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KU Leuven hernieuwt
I

kontakt met Zuid-Afrika

flet mag weer
De KU Leuven is momenteel bezig interuniversitaire samen-
werkingsakkoorden te sluiten met vier Zuidafrikaanse universi-
teiten. De keuze viel op Afrikaanstalige instellingen met weinig
zwarte studenten, die niet meteen een progressieve reputatie heb-
ben. Een erg betwistbare beslissing als je rekening houdt met de
delikate overgangsfaze die Zuid-Afrika doormaakt, waarin de
oude machthebbers een deel van hun macht zullen moeten af-
staan.
Het verhaal van de hernieuwde be-
trekkingen tussen de KV Leuven en
Zuid-Afrika zou je kunnen laten be-
ginnen in mei 1992. Op de Raad voor
Internationale Relaties (RIR),het or-
gaan dat zich specifiek bezighoudt
met de buitenlandse kontakten van

--- onze unief, informeert een niet nader
genoemd lid naar de politiek ten aan-
zien van Zuid-Afrika. Daarop "beves-
tigt de voorzitter (Willy Geysen) het
voornemen tot normalisering der be-
trekkingen, nu de Apartheidswetge-
ving opgegeven (sic) is," aldus het ver-
slag.

Kommotie
Op dat moment loopt er al een en-

quête onder de fakulteiten om na te
gaan welke samenwerking er bestaat
ofwenselijk geacht wordt. Uitde resul-
taten daarvan blijkt dat het vooral de

Leegstand 4-5
De kans dat Sinterklaas dit jaar een
eredoktoraat krijgt, is volgens de
winnaar van de Ignobelprijs voor
Wiskunde precies een op
8.754.626.331. Dit ontlokte een
plotse hormonale stimulus van an-
tikristelijke gevoelens waardoor hij
elke zwartrok het huis uitgooit. Ge-
lukkig staan er nog genoeg huizen
leeg in het Leuvense.

België 6
Behalve een nieuwe koning heeft
ons land ook een nieuw boek. Geert
Van Istendael is de dader.

Mexico 7
Er is geen nieuwe koning maar wel
een nieuw boek. Wie is de dader?

Sinterklaas 8
Mama en papa bestaan niet, de
Sint wel.

Scorpio 9
Dat de pastoor een kater heeft, is
algemeen bekend. Maar hoe dat
mormel reageert op het feit dat hij
naar radio Scorpio luistert.rblljtt
voorlopig nog een mysterie.

fakulteiten Psychologische en Peda-
gogiscpe Wetenschappen, Sociale
Wetenschappen en Godgeleerdheid
zijn die op dat moment al kontakten
hebben met Zuid-Afrika.
Volgende belangrijke stap is een

rondreis van voorzitter Geysen langs
elf Zuidafrikaanse universiteiten van
half februari tet half'maart 1993. De
elf werden op voorhand geselekteerd
aan de hand van voornoemde enquê-
te. Het gaat voornamelijk om de Afri-
kaanstalige uniefs, enkele Engels-
talige en drie overwegend zwarte in-
stellingen. Dat de KU Leuven op dat
moment al vast van plan was nog dit
jaar effektief enkele overeenkomsten
afte sluiten, blijkt uit het feit dat hier-
voor al anderhalf miljoen voorzien
was op de begroting van de RlR.
Bijzijn terugkeer is Geysen vrij opti-

mistisch over de mogelijkheid tot sa-
menwerking. De raad volgt hem hier-
in en komt zo tot de volgende beleids-
lijn: "bilaterale akkoorden met de
best uitgebouwde universiteiten en
gerichte ontwikkelingssamenwer-
king met een paar verdienstelijke en
beloftevolle partners". Konkreet bete-
kent dit dat er prioritair akkoorden
zullen komen met vier Afrikaans-
talige uniefs: Stellenbosch, Pretoria,
Bloemfontein en Potchefstroom.
De Engelstalige uniefs zouden het

Europese kontinent nog niet 'ontdekt'
hebben en zich-vooral richten op de
VS en Groot-Brittannië. Met twee
uniefs die Zichmeer op zwarten rich-
ten, de Vista-universiteit in Pretoria
en die van West-Cape in Bellville,
wordt geen akkoord afgesloten, maar
aan 'ontwikkelingssamenwerking'
gedaan. Het akkoord met Pretoria zou
ondertussen al getekend zijn, de an-
dere drie zijn al in een vergevorderd
stadium.

Akkoord
Met deze nieuwe politiek verandert

de KULduidelijk de lijn die ze de laat-
ste jaren officieel aanhield. In maart
1988 werd er op Akademische Raad
nog eksplidet de volgende beleidslijn
geformUleerd: "de universiteit wenst
geen samenwerkingsakkoorden af te
sluiten met Zuid-Afrikaanse (sic) uni-
versiteiten, die een bevestiging van
het apartheidssysteem kunnen in-
houden." Erwerd toen echter beklem-
toond dat het niet ging om een alge-
meen verbod: individuele en fakul-
taire kontakten mochten, als men er
maar voor zorgde dat die "ter plaatse
niet misbruikt worden als bevestiging
van het apartheidssysteem".
Aanleiding voor deze stellingname

was de kommotie die er dat jaar ge-
weest was rond de eredoktoroten. Er
werd toen tegelijk een eredoktoraat
uitgereikt aan Mgr. Hurley, voorzitter
van de Zuidafrikaanse bisschoppen-
konferentie en aktief anti-apartheids-
strijder, en aan André Leysen, betrok-

vervolg op pag. 3

GROEPY

Vader Abraham eindelijk weer in het land. Niet in dat kleine kateeoan de haven, maar in het Coliseum te Haasrode
op het Smartlappenfestival. Meer op p.3. ' (foto Karel De Weentt)

Alma 1 verhuist, Acco niet

De onmogelijkheid tot
samenwerken '
In 1960 werd door het Belgisch Parlement een wet aangenomen
'ter rëgIementering van de sociale voorzieningen voor univer-
siteitsstudenten. Deze 'wet van zestig' bevat een opsomming van
de voorzieningen die door de staat via de universiteiten gesubsidi-
eerdmogen worden. Het gaat hier onder andere om voeding, huis-
vesting, medische verzorging en studieadvies. Niet in de wet van
zestig als subsidieerbaar opgenomen is het studiemateriaal, de
kursussen.
Nochtans maken kursusteksten wel
een aanzienlijk deel uit van het stu-
dentenbudget. De noodzaak kursus-
sen aan te kopen draagt dus bij tot de
financiële drempel naar hoger onder-
wijs. Dit probleem trachtte men te
omzeilen. Zo richtten de studenten in
eigen beheer een privee-bedrijf op,
Acco,met als doelstelling alle studen-
ten van betaalbare kursussen te voor-
zien. Op die manier kwam aan onze
universiteit een sociale sektor tot
stand met zowel een publiekrechtelij-
ke vleugel, - alle voorzieningen die
via de universiteit door de staat ge-
subsidieerd worden (huisvesting, Al-
ma, ...) -, als een privaatrechtelijke
vleugel (Acco).

Privaat
Ondanks die opsplitsing is er in het

bestuur van deze verschillende voor-
zieningen een sterke overeenkomst.
De huidige voorzitter en een gekoöp-
teerd lidv,_ande Raad van Bestuur van
Acco zijn tevens lid van de Raad voor
Studentenvoorzieningen (het topor-
gaan van de sociale sektor aan de
KU Leuven). Bovendien zitten in alle
sociale beheersorganen (dus ook in
Acco)--studentenvertegenwoordigers
die verantwoording verschuldigd zijn
aan Sociale Raad, een overkoepeling
van de Leuvense studentenkringen.
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Het feit dat men dezelfde personen
aantreft in beide vleugels zou het ver-
moeden kunnen wekken dat zij als
vanzelfsprekend goed kunnen sa-
menwerken. Het projekt Smets-
Richard is echter een aanduiding dat
er, ondanks de goodwill van beide
kanten, toch een enorme mentali-
teitskloof bestaat tussen het publieke
en het private deel van de sociale
sektor.
Op het einde van vorig ckademie-:

jaar werd Alma I, het eerste Leuvense
universiteitsrestaurant, verkocht met
de bedoeling het te verhuizen. De lig-
ging van Alma 1was immers perifeer
geworden door een koncentratie van
de lessen in het gebied tussen- de
Bondgenotenlaan en de Naamse-
straat, met als as de Tiensestraat.
Mma 1 was volgens de KU Leuven
eerder het restaurant geworden van
de Leuvense marginalen dan van de
studenten.

Kamers
Prioritair was natuurlijk een nieu-

we Alma met dezelfde kapaciteit als
de oude. De ideale ligging voor een
nieuw studentenrestaurant bleek
rond de kruising tussen de Tiense-
straat en de Vesaliusstraat te zijn (de
zone Smets-Richard). De universiteit
heeft daar inderdaad nog een eigen-
dom in bezit, een grote garage waarin
ook de Shrink, fakbar van de psycho-
logische kring, gehuisvest is.Dekeuze
was dus snel gemaakt. Aangezien de
verkoop van het gebouw aan de
Bondgenotenlaan meer opbrengt
dan de kost om zulk een gebouw op
een andere plaats opnieu.wop te rich-
ten, zou er dus nog geld overblijven,
geld gereserveerd voor sociale voor-
zieningen. In eerste instantie dacht

nummer,12
maandag 6 december 1993

men daarom aan een gemengd pro-,
jekt Alma-huisvesting, waarin een
dertigtal kamers gerealiseerd kunnen
worden.
Dertig kamers is natuurlijk margi-

naal op de Leuvense kamermarkt. De
gedachten namen een andere rich-
ting, richting Acco. Acco is momen-
teel gehuisvest in gebouwen die niet
echt bevorderlijk zijn voor het uitvoe-
ren van haar kommerciële funktie.
Accois niet aantrekkelijk en zit in ver-
vallen gebouwen. Bovendien zou de
afwerking van het projekt Smets-
Richard (1996) samenvallen met het
einde van het huidige huurkontrakt
van Acco. Het veelgeroemde 'syner-
gie' -koncept werd uit de kast gehaald.
In een Alma-Acco-projekt zou er een
wederzijdse bestuiving van sociale
voorzieningen bestaan. Enerzijds
zouden beide Instelllnqen klanten
voor elkaar aantrekken, anderzijds
zou dit de nastrevenswaardige inte- ,.
gratie van de sociale sektor bevorde-
ren. De universiteit zou aan Acco,als
te bevorderen sociaal initiatief, een
niet-kommerciële huurprijs aanreke-
nen: drieduizend frank per vierkante
meter, het vzw-tarief.

Twijfel
Tijdens de vakantiemaanden wer-

den er dan ook gesprekken gevoerd
tussen Studentenvoorzieningen en
Acco, waarbij deze laatste veel inte-
resse betoonde voor het projekt. Een
eerste voorstel van Studentenvoor-
zieningen bood aan Acco een ruimte
van 1000m2 nuttige oppervlakte (op-
pervlakte van het gebouw zonder
gangen, trappen, toiletten, muren,
enzoverder.). Dit voorstel werd echter
door Acco afgewezen. Acco stelde be-
hoefte te hebben aan een nuttige op-
pervlakte van minstens 1360 m2.
Bovendien probeerde Acco een sce-

nario door te drukken waarbij het zelf
eigenaar zou worden van het ge-
bouw, hetgeen een B1W-voordeelvan
19,5 procent zou opleveren. In dit ge-
val zou de universiteit echter geld
moeten lenen aan een privee-bedrijf,
wat ze niet kan, aangezien de unief
niet voor bank mag spelen en kursus-
voorziening buiten de wet van zestig
valt. Op 4 augustus 1993 werd dan
door de dienst fysische planning van
de KU Leuven opdracht gegeven aan
twee architektenburo's een projekt
Alma-huisvesting en een projekt Al-
ma-Acco uit te werken, rekening hou-
dend met de eisen van zowelAlma als
Acco. .
Eind oktober waren de plannen

klaar. Zolang Alma nog in de Bond-
vervolg op pag. 2
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genotenlaan zit, moet er huur betaald
worden aan de nieuwe eigenaar.
Vanuit Studentenvoorzieningen was
men er dus op gebrand de verhuis zo
snel mogelijk te realiseren. Op de
Raad voor Studentenvoorzieningen
van 29 oktober moest de beslissing
vallen of studentenvoorzieningen de
mogelijkheid aan Acco gaf deel te ne-
men aan het projekt of dat er gewoon
huisvesting moest komen. Een bijko-
mend probleem was dat de projekten
duurder bleken uit te vallen dan de
opbrengst van de verkoop van Alma
1. Kon studentenvoorzieningen zijn
reserves aanspreken om de projekten
te realiseren?

De akademische fraktie bleek sterk
voorstander van een samenwerking
Alma-Acco. Bij het personeel bestond
enige twijfel omtrent de sociale op-
rechtheid van het bedrijf Acco. Maar
uiteindelijk waren zij toch bereid dit
projekt te steunen. Voor de studen-
tenfraktie waren de zaken niet zo hel-
der. Sociale Raad heeft steeds het
standpunt verdedigd dat investerin-
gen van studentenvoorzieningen pri-
oritair naar huisvesting moeten
gaan. De studentenvertegenwoordi-
gers begrepen echter ook dat het hier
om een mogelijk unieke kans voor
Arxo ging. Bovendien zou de investe-
ring zichzelf terugbetalen door het
betalen van huur door Acco. De stu-
denten wilden echter eerst hun ach-
terban raadplegen. ' ....

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstroat 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 bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.

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

Objektief
Hierbij zou ik willen reageren op de
vrije tribune van de Objektief-studen-
ten in Veto nr. 11. Die tribune ging
ondermeer over het eeDheidsinitiatief
tegen mdsme en voor gelijke rechten
dat zich bezig heeft gehouden met de
voorbereiding van de aktiedag 24 no-
vember (betoging« happening). Tot
mijn grote verbazing las ik hierin de
bewering van de Objektief-studenten
als zouden zij alle gedane afspraken
zijn nagekomen. Ikzelf volgde de ver-
gaderingen van heteenheidsinitiatief
namens SJW. De samenwerking met
Objektief was een opeenvolging van
dubieuze afspraken, zogenaamde
'vergissingen', die zij telkens maakten
in eigen voordeel en het niet nako-
men van duidelijk gestelde afspra-
ken. Eén van de voorbeelden: nadat
weer eens een vergissing vastgesteld
werd op een Objektief-pamflet, werd
afgesproken dat elk pamflet zou voor-
zien worden van een strookje met de
nodige korrekties. De inhoud van het
strookje werd vastgesteld - in het
bijzijn van Objektief-afgevaardig-
den - op een vergadering van het
eenheidsinitiatief. [emmer genoeg
werd ook die korrektie helaas verge-
tenl
Uit de toon van hun tribune blijkt ver-
der een grote zelfgenoegzaamheid.
Vanaf nu weten we met zekerheid dat
enkel Objektief opkomt voor gelijke

rechten. Het antwoord op de titel van
hun tribune - "Welke weg naar ge-
lijke rechten?" - lijkt dan ook een-
voudig. Enkel de mensen van Objek-
tief en hun broodheren van de MLB
kennen de weg.
Objektief vindt dat wie opkomt voor
gelijke rechten daar ook een invulling
aan moet geven. Niets weerhield hen
daarvan. Maar als groeperingen met
verschillende standpunten omtrent
de weg naar gelijke rechten gaan sa-
menwerken in een eenheidsinitiatief
is het duidelijk dat niet één groepering
haar mening kan opdringen aan de
a~deren. Ook is het onmogelijk dat
één groepering de aktiviteiten van dat
eenheidsinitiatief gaat opeisen. Sa-
menwerken met mensen die zo over-
tuigd zijn van hun eigen gelijk bleek
dan ook haast onmogelijk.
Voor SJW is het, net zoals voor een
aantal andere groeperingen, nog
steeds niet duidelijk waarom het toe-
kennen van gelijke rechten gepaard
moet gaan met het opleggen van een
nationaliteit. Wij vinden dat wie zich
hier voor langere tijd vestigt deel gaat
uitmaken van de samenleving en bij-
gevolg dezelfde rechten (niet dezelfde
nationaliteit) moet krijgen. Wij zeg-
gen dan ook niet na vijf jaar iedereen
Belg, maar lanceerden enkele jaren
geleden de kampagne: "Hier ben ik,
hier blijf ik:Gelijke rechtenI"

Dessers David (SJW)

Burokratie
De beslissing werd dus uitgesteld

naar een bijzondere Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen op 9 november.
Deze keer spraken ook de studenterr
zich positiefuitvoor hetprojektAlma-
Acco. De ekstro finanáering uit de re-
serves van Studentenvoorzieningen
werd eveneens goedgekeurd, dit wel
op voorwaarde dat er onmiddellijk

werk zou gemaakt worden van een een verdere afslanking van de winkel.
kompenserend huisvestingsprojekt. Uiteindelijk werd besloten nogmaals
Vanuit Studentenvoorzieningen . uitstelte vragen. Men wou vooral een
stond het licht dus op groen. Acco konkreter beeld van het geamendeer-
kreeg tot 10 november de tijd om op de projekt.
het voorstel in te gaan. Op vrijdag 26 november kWam de

Raad voor Studentenvoorzieningen
weer samen. Er werd akte genomen
van de brief van Acco. Verder uitstel
van het dossier bleek echter onmoge-
lijk en men besliste dat er in de zone
Smets-Richard een projekt Alma-
Huisvesting komt. Na aandringen
van de studenten werd nog een moge-
lijkheid opengelaten. Acco krijgt de
tijd tot 1 december om alsnog zijn
deelneming aan het projekt toe te zeg-
gen.

Bedrijf
Op 9 november kwam de Raad van

Bestuur van Acco samen om over de
kwestie te praten. Acco was er steeds
vanuit gegaan dat zij voor een nuttige
oppervlakte van 1360 m2 ongeveer
vier miljoen zouden moeten betalen.
Het was echter de bruto oppervlakte
van twee duizend m2 die de huurprijs
bepaald, een gegeven waar iedereen
gedurende de afgelopen vier maan-
den blijkbaar naast gekeken had.
Acco zou dus een huurprijs moeten
betalen van zes miljoen. Dit werd als
onbetaalbaar ~alueerd. Acco zou
voor minder geld zelf een gebouw
kunnen neerzetten en dus de lang-
begeerde eigendom verwerven.

Acco opperde dan het idee van een
'recht van opstal' binnen de zone
Smets-Richard. Een recht van opstal
houdt in dat de unief voor een welbe-
paalde termijn haar rechten op be-
paalde gronden afstaat aan Arxo, dat
dan in eigen beheer een gebouw kan
zetten. Dit voorstel werd echter afge-
wezen door de Algemeen Beheerder
van de unief. De universiteit kan ei-
gendommen, die zij verworven heeft
met overheidsmiddelen, niet doorge-
ven aan een kommeráeel privee-be-
drijf.
Op 22 november kwam een buro

van Acco samen. Het enige wat die
onderhandelingen Oereikt hebben is
een ultiem voorstel waarin 1100 m2
nuttige oppervlakte geboden wordt
voor een prijs van 4,2 miljoen frank.
Van dit voorstel is echter nog niets uit-
getekend. Acco moest dus instemmen
met het onbekende. Deze optie zou
ook impliceren dat de winkel afge-
slankt moet worden, een idee die de
studenten al langer verdedigen. De
direktie, gesteund door de oud-stu-
denten, zijn echter sterk gekant tegen

In de Vrije Tribune (Veto 29/11) van Ward Coene-
grachts worden de 750.000 handtekeningen al-
wéér als een argument voor het gelijk van Objek-
tief naar voor geschoven. Omdat ook onze naam
hiervoor gebruikt wordt, terwijl wij het toch niet
helemaal (meer) eens zijn met de zienswijze van
Objektief, lijkt het ons opportuun een aantal be-
denkingen op een rijtje te zetten. Vooreerst moet
nochtans duidelijk zijn dat wij het wél eens zijn
omtrent de doelstelling: gelijke rechten (en plich-
ten) voor iedereen, voor Vlamingen, Walen en
migranten. Onze kritiek is niet bedoeld om een
positieve beweging te ondergraven; we vinden al-
leen dat een gezonde kritiek essentieel is, al was
het maar om het initiatief geloofwaardig te hou-
den.
De metode. Ook wij hebben dus de petitie onder-

tekend. Maar wel twee jaar geleden, toen wij -als
zovelen - geschokt waren door de verkiezings-
uitslag en 'iets' wilden doen tegen het mdsme.
Objektiefleek ons op dat moment zonder meer een
stap in de goede richting. Een eerste stap, echter,
want ondertussen hebben we reeds een hele weg
afgelegd én de tijd gehad om eens rustig na te
denken. Alternatieve denkpistes (onder andere die
van Agalev) om hetzelfde te bereiken zijn mogelijk
gebleken (in tegenstelling tot wat Ward Coene-
grachts beweert), en bedenkingen omtrent Objek-
tief eveneens. De situatie van nu is een andere dan
die van twee jaar eerder; ze is - net als de samen-
leving - geëvolueerd.

