uitgevoerd door Narasmhachan en Vasanthalakshmi, in Auditorium
MInnepoort. toeg. 150 200. org. Davidsfonds Leuven en Shantl Darshan
vzw

r------------------------" .c----------------------__,
CRIMEN
.. Deze week' initiatie presldlumverklezlOgen. OC23 03 om 22.00 U'
Vervolg-td In Albatros. tnk. 50 70.

KLiO
'i 25 03 om 20.00 u LeZing 'Maecenas en de Augusfeische dichters
door W Evenepoel, In MSI 00.28.

MEDICA
• 23 03. Streekbieravond. In Doc s Bar. OC23 03: Start verkiezings-
week I' 24 03'Optreden'TheSame ,10 DocsBar.l!l25 03:0ptreden
De Biet met gratis vaten In Doc s Bar.

PSYCHOLOGIE
• 23 03 om 18 10 u: Kil. In Knnglokaal. OC23 03 om 20,30 u: RvB van
de Shnnk In Knnglokaal

RECHTEN
• 24 03 om 22.00 U' Poezie-avond: ··Moeder. waarom kraaien de
hanen Î In San Marco.
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De Andere Unief (3): de koncièrge van Pius X

Zorg ervoor dat je lief 's morgen
het huis uit is

K oncièrges vormen een belangrijke kategorie van het personeel aan de
universiteit. Vergelijkbaar met sommige kotbazen en -bazinnen, zijn ze
verantwoordelijk voor wat er in een peda gebeurt. De studenten peda Pius X

is gelegen aan de Tervuursevest in Heverlee - vlakbij het Sportkot - en biedt plaats
aan een hondertal mannelijke kandidatuurstudenten, voornamelijk uit Toegepaste
Wetenschappen, Landbouwwetenschappen en Geneeskunde. Hélène Hiroux,
moeder van acht volwassen kinderen, is reeds twintig jaar koncièrge in Pius X en
beschouwt zich een beetje als een tweede moeder voor de studenten.

l lirouv: -Dc taak van I-.01ll:i0rgl'l' I~I-.~r niet te
"lld,'I'L'halll'n, Dag In dag Uil 1110~1J~ paraat
'1.1,111,'111 allcrlc: prohl~~I11PJL" op te los-en.
"lud,'lll,'11 I-.Pl11l'n een babbeltje vlaun lil' I'L"r-
lu.uulcu IIL'h 11L'I ccn-, In de I-.L:Uken , Een paar
P,II gl'kdl'n heelt mijn man een student naar de
kluuv], moeten voeren lOOI"een akutc uppcndi-
LlII' \\ l' wonen I~II pul-. in hL'1gchou« zodat
lil "lgcnllJI-. dag en nacht I (lor dl' <tudentcn
bl'" lukbuar liJn, ..

0111 Pp PIU' :'\ h: mogen logeren worden een
,1.lIIl,tI I-.1I1"lIa gd1;illl~~rd, dil' voor het geheel
v.m dl' I <:UIen-e kuntermarkt 111<:1umck. maar
II'l'II I rij -pccilick lijn, Piu, :'\ aanvaardt enkel
11Il'UIIl' kundulatuur-rudcntcn en studenten uil"
hl'l l'l'Nl' jaar In ':t'n liltiju ,lagL'n een goede
'ludl,',kl'l -uuu hllug aangc,chn:1 en In UCpeda.
\,lI1gl'lIl'n lIL' I raag hel aanbod fel ll\cNijgl.
mo. tcn dl' vvr-clullcndv aalll ragen ge-clck-
1"l'ld worden. BIJ dv/c -clckur worden kriicria
In 1L'I-.e:llInggl'hladll llll" eigen lijn aan de:
lInlll'I'llalll' 1'l',,,lL'lllll"