Toch wordt diezelfde petitie nog steeds als ge-
zagsargument gebruikt, alsof de maatschappij
een statisch gegeven is. Het lijkt ons politiek dan
ook niet korrekt om ook nu nog met 'onze' handte-
kening te zwaaien: wij hebben Objektief geen
mandaat voor x jaar gegeven, wij hebben Objek-
tief op dát moment in die situatie wel uit volle
overtuiging gesteund. Objektief maakt met ande-
re woorden een oneigenlijk gebruik van de resul-
taten van een duidelijk suksesvolle aktie. Een peti-
tie heeft ons inziens in de eerste plaats een signaal-
en mobilisatiefunktie, en hierin is dan ook de ver-
dienste van Objektief gelegen. Door echter telkens
opnieuw verder te willen springen dan haar stok
lang is, maakt Objektief haar overigens achtens-
waardige beweging ongeloofwaardig.

De inhoud. Het is ondertussen duidelijk dat wij
het ook inhoudelijk niet meer eens zijn. Een paar
punten:

1. Rechten worden' opnieuw aan nationaliteit
gekoppeld, zodatdát koncept weer centmol komtte
staan, ondanks het tegendeel dat Objektief be-
weert. Objektief zegt dat op die manier het begrip
nationaliteit gebanaliseerd raakt, zodat het irrele-
vant wordt; wij geloven niet dat dat in werkelijk-
heid, in de geesten van de mensen (én op het inter-
nationale vlak) haalbaar is - alvast niet op korte
of middellange termijn. Er wordt uitgegaan van
een ideale situatie: 'Dit is de beste oplossing, en van
zodra men dat inziet zal men ons zonder proble-
men volgen'. Misschien zou de wereld inderdaad
vredelievender (beter?) worden als er geen grenzen
en nationaliteiten zouden bestaan, maar in de wer-
kelijkheid hebben we te maken met konkrete men-
sen, met konkrete gevoeligheden, en voor wie na-
tionaliteit vaak wèl meer is dan 'een vodje papier'.
Het voordeel van een 'idealistische' oplossing is dat
heel veel mensen er achter kunnen staan; het na-
deel is dat ze niet haalbaar is, dat ze illusies en
verwachtingen kreëert, die achteraf tot ontgooche-
ling moeten leiden.

2. Wij hebben trouwens de indruk dat er hier een
nieuwe vorm van superioriteitsdenken Ingeslopen
is. Ons (Westerse? linkse?) referentiekader wordt
wéér de norm, waartoe ook anderen zouden moe-
ten komen. Wij' zijn nu immers 'zover' dat we inge-
zien hebben dat een identifikatie volgens nationa-
liteit achterhaald is, en de anderen zullen wel vol-
gen 'van het moment dat zij even ver zijn'. Boven-
dien wordt het Belgische rechtssysteem geplaatst
tegenover (boven) andere - 'barbaarse' - wetge-
vingen. De vraag is dan of men op die manier de
mensen werkelijk in hun fundamenteel anders-zijn
erkent. Het probleem is dat de basis van dit voorstel
niet gevormd wordt door de betrokken gemeen-
schap(pen), maar door een ideologische analyse,
die hoe langer hoe meer de initiatiefnemers gaat
dienen in plaats van de (ongehoorde) doelgroep.

3. Objektief zegt dat mensen eventueel de auto-
matische naturolisatie kunnen weigeren als ze dat
willen. Wij beweren dat dat de manier bij uitstek is
om opnieuw gemarginaliseerde minderheden te
kreëren (zij die niet denken zoals 'wij', wat de bana-
liteit van nationaliteit betreft), die bovendien niet
van dezelfde rechten kunnen genieten (aangezien
die nog steeds aan het Belg-zijn vasthangen).

4. Objektief loopt daarenboven haar doelgroep
voorbij. Objektief 'beslist' wat het beste is voor de
migranten. Wij hebben niet de indruk dat Objektief

voldoende rekening houdt met hen zelf, dat Objek-
tief bereid is naar hen te luisteren en hen op die
manier als gelijkwaardig te beschouwen, dat
Objektief oog heeft voor de verscheidenheid die in
de migrantengemeenschap (net als in alle Wester-
se gemeenschappen) leeft. In welke mate wordt
deze procedure door de migranten zelf als wense-
lijk ervaren? Is Objektief niet te paternalistisch?
Hoe geloofwaardig is haar 'verdraagzaamheid'
als ze voorwaardelijk is?

S. Zo komen we aan de veroordeling van elk
nationalisme. Niet gehinderd door nuancering,
gebruikt Objektief de woorden racisme, fasásme
en nationalisme kWasi als synoruemen. Afgezien
van het feit dat Objektief op die manier alle
demokratisch ingestelde nationalisten impliáet
als proto-fascisten brandmerkt (en op die manier
medestanders tot vijanden maakt), leidt dit tot een
begrippeninflatie die veel gevaarlijker is dan een-
der welke wijze van identifikatie (hetzij door natio-
naliteit, religie, geslacht enzovoorts). Objektief
verdeelt de wereld namelijk weer in 'goed' en
'kwaad'. Dit lijkt ons niet bevorderlijk voor een
dialoog.

Nationalisme is een ideologie als een andere,
die - net als alle andere ideologieën - tot ek-
scessen kan leiden en leidt; het is een wijze van
identifikatie, die net als andere identifikatie-
koördinaten, aanleiding kan geven tot ontaar-
ding en pervertering. De oplossing is echter niet
het nationalisme tégen te gaan (niet in het minst
omdat het door sommige mensen niet als verwaar-
loosbaar aangevoeld wordt), maar om er leren
mee om te gaan. De oplossing is niet om alle
Serviërs, Kroaten en Bosniërs weer Joegoslaven te
gaan noemen; je moet hen leren de ander als
Serviër, als Kroaat, als Bosniër te erkennen en
respekteren, niet als' minderwaardig, maar als
'anders'. Gelooft Objektief echt dat mensen zich
niet meer zullen (willen) onderscheiden van el-
kaar als er geen nationaliteiten meer zijn? Hoe
vlak wilt Objektief de wereld eigenlijk?
Konkrete voorsteUen? Wij zijn voorlopig gewon-

nen voor het voorstel van Agalev, al moet er zeker
nog- kritisch en eerlijk -d6órgedachtworden.
Als iedereen, op basis vao verblijf, dezelfde rech-
ten krijgt, ongeacht wie, wat of hoe hij of zij is,
wordt er niemand gediskrimineerd. En dan hoeft er
ook niet 'bekeerd' te worden (of pretendeert Objek-
tief de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn?).
Wat haalbaarheid betreft vinden we het realisti-
scher (dan de automatische naturolisatie) om de
wagon van niet-Europese vreemdelingen aan de
trein van Europa te hangen, wat betreft de even-
tuele grondwetswijziging voor Europese vreemde-
lingen.

In de hoop dat wij in de toekomst naast Objektief
tegen racisme en voor gelijke rechten kunnen strij-
den (zonder bang te moeten zijn voor mono-
polisering van onze goede bedoelingen), tekenen
wij,
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Miet Mullens
Koen Peeters

Patetisch
Een beslissing ten gronde kon ech-

ter volgens Acco niet genomen wor-
den, "een kommeráeel bedrijf kan
niet ingaan op een kontrakt waarvan
zij de termen niet kent". Geen beslis-
sing is een negatieve beslissing. Het
projekt Alma-Acco komt er niet. Daar
waar wij nu nog kunnen genieten van
de Shrink, zullen in 1996 een nieuwe
Alma en een dertigtal koten staan.

Gedurende zes maanden hebben
de belangrijkste beleidsmensen van
de sociale sektor van de KU Leuven
op soms uiterst patetische wijze ge-
pleit voor het projekt Alma-Acco. Ze
hebben zelfs de eerst skeptische stu-
denten kunnen overtuigen van hun
gelijk. En toch bleek een samenwer-
king niet mogelijk. Is dit nu een staal-
tje van doorgedreven onbekwaam-
heid of is het verschil tussen het pu-
bliekrechtelijk en het privaatrechte-
lijk (kommerá!!le) deel van de soáale
sektor zo ontzagwekkend groot .dat
samenwerking onmogelijk blijkt? In
beide gevallen dient de studentènbe-
weging zich ernstig zorgen te maken
over haar sodnle sektor.

Wim De Rop.
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Zuid-Afrika
vervolg van pag. 1
ken bij een hele resem bedrijven en
instellingen die investeerden in het
apartheidsregime. Kringraad, dat het
eredoktoraat voor Hurley had voorge-
steld, schreef daarop een nota aan
Akademische Raad waarin ze een
duidelijk standpunt tegenover Zuid-
Afrika eiste.
De politieke kontekst is sindsdien

uiteraard totaal veranderd en een
koerswijziging van de KU Leuven is
niet meer dan normaal. Bij de manier
waarop die momenteel doorgevoerd
wordt, kan men echter wel grote
vraagtekens plaatsen. Uit de kriteria
die door de RlR gehanteerd worden,
spreekt de vooronderstelling dat op
politiek vlak alles al in kannen en
kruiken is. Het enige kriterium dat
nog gehanteerd dient te worden, is
van akademische aard: de kwaliteit
van de universiteiten aldaar. Het is
prioritair samen te werken met de bes-
te universiteiten, zo luidt het. Daarbij
wordt zelfs eksplidet verwezen naar
de akademische konkurrentiestrijd:
"Hoe dan ook moeten we klaar staan
om met het nieuwe Zuid-Afrika in zee
te kunnen gaan. Er zijn namelijk al
heel wat kapers op de kust, waar het
allianties betreft met de beste univer-
siteiten."

Bastion
Daarmee doet de KUL alsof de uni-

versitaire wereld volledig los staat van
de politiek. Niets is natuurlijk minder
waar. In de overgangsfaze die Zuid-
Afrika momenteel doormaakt, ont-
snapt uiteraard ook de universitaire
wereld niet aan de strijd van de aan-
hangers van het oude regime om zo-
veel mogelijk van hun macht te be-
houden. Oe keuze von de universitei-
ten wqarmee men gaat samenwer-
ken, heeft nu misschien meer dan ooit
een politieke betekenis. Het isdus zeer
belangrijk te weten dat de vier uniefs
waarmee de KUL een akkoord sluit
niet bepaald bekend staan als pro-
gressief. Bloemfontein en Potchef-
stroom zijn ronduit konservatieve
bastions.
Bovendien zijn er aan deze univer-

siteiten heel weinig zwarte studenten:
Potchefstroom skoort hier het hoogst
met vier procent in1991. Terve~lil-
king: aan een Engelstalige (progres-
sieve) unief als Witwaterstand stude-

ren er zo'n vijftien procent zwarten.
Dit heeft natuurlijk alles te maken
met de taal die er gehanteerd wordt:
onder de zwarten bestaat er grote af-
keer tegenover het Afrikaans, de taal
van de bezetter. Nochtans werd als
een van de redenen voor de nieuwe
toenadering met Zuid-Afrika aange-
haald dat er nood was aan de vor-
ming van zwarte kaders (verslag RlR
van 21 mei 1992). Die worden duide-
lijk slechts in zeer beperkte mate ge-
vormd aan de uniefs waarmee de
KU Leuven nu gaat samenwerken.

Les
Door haar partnerkeuze steunt de

KUL dus niet de krochten die werken
aan de moeizame overgang naar een
multikultureel Zuid-Afrika, zoals bij-
voorbeeld bepaalde Engelstalige uni-
versiteiten, maar veeleer zij die be-
gaan zijn met het lot van de oude
machthebbers na de hervormingen.
Het is dan ook niet meer dan symbo-
)isch dat de eerste gastprofessor aan
de KU Leuven van dit 'nieuwe tijd-
perk' iemand is die zich bezighoudt
met de verdediging van het Afri-
kaans: professor Jacques van der EIst,
die een half jaar lang Afrikaanse let-
terkunde komt doceren aan de fakul-
teit Letteren.
In een uitgebreid interview met Oe

Standaard, dat afgelopen zaterdag
verscheen, geeft Van der EIst vooral
uiting aan zijn vrees voor het lot van
het Afrikaans, nu het in het toekom-
stige Zuid-Afrika een taal naast de
andere zal zijn. Hoewel Van der EIst
hoofdredakteur was van een hervor-
mingsgezind blad, zich volgens De
Standaard kantte tegen de apartheid
en huivert voor de konservatieve
krachten in Vlaanderen en Neder-
land die traditioneel de banden met
de Afrikaners verdedigen, vindt hij
het toch nodig te wijzen op de "inhe-
rente krochten" die het Afrikaans mo-
menteel superieur maken aan de ne-
gen talen van de zwarte stammen en
op de superioriteit van de Afrikaner-
literatuur over de Engelstalige.
Gezien de bestaande machtsver-

houdingen en de numerieke meerder-
heid van de Afrikaners, kan je derge-
lijk overwicht natuurlijk wel verwach-
ten, maar bovendien is de Engels-
talige literatuur met figuren als Na-
dine Gordimer (Nobelprijs, eredoktor
aan de KUL) ook niet bepaald 'onver-
dienstelijk'. Overigens is het typerend
voor een ·konservatieve opstelling om

Voor het te laat is
Parallel met de toenadering tussen
de KU Leuven en Zuid-Afrika lopen
de plannen van Stad Leuven om een
vriendschapsakkoord te sluiten met
Stellenbosch. In tegenstelling tot de
kontakten van de unief stuiten de
plannen-van de meerderheid in de
gemeenteraad (CVP-VLD) op heel
wat verzet. Vorige donderdag gaf
Agalev een perskonferentie waarop
Magda Aelvoet (kamerlid) en Jan
Rutgeerts (gemeenteraadslid) fel
van leer trokken tegen de nieuwe
houding tegenover Zuid-Afrika van
stad en unief.
Spilfiguur in de toenadering tus-

sen Leuven en Stellenbosch schijnt
Edward Thielemans te zijn. Deze
deeltijdse docent aan de KU Leuven
(fakulteit Ekonomie) is voorzitter
van de Vlaamse-Zuidafrikaanse
Kultuwstichting, een organisatie
die in juli 1990 werd opgericht als
opvolger van Protea. Tijdens de ja-
ren van hevigste internationale op-
positie tegen de apartheid, stelde
Protea zich tot doel een 'ander beeld'
van het regime aldaar te doen in-
gang vinden in Vlaanderen. In feite
ging het om een huwelijk tussen
konservatieve Vlaams-nationalis-
ten en mensen die ekonomische be-
langen hadden in Zuid-Afrika. On-
der die laatsten onder andere een
hoop Kredietbank-bonzen - de
Kredietbank was een van de voor-
naamste kredietverleners van het
apartheidsregime. Thielemans is
niet toevallig ook gedelegeerd be-
stuurder van een afdeling van die
bank.
Zowel bij het stadsbestuur in Stel-

lenbosch als bij dat van Leuven lob-
byde Thielemans voor een weder-
zijdse toenadering. In maart 1993
ging er dan in het Leuvense stadhuis
een vergadering door met het sche-
penkollege, Thielemans, de Zuid-
afrikaanse ambassadeur Naudé en
oud-ambassadeur Demsey, mo-
menteel gemeenteraadslid in Stel-

lenbosch. Daarop reisden burge-
meester Vansina en schepen van
kultuur Carl Oevlies begin oktober af
naar Stellenbosch. Ze vroegen de
unief om een afgevaardigde mee te
sturen, maar de KUL Leuven weiger-
de: professor Geysen was er immers
pas geweest (zie artikel). Ook de Ka-
mer voor Handel en Nijverheid wei-
gerde. Ironisch genoeg was het deze
ekonomische instelling die als enige
bezwaren opperde om nu al op-
nieuw relaties aan te knopen.
Een entoesiaste Vansina stelde

zijn plannen op 9 november voor
aan het buro van de Raad in Leuven.
Ondertussen was de Kamer voor
Handel en Nijverheid al bijgedraaid
en had ook de universiteit gezegd dat
ze in het vriendschapsakkoord zou
stappen. Agalev en bepaalde SP-ver-
.tegenwoordigers verzetten zich ech-
ter terstond tegen het idee. Daardoor
ziet Vansina zich nu genoodzaakt
via de gemeenteraad te passeren,
waar hem ongetwijfeld een warm
onthaal van de oppositie wacht.
Agalev motiveert haar verzet met

een drietal argumenten. Volgens
Magda Aelvoet kan men beter de
multirodaIe verkiezingen van april
1994 afwachten vooraleer inder-
haast nog een akkoord af te sluiten
- "alsof men net voor de val van de
muur een akkoord zou gesloten heb-
ben met de kommunistische macht-
hebbers". Aan Zuidafiikaanse kant
zijn het trouwens niet de meest voor-
uitstrevende krachten waarmee
men samenwerkt: Stellenbosch is
geen voortrekker op het gebied van
de inspraak van de zwarte gemeen-
schap. Volgens Rutgeerts zouden
Vansina en Oevlies trouwens geen
offideel kontakt gehad hebben met
de zwarten in Stellenbosch. Tenslotte
zijn de kontaktpersonen volgens
Aelvoet dezelfde mensen die enkele
jaren geleden "kollaboreerden" met
het apartheidsregime.

(pdg)

socio-kultureel bepaalde situaties'
voor te stellen als 'natuurlijk' ("inhe-
rent"). Daarbij probeert Van der EIst
zijn eigen behoudsgezind pleidooi
handig in te kleden. Men moet niet
bang zijn om bepaalde machtsstruk-
turen in stand te houden, de tijden
zijn immers veranderd, "de Afrikaner
heeft zijn les wel geleerd".

Pieter Oe Gryse
Volgende week belichten we de vier uni-
versiteiten waarmee de KU Leuven ak-
koorden wil sluiten en laten we enkele
protagonisten in het dossier aan het
woord, die we voor dit nummer helaas
nog niet konden bereiken.

Beboet
Ju ju zei de postduif en ze vloog met
een zachte knal dwars door de ruit de
Vetolokalen binnen. Om de hals twee
door onze moderedaktrices eigenhan-
dig in kruisjessteek gehaakte
postzakken die wel beeldig kleurden
bij het rood dat op de veren was ach-
tergebleven na haar laatste
konfrontatie met de Wuustwezelse
boerenstand, maar ook een teleurstel-
lende inhoud hadden. Dat tiende
vingerkootje van de hoofdredakteur
in die bloederige enveloppe kon hier
niemand meer de wenkbrauwen
doen fronsen. Oe olijke fratsen van de
drukker om ons tot betaling van het
derde kwartaal van de elfde jaargang
te doen overgaan, imponeren hoege-
naamd niet meer. Wel onrustbarend
was het uitblijven van reakties op de
vraag ons op te bellen over onaange-
name kontakten met het politionele
apparaat. Nochtans wachten wij nog
steeds, weliswaar met iets minder ge-
duld. 's Meiersstraat 5 ofbellen naar
22.44.38. Benieuwd wat we de vol-
gende keer van onze hoofdredakteur
zuIlen aankrijgen.

om te Zien heeft ook een hele diskus-
sie op gang gebracht, met hevige
voor- en tegenstanders. In een tesis
aan het departement kommunikatie-
wetenschappen ging men op zoek
naar publieksreakties op Tien om te
Zien. Daaruit bleek dat de Vlaamse
schlager erg populair is bij kinderen
tot vijftien jaar en gepensioneerden.
Adolescenten en jongvolwassenen
staan nog steeds afkerig tegenover het
genre. Ook de stelling dat vooral lage-
re klassen de grootste schlagerfans
zijn, wordt in dit onderzoek bevestigd.
Tachtig procent van de fans bleek
hoogstens hoger sekundair onderwijs
gevolgd te hebben, slechts acht pro-
cent had universitaire studies ge-
volgd.

Uefste
Een eenduidige verklaring daar-

voor vindt men ook in deze studie
niet. Tegenstanders stellen onder an-
dere dat zij die hogere studies volg-
den, in kontakt zijn gekomen met 'be-
tere' muziekvormen en daardoor deze
'simplistiSche' muziek niet meer kun-
nen appreciëren. Termen als vervlak-
king,onlJitisch,kommerdeelofgeen
kwaliteit steken in deze verklaringen
de kop op. Gust Oe Meyer, docent po-
pulaire kultuur aan het departement
kommunikatiewetenschappen wijst
in verschillende publikaties op het eli-
taire van deze verklaringen: "Men
mag niet vergeten dat deze muziek
een belangrijke waarde kan hebben
voor al wie er van houdt, net zoals dat
is met feullletons waarop wordt neer-
gekeken." Er is de loutere ontspan-
ningsfunktie, maar ook het terugvin-
den van bepaalde ideeën en gevoe-
lens. Ook Vader Abraham reageert op
het verwijt dat zijn muziek louter
kommerdeel zou zijn. "Men vergeet
daarbij dat op het podium staan mijn
hele leven is, het is het liefste dat ik
doe. Is het dan fout dat ik dat doe met
muziek waarop veel mensen zich
kunnen amuseren?"
Het smartlappenfestival is natuur-

lilk nog een geval apart. In de eerste
plaats komt het publiek om de arties-

Vroeger: Mgr. Hurley, aktief anti-apartheidsstrijder met een KUf.7
eredoktoroat. Nu: kontakten met konservatieve uniefs.

Ekonomika's smartlappenfestival
pakt het groots aan

In dat kleine kafee aan de haven
ten uit te lachen, alhoewel ze zich an-
derzijds door de artiesten ook wel erg
laten amuseren. Een beetje een dub-
belzinnige situatie zoals Vader Abm-
ham al aanduidde. Er wordt met bier
gegooid, met sleutels gerammeld,
midden in een nummer roept men
plots 'zeepsmoel' of begint men in de
handen te klappen. Wat vinden de
'vedetten' zelf van zo'n spektakel?
Dieter Van Steenkiste, vice-preses ont-
spanning van Ekonomika: "Vorig
jaar is het een beetje uit de hand gelo-
pen. Er werd enorm veel met bier ge-
smeten waardoor sommige artiesten
heel erg afgeschrikt werden. Bart Kaël
weigerde op een bepaald moment op'
te treden, tenzij achter een plastieken
scherm. Ook met Wendy van Wanten
was er enkele jaren voordien een ge-
lijkaardig probleem. Ze bood ons zelfs
het dubbele van haar gage om het
podium niet op te moeten."
Dit jaar werd daarom door de secu-

rity iets harder opgetreden. Biersmij-
ters werden eruit gepikt en aan de
deur gezet om op die manier een voor-
beeld te stellen voor anderen. Zo wilde
men het festival iets properder ma-
ken, waar men prima in slaagde, net
als de rest van de organisatie die puik
in mekaar zat. Opener Oef Dames
Dope leek toch nog op de tenen ge-
trapt. Zij waren blijkbaar niet goed op
de hoogte van de reputatie van het
festival en verklaarden aéhteraf "niet
boos, maar ontgoocheld te zijn". Voor
de andere artiesten lag het ietwat on- .
ders. 10Swingo bleek een synoniem te
zijn voor Bart Tauwenberg - eko-
nomiestudent en ook aktief bij radio
Scorpio - die met blonde kitsch-
pruik en eigen nummers een parodie
bracht. Isabelle A en Luc Steeno kwa-
men beiden voor de tweede keer,
maar konden het publiek toch niet
echt opzwepen. Ster van de avond was
dan ook Vader Abraham die het pu-
bliek zo kon bespelen dat het zelfs ver-
gat zeepsmoel te roepen. "Oe figuur
van Vader Abraham is een beetje een
masker. Noem het een soort lafheid
waarachter ik me kan verbergen.
Maar het werkt wel. Als je bekijkt dat
ik twintig jaar geleden al met een
hoedje optrad ... Tegenwoordig doet
iedereen dat, zelfs Michael [ockson."
Vader Abraham als inspiratiebron
voor de hedendaagse muziek?

"Het is heel onschuldig, zo'n festival. Uiteindelijk komen ze toch
voor mij, of het nu om te spotten is of om te genieten. Er is een
erkenning van het produkt en tegelijkertijd ook niet. Het is in feite
een soort 'cult' wat wij doen," aldus Vader Abraham over het
Smartlappenfestival.
Oe interesse voor de smartlap-Ievens-
lied-schlager is weer levend. Dat be-
wees het Ekonomika's smartlappen-
festival vorige week nog maar eens.
Na een aantal jaren in een kleinere
zaal in Aarschot ging de organisatie
nu voor de tweede keer door in het
Coliseum in Haasrode, en de opkomst
was nóg ta1rijker dan vorig jaar.
Vijf jaar geleden was de Vlaamse

schlager nochtans op sterven na
dood. De 'airplay' op de BRT-radio
beperkte zich tot de Vlaamse top tien
en enkele 'ouden-van-dagen-pro-
gmmma's'. Enkel de zeer gevestigde
namen als Will TUIa konden zich
handhaven. Een toestand die echter
evenzeer gold voor de Vlaamse rock.
Oe artiesten zelf verweten vooroI de
BRT dat die hert' geen kansen bood.
Daardoor werden ze ook door het pu-'
bliek nooit als vol aanzien en durfden
de platenfirma's niet in talent van ei-
gen bodem investeren.

Akkordeon
Hun stelling bleek waarheid want

sinds de komst van VTM met pro-
gramma's als 'Tien om te Zien' en de
'VTM top 50' zit de Vlaamse muziek in
de lift. Terwijl het verkoopsaandeel
van Belgische produkties in het totale
populaire genre in 1988 slechts drie
procent bedroeg; groeide dat in '90 en
'91 naar een hoogtepunt van vijftien
procent. In 1992 behoorden drie
Vlaamse schlagers tot de dertig best
verkochte platen van het jaar. 'Hij
speelde akkordeon' van Luc Steeno
was koploper met een negentiende
plaats, een prestatie die enkele jaren
voordien nog onmogelijk leek. Vorig
jaar was er wel een lichte daling,
maar die kan ook wijzen op een zeke-.
re stabilisatie na de 'boom'. Men stelt
wel eens dat deze heropleving ook een
hoop artiesten van zeer lage kwaliteit
heeft geïntroduceerd - het iedereen-
kan- tegenwoordig-een-plaat-ma-
ken-principe -, waarop het publiek
nu reageert.
Dat alles betekent niet dat de

Vlaamse schlager niet meer kontro-
versiëel zou zijn. Het sukses van Tien

Karen Oe Pooter
Steven Van Garsse
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Leegstand en dakloosheid
Leuven verkrot
TelWijlwij lekker bij de haard beschutting vinden tegen de winter-
se koude, zijn er verscheidene daklozen in leuven die nergens te-
recht kunnen en het moeilijk hebben te overleven. Ondertussen
staan er wel honderden huizen gewoon leeg. Voormalig Minister
van Sociale Integratie en leefmilieu Onkelinx lanceerde begin dit
jaar een wetsvoorstel om OCMW's de kans te geven l~taande
huizen op te eisen voor de opvang van daklozen. Het wetsvoorstel
is vorige week goedgekeurd in de Kamers. Veto Z?Cht uit welke
implikaties dit voor leuven zou kunnen hebben.
Artikel 134van de nieuwe Gemeente- verkrotte huizen. Slechts een deel van
wet bedoelt met 'leegstaand gebouw' de eigenaars wordt ertoe aangezet
een bebouwd onroerend goed dat hun woning te verkopen of opnieuw
'klaarblijkelijk' leeg staat en niet bewoonbaar te maken. De meeste
daadwerkelijk bestemd is voor een leegstaande gebouwen vallen im-
aktiviteit van welke aard ook en dit mers om uiteenlopende redenen bui-
sinds meer dan zesmaanden. Elkjaar ten die belasting. Een voorbeeld hier-
wordt er door de dienst Ruimtelijke van zijn de huisjes van het OCMW in
Ordening een ambtenaar de stroat op het Klein Begijnhof.
gestuurd om een inventaris op te ma-
ken van de leegstaande en/of ver-
krotte woningen. Daar de beoorde-
ling gebeurt aan de hand van een vi-
suele inspektie van de toestand van de
gevels, zijn in de telling enkel die wo-
ningen vervat die van op stroat zicht-
bare gebreken vertonen. Zo zou deze
telling wel eens een onderschàtting
kunnen zijn en uiteraard afhankelijk
van de subjektieve Interpretatie van
de beoordelaar.
In 1991 werden er in Leuven 449

leegstaande ge\>ouwen geteld. Onge-
veer de helft hiervan bevindt zich in
het noordwestelijke gedeelte van de
kernstad (Vaartstraat, Mechelse-
straat, ...),·de 'armenbuurt' van Leu-
ven. De overige leegstaande gebou-
wen zijn eerder verspreid over de rest
van de binnenstad met een iets sterke-
re koncentratie in de buurt Raven-
straat, Mussenstraat, J. üpsiusstraat
en Maria lheresiastraat.

Karikatuur
Ondanks het hoge aantal leeg-

staande huizen en de nood aan dege-
lijke goedkope woningen wordt er wel
nog ruimte gevonden om grote kan-
tooIgebouwen te plaatsen. Woonkwa-
liteit en woonfunkties worden nog al
te dikwijls opgeofferd aan kapitaal-
krachtige immobiliënkoncerns zodat
het voor lage inkomensgroepen bijna
onmogelijk wordt een eigen woonst te
verwerven. Zo zijn zij aangewezen op
de huurmarkt waar de prijzen de pan
uitswingen. Door het tekort aan so-
dale woningen verkeren 84.000 ge-
zinnen in Vlaanderen in een perma-
nente woononzekerheid en moeten zij
hun toevlucht nemen tot huurhuizen
van bedenkelijke kwaliteit in verioe-
derde buurten. .
Doordat sociale bouwmaatschap-

pijen verplicht worden een finandeel
gezond beleid na te streven, trekken ze
ook de betere inkomensgroepen als
huurder aan. Het aantal bestaans-

Opvallend is dat slechts van 136 minimumtrekkers bedraagt er nou-
van deze gebouwen de eigenaars be- welijks tien procent. Nochtans kan de
last werden. Die belasting, die eige- burgemeester woningen van de So-
naars ertoe wil aanzetten hun wonin- ciale Huisvestingsmaatschappij op-
gen te renoveren en opnieuw in te eisen en daklozen krijgen er voor-
schakelen in het woningbestand kan rang. De laatste tijd worden er terug
al vlug tot een aardig bedrag oplopen. fondsen vrijgemaakt voor sodale
Zo dient de eigenaar van een heren- huurwoningen en werd de nieuwe
huis van tien meter breed en vier huurwet Wathelet ingevoerd die een
bouwlagen hoog 140.000 frank per betere bescherming bracht voor de
jaar te betalen. Wanneer woningen huurder. Samen met het nieuw ko-
onbewoonbaar verklaard worden, ninklijk besluit op leegstaande wo-
kan aan de eigenaar een sloopver- ningen zou dat de woonsituatie voor
gunning verleend worden. Vanaf het kansarmen moeten verbeteren. An-
uitreiken van die vergunning krijgt nick Vanhove van het Vlaams Over-
hij nog twee jaar de tijd om opnieuw leg Bewonersbelangen staat echter
te bouwen. Zoniet betaalt hij een be- zeer kritisch tegenover die nieuwe ge-
lasting op slopen van minstens 4500 meentewet, die ze omschrijft als een
frankvoorelkemetergevelbreedteper "karikatuur". Zo kan de opeising
bouwlaag. slechts gebeuren wanneer het OCMW
De laatste jaren heeft zich een plot- of de gemeente zelf niet over een vol-

se daling van het aantal belaste wo- doende aantal leegstaande gebou-
ningen gemanifesteerd. Feit is dat dit wen beschikt die kunnen benut wor-
niet samenvalt met een gelijkaardige den voor huisvesting . Bijna alle
_daling van. het aantcilleegstacmde of 9CMW's bezitte~ lege huizen. Welke
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gemeentes hebben trouwens geld om
de herstellingskosten te betalen?
Bovendien kan de eigenaar de op-

eising laten stoppen door het onroe-
rend goed te laten bewonen door zijn
echtgeno(o)t(e), hun afstammelin-
gen, ascendenten en geadopteerde
kinderen, evenals hun zijverwanten
tot in de derde graad, op voorwaarde
dat de bewoner niet zelf beschikt over
een hoofdverblijfplaats. In ieder geval
kan het opeisingsrecht geen ant-
woord zijn op akute woningnood-
situaties, daar er tussen het moment
dat een leegstaand huis als zodanig
geïnventariseerd is en haar beschik-
baarheid minstens al een jaar verlo-
pen is.
Ondertussen werden door OCMW's

en opvangtehuizen vorig jaar dertig-
duizend opnameaanvragen geregis-
treerd. Het aantal geïnstitutionali-
seerde - in onthaalcentra opgevan-
gen - daklozen bedraagt momen-
teel dertienduizend. Het werkelijke
aantal daklozen ligt naar schatting
tien keer hoger. Sinds de opheffing
van de wet op landloperij in januari
rijzen er nieuwe problemen. Vroeger
werden landlopers en bedelaars door
de politie opgepakt waarna ze geïn-
terneerd werden in één van de vier
inrichtingen voor landlopers en bede-
laars. Veel zwervers lieten zich vroe-
ger oppakken wanneer de winter na-
derde. In de inrichtingen hadden ze
immers voedsel en een onderkomen.
Bovendien konden ze daar ook wat
geld verdienen zodat ze in de zomer
verder konden trekken. Sinds de af-
schaffing van de wet valt die moge-
lijkheid weg zodat de ~re landlo-
pers op zichzelf aangewezen zijn.
Wanneer ze bij het OCMW komen
aankloppen, is men daar verplicht
om hen in te schrijven en bij te staan.
Het OCMWin Leuven beschikt over

twee opvangtehuizen voor daklozen,
noodwoningen waar mensen [n
woonnood ten langste drie maanden
kunnen verblijven. Er bestaan ook af-
spraken met het Krisisopvangcen-
trum (KOC)van Oïkonde waar er een
vierentwintig uren permanentie is. In
het KOC kan je terecht voor mak-
simum drie weken, tijdens dewelke er
intensief naar een definitievere oplos-
sing gezocht wordt. Indien de opvang-
tehuizen vol zitten kan het OCMW
voorlopig nog mensen huisvesten in
hun rustoorden of in schoolinterna-
ten. Als er maar een dak is.

Mazen
Onder diegenen die bij het OCMW

terechtkomen, zijn ook een aantal
zwervers die slechts minimale zaken
als propere kleren of een bad komen
vragen. [ef Van Hoof, voorzitter van
het OCMW,pleit voor een polyvalent
aanbod voor mensen met huisves-
tingsproblemen, omdat specifieke
groepen volgens hem een specifieke
benadering vereisen. Zohoudt Woon-
wagenwerk zich bezig met de proble-
matiek van zigeuners en werkt Oïkon-
de vooral aan de integratie van eks-
gedetineerden en eks-psychiatrische
patiënten. De Woonwinkel van vzw
Spit (zieook Veto 8) biedt haar woon-
eenheden aan bij verschillende op-
vangcentra, de zogenaamde partner-
organIsaties van het samenwerkings-
verband Spit. Zij besloten in ieder ge-
val niet te wachten op het koninklijk
besluit om leegstaande huizen weer
bewoonbaar te maken. Aan de hand
van de inventaris van Ruimtelijke Or-
dening schreven zij eigenaars aan en
konden zij twee leegstaande wonin-
gen voor weinig geld huren die ze nu
aan het renoveren zijn. Ook Leuven
Sociaal heeft een aantal doorgang-
woningen ter beschikking van men-
sen die plots op stroat komen te staan.
Toch is dewoonnood groter dan het

aanbod en vallen er mensen door de
mazen van het net. Mensen die ner-
gens terechtkunnen. [ef Van Hoof:
"Wij leven in een sterk geïndividuali-
seerde samenleving, waar iedereen
zijn eigen belang nastreeft. Hierdoor
raken mensen geïsoleerd van elk 50-
daal netwerk. MeIl5en helpen elkaar
niet meer. Daardoor zijn hulpbehoe-
venden aangewezen op offidële in-
stanties en de professionele hulpverle-
ning voor hun problemen. Diekrijgen
dan natuurlijk met een overlast te
kampen."
Dat de nieuwe wet op leegstand de

problemen niet ten gronde zal oplos-
sen, staat nu al voorop. Het blijft in-
tussen nog steeds. wachten op een
diepgaandere aanpak van het huis-
vestingsprobleem.

Steven Neirynck
Peter Van Rompaey

""'.

Eenleegstaand huis
Om te illustreren hoe het er aan toe kan gaan met een leegstaand huis ,het
volgende voorbeeld.
In de F. üntstraat stond een huis leeg. Een vrij mooi huis, waarschijnlijk

van rond de eeuwwisseling, in een sober art nouveau. Vrij groot ook: drie
verdiepingen, een grote tuin en het stond bovendien leeg. Reden genoeg om
een kleine rondvraag bij de buren te houden, maar die wisten alleen te
vertellen dat er een oud vrouwtje had gewoond, en dat het verkocht was. De
eigenaar kenden ze niet.
Om te weten wie de huidige eigenaar was, gingen we naar het kadaster,

in de Blijde Inkomststraat. Daar wist men te vertellen dat het huis ongeveer
een jaar geleden (in '92 dus) bij notaris Bosmans was aangekocht door
Cykas, een koöperatieve die zou gevestigd'zijn in deW~tstraat 28 te Brussel.
Van de afdeling Inlichtingen van Belgacom kregen wehet telefoonnummer,
maar toen we dat draaiden kregen we iemand van de Mercator Building
Company aan de lijn. Die had nog nooit van Cykas gehoord, maar
kontroleerde toch voor alle zekerheid of er elders in het gebouw iets onder die
naam was ondergebracht. Geen Cykas. Daarom gingen we terug naar het
kadaster, om te weten op wiens naam de koop was gesloten. Uiteindelijk
bleek dat, op het moment van de verkoop, Cykas een koöperatieve in oprich-
ting was.
Het huis werd dan aangekocht op naam van iemand van Heverlee. Met

het telefoonboek in de hand kontakteerden we hem om te weten wat zijn
plannen met het huis waren. De man bleek echter niet gediend te zijn van
dergelijke vragen, want hij antwoordde botweg dat dat ome '(dfaires' niet
waren. Toen we'echter aandrongen, met het voorstel om het huis te huren
als het nog minstens een jaar zou leegstaan, liet hij weten dat er plannen
waren om het huis in de zomer van '93 op te knappen. Waarop wij redeneer-
den: zomer '93? Om het daarna dan (eventueel voor het akademiejaar '93-
'94) te verhuren? Dat waren weer onze affaires niet. De man wou niets meer
lossen; alleen wou hij - zeer geïrriteerd - weten hoe we zijn naam, adres
en telefoon te weten waren gekomen. We onderdrukten de neiging om te
antwoorden dat het zijn 'affaires' waren, en legden gewoon uit hoe we te
werk waren gegaan. Waarop we het telefoongesprek beE!indigden.
Zomer '93 waren er aan of rond het huis geen werken te bespeuren. In

december '93 staat het huis in de F.Untstraat nog altijd leeg.
(pm)

Sorahouse
In de loop van deze week orqcniseert Sociale Raad in samenwerking met de
Werkgroep Vierde Wereld van de Universitaire Parochie een aantal akti-
viteiten rond het tema huisvesting. De week kadert in de adventsaktie van
Welzijnszorg, die met haar kampagne 'sleutelen aan wonen' de woon-
problematiek in eigen land aan de kaak wil stellen.
- zondag 5 december werden er op de leegstaande panden affiches gehangen
als aanklacht tegen de leegstand.
- maandag 6 en dinsdag 7 december worden er kaarsen verkocht aan de
fakulteiten en in de Alma's ten voordele van de Woonwinkei van vzw Spit.
- woensdag 8 december komt er een munttapijt en een infostand in de
Diestsestraat. Diezelfde dag organiseert VfK een babbellunch rond huis-
vesting' om half één in het kasteel van Arenberg.
- donderdag 9 december kan je om 20.00 uur naar een info-avond in Huize
Karibu, Fr.üntstraat 150,waarprofessorGoossens (Ufsia),André Kiekensvan
Welzijnszorg en een getuige van sodaal verhuurkantoor Spit komen praten
over 'Huisvesting: vrije markt of basisrecht?' Voor meer informatie kan je
stéeds terecht bij Sociale Raad, 's Meiersstraat 5 of bij Peter Van Mele, Sint-
Aimastroat 16.