Hiruuv: ..I kl eer-te kritcnum waarmee reke-
1111lggdHlulkn lIurlh, i, hel Inl-.OI11Cnlan dl'
llllllL'r' Daarna 11mdl gcl-.el-.L'n aan \\ dke:
lal-.1I11<:ll,lL'Jungl'n 'lulkert, Te:l1d..:rllL'gaal111..:n
n.1 hp<: lIL' gL'/in"llualie eruil li~l. Ouuer, dil'
lllL'l'ldl'll' l,lUlkn:ndl") I-.Inue:re:n hchhen. krij-
gL'l1 IUPITang, De: dircl-.le:ur' lun Ul' unil'cr~i-
lalll' rL'"de:l111L"I-.PIllCl1,alllCl1 OIl1dal ,ollllllige:
,wdL'nll'l1 "P \l'r,chillendl" paarue:n le:gdijk
IIl'ddl'l1. I 1 11mdluilnaanJ ouk gcpcilu naar ue
I111l'l'I.''',' I al1 de: 'luucnl/df. Hel kOlllln(lg \'aak
I lllli dal dl' oudl'r, l11~er inlcrl'"e: I't.'rloncn I'oor
hl'l IpgL'llll'nl dan dl" jongen, Ielf. Hel i, hed
hclangnjl-. d;il lIL' 'lul.knl hin graag lil. IIllI'd
I lh 'I hL'lIl/e:lf al, I oor ue 111ctkslUtlenlcn, ..
.. \kl dl' bOUII lan dl' nicullc ,IUtlenlcnrc,i-

dl'nlll" (iroeilleld, hel RUl11crohui, in UC
IlIIJllL'-lnl-.llllhl'lraal en hl ol-. 13 achier de
L'l'nlrak I-.eul-.l'n lan ,\1111a (daanan i, rl!l!us
bl1g 'pral-.e. l11aar Ill'l i, Il'l'r de I raag of 'blok
I" l'l I-.(lllll. III dr) lullen l'r heel 11at kal11er~
11"nlL'l1 bijgel-.rei'eru en lullen de huurprijzen
1,111pl'll l'l'I-.aI11l'1" 11dlichl ook dalen, Ik I'inu
hl'l,Fll1lllll'1 Ie Ill'n lIelI-.e pral-.lijl-.en ,0llll11ige
I ~rhullnkr' 'UIIl' loepa"en: een forfaitaire
llll',lag l,agL'l1 lan 15,OOOlranl-. UI11Ual er
nll"L'hil"n l"l'n 'trenge 11inll"r lal I-.OJlll'n. ue
P"IL'lllldl" hUliltler' 11ij'lllal-.en dal hl"l dl' laalstl"
I-.al1ll'r I' dil" Il" nog hl'bb~n I.ll11Il"ker dl" kamer
Il'lhllllld lL' I-.IIJgL'n.l"n/l)\llllll."

Span'ningen

-unlcntcn I-.Ill..:gcn toen omdat I~ lil' tempera-
111111van hl'l 1I,lIl'l 111l'l I11l'L'r Idl konden
Il'gdl'll. (lll'l dL' l1i~III1,' infrastruktuur zeiden
/c 11Il'b \llllICL'l1llL'c1 hl'dl11l'1IC mukcu mct dL'
Jcuglhgl' leeftijd I an de Jongen" Z~ I-.0111ennel
Uil lIL-hIl111<1nl""1en h,II'll'l1 luc I"" Dal g.:l'Il
'1"11' ",,1-. Plllhkllll'l1 met n.u.lulawuui, ,\1\ Il'
IIH)lI man ('U'I 11en , wordt dl' ru« l'l'hll'r 'l1d
hcr-u-ld. ..

-Dc -tudcutcn IIJI1 '" ll-. nundci gL'lIl'Chl aan
hl'lIl1ncrlllgl'n \u komen I rij regelmatig jon-
g,'n, ,hl' een ucmul j.ucn gdedt:n hier op peda
/atvn. een- lang' al, Il' lil lIL' huurt liJn, Dl'
hilldlgl' gl'nl'l'alic d"l'l dil I cd minder. Z~ huren
"l'l1 kamer en daarbij hliJl1 het. Dc nieuwe
I'rl'"dCIIl lil wordt dl' direkteur genoemd
Iwd gl'lICn'l dat de gnll'p een hechte gcmeen-
'l'Ii,'I' /ou vormen lijl1 \\l'n, I' legl'n\\lloruig
Cl hl,'1 met II rl'all"'I"l'l1

Rood'
1)CO1-."111'1I all dl' nlCUII l' prc-rdcm heelt ruct

'lIlIllIdddllJI.. een IIiJlIglng I un hel "trcnge)
hU"ll'gIcIllCI11 1"1 gl'lolg gehad, De deuren
II "I d,'11 (11111111ddcrnaehl gl',I"len l'n hl'l i, ll'n
'1I'l'l1g'll' I l'rh"den llle"ll" "I' dl' kanll'l ll'
'l1l1ll-.l..dell