Student Aid
In februari isStudentAid erweermet een hele weekvol aktiviteiten. Sindsvorig
jaar ligt de nadruk echter meer op bewustmaking dan geldinzameling. Daar-
om begint Student Aid nu al met een reeks info avonden, waarin men elke
week een deskundige aan het woord laat. Op dinsdag 7 december om 20.00
uur is Nicaragua-deskundige professor Bastiaensen te gast. Hij zal vertellen
over de aktuele toestand in Nicaragua, getoetst aan de voedselveiligheid
norm. In het Student-Aidlokaal, Maria Teresiakollege, ingang St-
Michielstraat 60.



Het verhaal van een zwerver

Het leven van een dakloze
loopt niet van een leien dak
Ook in Leuven lopen daklozen rond Mensen die naast de maat-
schappij zijn gevallen, proberen te overleven en wanhopig een
weg zoeken uit een vaak uitzichtloos bestaan. Eén van hen vertelt
over zijn zwerversleven. De namen in het interview zijn fiktief.
In een leegstaand huis in het Leu-
vense troffen wij enkele weken gele-
den een dakloze aan. Het was die dag
zijn verjaardag, maar hij zat te bevrie-
zen in een kamer zonder verwarming.
Bovendien had Jan geen geld meer op
zak en was zijn identiteitskaart al
meer dan een jaar gestolen.

Meppen
Intussen heeft hij werk gevonden.
Dankzij Louis en Gust, twee vrienden
die hij leerde kennen in PovereIlo (zie

kader), heeft hij een kamer kunnen
huren en beschikt hij weer over iden-
titeitspapieren. Hij is vastbesloten om
vanaf nu een normalerleven te leiden.
Veto: Hoe ben je in dit leven terechtgeka-
men?
Jan: "Ik ben thuis weggelopen omdat
ik het er niet goed vond. Thuis moest
ik gewoon voor mezelf zorgen. Mijn
ouders waren clkoholtd. Als ik thuis
kwam, was dat niet zoals bij andere
kinderen die binnenkwamen en eten
kregen. Wijmoesten op de stoep zitten
wachten tot onze ouders thuiskwa-

men om elf, twaalf uur's nachts. In
plaats van eten kregen we dan nog
een paar meppen tegen onze oren.
Toen ik zestien was, ben ik thuis weg-
gelopen en beginnen zwerven. Eens je
weggelopen bent, durf je niet meer te-
rug.lk durfde gewoon niet teruggaan.
Erzat niets anders op dan mijn plan te
trekken.»
Veto: Waarom ben je blijven zweMn?
Jan: "Je kiest er zelf voor. Als het lukt,
dan lukt het ook. Ik wilde zwerven,
een stuk van de iYereldzien. Eerstben
ik naar Maastricht gegaan, en dan
van Maastricht naar Roosendaal,
daarna Frankrijk, eerst Arrcs, dan
Bretagne, vervolgens Marseille en
dan zo terug naar Nederland. Ik ben
daarna eigenlijk altijd dezelfde plaat-
sen blijven aandoen. Ik weet er Im-

5 6 J 2

En wij die dachten dat ons kot rommelig was.

Veto: Trekken clochards lange tijd met
Veto: Was je voordien al in Leuven ge_ elkaar op? Vonnen jullie groepen?
weest? Jan: "Nee, het is ieder voor zich. Soms
Jan: "Nee. Ik ben hier nu al een jaar. zijn er wel .groepjes van twee of drie
Als je zwerft, kom je overal terecht. Ik zwervers die samens~nnen~ In de
had van andere zwervers gehoord dat metro van Amsterdam liggen er.soms
het hier goed was, een studentenstad. dertig naast elkaar te slapen, maar
Ik ben dan een keer op verkenning als de ene van de andere kan stelen
gekomen en gebleven. Ik heb hier wel dan doen ze heb
drie maanden verkering gehad. Dat Veto: Zwetven issteeds afscheid nemen.
lukte blijkbaar niet. Die vrouw was Kanjeopdiemaniernogwelgoedevrien-
een ander leven gewoon. De eerste den maken?
maand heeft ze trouwens niet gewe- Jan: "Je komt wel steeds dezelfde
ten dat ik zwerfde. Ik ging naar haar mensen tegen maar na een week of
toe en als ik bij ~aar wegging, zei ik een maand ga je terug uit elkaar. De
datik naar huis gmg. Op een bepaald ene wil naar hier, de andere naar
moment heb ik haar gezegd dat ik daar. De laatste keer is mijn maat
geen woonst heb. Dan heb ik nog een naar Praag vertrokken en ik ben naar
paar maanden bij haar gewoond tot Belgiê gekomen. Ieder gaat dus zijn
ik het niet meer zag zitten.» eigen weg. Ik hoop dat ik hem nog
Veto: Waar heb je Û1 .l.euYen 0II'e1'al ge_ eens terug zie. We kwamen elkaar
woond? soms tegen wanneer we elkaar al zes
Jan: «Ikheb op verschillende plaatsen ~aanden niet gezien hadden. Dan
gezeten. Ikheb een kmakpand gehad gmgen we ongeveer een maand sa-
aan het Damiaanplein Ook heb ik in men op zwier. Het teit dat al je vrien-

ajters. Op elk produkt dat de brave de straat van het OCMW gezeten. Het den ~~k clochards zijn, maakt het
klant voor de voedselbanken koopt, was in het oude gebouw van Acco Ze moeilijk om uit dat arkuit te geraken.
maakt Delhaize immers zelf ook nog hebben daar nu kettingen aan' de Gochards kunnen je ook niet verder
winst. Uefdadigheid komt hier dan deur gehangen. Daar ben ik wegge- helpen. Zij hebben dezelfde proble-
ook heel sterk in de buurt van eigen- vlucht toen ik op een keer beneden men.lkhebhetgelukgehaddatLouis
~lang. En tenslotte worden de nood- veel gestommel hoorde. Ik ben toen en Gustme gehQlpenhebben en datik
lijdenden nog meer a_1hankelijkvan aan de achterkant vanuit het raam in werk ~ev0!1denheb. Anders was ik er
het systeem waar ze wt gevallen zijn. een boom gekropen van daar op het ook met wtgeraakt.,. ..
Mondje open doen en voor de rest dak van een garog~ en weggevlucht. «Er zijn verschillende zwervers ge-
m<>?istil blijven zitten in de ellende, Ik ben zo een keer alles kwijt geraakt. weest die bij ~j kwamen slapen en
zo lijkt het wel. Dat was in Roosendaal. In een km- d~ weer weggmgen. Je maakt veel

De voorlopige opbrengst van de kerspand stonden al mijn kleren Ik vnenden maar misschien zie je ze
aktie bedraagt 500 ton en het kan ze- kwam daar 's avonds toe en ze h~d- n~it meer terug. In feite is zwerven
ker niet ontkend worden dat het inge- den planken voorde deur geslagen. Ik mets anders. dan vluchten. Jezit altijd
zamelde voedsel voor heel veel men- kon niet meer binnen. Ik had enkel zonder papieren. Als je bijvoorbeeld
sen welkom zal zijn. Maarverdergaat nog de kleren die ik aan hcd.» een politieauto ziet voorbijrijden, pro-
het zeker niet. (hd).. beer je zo snel mogelijk weg te gera-

_ Veto. Hoe vulde JeJe dagen? ken omdat je bang bent dat ze je pa-
. pieren opvragen. Als je een bepaalde
tIjd in een streek rondzwerft, begin-
nen de mensen te weten dat je zwerft.
Als er dan in die streek inbraken ge-
pleegd zijn, proberen ze de schuld op
jou te schuiven. Waar zou die zwerver
anders van leven? Ik ben ooit eens
door de politie opgepakt. Toen bleek
dat ik al een strafblad had van meer
dan twee komputerschermen. Daar-
om kan je je best op tijd verplaatsen.
Het beste zijn grote steden, want in
kleine steden bellen ze de politie al op
als je vier keer in dezelfde straat voor-
bij komt. Het isaltijd vluchten. Jebent
nooit op je gemak. Jehebt geen thuis.
Hier in Leuven valt dat nog mee. Het
is nog redelijk groot en er zijn enorm
veel Inwoners,»

(foto Stnoen Ndryndc)

VOEDEI.SELINZAMELING
IN SUPERMARKTEN: ZIN OF ONZIN?
Wie in de week van 18 tot 24

november een Delhaize-wa-
renhuis binnenstapte om er

inkopen te doen, kreeg nog eens de
mogelijkheid om zijn goed hart te to-
nen. Er werd toen een grote
voedselinzameling gehouden ten
voordele van de Voedselbanken, een
vzw die de minstbedeelden in ons
land wil helpen door hen gratis voed-
selhulp te verschaffen.

Het koncept is simpel en lijkt op het
eerste gezicht heel aantrekkelijk. Wie
in de supermarkt aankomt, wordt
aangesproken door een vrijwilliger
die beknopt uitlegt dat men voor de
hongerlijders in eigen land een aan-
tal voedselprodukten kan kopen en
die dan achteraf aan de uitgang in
een grote kartonnen doos kan depo-
neren. De produkten in kwestie zijn
niet-bederfelijke levensmiddelen zo-
als suiker, rijst, olie, koffie en produk-
ten in blik. Een heel aantrekkelijke
formule dus omdat de inspanning
echt miniem is, zowel materieel als fl-
nondeel en omdat er heel·wat men-
sen mee gebaat zijn. Het verzamelde
voedsel wordt via de negen provinda-
le Voedselbanken doorgespeeld aan
karitatieve instellingen die zorgen
voor de verdeling naar de noodlijden-
den toe. De cirkel is rond en iedereen is
gelukkig.

Wie even over het koncept door-
denkt, stoot toch op enkele funda-
mentele bemerkingen. Vooreerst is er
de vaststelling dat aan een probleem
pas écht iets kan gedaan worden als er
ook werk gemaakt wordt van een of
andere vorm van sensibilisering. In
het persbericht verspreid door Del-
haize-De Leeuw wordt vermeld dat
daar wel aandacht aan besteed
wordt; via de pers werd de slogan "Er
zijn Belgen die niets in hun bord heb-
ben. Denk eraan!" gelanceerd. Verder
gaat het echter niet. Zelfsals men aan

de vrijwilligers, die er zijn om de klan-
ten over de aktie te informeren, vraagt
wat erpredes met het voedsel gebeurt,
is het antwoord niet veel meer dan
een vermelding van de plaatselijke
Poverello-instelling, "een restaurant
waar die mensen kunnen komen e-
ten". Bij de ware problematiek wordt
dus helemaal niet stil gestaan, laat
staan dat de klant er over geïnfor-
meerd wordt. Zelfs de mensen van
Povere Ilo-Leuven blijken zelf nog
niets van de Voedselbanken verno-
men te hebben ...

DeBelgischeFederatie van Voedsel-
banken werkt via ongeveer 380 lief-
dadigheidsinstellingen die een soda-
Iebegeleiding van de minstbedeelden
koppelen aan voedselhulp onder de
vorm van voedselpakketten of maal-
tijden. De produkten worden voorna-
melijk gehaald uit overschotten van
bedrijven en van de EEG.Op de vraag
of dergelijke aktiviteiten niet zinloos
zijn zolang er struktureel niets veran-
dert, reageert men bij de organisatie
door te stellen dat de voedselbanken
er enkel zijn om' het voedsel te verde-
len en dat alles wat verder gaat niet
tot hun taak behoort.

Een gevaarlijke redenering die mis-
schien wel het hele initiatief ken-
merkt. Erwordt iets gedaan, iets waar
mensen mee geholpen zijn, maardan
ook niets meer. Elk jaar wordt meer
voedsel binnenqehcald en worden
meer mensen geholpen, maar nooit
wordtdarubij vermeld daterookmeer
mensen moeten geholpen worden en
waar de oorzaken daarvan liggen.

Bovendien is het niet alleen zo dat
het maatschappelijk systeem aan de
basis van deze armoede niet in vraag
gesteld wordt, het wordt in zekere zin
zelfsbevestigd. BijDelhaize heeft men
er alvast alle kommerdële belang bij:
het initiatief zorgt voor een goede pro-
motie en een stijging van de verkoops-

mers mijn weg.»
Veto: Hoe ben je erin geslaagd geduren-
de al die jaren te overleven?
Jan: "Tja, als ik alles zou vertellen,
zou ik dadelijk in de gevangenis zit-
ten. Eerlijk kan het niet. Ik heb veel
zwartwerk gedaan, veel gesmokkeld.
Ik heb ook gedeald, maar dat was en-
kel om te overleven. Erzijn er veel die
dealen om rijk te worden, maar ik
niet. Ikmoet eerlijk zeggen, als ik geld
op zak heb, ga ik nooit stelen. Ik heb
ooit nog in winkels gestolen. Zo heb-
ben zemij eens betrapt in de Delhaize
in Ieper toen ik een stuk kaas op zak
had. Ik moest dat stuk kaas te voor-
schijn halen. Zevroegen of ik dat kon
betalen. Ik zei: "Nee, ik kan dat niet
betalen. Als ik het kon betalen, dan
zou ik het niet stelen. Ik heb gestolen
omdat ik honger had." Zehebben mij
dat stuk kaas toen zomeegegeven. Ze
zeiden: "Pak dat stuk kaas en maak
dat je wegkomt." Als je met je rug te-
gen de muur staat en je je echt in het
nauw gedreven voelt, moet je iets
doen om te overleven."
Veto: Heb jeookgewerlct?
Jan: «Ja, erg veel. Ik heb nog in de
Frisa gewerkt. Dat was zestien uur per
dag. Daar deed ik de vaste nachtploeg
en de ene week nam ik er de voormid-
dag bij en de andere week begon ik in
de namiddag om één uurtotvijfuur's
morgens. Ik heb dat maar drie weken
volgehouden. Ik heb toen kaptagons
en pervetines genomen om wakker te
blijven. Ik deed dat dan ook omdat ik
het geld nodig had."

Acco

Poverello: de A1ma der armen
Vlakbij de Stella in de Sluisstraat ligt
PovereIlo. Vrijwilligers bereiden er
elke dag een warm middagmaal
voor kansarmen. Daarnaast worden
er ook wekelijks tegen een spotprijs
kleren verkocht.

"De mensen die een beroep doen
op Poverello zijn noodlijdenden,
maar ook eenzamen", aldus één van
de verantwoordelijken. Het gaat hier
vooral om alleenstaande mannen en
jongeren. Studenten kunnen geen
beroep doen op Poverello omdat zij
terecht kunnen bij de Sodale Dienst
van de KU Leuven. PovereIlo pro-
beert zo veel mogelijk echte armen te
bereiken. Toch weten ze dat ze niet
altijd even suksesrijk zijn.

Volgens de verantwoordelijke is de
grootste armoede die men bij Pove-
rello aantreft de eenzaamheid. De
armen die echt behoefte hebben aan
een organisatie als Poverello zijn
vaak beschaamd en kloppen dan
ook zelden spontaan aan bij de orga-
nisatie. Toch treft men er 's middags
verscheidene daklozen aan die goed-
koop en soms zelfsgratis komen eten.
Soepmet brood kost er zeven frank en
een volledigewarme maaltijd veertig.

De voorbije jaren bezorgde Pove-
rello ook een aantal daklozen onder-

dak. Omdat deze mensen erg gesteld
zijn op hun vrijheid, is het volgens de
verantwoordelijke erg moeilijk ze
aan dit nieuwe leven te laten wen-
nen: ''We hebben ooit voor een dak-
loze een kamer gehuurd tussen stu-
denten. De man had gestudeerd en
daar zat hij volgens ons tussen zijn
eigen mensen. Na een jaar is hij weg-
getrokken. Wij gingen daarna de ka-
mer bekijken en dat was een stal. We
hadden 24.000 frank waarborg be-
taald en die waren we helemaal
kwijt."

Dankzij flncnciële giften en schen-
kingen in natura kunnen de mensen
van Poverellohun werk verderzetten.
Verder houden ze nog een papierslag
en worden er vasten- en adventsak-
ties gehouden. Het grootste deel van
het eten wordt geschonken. Enkel
vlees, melk en koffiedienen zelfaan-
gekocht te worden.

De verantwoordelijke van PovereI-
lo bevestigt dat de toestand in Leuven
niet zo nijpend is als in Brussel: "Ik
weet dat als wij onze deuren sluiten,
de mensen toch niet zullen verhon-
geren. Er zijn hier nog andere op-
vangmogelijkheden". Gelukkig
maar.

(pvr)

Jan: «Om tien uur ging ik naar Pove-
rello. Daar kun je koffie drinken voor
zeven frank. Daar at ik ook 's mid-
dags. In de namiddag rond twee uur
ging ik dan naar het St.-Pieters-
ziekenhuis, waar ik tv keek in de ro-
kerszaal. Voor de rest hing ik wat
rond. Ik ging ook wel eens naar de
Clockwork. Je bent er niet verplicht
iets te drinken en het is daar warm."
(Zijn vriend Louis komt er even bij zitten
en vertelt hoe hij Jan heeft verdergehol-
pen.)
Louis: «Hij was dakloos en het was
heel koud buiten. Ik zei tegen Gust:
"Laten we hem binnennemen. Hijzal
werk gaan zoeken en misschien een
woning vinden of een kamer huren."
Enhet isgelukt. Hijheeft hier nu alles.
Een bed, verwarming, een slaap-
plaats, een kast, en een tv. Hij heeft
werk gevonden en binnen een paar
weken is hij erdoor,»

Kousen
Veto: Is er veel solidariteit twsen de
zwervers?
Jan: «Nee. Ik kende iemand die in de
metro van Amsterdam sliep. Hij had
zijn schoenen uitgedaan om te sla-
pen. Toen hij wakker werd, waren zijn
schoenen weg. Hijheeft dan een paar
weken op zijn kousen rondgelopen en
daarna op zijn blote voeten, tot hij
van iemand een paar schoenen ge-
kregen heeft. Clochards stelen van el-
kaar. Het is jammer, maar ja. Ikzou er
niets mee inzitten om een rijke te be-
stelen, maar een clochard. Waarom?
Die hebben zelf niets."

Sukkelaar
Veto: Heb je bepaalde plannen voor de
toekomst?
Jan: «Ikwil werken, doorzetten tot ik
geld heb. Daarmee koop ik een auto.
Ik ga dan ook mooie kleren kopen en
ik ga terug naar mijn ouders. Ik ga ze
dan eens opzoeken. Het is zestien jaar
geleden dat zeme nog gezien hebben.
Ikwileens gaan kijken wie de grootste
sukkelaar is. Ik of zi].»

Peter Van Rompaey
Steven NeiIynck
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Nieuw werk van-Geert Van Istendael

Over fragmentarisme als
staatsstrukturerend principe
Het nut van België is dat er fijne boekjes over kunnen gemaakt
worden. 'Het Belgisch labyrint' van Geert Van Istendael is daar
een goed voorbeeld van. Van Van Istendaels hand verscheen re-
cent niet alleen een herziene uitgave van dat werk, de schrijver
bracht ook een aantal opinie-artikels samen over België na de
derde faze van de staatshervorming onder de noemer 'Het nut van
België'. De artikels zijn van drie politici, een historikus en een
ideoloog. De kwaliteiten van het eerste boek ontbreken bijna vol-
ledig in het tweede.

hebben. Hij schuwt bovendien de oor-
logsterminologie niet. Brussel moet
immers heroverd worden op de Vla-
ming die daar niets te zoeken heeft.

'Het nut van België' is een typisch na-
tionaal-politiek produkt. De menin-
gen die uit de verschillende artikels
naar voor komen staan lijnrecht te-
genover elkaar. Van enige toenade-
ring is geen sprake. Van Istendael ge-
bruikte blijkbaar twee selektiekriteria
bij zijn zoektocht naar analyses van
de staatshervorming. In zijn inleiding
brengt hij het gebrek aan kennis van
Walen en Vlamingen over elkaar ter
sprake. Vandaar dat het geen boek is
met opinies van enkel Vlamingen of
Walen over de andere, maar een
kommunautaire mengeling met de
hoop op wederzijds begrip. Uit de tek-
sten blijkt dat op dat vlak nog heel
wat te leren valt voor beide taal-
groepen.
Buiten de bijdrage van historika

Sophie de Schaepdrijver zijn de tek-
sten van de hand van mensen die
nauw bij de uitvoering van de staats-
hervorming betrokken waren. übe-
raai Jean Golleverde vanuit de oppo-
sitie heel wat kritiek, Jean-Pierre de
Bandt deed dat vanuit zijn politieke
denktank de Koudenberggroep. Jean-
Maurice Dehousse, federalistisch so-
dalist, en vooral Hugo Schiltz, als een
van de architekten van de derde faze,
latert meer euforische geluiden horen.
Wat ze ook gemeen hebben is hun ge-
brekkig nuanceringsvermogen en
vaak ook het uit de weg gaan van fun-
damentele vragen.

Pamflettair
In Wallonië is de nadruk inderdaad

steeds sterker dan in Vlaanderen ge-
legd op de gewestelijke strukturen. De
Franse Gemeenschap, waar dus ook
Brusselbij hoort, komt vaak slechts op
de tweede plaats. Op basis van het
prindpe dat de taal gans het volk is,
roept Gol de Walen op tot een ver-
nieuwde belangstelling voor Brussel
en de Franse Gemeenschap. Al dat
burlesk dogmatisme, want als Gol al
geen karikatuur van zichzelfwas dan
is hij het met dit artikel definitief, kan
bij de lezer wel eens een glimlach over
de lippen toveren maar het isvoorna-
melijk vervelend lezen.
De Koudenberggroep heeft al eer-

der bedenkingen gemaakt bij de fe-
deralizering. VoorzitteJ.l)e Bandt be-
gint zijn artikel met de konstatering
dat er een sterke roep is naar een nieu-
we Luther die vanuit de burger zal
opstaan om fundamentele hervor-
mingen door te voeren. De Bandt kan
nog net aan de verleiding weerstaan
Verhofstadt met naam te noemen. Hij
klaagt de kloof aan die de voorbije re-
geringen hebben gekreëerd tussen ar-
beid en kapitaal.
Maar de kapitaaldragers, aldus De

Bandt, mogen niet aangeklaagd wor-
den. Zij zijn Immers steeds bereid ge-
vonden de regeringen leningen te ver-
schaffen, ondanks het groeiende be-
grotingstekort. De Bandt zwijgt in alle
talen over enorme rentetarieven. Er
worden terechte verwijten aange-
haald aan het adres van de voorbije
koalities, maar in het algemeen wordt
er in zijn artikel al te gemakkelijk op-
positie gevoerd zonder konstruktief te
zijn. Debandt houdt het liever bij vage
termen zoals een nieuwe volkskon-

Gehinnik
In een vrij mat stuk verduidelijkt

Jean-Maurice Dehousse de geschiede-
nis van de verschillende fazen van de
staatshervorming. Mat omdat zijn
stuk al te voorzichtig rond sommige
hete hangijzers heen danst, zoals het
kommunautaire getouwtrek rond
Brussel. Als lid van de Franstalige so-
dalisten kan hij natuurlijk niet an-
ders dan het politieke voorzichtig spe-
len. Iets minder schools had in ieder
geval toch gemogen.
Hugo Schiltz rust op zijn lauweren.

In 'De geruisloze overwinning van
een minderheid' blikt hij terug op de
voorbije hervormingen, zonder enig
stout pasje buiten de lijntjes. Naar het
einde toe gaat hij over tot een gewe-
tensonderzoek. Hoe komt het dat al
die veranderingen bij de Vlaam niet
tot wilde uitbarstingen van vreugde
met dito pensenkermis hebben ge-
leid? Gelukkig voor hem hoeft hij niet
stil te staan bij de bedenking dat de
Vlaam om dat alles misschien hele-
maal niet gevraagd heeft, Immers:
"De staatshervorming van '88-'93
was een. revolutie post-factum en dat
lokt geen vuurwerk uit."
Het onbesuisd fulmineren van libe-

raal Jean Gol vormt een tegenpool
voor de terughoudendheid van De-
housse en de bezadigde overwin- Stukken interessanter want genu-
ningskreet van Schiltz. Gol, als lid van anceerderen allerminst pamflettair is
de oppositie, lust de Vlamingen rauw Van Istendaels 'Het Belgisch Laby-
om de eenvoudige reden dat alle Vla- rint', een handleiding bij de wirwar
mingen met deWaal zijn voeten heb- die tot nader orde België heet. In 1989
ben gespeeld. Die heeft aan de ver- verscheen de eerste druk, net voor in-
zuchtingen van de Vlamingen tot grijpende verschuivingen op mundi-
meer autonomie en een rechtstreekse aal, Europees en nationaal vlak het
verkiezing van de deelraden toegege- aangezicht van onder andere de Bel-
ven, omdat hij daarmee een kommu- gische maatschappij grondig zouden
nautaire status-quo hoopte te berei- veranderen. Onlangs heeft Van Isten-
ken om zijn land zovan de ondergang dael zijn boek herwerkt. Met de veran-
te behoeden. Nu heeft de stoute dering van ondertitel - 'Wakker
Vlaam wat hij wou, maar nog blijkt worden in een ander land' kwam in
die niet tevreden en moet er naar se- de plaats van 'De schoonheid der
paratisme gestreefd worden. Waarop wanstaltigheid' - geeft de schrijver
een bulldozerargumentatie volgt die de stroomversnelling aan waarmee
voornamelijk bestaat uit het herha- België zichzelf hervormt en zich bin-
len van zijn stelling. nen grotere politieke verbanden her-
Dat het separatistisch gehinnik van vormd weet.

de voorzitter van de Vlaamse deel- Net als in de inleiding tot 'Het nut
regering, die zichzelf en passant maar van België' haalt Van Istendael in zijn
minister-president noemt, uitlatin- voorwoord voor de negende druk de
gen zijn die ook in Vlaanderen met dood van koning Boudewijn aan,
gefronste wenkbrauwen worden ont- nochtans niet meteen een gebeurtenis
haald, wil Gol blijkbaar niet geweten die grote politieke verschutvinqen
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sensus.
Enig lichtpunt is de bijdrage van

historika Sophie de Schaepdrijver.
Niet zozeer omwille van de inhoud
van haar artikel, maar omdat ze als
enige het pamfletarisme vermijdt en
eerst naar historische feiten graaft om
daar dan vervolgens konklusles uit te
trekken. Ze is bovendien stilistisch
veruit de beste. De verontwaardiging
doet haar tekst leven, daar waar de
anderen informatief zeker geen slech-
te maar vormelijk dorre politieke trak-
taten afsteken of in het luchtledige
fulmineren. Dicht bij de politieke be-
sluitvorming, ver van een interessant
gevoerde polemiek, zo lijkt het boek te
zeggen.

Prullemand

•

met zich meebracht. De dood van de
koning bleek echter vooral symbo-
lisch. Minder dan een maand daar-
voor was, door het afronden van de
derde faze van de staatshervorming,
in het eerste artikel van de grondwet
ingeschreven dat we in een federale
staat leefden, een adjektief dat aan-
gaf dat het oude België definitief be-
graven was.
Daarvoor waren de bestaande poli-

tieke instellingen al naar de prulle-
mand verwezen en drong de Europese
Gemeenschap zich met neo-liberaal
geweld op tot inde kleinste kieren van
dat deel van het kontinent dat welva-
rend genoeg geacht werd om de boot
niet te missen. Maar vooral legde de
verkiezingsuitslag van 24 november
1991 de sklerose bloot waar de staat al
sedert jaren in stilte aan bleek te lij-
den. Van [stendael ziet het met lede
ogen aan: "Ik vraag me af of een vol-
gende volledige herziene editie niet
een geschiedenisboek zal zijn van het
voorbije feit België." In afwachting
draagt hij, met zijn gevoel voor dra-
matiek, het boek op aan Albert II.

Grappig .....
Ten opzichte van de vorige editie is

er in het boek vrij weinig grondig ver-
anderd. Enkel het hoofdstuk over Voe-
ren heeft hij helemaal weggelaten:
"Met een gerust geweten kan ik zeg-
gen dat Voeren tot zijn ware propor-
ties is teruggebracht: zes vredige dorp-
jes in een uithoek van Umburg." Het
hoofdstuk over de Wetstraat is het
meest grondig veranderd. De (voorlo-
pige) afronding van de staatshervor-
ming wordt uit de doeken gedaan. De
bijdrage over het Vlaams Blok is nog
even scherp veroordelend maar te-
leurstellend weinig uitgebreid.
Sommige veranderingen zijn best

grappig. Zo haalde Van Istendael in
de eerste editie een eksamen Neder-
lands aan van studenten sociologie
aan de KU Leuven, een eksamen
waarvoor slechts één iemand ge-
slaagd bleek te zijn. In de nieuwe uit-
gave heeft hij er eksplidet aan toege-
voegd dat die ene student niet Geert
van Istendael was. Zijn aanvankelij-
ke relativering over het stijgen van de
prijzen op de vastgoedmarkt heeft nu

misverstClnde..-~

Thermos, Loose en Kong in Corso

Kong-King Size

plaats gemaakt voor teleurstelling,
wanneer hij konstateert dat hij zijn
eigen huis niet meer zou kunnen be-
talen.

Kluwen
Van Istendaels analyse van de ge-

schiedenis is hoogst persoonlijk ge-
kleurd. Dat hindert niet, om de een-
voudige reden dat hij niets opdringt,
eigen meningen grondig fundeert en
bovenal onbevooroordeeld het ge-
zond verstand laat spreken. Bovenal
weet hij hoe verhalen goed kunnen
verteld worden. Waar de meesten die
een stuk schreven vóór 'Het nut van

.
België' in tekort schoten, blinkt Van
[stendaels boek in uit. 'Het Belgisch
Labyrint, Wakker worden in een an-
der land' is natuurlijk geen onmis-
baar werk, zoals een lelijk rood wik-
keltje rond het boek pretendeert.
Maar een betere inleiding tot het Bel-
gische kluwen is bij ons weten nog
niet geschreven.

Jeroen Overstijns

Het nut van België, Atlas Amsterdam,
495 tr. Het Belgisch Labyrint, De Arbei-
derspersAmsterdam, 739 tr.

Ineen eerste samenwerking programmeren het magazine Gonzo
Circus en radio Scorpio nu donderdag in zaal Corso drie groepen,
Thermos, Looseen Kong. Wat die groepen gemeen hebben is dat ze
verschillende muziekgenres op een hoopje gooien en er hun eigen
ding mee doen. Crossover?
'Crossover' - het woord klinkt ieder-
een ondertussen bekend inde oren -
is het vakje waarin deze groepen op
hun beurt op een hoop gegooid wor-
den. Die hoop is ondertussen zo groot
geworden - het aantal RedHot Chili
Peppers-klonen is niet meer te tellen
tegenwoordig - dat een groep die
zich van het crossover-peloton wil on-
derscheiden iets speciaals te bieden
moet hebben. Energie, originaliteit of
humor bijvoorbeeld.
Thermos, de Belgischegroep die als

eerste zal aantreden, spedaliseert zich
vooral in energie en humor. De groep
streeft geen demonstraties van saaie
technische hoogstandjes na, maar is
wel in staat om een publiek in bewe-
ging te brengen. Een klassieke bezet-
ting (gitaar, bas, drum) en een hoog
tempo zorgen voor een grote herken-
baarheid, die in de hand wordt ge-
werkt door de keuze van een aantal
covers (onder andere van Primus) die
gegarandeerd bij het publiek inslaan.
Even origineel is het misschien alle-
maal niet, maar het is de groep naar
eigen zeggen meer om broek-op-de-
schoenen-waanzin te doen. Een sfeer-
groepje zonder pretenties.
Loose is een groep uit Eindhoven

met een basisbezetting die bestaat uit
zesmuzikanten. Dezeband typeert de
eigen muziek als "psychedelische dub
metal" , wat staat voor een geheel van
klanken dat geproduceerd wordt door
zowel gitaar, bas en drum, als synte-

sizer en sampler. Het resultaat is stevi-
ge repetitieve muziek met Oosterse
motieven. Ondanks het psychedeli-
sche karakter van Loose- hetlibera-
le drugbeleid van onze noorderburen
is hier wellicht niet vreemd aan -
wordt er gekoncentreerd gemusi-
ceerd. Stiltes en geluldsuitbarstingen
verlenen de nummers een op en neer
gaande dynamiek. De spaarzame
zang bevindt zich op de achtergrond
en beperkt zich tot donkere en maka-
bere klanken.

Kwadrofonisch
Kong is een kwartet uit Amsterdam

dat twee cd's op haar aktief heeft
staan: 'Mute Poet Vocalizer' en
'Phlegm'. De titel van de eerste cd was
een duidelijk statement: Kong heeft
geen zanger. Wat Kong wel heeft, is
een unieke kombinatie van metal
met een industrieel tintje en samples.
Geen somples van [ames Brown of
andere funk-grootheden, maar van
house-dreunen en -bliepjes, klassieke
muziek of trompetten. Dit alles de ene
keer in kombinatie met keiharde me-
telriffs; de andere keer met diskoteek-
ritmes. Soms is het geheel hard en
beukend, dan weer symfonisch, zwe-
verig of house. Dit maakt Kong een
stuk interessanter en origineler dan
pakweg Young Gods, Nine Inch Nails
of Godflesh. Saaiheid en chaos wor-
den vermeden door erg strakke kom-

posities die geen ruimte laten voor
ellenlange improvisaties of soli.
üve voegt Kong twee interessante

aspekten toe aan de muzj.ek. De vier
muzikanten stellen zich elk in een
hoek van de zaal op. Zo kan iedere
toeschouwer zijn eigen mix maken.
Wie bijvoorbeeld graag de drums in
zijn of haar maag voelt, gaat gewoon
voor de drummer staan. Verder
brengt Kong een speciale geluidsin-
stallatie mee zodat elke toeschouwer
een kwadrofonisch geluid te horen
krijgt. Voeg daarbij een indrukwek-
kende lichtshow en de ingrediënten
voor een spektakulair optreden zijn
aanwezig.

Thomas DeMot

STUDENT
Kerstcadeautjes,
een skivakantie,
da's niet niks ...
Heb jij ook zin om
wat bij te verdienen
voor de feestdagen ?
Je kan dagelUks bij ons
enquêtes komen doen.
Benje vlot en heb je zin
om mee te draaien in een
telemarketingbedrijf in
het hartje van Brussel ?
Benje vrUin decemberen
januari?
Neem dan het initiatief
en bel ons deze week :
021513.29.05 van
maandag tot vrijdag tus-
sen 12 en 13of 16en IBh.

Ref.I 00-339



'Mexico Mexico Mexico'
van Luc Verheven
Ver van Europa/ia,
maar dicht bij de VS
Een bepaald Mexico is op dit ogenblik bijzonder populair, trendy
zelfs. De hele Europaliatoestand trekt massa's, de verkoopcijfers
van Tequila gaan de hoogte in en een beetje party serveert tegen-
woordig flesjes Corona. Zelfs in het Skandinavisch-koele Ikea vind
je meubeltjes met een Tex-Mex-look. Joemalist Luc Verheyen
schreefeen boek overeen ander Mexico, eentje dat ligt tussen de VS
en Guatemala.
Verheyen deelt het land in drie gebie-
den in, en struktureerde zo ook zijn
boek. Er is in de eerste plaats het wa-
terhoofd, Mexico Stad, de woonplaats
van om en bij de twintig miljoen men-
sen. Het moet zowat de meest vervuil-
de metropool van de wereld zijn, en is
daarom door de Mexicaanse schrijver
Carlos Fuentes bedacht met het koos-
naampje M~sick-o-aty. Deel twee is
gewijd aan het andere Mexico, het ver-
armde platteland ten zuiden van de
hoofdstad en op het westelijke schier-
eiland Yucatan. Dit gebied vormt let-
terlijk en figuurlijk de poort naar Cen-
troal-Amerika. De bevolking is er In-
diaanser, de levensstandaard lager
en het Engels onbekender dan waar
ook in het land. Tegelijk is dit de streek
van artificU!le toeristenreservaten als
Cancun en Acapulco, Amerikaanse
enklaves in zuidelijk Mexicaans re-
genwoud.

Hallucinant
Het derde deel heet 'Ver van God,

dicht bij de VS'. Het hoofdstuk is ge-
noemd naar een zinsnede van dik-
tator Porfirio Ofaz die het land op het
einde van de vorige eeuw vierendertig
jaar lang bestuurde. De uitspraak il-
lustreert de ambiguë houding van de
Mexicanen ten opzichte van hun
machtige noorderbuur. Enerzijds is er
het gevoel van afgunst en zelfs vijand-
schap, onder meer gevoed doordat
Mexico in 1848 de helft van zijn
grondgebied aan de Amerikanen
moest afstaan.
Twintig jaar later moest de Mexi-

caanse liberale guerrilla dan weer de
hulp inroepen van diezelfde Amerika-
nen om keizer Maximiliaan en zijn
Franse legers te verjagen. Die para-
doksale situatie van afkeer enerzijds
en afhankelijkheid anderzijds is een
konstante in de Mexicaanse geschie-
denis. Op elk moment in die geschie-

denis is het de president, en de presi-
dent alleen, die bepaalt naar welke
kant de balans overhelt. Die keuze uit
zich dan ook voor een groot deel in de
ekonomische politiek die de president
voert.
Op dit ogenblik helt de balans heel

ver door naar de VS. President Carlos
SalInas de Gortari zal de geschiede-
nisboekjes ingaan als de man die het
Nafta-akkoord in werking stelde, een
akkoord dat de grootste vrije ekono-
mische ruimte kreëerde in de wereld
door de grenzen te openen tussen Ca-
nada, de VS en Mexico. Nafta werd
voorafgegaan door Salinas' strakke
neo-liberaal ekonomisch beleid, dat
hem met een megafoon werd inge-
fluisterd door het IMF. Hij sloot of
privatiseerde een duizendtal staatsbe-
drijven en schafte het gedeeltelijk
kollektieve eigendom van de land-
bouwgronden af, het laatste heilige
huisje van de Mexicaanse revolutie
die de partij van Salinas nog steeds
meent te dienen. Verder wilde Salinas
de stijging van konsumptieprijzen en
lonen tegengaan. Jammer genoeg
slaagde hij alleen in dat laatste.