Ilimll:o.: .. \'l'lllllll'lkhJI-. lal dl'/e punll'ln,e regd
"I' 1l'II111Jn11cl \l'rlhllJnl'n, Dl' nicu\\c prl'''-
dl'nl hcl'll \llorloplg alle, hiJ hel oude gelalen
11111,panningl'n ll' Il'I'Illljdt:II, Indit:1I alle, ploh
10U lijn 10cgelall·lI. bl',laal n \lIOr dl' jongl'n,
uill'laard gl'l'nlllaalllll'l'l'. h lijnllalullrlijk II el
,,11 aanlal Illidueltj" 0111 aan hel lerhou ll'
,'nbllappl'n, \:Iv'e I-.unnen lllel alle, kunlrolt:ren:
l'l I' el'n achll'ruclII' CII dl' ,luut:nlen I-.unnen tk
. lIa.:hhkulel I ragen aan Ul' pre,ident of aan llliJ,
Ze nlllelen Jan tk ,klllcllcn laat,le UI..'I'Olgende
odl1l'nd in een hu, dCplHll'ren, Er 11101..'1~r UU,
alken IOor gelllrgd lIoru~n ual hel li~f
" nlllrgelh I mt:g hCl hUI, Uil i" ..
.. In principe I-.an il'uereen elI-.c uag Ul'

l1a.:hl,kulel I ragen, \' rol'gl'r l1laal-.le UI..'loen·
Illaligl' prc,iuel1l lid een, opl1lerkingen ab ecn
JongelI Illl'l'rlllaal, per \\ eel-. de ,kUld ITlll"g,
001-. op ual I lal.. lijn lIe eenilleelk ouuer. Wl'
,porelI dl' ,1lIUCnlen II el el'n, aan ab Ie tt:
\\ l'lnlg ,luderen, \'aal-. hdpl uergdijk~ opl11cr-

I..ln~ ""I-. \11.111man /l'1 "011 aan l'en -tudcnt:
"lil J" dal """I III:hl ginder? "oor JOu i, het
IldH "I'h 1'1' I"od gl',prongcn'" Dl' -iudcru
be-ene d.u hiJ IC I cd gcluild had, begon te
-tudvrvn cu ,laagdl' In de tweede /uujd. ..

Parking
I),' l'nlgl plaal'l'n \\ aal Illl'I'.IC' \\ cl tocgcla-

Il'l1 \\lIllkl1, liJn dl' keuken en de 'ped/aal. Dl.'
-uuk-ntcn hechten I l'l'l belang uuu dic rekreatic-
uumu: Ikl I' een Ilkak onuuoctingvplaat-,
\\ a.u I" nu.u ll'kl l'll' kunnen I-.ijl-.l'n.1111..'1elkurn
b.rbbch-n "11dl' d"op en leC'ljl" org.uu-crcn. Dl'
,'1l1gl IlH'I\\aardl' I' dal /v dl' laai in orde
houden 111het vcrleden lIa, dal niet altijd hel
!!l'l "I en " lIL- '1'1\.·l'I"1<" een lijd gl',lolen
gl'\\'l"l l cn ccnvoudigc hennnoring duuraan i,
I Illgl'lI' dl I-.llnl'lërgl' voldoende IlI1l de <iudcn-
ten hun II er], ll' laten doen,

l Iirunv: -l cn lujkomcnd voordcel is dat ze niet
1,'1 11,'g 111",'ll'n "111 IIch re amuseren. S(1I11'
makcn « \ll'l het voornemen om cvcntje- naar
11<'1ll',?r, 11111ll' gaan, muur dan ontmoeten Ie
I l'l"l'hil"'ndl' I ricnden en \\ mUL 'cvcmjcs' een
paal uren Om niet Ic I cel liJd ll' I crlic/cn.
1",I-.IOl'l1 I dl' jongen- duan un dl' 'redlaai
h," l'l1 dl bmucn-uul. ..

I)al hlIJI-.1 ook op dc -tudicrc-uluucn een
gun'llg dkl-.I ll' hebben. Ongeveer 75(( van dl.'
Pru-, :'\'ll"ldl'nll'lI ,Iaagl. :\angl'lil'n hel enkel
Ilnl k.mdutatuur-audcnu-n gaal. i, dil resultaat
ICl'1 "Pllll'lI-.cliJI-., Voorul Ul' wil-kracht dil.' dl'
JIlngl'lI' .ran dl' dag leggen, draagl bij lol de
1Ilhlcl-.enllL- rc-uluucn. aluu, Hl1ïlU:\, Dl.' I1ll.'e,ll'
'ludl'l1ll'lI bdllll'l'n lollTn lagt:rt: ,ociak kla"t:
l'l1 I-.riJgl'l11,1<11-.,kl'hh ':én kan, 0111te ,IUUl!ren,
I"lh hIiJI-."lIenl-.ck 'llidenlen l'en loorliefde Ie
hcbhclI I "111 111el'llL' liltiju.:n,

lIimll:\: 11-. hcb t:cn 'ludl'nl gehau \\ it:n,
Ilul!.-r, 1\lld':l1 dal Ilij lljUl!n, Ul' lakantit: I\al
hIJIl'rdlelldl' Dl' j,'ngl'n in k\\l.',lil' Indut: cr
,'Chll'l nll'l led IOllr ollllijdl'n' dl' 10l11ermaan-
dl'l1 IiUil ll' gaan plukken en lit:l/ich elk jaar in
cCNl' lil hUI/ClI, Ondenu\'l.'11 i, hij lIei al
plaI11:lgl'hdll'l'rtkr gl'lI el',l in ("hili.»

I"dl I-.unnl'n oudl.'r, et:n enorme il1l'locu
uilol'lenl'n op hun I-.indcl'l!n, Ht:l koml nog
'l.:ed, I lHlr dal jongeren lerplichl worden
hepaaklL' 'llldlt:, ll" docn, Dl' uruk uil.' uaar
I anUll gaal. heelt I aal-. l'éNrekkl.'nue gel'ol-
gl'11

IIimll': ., I l'n 'llilknl had reed, Illel Kerslmi,
/11 'llldil" gl"IOpl. l11aar durfde dal th ui, niel te
I ertl'lkn I l'n aanlal Illaanuen laler k \\ am hij
hij 111IJ, 11-. hcb hl'm Wen naar thui, lalen
ldL'ionl'ICIl lHll hel ij, Ie br~k~n, De I ader "
1111111Ilkk 11ijl-. naar Lelllen gckol11cn, Ab hij

I kl " lolg,'n, lIil'llLl\ crg belangrijl-. ual
n'l'UII l' 'ludt:1I1en goeu \\ ord~n opgel angen in
I l'llI l'n \I, I-.olIl'lÎ.'rge I indl Ie dal hierin een
lol l\l,'r haar I' \\l'ggdegd, Maar hel lalt haar
"I' dal l'l cell grolC I1ll'nlallll'll'\\ ij/iging heefl
I,laal'~l'grepen lcn 0P/iL'hiC I an lil intig jaar
gdcdl'II,

Ilirllll': .. \' roegl'r \\ a' l'r I1ll'l'r I-.olllal-.1 lu"en
,lil' l'n dl' ,tulknlen l'n lll"cn u~ ,luuenten
lllldcrllllg Ic IL-duell Illel'r ,al11en, Op prilee-
I-.allll·r, \\ a, lIL' ,ilualic l'l t:nl'cn, 10, Dl"
'llldcnll'n 11(lrl'n al, hl'l 11arl' lid I all hel gelin,
\u hl'eN lT ledl'l'r eenllll.'ntalileil I'an 't:eN ik
,'n dan l'cn andcr', I'rgl'r I' dal Il' nu 1111..'1..'1'
I andakll'lrel-.en uilhakn, Niet ual 11.' I'fllcger
nll'b dulllkn ulhpoh.en, l11aar nu I.:rniden Il'
dl' Inlra'lrul-.luur of lekenen Il' graffiti op UI..'
l11url'n 1<111hl'l l"ik'l. ',).'al lil' hier '0111' llloelen
k/l'n: 11-.b~n er be,chaal1ld I llOL"
.. I)COJ"lIgl'rl'lI hchben lt:gl'lI11 lloruig gt:cn

Il"PC I-.I l11eer 1001' de dingl.'n, Il" kt:nnt:n de
\\ aal lIL- I all hl'l geld nll'l men, I-,igl.'nlijl-.
hl',dlen/l' lIiCI hllc got:u Ie hier gehui'\I.'SI Lijn.
\I H 11 /"'11 lag" pnj" Hel mcrenueel lil in
I-.all'glll'll'l'n ,\ l'n I:l. dil II il/eggen cen huurprij,
I an 230()' l'n ~X'iO IranI-., !-t'n lijuje gekuen
hl'bbl.'n lil' op de eeNe Icruil.'ping nil.'uwc.
~ol11lonabl'k Uf.luL"llC'l!e'lI1Qalleeru, I-.en aanlal

- .. J1 I' ~l)Un'nde studel1fen wel eens aan als ze te weinig studeren. .,

\" 'l'gt'l I \1' dl' hP'l!!ll' \\:1'" !!l'\\ l'l· ....t. had l'l no!!
l','11 "1'1""ll1g gl'l"l1dl'l1 kUlIl1l'11 worden. :\ll
\I ol' hl'[ 11'bal ..