Populair
Met een dergelijk programma is het

toch wel verwonderlijk dat Salinas'
partij, de PRI, nog steeds lid is van de
Socialistische Internationale. Deze
Partido Institudonal de la Revoluci6n
werd in 1929 opgericht en bleef sinds-
dien, doorheen een paar naamsver-
anderingen en brave hervormingen,
onveranderd aan de macht op alle
bestuursnlvo's. Samen met de natio-
nale kommercïële zender Televisa en
de Maagd van Guadelupe lijkt de PRI
wel het enige bindmiddel dat de brok-
kelige Mexicaanse maatschappij wat
koherentie verschaft. Samenhorig-
heid en vaderlandsliefde zijn dan ook
de kwaliteiten waarop de PRI al die

PRI-kandidaat aan voor de presi-
dentsverkiezingen van volgend jaar,
en niemand die er ernstig aan twijfelt
dat hij denieuwe leider voor zes jaar
wordt Want hoewel Cárdenas ontzet-
tend populalr blijft, brokkelt de koa-
litie van linkse PRI-isten tot en met
marxisten, die zich rond hem had ge-
vormd, gestaag af. En de rechtse PAN,
die nochtans een drietal goeverneurs-
zetels wist te veroveren in het rechtse-
re noorden van het land, is simply no
match, omdat de veel populairdere
PRI haar neo-liberale programma
overnam.
De populariteit van de PRI steeg

niet alleen omwille van het Nafta-ak-
koord of het charisma van Salinas,
maar ook en vooral door het Solida-
ridad-programma. Dat is een Rotary-
achtig charme-offensief waarin de
president met gulle hand telefoon-
palen, basketterreinen en rioolbuizen
uitdeelt in de armste uithoeken van
het land, achtervolgd door de ook al
PRI-gezinde kommerciële televisie.
Het bezorgde hem een onaantastbaar
Sinterklaas-aureool, terwijl onder zijn
beleid een nooit geziene kloof ging
gapen tussen de steeds groter worden-
de groep armen en de hoogste treden
van de maatschappelijke ladder.

tijd al teert. Opposanten ondergraven Córdenas-effekt had zijn uitwerking
de Mexicaanse eenheid en worden niet gemist. Volgens heel wat oppo-
uitgescholden voor vendepatrias, uit- santen won hij eigenlijk de verkiezin-
verkopers van het vaderland gen Uiteindelijk werd, na heel wat
Het beeld dat Verheyen schetst van vertraging, gemeld dat Salinas de ver-

deze, sinds de val van de Sovjet-Unie, kiezingen met 50,7 procent gewon-
langst regerende partij op aarde, en nen had.
dan nog wel in een formeel multi-
partijensysteem, is soms hallucinant.
Het presidentieel ambt, zo zegt hij, is
in de praktijk een erfelijk koning-
schap. De zittende president wijst ei-
genhandig zijn opvolger aan. Vol-
gens Octavio Paz is die toestand een
relikt van de Azteekse teokratie. De
enige oppositiepartijen die af en toe
wat gewicht in de schaal kunnen wer-
pen zijn de rechtse PAN en de linkse
koalitie PRO.
Die laatste stuurde in 1988 presi-

dentskandidaat Cuauhtémoc Cárde-
nas in de ring tegen Salinas. Córdenas
is de immens populaire zoon van een
eks-president en PRI-afvallige. Toen
de dag na de verkiezingen de tel kom-
paters niet meer bleken te werken,
wist heel Mexico hoe laat het was: het

Tristero's 'The American Dream' in het Stuc
Wachten op de Vanman
Het jonge Leuvense teatergezelschap Tristero isals eerste te gast in
'Het Atelier' van het Stuc. Een jaar lang worden ze door het Stuc
ondersteund en kunnen zewerken aan produlcties. Als eerste resul-
taat van de samenwerking staat nu 'The American Dream' op de
planken. MiSschien geen revolutionaire vernieuwing in het
teaterlandschap, maar wel een meer dan sterke voorstelling die
'Het Atelier' onder een goed gesternte doet starten.

door een gladde stem, die hem met
naïeve overtuiging de onmisbare
Readers Digest-muziekkollektie aan-
prijst. Het verplaatst de toeschouwer
naar de Amerikaanse jaren vijftig, de
tijd waarin de grote Amerikaanse
droom van respekt en totaal geluk
door een beetje welvaart meer dan
ooit leefde. 'The American Oream'
van Albee doorprikt deze myte.

Tandpastaglimlach
Achter de tupperware ligt het indi-

vidualisme, vreugde is in werkelijk-
heid niet meer dan drie schrale bal-
lonnetjes die neerdwarrelen. Het eni-
ge wat de personages van het stuk be-
zig houdt is niet de eerlijkheid, maar
de waardigheid, een begrip dat elke
verdere etische kategorie vervangen
heeft. 'The American Oream' doet
dan ook sterk denken aan 'Death of a
Salesman', het beroemde stuk van
Arthur MilIer waarin een handelsrei-
ziger zelfmoord pleegt wanneer hij
beseft dat zijn gezin de maskerade
waarachter hij zijn mislukkingen ver-
borg, doorprikt heeft.

Danspas - Die Bert van Gorp iseenbezig baasje. Nog maar kortgeleden stond hij met David He1TUl1Jdezop Klapstuk
met de korte produktie 'Mama's Boys'. In februari beginnen al de repetities \-OOr zijn nieuwe Stuc-produktie, '6maal
8', die in april in première zal gaan. Van Gorp vult de tussentijd met hernemingen ten lande van 'Contre-Coeur', de
dansproduktie die vorig jaar al in Leuven te zien was. En die toen bovendien door de verenigde kultuurpipo' s van de
redaktie met het nodigegoedkeurend gebrom werd onthaald. Degretigheid en vrolijke vastberadenheid waannee Van
Gorp en zijn drie dansers zich in het medium dans vastbijten, is een verademing. Tussenalle gedanste neerslachtig-
heid van andere gezelschappen door, werkt Van Gorp eigenzinnig aan produkties die vaak gevaarlijk balanceren op
de grens tussen luchtigheid en al te gratuit zijn. Met 'Contre-Coeur' struikelt hij niet. Vooral de scènewaarin een van
de dansers de andere drie dirigeert en tegen elkaar opzet, zit nog in ons geheugen gegrift. De beperkte kapadteit van
onze organische harde schijNn acht genomen, mag dat geen geringe prestatie heten. Beentje strekken op donderdag,
vrijdag en zaterdag in de Vlamingenstraat 83, telkens om 20.30 u. Stuc-leden betalen 200 fTank, niet-Stuc-Ieden
betalen honderd frank meer. 00) (foto los Verhoogen)

Mommy en daddy verzorgen
Grandma. Door het dreigen met de
fiktieve Vanman die haar zal komen
halen indien ze niet gehoorzaamt,
houdt het echtpaar haar kort. Het le-
ven van Grandma is gereduceerd tot
het wachten op de Vanman. Met haar
verwarde uitlatingen legt ze haar
angsten en de schraalheid van het
menselijk bestaan bloot, zoals Estra-
gon en Vladimir dat deden tijdens
hun wachten op Godot. Albee was al-
tijd zeer verontwaardigd wanneer
men zijn stukken als absurd teater
kenmerkte, dat was voor hem veel te
veel uptown-8roadway . .Albee wou
teater maken "where the audience
faced men's condition as it is." Die
menselijke konditie is bij Albee de
hypokrisie van de Tupperwarevreug-
de, het banale materialisme van de
reklame.
Het dekor van de voorstelling be-

staat uit matrassen die opgehangen
zijn. Het refereert aan de bekleding
van isoleercellen en zo aan de af-
grondvan de waanzin waarin de per-
sonages zich bevinden. Paul Boqoert
en Peter Vanderbemptnemen alle rol-
len op zich, waardoor dialogen veran-
deren in bliksemsnelle monologen
die voor de toeschouwer vaak moei-
lijk te volgen zijn. Alle personages ver-
beelden zo hetzelfde, de psychose ach-
ter de tandpastaglimIach en de holle
retoriek. De twee akteren opvallend
goed op die grens tussen de schijn en
het instorten. Ze ontroeren soms, zijn
op andere momenten door hun droge
overacting l}eel grappig. De verspre-

Charme
Nu is verkiezingsfraude een alle-

daagse zaak in Mexico. Maar in het
verleden diende ze, aldus Verheyen,
alleen maar om de al vooraf vast-
staande overwinning van de PRI wat
meer glans te geven. Tot in de jaren
zestig kreeg elke PRI-presidentskan-
didaat een tachtig procent van de
stemmen. Nu gaat de Mexicaanse
kiezer tenminste naar de stembus met
de wetenschap dat de overwinning
van de PRI-kandidaat geen wet van
Meden en Perzen is.
Toch is de doorbreking van die tra-

ditie nog niet voor morgen. Salinas
duidde vorige week Luis Colosio als

kingen als gevolg van de akteersnel-
heid zijn hun dan ook vergeven.
Op een bepaald moment komt een

gespierde en geheimzinnige jonge-
man binnen die verkondigt de Ameri-
kaanse droom te zijn, waarna hij zijn
uiterlijk beschrijft. De Amerikaanse
droom is niet meer dan dat, want bin-
nenin is hij naar eigen zeggen leeg-
geroofd. Voor geld doet hij alles. Niet
toevallig verwart Grandma hem met
de Vanman, het spook dat haar ach-
tervolgt Bogaert en Vanderbempt ge-
ven dat spook geslaagd en pretentie-
loos vorm.

Schokkend
Toen men Albee voorlegde dat zijn

stuk schokkend was, replikeerde hij:
"Is the play offensive? I certainly hope
so; lt is my intention to offend - as
well as to amuse and entertain." Die
dubbelzinnigheid geven Boqaert en
Vanderbempt geslaagd vorm. De hu-
mor en het nihilisme blijken niet al-
leen zeer dicht bij mekaar te liggen -
genaadloos gaan de gelaatsuitdruk-
kingen over van lachen op huilen -,
ze houden ook de voorstelling in even-
wicht. In dat gevoelig bespelen van de
verschillende registers ligt dan ook de
grote kracht van de voorstelling.
Tristero bewees met 'The American
Oream' ten volle dat het zijn plaats in
Het Atelier verdiend heeft.

Ieroen Overstijns

'The American Dream' van Albee door
Tristero, nog op maandag 6/12 en dins-
dag 7/12 om 20.30 u, in de Vlamingen-
straat 83.

Gatenkaas
Verheyen geeft in zijn vlot geschre-

ven boek een behoorlijk impressionis-
tisch beeld van Mexico. Hij zegt zelf
dat hij geen kenner is van het land,
maar dat hij de grote problemen van
het hedendaagse Mexico in vogel-
vlucht wilde behandelen. Toch biedt
de auteur een enorme verzameling
historische en aktuele feiten aan, en
biedt hij de lezer een degelijk kader
waarin deze de jongste ontwikkelin-
gen beter kan begrijpen. Misschien
had hij zich op die encyclopedische
kant van zijn boek toch wat meer
mogen richten. Een indeks met de vele
vermelde namen en een logischere
indeling in hoofdstukken hadden de
schat aan informatie ook na de eerste
lezing bruikbaarder gemaakt.
Sommige hoofdstukken werden

eerder gepubliceerd in tijdschriften,
en ook dat is aan het boek te merken.
Overlappingen werden niet altijd
weggewerkt, het impressionistische
beeld heeft hier en daar wat weg van
een ferme gatenkaas. Wilde de uitge-
ver het boek in de winkel hebben voor
de afsluiting van Europalia? Een beter
verzorgde eindredaktie had Mexico
Mexico Mexico in ieder geval de meer-
waarde van een bescheiden naslag-
werkje bezorgd. Maar ook nu blijft het
een ongemeen boeiend stuk joema-
listiek. Raf Uten
Mexico Mexico Mexico, land tussen
twee werelden van Luc Vemeyen is ver-
schenen bij Kritak. Ie betaalt voor 282
bladzijden zo'n 800 foppen.

'Het Atelier' is ontstaan uit het aan-
voelen van een noodzaak tot herori-
entering van het produktiebeleid bin-
nen het Stuc. Het nieuwe teaterde-
kreet stipuleert dat een kunstencen-
trum minstens één keer per jaar een
produktieopdracht moet geven, maar
tekent geen verdere inhoudelijke
richtlijnen uit hoe het beleid op dat
vlak er moet uitzien. Het Stuc, dat al
jaren meer dan één produktieop-
dracht per jaar geeft, heeft het zichzelf
iets moeilijker gemaakt.
Het geven van eenmalige opdrach-

ten aan jonge kunstenaars had een
groot nadeel. Eerste voorstellingen
zijn immers niet direkt de beste. De
weg in het teater moet dan vaak nog
gevonden worden. De produkties wer-
dendanookregeanatigdoordekritid
met de grond gelijk gemaakt, wat
demotivatie in de hand werkt. De ge-
zelschappen die voor 'Het Atelier' ge-
selekteerd worden, hebben de garan-
tie dat ze een heel jaar artistiek en lo-
gistiek gesteund zullen worden, wat
een basis geeft om hun werking uit te
bouwen.
Wanneer de toeschouwer de zaal

binnenkomt, wordt hij ontvangen
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De waarheid over Sinterklaas

De Sint eigenlijk voor studenten
Het is vreemd hoe verhalen en gewoontes ontstaan. Die goede Sint
die ons zovele jaren terug verwende met snoepgoed en kadootjes is
in feite niemand minder dan Nikolaas van Myra. Deze heilige was
bisschop van Myra en stierf rond 340, op 6 december.
Verschillende legendes vermelden de
naam van Nikolaas, maar zelden
wordt in deze verhalen een toespeling
gemaakt op de betekenis die hij voor
kinderen had. Er is bijvoorbeeld wel
een verhaal over een ontvoerd kindje
dat door Nikolaas gered werd, maar
de meeste verhalen handelen duide-
lijk over volwassenen. Nochtans is 6
december reeds van in de twaalfde
eeuw een dag voor kinderen, met spe-
cinle attenties of vrijaf op school. Hoe
is het verhaal van Sint Nikolaas als
kindervriend dan·ontstaan?

Schoen
Rita Ghesquière doceert jeugdlite-

mtuur aan de KU Leuven en schreef
een boek over de evolutie van Sinter-
klaas: "Vermoedelijk gaat het om een
foutieve interpretatie door de jaren
heen, waarbij aJbeeldingen van vol-
wassen figuren als kinderen werden
aanzien. De eerste verklaring heeft te
maken met studenten. Er is een ver-
haal over drie studenten die naar
Athene gaan. Ze vrogen de hulp van
Nikolaas voor die lange reis. Ze over-
nachten in een herberg en daar wor-
den ze door de waard en zijn vrouw
gedood. Nikolaas komt dan ten to-
nele en wekt ze weer tot leven. Op
prenten uit die tijd zie je dat het zeker
niet echt kinderen zijn, maar jonge
volwassenen."
"Eigenlijk zijn er twee verklaringen

voor deze legende. De meest voor de
hand liggende is dat ze ontstond tij-
dens de opkomst van de universitei-
ten. Iemand zou toen dat verhaal be-
dacht hebben om Nikolaas tot pa-
troonheilige van de studenten te ma-
ken. Die tekst eindigt dan ook met:

"En daarom vieren de studenten feest
op 6 december." De universiteit van
Cambridge heeft nog altijd de Heilige
Nikolaas als patroonheilige. Een
tweede element is dat Nikolaas ook de
patroon is van onthouding, van vas-
ten, zuiverheid, en de meeste studen-
ten uit die tijd waren priesterstuden-
ten."
"Een andere verklaring gaat terug

naar het verhaal van drie gevange-
nen die door Nikolaas bevrijd werden.
Die gevangenen worden dikwijls
voorgesteld in een soort toren. De fi-
guurtjes werden klein afgebeeld om-
dat zij maar gewone mensen waren
en Nikolaas een heilige. Op een gege-
ven moment zouden de mensen dat
niet meer goed begrepen hebben en
werd de afbeelding geïnterpreteerd
als een ton met figuurtjes in. Zozou de
verwarring ontstaan kunnen zijn dat
die figuurtjes kinderen waren."
In de Oosterse kerk isNikolaas Van

Mym nog altijd de belangrijkste heili-
ge na Maria. Elke donderdag van de
week is aan hem gewijd. Hij is de pa-
troonheilige van Rusland, maar ook
in de Griekse kerk zijn er tal van ver-
wijzingen. In het Oosten wordt hij
voorgesteld met een stola, de kleur
rood en een kruis.

Knecht
"In het Westen ~ dat een bisschop

geworden met een mijter en een staf.
Er Is echter ook een voor-kristelijke
kultuur - heidense elementen ei-
genlijk - die op die kristelijke figuur
geênt zijn, zoals het paard, de knecht,
de schoorsteen en de schoen zetten."
Een aantal van deze elementen ko-
men waarschijnliJk van de natuurgod

Vierde editie van
Sport Zonder Grenzen

7hijs is de
kinderziektes voorbij
Volgende week woensdag is het weer zover. Sportraad organiseert
haar jongste en laatste aktiviteit voordat de kadootjesjacht
openbarst. Sport Zonder Grenzen geeft de mogelijkheid om alle
remmingen op sportief vlak nog eenmaal te vergeten en volledig
uit de bol te gaan. Het individu telt niet mee in deze wedstrijd, de
ploeg staat boven alles. Dat was het wat Marx nu eigenlijk bedoel-
de.

De vierde editie van Sport Zonder
GrenZen lijkt zich te onttrekken aan
de gebruikelijke kinderziektes. Het
eerste jaar werd deze aktiviteit in het
centrum van Leuven georganiseerd,
op het Patriakompleks. Men wilde
hiermee een stap doen in de richting
van de studenten in de binnenstad.
Het werd echter een moeilijke beval-
ling. De te kleine oppervlakte van het
terrein en de magere opkomst maak-
ten dat we deze eersteling snel moch-
ten vergeten. Maar het idee was er.
Het volgende jaar koos men op-

nieuw voor de vertrouwde onder-
grond en verhuisde het hele gebeuren
naar het sportlnstituut. De eerste
stapjes werden gezet. Met de nodige
beschikbare akkomodaties en een
groter aantal deeinemers kon het niet
meer stuk. Het derde jaar wijzigde
men niets aan de formule, het bleek
een voltreffer te zijn. Verschillende
ploegen moesten worden teleurge-
steld omdat het verzadigingspunt be-
reikt was.

Boot
Om dit jaar zo weinig mogelijk

mensen teleur te stellen, heeft men de
kapaciteit van het evenement ver-
hoogd. Dit jaar kunnen maar liefst
vijftig à zestig ploegen hun kans wa-
gen van Sport Zonder Grenzen. Vorig
jaar waren er dat maar zesendertig.
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Dit is mogelijk doordat nu bij elke
proefwordt gestreden metvijfploegen
tegelijk, terwijl in het verleden slechts
drie ploegen telkens tegen elkaar uit-
kwamen.
Een andere nieuwigheid op prak-

tisch vlak volgt eigenlijk uit het voor-
gaande. Aangezien er bij elke proef
vijf ploegen deelnemen, zijn er een-
zelfde aantal scheidsrechters nodig
om deze te kunnen kontroleren. Om-
dat het zeer moeilijk was zoveel men-
sen op te trommelen wordt er dit jaar
beroep gedaan op de verschillende
ploegen zelf.Deze ploegen moeten bij
deze editie met minstens elf personen
zijn. Hiervan doen er dan telkens tien
mee aan de proef en de elfde wordt
ingeschakeld als scheidsrechter. Deze
persoon kan natuurlijk variëren van
spel tot spel.
Het geheel van Sport Zonder Gren-

zen bestaat uit negen verschillende
spelen in een doorschuifsysteem en
een eindspel waarbij alle ploegen het
tegelijk tegen elkaar opnemen. De di-
verse proeven hebben veelbetekenen-
de namen meegekregen, zoals het A-
spel, Boot te hand, plintenspel en der-
gelijke. Mensen met een grote fanta-
sie zullen al enkele ideeën opperen in
verband met de invulling van deze
proeven, maar enkel de organisato-
ren weten er het fijne van. Andere
spelletjes als het doolhof en het
puzzelspellaten de verbeelding min-
der werken en lijken evident, maar

Wodan. Diewordt voorgesteld als een
grijsaard met lange haren en een wit-
te baard en verplaatst zich eveneens
te paard. Ook het schoenzetten is een
oud gebruik: men plaatste vroeger
een schoen als men zelfniet aanwezig
kon zijn. Marsepeinen figuurtjes en
dieren gaan dan weer terug op hei-
dense offergaven.
In verschillende landen wordt het

Sinterklaasfeest op een andere ma-
nier gevierd. In Nederland is het feest
van Sint Nikolaas altijd een feest voor
volwassenen gebleven, waarbij ook
volwassenen kadootjes uitwisselen.
Men kent ook niet oveml de Sinter-
klaasfiguur zoals wij hem voorstellen.
Dat is te wijten aan het protestantis-
me dat in de zestiende eeuw de hei-
ligenverering heeft afgewezen. "Men
verschoof vanaf dan alles naar Kerst-
mis: het kerstekind brengt de geschen-
ken. Maar het kerstekind werd wel
vergezeld door een knecht Rubrecht
En dat is een figuur die een beetje ge-
lijkt op Sinterklaas."