11'11 ,ll1d,'I,' 1<,,1," l'I,ll' van liJn /oon dal
dOL' \lp Illlldagalolld 110g -rudcerdc. Na l'en
I'Jdll' I-.Il"'~ IHll'(111l'l ,lIgllaan: hij Il'ln'llL' 1l'lug
11,Iar hUI, Ie ujdcn en keerde een halfuur later
\I ,',', ()I1,krtU"l'l1 11<1'dr jongen ruuuurtijk al
lang Il'lll\ll-.I-.l'1I naar het centrum. ..

Pedagenoot
I )l' I-.""l,ergl' ;al l'Liltl'1 noou de -rudcntvn

,,'Iloldell Il' lal dl' ouder- 1100il inlichten
,iI", vn- lk '11Idl'111/l'il ll' hebben geraadpkcgd
\ \ vl I' 11<1,11\I ugvn -ommigc ouders 0111op lil'
11,H 'gil' ~"'lIlu,IL-1l I,' 11,mlcn ov er de ah.ll\ ncncn
'0111 hun 1"011. maar loil'['o Ilorul ,leela,l
~l'\\l'lgl'ld Uudl'l' hellen 'Olm IIl'l naar dl'
I','da, lelt, bl'I-.l'l1dl' oudcr-.

l lirouv: I en \I,'UII bcl-.loeg /ich eens over hel
Idl' \\l·lI-. dal haar IUOIl tijden- het weckend
had 111.1 l11a:11-.1l'l1aullclijl-., lijd 0111Ie eten, 11-.
1\1,1 n.uuurhj], heier. Hier in Leuven deed hij
".111bocken biJlla Ihlllii opcn.»
.. I kl IlI11gl·I-.el'rllL-I-.ll1111ook voor, Joachim

l "l'l1, heelt hier nog een kamer gehuurd. Hij
\1:1' l','I1Il'l'l gOl'd -tudcnt. Zijn bescheidenheid
'll'llk hl' 111, ,\h Jl' hem niet kende, kon je met
I ermeeden dal hiJ dl' loon wa, van een
nuni-u». In het hl'gln werd hij steeds gebracht
CI1algehaald d,,,'r een chauffeur, maar na enige
liJd \\ ildc hiJ dal niet meer. ~el al> andere
-uulcmcn 11lIU hIJ dl' 11cm nemen naar hui"
\al1 1),1I11l'1 ('lll'l1' heb ik l'l eneons goede
hcrinlll'l'Il1~l'II, Rl'gdmalig lelefoneerue hij DI'
1\nd l'l l'l'n hnd gl'brachl I'oor lijn loon, Hol'
\I clnlg liJd dl' l11ini'll'r "ol-. had. hij be,lel'ddl'
dl,' graag :1an liJn I-.ll1dnl!n, ..

\"a llllnilg Jaar I-.llllL'iÎ.'rgl'-,chap kan Hélène
IIl1'llU\ !,l'l11al-.I-.l'hjk l'l'n hoek I'ullen, In uil.'
l'.ld'palllh' hl'dl Il' hl'eI lIal I11cn,enkenni,
"pgedaal1 l'n l'ell hoei anekJoll." I ~rlal11c1d,
Ol1dcr hl'l 1110lt" '11-.heh l" ecn 'ludenl gekend'
h,lI1'le l10g url'n Il'nellell oler hel 11el en lIee
"I' l'cn peda, Ol ,'I l'l dc ,cherpc I-.allljc' aan
I Ill'lId,cha p

IIiroll:\: .. I' I' I' ouil t:l'n ,lUdenl gl.'\\'ee'l dil' /()
lel il1 hl'\lag gl'nol11t:11 11nu door zijn vriend ual
hiJ nicl 1-.011,lUUl'll'll. Om gemeenschappelijke
url'n Ie I el'll1iJdl'n, " hij mei Kerstl11i, I an
'lUlhl'richling I erand..:rd, I-,t:n anuere ~ongen
\I a, I l'I'plll'hl lijll dcur te ,Iuilen omual ct:n
peJagl'II""1 hem I-.on,wnl lastig I'iel. ..

lcrll ijl dl' I-.llllcll'rgl' loch echl nid 0111~l'1I
I'raalJl' I l'rk'gl'l1 lil

Patrick Stauul
II,~Stl"en