Zwarte
"In het protestantse Duitsland is de

door de Germaanse kultuur geÜ1spi-
reerde Sankt Nikolaus wel blijven be-
staan. Hij Is dan niet een religieuze
figuur, hij ziet er eige{!lijkmeer uit als
een kerstman. Die Duitse Sankt Niko-
laus komt dus ook op Kerstmis,omdat
protestanten alles naar die dag ver-
schoven hebben."
En dan Is er nog de Amerikaanse

versie van SintNikolaas, Santa Claus.
Die Iseigenlijk een kombinatie van de
Nederlandse Sinterklaas en de Duitse
Sankt Nikolaus. Oorspronkelijk be-
waarden de Nederlandse en de Duitse
kolonialen in Amerika beiden hun ei-
gen feest. Stilaan ontstond hieruit
dan een Amerikaans feest, een amal-
gaam van verschillende tmdities, dat
ook sterk verbonden is met allerlei li-
teraire kreaties.

achter deze duidelijke façades liggen
waarschijnlijk nog enkele vermssin-
gen verborgen.
De inkleding van Sport zonder

Grenzen wordt dit jaar geheim gehou-
den tot op het laatste moment Het
vorige jaar werd de held Thijs van het
éne avontuur in het andere gesleurd
om als apoteose nog de "verschrikke-
lijke" dmak te overwinnen. Of er dit
jaar nog een spannender verhaal het
geheel zal begeleiden, moet men af-
wachten. Wieweet krijgen we een ver-
volgverhaal op de suksesstory van
Thijs, de beroemde held.

Sart Vanthomme

De verschillende ploegen die geïnteres-
seerd zijn om samen met onze held diver-
se triomtèn te behalen kunnen best zo
snel mogeUjk hun beide voeten terug op
de grond brengen en zich gaan inschrij-
ven op het sportraadsekretariaat. Ieder-
een die tien vrienden heeft en een origine-
le ploegnaam vindt, kan meedoen. Net
zoals de vooryaande jaren moeten er In
elke ploeg tenminste vier meisjes zijn.

"Sontn Claus is dan meer een klei-
nere, dikke, goedlachse man, hij ver-
plaatst zich met een slee en rendieren
in plaats van een paard. Toch zijn een
aantal elementen ook behouden, zo-
als de rode kleur en de schoorsteen."
Maar ook bij ons heeft de Sint een

belangrijke evolutie ondergaan.
"Men ziet dat vooral in de kinder-
litemtuur. In het begin is Sint Niko-
laas almachtig, alwetend, hij straft en
beloont, is een heel sterk figuur. In de
jaren vijftig is er dan een sterk proces
van sekularisering. Vroeger kwam hij
bijvoorbeeld uit de hemel, nu uit
Spanje.

ziek of moe, vergeetachtig. Zwarte
Piet, die vroeger de gehoorzame
knecht was, gaat dan vaak die leemte
opvullen en meer op de voorgrond tre-
den. Zwarte Piet is dan ook niet meer
dreigend, maar vaak een vrolijke
gmppige figuur."
Vroeger was de Sinterklaasfiguur

dan ook veel duidelijker omschreven.
"Wie Sinterklaas speelde wist heel
goed wat hij juist wel en niet moest
doen. Nu is dat veel moeilijker omdat
het beeld van Sinterklaas niet zo een-
vormig meer is.Er zijn verhalen waar-
in hij nog wel een autoriteit is en an-
dere waarin dit niet zo is.OUdersmoe-
ten bijna eerst Sinterklaasverhalen
gaan lezen alvorens te beslissen wat
ze hun kind juist moeten vertellen."

Karen De Pooter
Leemte
Hij verliest ook veel van zijn

gezagskenmerken, wat samenhangt
met de anti-autoritaire opvoeding.
Hij wordt een gewone oude man.
Maar omdat hij dan aloud is, gaat
men hem al eens vaker voorstellen als

Het boek 'Van Nikolaas van Myra tot Sin-
terklaas' van Rita Ghesquière is al enkele
jaren geleden uitgegeven door het Da-
vidsfonds, maar rond deze periode op-
nieuw verkrijgbaar. •



Radio Scorpio (1): alternatieve muziekprogrammatie

"[Jehokjesmentaliteit verdwijnt"

Qada
In ieder geval vind je hetzelfde on-

derscheid tussen de massa en een
'voorhoede' al langer in meer geka-
noniseerde kunstvormen, bijvoor-
beeld litemtuur of klassieke muziek:
altijd blijkt er een kleine groep 'ken-
ners' te zijn die de massa een stapje
voor wil blijven. Van zodra die massa
een bepaalde kunstenaar of stroming
ontdekt heeft, zal de 'incrowd' wel
weer een Îlieuwe dada vinden. Er lij-
ken dus meer faktoren als persoonlij-
ke smaak mee te spelen en het risiko
bestaat dat het kriterium veeleer be-
paald zal worden door het anders-
zijn. Alles hangt er dus van af hoe al-
ternatieve mdio ingevuld wordt
Johan Deflander: «Wij willen ge-
woon aanvullend werken ten opzich-
te van de bestaande media. Als die
steeds meer mainstream-popmuziek
brengen, denk ik niet dat we als 'alter-
natieve' zender daar nog veel aan-
dacht aan moeten besteden»
Jan Stevens: «Makers van muziek-
progmmma's worden dan ook veron-
dersteld zelf op zoek te gaan naar
nieuwe muziek, muziek die interes-
sant kan zijn of die later meer kan
betekenen. Als er dan toch een krite-
rium is, lijkt mij dat de mate te zijn
waarin iemand aan dergelijke mu-
ziek ruimte geeft.,.
Deflander: «Eris toch een algemene
lijn. Niemand kan namelijk auto-
noom een nieuwe muziektrend lance-
ren. Jevertrekt in de muziekwereld al-
tild van platenfirma's die een eerste
selektie gemaakt hebben, in funktie
van een publiek. Daarbinnen kan je
een opdeling maken. Je hebt de grote
finna's, die mikken op een top-dertig-
publiek. Wij hebben ons altijd gericht
op de kleine platenmaatschappijen,
omdat daar natuurlijk ook de meest
vernieuwende, originele muzieksoor-
ten aan bod komen. Zij richten zich
niet op een massapubllek, maar op
diegenen die echt nog geïnteresseerd
zijn in muziek»
Veto: Die grens wordt echter vager. hou-
se en harde gitaannuziek bijvoorbeeld
maken zowel binnen de hitparades ais bij
de liethebber.s van altematieve muziek
opgang.
Stevens: «Die overlapping geeft Scor-
pio de gelegenheid om een ruimer
aanbod van muziek te brengen. Sub-
kultuur beperkte zich meer dan tien
laar geleden tot punk. En verder lie-
pen er nog wel een paar overjaarse
hippies rond. Dat was eigenlijk wel
gemakkelijker .•
Deflander:' «De laatste jaren zie je
ook een veel grotere vermenging,
crossovervan genres, watwaarschijn-
lijk de grote evolutie is in de popmu-
ziek. Daaruit ontstaat een totaal nieu-
we soort muziek die heel groot aan het
worden is bij longeren. Ik denk bij-
voorbeeld aan de soundtrock van de
film 'Judgement Night', waarop een
aantal metalgroepen samenwerken
met mpgroepen. Die kombinatie was
een aantal jaren geleden nog endenk- .
baar. Toen had je alleen maar hier en D't' t "et • tIsSco . 1 .daar uitzonderingen als de samen- I IS wa men ru zie a men naar rpto utsten.

Veto wijdt vanaf deze week een aantal artikels aan Leuvens vrije-
radiotrots Scorpio. Aangezien Scorpio zich in de eerste plaats pro-
fileert via zijn tegendraads muziekaanbod, leek het ons niet slecht
de ideeën daarachter eens onder de loep te'nemen, Een interview
met twee prominente Scorpio-medewerkers - Jan Stevens en
Johan Detlander, even bijgestaan door vriendin Anthe Vrij-
landt - over muzikale vernieuwing, 'crossover' en zo.

In de popmuziek is gaandeweg een
onderscheid gegroeid tussen enerzijds
de mainstream en anderzijds wat je
de alternatieve scene zou kunnen
noemen. Scorpio kiest duidelijk voor
het laatste, nu misschien nog meer
dan vroeger. De argeloze Studio-Brus-
selluistemar zal bij een eerste kennis-
making met Scorpiowellicht zijn oren
niet kunnen geloven en voor de rest
van zijn leven gefascineerd aan zijn
mdiotoestel gekluisterd blijven. Een
enkele argeloze luistemar geeft daar-
entegen de voorkeur aan een serieuze
lel aan de afstemknop. In een vlaag
van totale zinsverbijstering neemt hij
vervolgens zijn roestige kombijn uit
de kast en jaagt de kater van de buren
een lading hagel door de beiaard. Het
resultaat klinkt wat hem betreft het-
zelfde, maar ziet er een stuk smakelij-
ker uit. Dit alles uitemard terzijde.

werking tussen Anthrax en Public
Enemy. Tegenwoordig haalt geen en-
kele rapgroep nog de neus op voor een
sessie met een gitaarbandje.,.
Stevens: "Door die crossoverbewe-
ging·op alle vlakken roken bovendien
meer mensen geïnteresseerd in ver-
schillende genres en leren ze die ook
op zich meer appreciëren. Zo kan een
hiphopfan via acid jazz - een kom-
binatie van dansbare hiphop en funk
met oude jazz - in die oude jazz
geïnteresseerd mkeri.»
Veto: Wontt het dan ook niet tijd dat
Scorpio een crossover maakt en de maln-
stream meer aan bod laat komen? Of
zeggen jullie nee tegen aIleswat goed ver-
koopt?
Deflander: «Niemand maakt er pro-
blemen van om Nirvana ofPearl Jam
te dmaien op Scorpio.»
Anthe Vrijlandt "Ik weet anders de
tijd nog dat Madonna heel erg in was
en dat de trend was dat dat absoluut
niet gedroaid mocht worden: dat was
malnstream. Bepaalde mensen gin-
gen het dan wel dmalen, net omdat
het op Scorpio zo belachelijk werd ge-
vonden."
Stevens: «Het is wel zo dat je je een
profiel probeert te vormen. Je bent
dan nog afhankelijk van de mensen
die mdio willen maken. Die mensen
zijn momenteel niet gemteresseerd in
die mainstream. Ten tweede ben je
afhankelijk van een vast luisterpu-
bliek. Ik kan me voorstellen dat wan-
neer je dat opbouwt aan de hand van
programma's waarin vooral alterna-
tieve muziek voorkomt, het die men-
sen zal storen als er plots erg main-
stream gedroaid wordt. De Scorpio-
politiek is echter dat we niet ingrij-
pen... . .
Deflander: «Konkreet is er Inderdaad
heel weinig progmmmatiebeleid. Er
wordt enkel gekeken naar wat al dan
niet kan. Het is duidelijk dat een pro-
gmmma met Vlaamse schlagers niet
kan, omdat het gewoon niet past in
het profiel van een soort jongeren-
zender. En toch is er 'Radio Dolores',
maar dat is een ander verhaal (waar
we over enkele weken nog aandacht
aan besteden, nvdr). Mensen worden
wel langzaam intern 'gedwongen' tot
het progmmmeren van Scorpio-mu-
ziek. Ik denk dat ze het anders niet
volhouden: je kan niet de loner gaan
uithangen. Zo had het programma
'Open en bloot' bijvoorbeeld een nog-
al Studio-Brusselachtige muziekkeu-
ze. Naar het schijnt hebben zijde laat-
ste weken ook al behoorlijk anders
gedroald.,.
Veto: Zijn het binnen de popmuziek ook
niet de kenner.s die gaan dikteren wat in
en wat uit is?

Stevens: "Het iswel zodat die mensen
dieper gaan graven, meer op bizarre
dingen stoten. Ik denk echter dat het
eerder het publiek is dat er niet zo in-
tens mee bezig isdat gaat bepalen wat
een 'alternatieve hit' wordt. Niet zo-
zeer de 'gravers', want dat zijn meest-
al zulke freaks dat ze de neiging heb-
ben alles wat er op een bepaald klein
label verschijnt geweldig te vinden.»
Veto: Jullie voeren bewust een non-rekla-
mebeleid. Vmd je een weerspiegeling van
die mentaliteit bij de groepen waaroan
jullie aandacht besteden?
Deflander: «8ands als Fugazi willen
heel bewust kontrole behouden over
hun werk. Dat geldt trouwens voor de
meeste bands die gedroaid worden op
Scorpio. Anderzijds zijn er groepen
die, mochten ze een vet platenkon-
trokt in de wacht kunnen slepen, het
ook niet zouden laten."
Stevens: «Ik denk wel dat er op Scor-
plo diskriminatie voorkomt ten op-
zichte van die laatste groepen .•
Veto: Anderzijds kunnen Nirvana en
NeU Young, twee acts die een kontrakt
hebben bij een groot label, wel nog op
Scorpio. Heeft dat er niet mee te maken
dat zij zich toch nog een tegendraads
imago aanmeten?
Stevens: "Het is al een paar maal ge-
zegd: dat is eigenlijk een weerspiege-
ling van de mentaliteit v~ de door-
snee-Scorplomedewerkers. Scorpio is
niet een persoon, maar een kombina-
tie van een heel aantal individuen.
Die zitten misschien niet allemaal in
een ideologisch hoekje, maar er is er-
gens wel een richtinq.»

Apatisch
Veto: Jullie hadden het reeds over cross-
over. Impliceert die tendens ook dat de
hokjesmentaliteit aan het verdwijnen is
oflijkt dat alleen maar zo?
Deflander: «Ikbetwijfel ofdie menta-
liteit bestaat bij de jonge mpfans die
op fuiven ook dansen als metalbands
zoals Sepultura of Blohozcrd ge-
dmaid worden. Ik denk dat er eerder
een hokjesmentaliteit is bij de oudere
gitaarfans die alleen maar even met
hun lang haar komen schudden op
bijvoorbeeld Dinosaur Ir en voor de
rest maar staan te zuipen aan de
kant»
Stevens: «Vroeger stond een muziek-
genre meestal ook heel dicht bij een
ideologische stroming en dat is ook
voor een groot deel verdwenen. Punk
was bijvoorbeeld op een bepaald mo-
ment synoniem van anarchisme: Te-
genwoordig gaat dat moeilijk. Mal-
colm X bijvoorbeeld wordt evenzeer
als symbool gebruikt als een Coca-
Colalogo. Je hebt mpfans die dansen
op songs die hyperseksistisch zijn.
Moesten zede moeite nemen om naar
de teksten te luisteren, zouden ze bij
wijze van spreken walgen. Tim Oogs'
teksten zijn daar een goed voorbeeld
van. Er is ook weleen tendens om de
teksten te relativeren. Ik denk dat je
tegenwoordig meer liefhebbers van
muziek an sich hebt Soms twijfel ik
daar echter ook wel aan. Als er bij-

voorbeeld een goede nieuwe band
speelt, staat men totaal apatisch te
kijken. Indien het een bekende band
is, gaan diezelfde mensen uit hun
dak. Is het dan toch niet gewoon een
houding om toch madI ergens bij te
horen? Iedereen heeft het tegenwoor-
dig over individualisering. Op maat-
schappelijk vlak heeft dat misschien
negatieve kanten. Op kreatief vlak
denk ik dat het zijn voordelen heeft .•

KrisJacobs
Serge Franchoo

In een volgend artikel belichten we de in-
formatieve programma's van Scorpio.

Krisisplan
Op haar volgende Algemene Verga-
dering wil Sociale Raad een stand-
punt Innemen over het krisisplan
(eerste versie). Via de kringvertegen-
woordigers werd een nota verspreid
op basis waarvan er op de presidia
kan gediskussieerd worden. Wie zijn
mening over Het Plan wil laten gel-
den, weet dus waar hij ermee terecht
kan: op de kringvergadering van zijn
kring of op de AVvan Som op 10 de-
cember om 19.00 uur in het Maria-
Theresa-institl1ut (Hogeschoolplein).
De nota plaatst de diskussie rond het
globaal plan in een veel bredere kon-
tekst, die van het streven naar een ide-
ale samenleving. Centraal in het
streefdoel staan een gelijke doorstro-
ming van alle sociale klassen naar
het hoger onderwijs én de emandpa-
tie van de student. Onder dit laatste
verstaat men dat studeren een zelf-
ontplooiing moet zijn en niet noodza-
kelijk het leren van een beroep, dat de
student recht heeft op zelfstandig-
heid, en dat studeren een gunstig
effekt heeft op de hele maatschappij
en dus beloond moet worden (studie-
loon).
In het licht daarvan bévat Het Plan
een aantal maatregelen die ons ver-
der verwijderen van het streefdoel. De
zelfstandigheid van wie studeert
wordt verder aQl}getast door het ver-
lengen van de wachttijd, de besparin-
gen In de kinderbijslag verwijderen
ons van een basisloon voor alle kinde-
ren, de toespelingen op numerus
dausus dreigen de toegang van alle
klassen tot de unief te beperken, en zo
zijn er nog wel een aantal zeer be-
twistbare maatregelen. Niet akkoord,
wel akkoord? Zie hoger.

Boete
Veto-lezers zijn koppig. Maar dat
geldt ook voor ons. Wij blijven zoeken
naar uw reakties. Als voorbereiding
op een artikel over waanzinnig hoge
fietsboetes door politie en rijkswacht,
vrogen we de medewerking van de
Leuvense student. Ongetwijfeld heb-
ben velen goede dan wel slechte erva-
ringen achter de rug met de gewapen-
de arm der wet. De politie, vriend of
bevooroordeelde vijand van de fiet-
sende student? Schrijft de rijkswacht
nooit boetes uit zoals een kwibus on-
langs beweerde? Op dit soort vrogen
zoeken we een antwoord, en liefsteen
serieus. Dien de joernallstiek en infor-
meer ons onwetenden op de
's Meiersstroat 5, telefoon 22.44.38.

(foto KristofClaeys)

Scorpio-menu Op
maandag

Naast een artikel zal Vetoook iedere
week een woordje uitleg verschaffen
bij de Scorpioprogramma's. Geef
toe, het programmafoldertje ziet er
leuk uit, maar is niet altijd even in-
formatief. Een omschrijving als
"voor spijs en dronk" voor het pro-
gramma 'Godbetert' bevestigt wel
ons vermoeden dat het hier om
godsvruchtige jonge mensen met
een dito spijsverteringsstelsel gaat.
Het kan de potenneel-qeïnteresseer-
de luistemar desondanks niet echt
bevredigen. Veto voorziet in het
broodnodige, waarvan dezeweek de
maandag. Amen.
De dagprogrammatie bestaat ie-

dere weekdag uit twee blokken non-
stopmuziek - van acht tot twaalf
en van twee tot vier - met daartus-
sen 'Het middaggebeuren', dat
vooral muziek bevat, maar ook on-
verwachte dingen kan brengen: Het
middaggebeuren is namelijk een
open forum, waarin ook de dagka-
lenderwordt uitgezonden. Jezou het
de Scorpiokmnt kunnen noemen.
Om vier uur wordt bewezen dat

Scorpio nog steeds een vrije zender
is: een zogenaamd "verloren blok".
Afgelopen maandag bleek het in elk
geval aardig wat gitaarwerk te be-
vatten. Het daaropvolgende uur
krijgt iedere week een andere titel en
of dat ook steeds een andere inhoud
betekent, hebben we niet gehoord.
Iederéen moet eten.
'Scorpio serveert' tussen zes en ze-

ven: gelardeerd met aardig wat
dansdeunen wordt het aanbod van
de week uit de doeken gedaan. Van-
zelfsprekend Is dat vooral op de in-
formatieve progmmma's gericht. Je
krijgt er in elk geval een overzicht
van wat het kultuurblok - telkens
om acht uur - te bieden heeft.
Vervolgens is het de beurt aan de

'Vunzige vijftien', Scorpio's hitpam-
de, in eigen huis klaargestoomd. De
samenstelling gebeurt op basis van
kassettes die door de medewerkers
gesignaleerde nieuwigheden bevat-
ten. Daaruit wordt dan weer een hit-
pamde gebrouwd, ook op basis van
de voorkeuren van de medewerkers.
'Het besloten land', om acht uur,

is .het wekelijkse stripprogmmma,
dat zich mag beroemen op inter-
views met illustere namen als Tardi
en Crumb. Dezeweek is het de beurt
aan EricJorisen volgende inaandag
verleent grootmeester Fmnçois
8ourgeon zijn medewerking.
.Om negen uur begint de meer ge-
specialiseerde muziekprogmmma-
tie. 's Maandags is het eerste blok
voor de heren van 'Cool Runninqs',
een uur lang mggamuflin, een he-
dendaagse, erg dansbare variant
van reggae. De programmamakers
willen voeling houden met wat er
momenteel in Kingston, Jamaica
populair is en laten daarvoor regel-
matig singles importeren.
Daarna mag '8lue Moon' de

trommelvliezen bestoken. Melodi-
euze songs die echter vaak om-
zwachteld zijn met ekstreem noisy
gltaarwerk lijken een konstante in
dit progmmma. Groepen als Nirva-
na, Afghan Whigs en Sonic Youth
hebben blijkbaar menige hier ge-
dmalde band in niet gerlnge mate
beïnvloed.
Het zal wel duidelijk zijn hoe laat

de 'Elfurenmis' begint, maar dat de
hedendaagse pilaaIbijters kinder-
tjes van papa punk zijn, had u niet
gedacht En dat er niet Iedere week
een hoogmis is nog minder. Om de
veertien dagen valt op dit tijdstip
namelijk ook 'God aty' te beluiste-
ren. Hierin komen de verre bloedver-
wanten van papa aan bod. De ten-
takels van de hardcore strekken zich
uit: van Fugazi tot No Means No en
tussenin en links en rechts en onder
en boven.

Om de avond sfeervol te besluiten
is er om middernacht nog 'Tekton
Space Industry', waarvan vooral de
spacy stem de moeite is. De muziek
varieert van hyperpsychedelische
toestanden tot ambient. Motto is
blijkbaar het zo snel mogelijk berei-
ken van de spreekwoordelijke hoge-
re regionen. Donsbaar wel te ver-
staan.

(kj)
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EINDEJAARSGESCH ENk
ALLEEN VOOR".DE
AC(O·AANDEELHOUDERS:
20% kORTING OP
ALLE BOEKEN MET EEN
ROOD ETICkET

Wil je iemand een geschenk geven waar hij

of zij nog dagenlang plezier aan beleeft?

Met geschenken, gekocht in ACCO, zit je

hoedanook altijd goed.

In ACCO vind je immers geen wegwerp-

artikelen of vergeet-rnij-snel-produkten.

Of het nu een mooi ingebonden kunst-

boek is of een prachtige vulpen, een

recente roman of een lederen bureauset,

een interessant geschiedenisboek of een

geavanceerd rekenmachine, wie een

geschenkartikel uit ACCO krijgt,

blijft in de goede stemming tot Pasen.

En wil je geen risico lopen ...

dan kan je stiekem in ACCO een

cadeautje voor jezelf kopen.

advertentie
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Zoekertjes
• Ik zoek een tof kot! Dringend! Tania B., A.
Puesstr. 334, 1502 Lembeek.
• Problemen met je homoseksuele gevoelens?
Elke dinsdag is er het onthaal van de Roze
Drempel, van 20.00 u tot 23.00 u in de lP.
Minckelerstr. 47C om je te helpen. Tel.
20.06.06. Praatkafee: elke donderdag vanaf
21.00 u in de Masereelklub, Ierse Predikheren·
str.25.
• Op ma 13/12 is er een praatavond rond
coming out: hoe vertel ik 'het'? Hoe kom ik 'uit
de kast'? 20.00 u, Maria Theresiastr. 114.jong
en homo, lesbienne of bi? Kom eens langs!!
• Bieke, ge moogt verzekerd zijn van onze
eeuwige dank. We kopen u wel een nep-vlecht.
Beeuh!
• Grote gemeubelde kamer te huur. Alle kom-
fort: gem. keuken, douche ... Prijs: 6000,' (alles
inbegrepen). F. LIntstraat, 44 (zich wenden tot
Stephane).
• Kan een konijn ook bakstenen maken of al-
leen maar afbreken?

• Hilde, Truffel vindt ook dat ge uw wekker
maar moet weggooien, ge staat toch niet voor
mij op. Idem voor joris.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling, Kris
Rosselle, Naamsesteenweg 130, 3000 Leuven,
20.70.77.
• Sterreportef'hoofdredakteur: als ge uw half·
goddelijke benen intrekt, kunt ge erbij. Het
pensionaat (in Keulen!)
• Met dynamische hoefslag verliep het Univer·
sele Duistere PataSyndroom om zaterdagse
suiker bij Pe6.
• Verloren tijdens heroïsch sneeuwgevecht:
zwarte agenda, orig. beloning bij Tanguy De-
lestré, Vesaliusstr. 34/212.
• Geïnteresseerd om op vrijdag· (heen, 18.30
u) en zondagavond (terug, 20.30 u) kosten'
delend mee te rijden van Leuven naar regio
Wervik? Kontakteer Rudy op 28.39.50 (werk) of
Uzermolenstraat 32/0112, Heverlee.
• Verloren: in de buurt van Heverlee op 30/11
's avonds: paarlemoeren armbandje. Grote
emotionele waarde. Hoge beloning voor eerlij·
ke vinder. Bel Anneleen, 22.37.80.
• Zwarte Piet, ik wou geen gedrocht van Eko-
nomie In mijn achtertuin. Het stadspark.

Het "groen." oopy-cent.r van Lauv.n_
O.recycl_rd .n 100% chloorvrij papl.r

Th•• I_n - Cur.ua_n - Foldera
Formaat A5 tot A2

ALLE Inblndlng.n, Pla.tlflcer.n tot A3
Snel - v.rzorgd - volledig afg._rkt

CANON KI.urkopl. 50 Fr.• n mlnd.r.
van 8 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u. odIoertmtJt

• Doe·het-zelvers doen het met Coppens. Cop- ,..... ...,
pens. Leo Dertien.
• Mijn fototoestel is gestolen in Los Buenos.
Zou de dader het terug kunnen brengen? Ste-
ven, Vesaliusstr. 53,23.91.24.
• Denk je er nog over om naar Roemenii! te
gaan?Oan benje maandag 13 ofwoensdag 15
december van harte uitgenodigd op één van
onze workshops. Telkens van 19.30 u tot
22.00 u, in het Pedagogisch Instituut, Vesa·
liusstr. 2. Tot dan!
• Ithaka '94 - het jaarlijks projekt van kul-
tuurraad - luistert op 2 en 3 maart naar de
klanken die de konfrontatie tussen muziek en
andere kunstvormen voortbrengt. Geïnspi·
reerde studenten kunnen met hun ideeën te-
recht elke maandag tussen 18.00 u en 19.00 u
op de eerste verdieping van het Stuc of bij de
kultuurverantwoordelijke van de kring.
• Annelies en Marlies, een gelukkige verjaar·
dag, straf hé!
• Karen een even gelukkige. Niet straf. Uefst
zacht.
• Stalmeester jaap loopt leeg via de neus.
• Beste Sinterklaas, zou u mij een trein kunnen
!leven? Het station.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontaal- 1 Deel van een schuiflade 2 Boot - Werk 3 Zangnoot-
Buitenaards wezen - Uchaamsdeel4 Gek-Gulden 5 Gasvormig elemeiii
- Bijbelse stad 6 Voegwoord - Lange tijdsduur 7 Pers.vnw. =-Omverwer-
pen 8 Levenslucht - Boom - 575 meter 9 Door ouderdom afgetakeld"':"
Vlaams dorp 10 Voorwerpen van belangstelling.
Vertikaal-1 Belgische rivier - Zogenaamd 2 Dierlijkprodukt - Paradijs
3 Maanstand - Sprookjesfiguur - Loot 4 Huishoudkunde 5 Boom-
vruchten - Bijwoord 6 Selenium - Eervolle 7 Weelderig 8 Bijbelsevrouw
- Onbewerkt - Houtige plant 9 Snelle gang - Vragend vnw. 10 Oost-
vlaamse gemeente - Stoot met kracht - Lucht uit de neus.

Door FilipDe Keukelece

1

6

7

8

9

*Sportura~
. .__~11:aR4d

Studenten-ski reizen '1
vanaf 8.640 fr. ~
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• Beste Piet, ik had graag een paar zwem·
vliezen gehad. Het zwembad.
• Help, wij hebben persoonlijkheidsstoornis·
sen. Wie is diegene die niet op de fuif in Eagles
was op 16/11, maar wel op één van de volgen·
de farmafuiven en op donderdag naar de kon·
ditietraining gaat? Gelieve een tipje van je
sluier op te lichten in de volgende Veto. Belo-
ning: traktatie bij eerstvolgende ontmoeting!
• Cirkus Tommie zegt: waar een wiel 15, is een
weg.
• Stalmeester jaap zegt: ze manipuleren mijn
zoekertjes.
• Coppens. Oe grootste speCiaalzaak in Lede
en omringende werelddelen, ons motto: effe
Coppens bellen, Leo Dertien.
• Misschien kan je citroensap proberen ipv
citroenekstrakt. Advies van The Mighty jiel.
• Armand Pien weet het weer beter, Cirkus
Tommie.
• Breekje ene Pingsdorf dan heb je er opnieuw
twee en is er geen enkel probleem meer.
• Bert, je bent een geweldige timmerman. Be·
dankt! Nu die fiets nog, het echte brein.
• Het S.S.D.S. zal wel even reëel zijn als onze
wetten. Dus stop maar met je nutteloze intimi·
daties. H.O.B.
• Beste bezitter van een sludje, helaas moet ik
u zeggen dat ik geen olifantje ken luisterend
naar de naam Franz, Kaatje K.
• Het Scorpio-programma 'Maneuvers' wil van·
af januari 1994 luisteraars de kans geven om
live in de studio te komen praten over muziek
aan de hand van tien keuze platen. Wil je mee-

JO MEUWISSEN '1
bvba i

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven all"TO's

IILCD - VIDEOPROJEKTOREN
DISCOBAR

if 016/201.301

VERHUUR VAN GELUIDSINSTALLAnES
MET OF ZONDER DISC-JOCKEY

DANCE
Tel.(016)23.09.68

KAFEETEORIEEN ~

I 1 IjN WATDOr'"
~,,(. WE MIT HEM)

dëen, stuur je iljSi: van 10 platen vandaag nog
na-aqadio-' Scotpio. 'Het Maneuver', Naam·
sestr ..96. • ".;.
• Armand fit': P'l stalmeester jaap. Eén front!
• Dienstb,tóon stalmeester Jaap. Elke vrijdag-
ochtend in het Stuc kafee. Kinderen welkom.
• Stalmeester jaap en Sinterklaas. Twee han·
den op één buik!
• Vrijdag geteoretiseerde fuif over al uw kern-
fySische problemen. De palmbomen van de
kwantisatie zijn doorbroken, Albatros 10 dec.
~ Ik_~iI een matchbox van Sinterklaas. De par'
lI.ilTa.

...

D<><>R.. KAREN" DE POO"T.ER..
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschiJ-
nen om 18.00 u op het redaktieadres gezorgd worden. Venneld duidelijk alle
lnfonnatie (datum, uur, plaats en prils).

ZATERDAG
20.30 u DANS Bert Van Gorp brengt nog een keer zijn vorige produktie
'Contre-Coeur', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Het Ensemble Voea Usa, koor van het konservatorium van
Leuven, olv H. Engels, in CC Oratorii!nhof, Mechelsestraat Il l, toeg. 150.

11.00 u POEZIE 'Wereld zonder einde': een kennismaking met hedel)daagse
Europese poëzie, begeleid door akkordeonmuziek, in Wentelsteen, Bus-
leidengang 60 (Steegje Vismarkt), toeg. gratis, org. Wentelsteen.

MAANDAG
20.00 u LEZING 'Lenen en heerlijkheden in het kwartier Leuven in de Middel·
eeuwen' door Doc. E. Van Ermen van het departement Geschiedenis van de
KUL, in Witte villa, Mechelsevest 108, toeg. 75, org. Leuvense Gidsenbond.

20.00 u VERGADERING Bijeenkomst van Hand in Hand, in Mala Ibrahim, Pater
Damiaanplein 10.

20.00 u VERGADERING Aktiekomitee Oelwar en Elvira moeten blijven, in Hui·
ze Kariboe, Frederik Untstraat 150.

20.30 u TEATER Toneelgroep Amsterdam speelt 'Glenn' over het muzikale
genie Glenn Gould, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300.

22.30 u FILM 'The Garden' (1990) van Derek Jarman: de traditie van de
eksperimentele film wordt vermengd met moderne vormen van videokunst,
in Stuc, toeg. 100/150.

;.:...~..- 8·'.. 11

20.00 u KONCERT Pianorecital door Edith Picht·Axenfeld, met werk van
Beethoven, Mozart en Schubert, in Koncertzaal Lemmensinstituut, info
22.08.03, toeg. 150/200, org. Koncertvereniging Lemmensinstituut ism
Radio 3.

20.00 u VIDEO 'Uit de studio': werk van jonge videornakers als Peter Brosens
en Karen Vanderborght & 'De dood van Titiaan' van Peter Misotten, in Stuc,
toeg. 100/150.

20.30 u DANS Bert Van Gorp brengt nog een keer zijn vorige produktie
'Contre-Coeur', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300.

22.30 u FILM 'EI' (1952) van Luis Bulluel, een verhaal over een obsessioneel
jaloerse man, een van Buiiuels sterkste aanvallen op de katolieke kerk, in
Stuc, toeg. 100/150.

VRUDAG
8.30-17.00 u STUDIEDAG 'De dood in ons leven' met als moderator Edel
Maex, psychiater en psychoterapeut, in Aud. Zeger Van Hee, Kollege De
Valk, toeg. 1500, org. vzw Gayomard, Fak. Rechtsgeleerdheid en anderen.

20.00 u VIDEO 'Mozartmateriaal koncertaria's' (1992) van Ana Torfs en
jurgen Persyn en 'L'art de couper un arbre' van jan Vromman, in Stuc, toeg.
100/150.

20.30 u DANS Bert Van Gorp brengt nog een keer zijn vorige produktie
'Contre·Coeur', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300.

22.30 u FILM 'Viridiana' (1961) van Luis Bulluel, over een novice die zich wijdt
aan naastenliefde en door de bedelaars die ze uitnodigt wordt aangerand,
in Stuc, toeg. 100/150.

rl~f.lïll....~..:.- ...~..:...-.:
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MAANDAG
20.30 u KONCERT Freiburger Baroekorchester brengt muziek van Corelli,
Scarlatti en Handel, in Pieter De Someraula, Info toeg. 23.92.00, org. Musica
Antiqua.

20.30 u TEATER Tristero speelt 'The American Dream' van Edward Albee over
de absurde belevenissen van een Amerikaans gezin, in Vlamingenstraat 83,
toeg.200/300. .

22.30 u FILM 'Alien 3' (1992) van David Fincher, het (voorlopig) laatste deel
over het Alien-monster dat zich via mensenlichamen voortplant, in Stuc,
toeg. 100/150.

DINSDAG
20.00 u FILM Eksperimentele film van Germaine Dulac: korte films uit dejaren
'20 van een militante feministe, met live piano-begeleiding, in Stuc, toeg.
100/150.

20.00 u TEATER 'Ave Ave Eva' van het Westvlaamse Theater Antigone, een
eigentijdse ode aan de dichter joost Van den Vondel, in Stadsschouwburg,
toeg. 100 tot 450.

20.30 u TEATER Tristero speelt 'The American Dream' van Edward Albee over
de absurde belevenissen van een Amerikaans gezin, in Vlamingenstraat 83,
toeg. 200/300.

22.30 u FILM 'EI' (1952) van Luis Bulluel, een verhaal over een obsessioneel
jaloerse man, een van Bulluels sterkste aanvallen op de katolieke kerk, in
Stuc, toeg. 100/150.

WOENSDAG
10.00-1 B.OO u BEURSReligieuze boeken-en tijdschriftenbeurs, met praktisch
alle Nederlandstalige uitgeverijen met een religieus fonds, in fakulteit God·
geleerdheid, org. Vlaamse Bijbelstichting.

13.00 u KULTUUR Traditionele Mexicaanse muziek, door het trio Quetzal,ln
Hal van Onderwijs en Navorsing, UZ Gasthuisberg, toeg. gratis, org.
Kultuurkommissie.

14.00 u LEZING 'De toekomst van Rusland' door Dr. V. Ronin, Docent Russisch
aan de Katolieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen, in Sencie·Instituut,
Erasmusplein 2: toeg. 300, org. Leuvens Inst. voor Centraal- en Oost-
europese studies. .

20.00 u VERGADERING Bijeenkomst van Studenten Tegen Racisme (Ster) on-
der andere over plannen rond een multi, kulturele dag, in Mala Ibrahim,
Pater Damiaanplein 10.

20.00 u VIDEO 'Goldberg Variations' van Walter Verdin over een dans-
voorstelling van Steve Paxton, en 3 videotapes van Herlinde Smet, in Stuc,
toeg. 100/150.

20.30 u VOORDRACHT 'Filosofische en religieuze aspekten van druggebruik
en ·preventie' door Eric Nysmans, in St.-jozefsruimte, Burgemeesterstraat,
org. Thomas More-Genootschap.

22.30 u FILM 'Viridiana' (1961) van Luis Bulluel, over een novice die zich wijdt
aan naastenliefde en door de bedelaars die ze uitnodigt wordt aangerand,
in Stuc, toeg. 100/150.

DONDERDAG
20.00 u BIJEENKOMST Eerste bijeenkomst van de werkgroep Groene ekono-
mie rond het basisinkomen, in Projekthuis Genoeg, Vlamingenstraat 116,
org. Genoeg.

20.00 u DANS Kompagnie Aimé de Ugnière met 'They Shoot People' over een
uitputtende danswedstrijd, in Stadsschouwburg, toeg. 100 tot 450.
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Beiaardier Luc Rombouts speelt ermee
De kloten van de pater
Het is al zes jQQl'geleden dat de universiteitsbeiaard nog eens aandacht kreeg in
Veto. Daar zijn twee grondige redenen voor. Debeiaard is ten eerste een instnunent
dat zichzelf al dagelijks in de kijker (of beter: in het gehoor) dringt, en volgens
sommigen zelfs een irritante weg naar het trommelvlies baant. Ten tweede zijn er
trappen in een toren. Beiaardier Luc Rombonts sprak met ons over klepels en
erotiek. Enhij bleek zelfs niet oud te zijn.

Rombouts: «Er is met de beiaard iets raars aan
de hand. Iedereen die in ons land woont, heeft al
wel eens een beiaard horen klinken. Is het niet
In zijn eigen stad, dan ooit wel eens op tv, of
tijdens een stadsbezoek. Toch is er geen enkel
muziekinstrument waarover zoveel onduide-
lijkheid bestaat bij de mensen. Men stelt zich
inderdaad een grijsaard voor bij dat klokken-
spel, omdat men de beiaardier nooit of te nim-
mer ziet spelen. Hij blijft een abstrakt gegeven.
Komt daarbij dat veel mensen het instrument
voored kennen uit ongunstige luistersituaties.
Een aantal beiaarden in ons land zijn bijvoor-
beeld in erg slechte staat en ze worden vaak be-
speeld door matige beiaardiers met een ouder-
wets repertoire van volksliedjes. Zo wordt de
beiaard natuurlijk moeilijk van zijn anachro-
nistische 'bijklank' ontdoon.»
Veto: Bij een beiaard denk je toch onmiddellijk aan
klassieke muziek. Dat kan ook een reden zijn waar-
om mensen het instrument als anachronisme aan-
voelen? •
Rombouts: «Ja. Hoewel in popmuziek ook vaak
met klokken wordt gewerkt omwille van de na-
tuurlijke klank. Ik denk eerder dat de beiaard
nog altijd geen komponist heeft gevonden die
de mogelijkheden van het instrument volledig
heeft uitgebuit. Tot nu toe heeft de beiaardier
vooral aangepaste versies van muziekwerken
voor andere instrumenten moeten spelen. Zijn
repertoire bestaat dus uit ccwers. De luisteraar
kent vaak de oorspronkelijke versie van het
werk en verzoent zich moeilijk met de beiaard-
versie."

Zagen

International dit jaar. Na een minuut stilte bij
een tapijt van kaarsen hoorden de mensen plots
onaangekondigd, de beiaard klinken. Ik durf
beweren dat velen onder hen voortaan anders
naar de beiaard zullen lulsteren.»

Veto: Is die socia{e betekenis die je het instrument
toekent niet wat overtrokken?
Rombouts: «Ja, een 'stem' naar de moetschep-
pij is natuurlijk het ideaal. De universiteits-
beiaard van Leuven, die zou eigenlijk een kol-
lektieve stem moeten zijn van alle groepen van
mensen die iets te maken hebben met de
KU Leuven. Zoals de beiaard in de achttiende
eeuw speelde ter ere van de gilden, rederijkers-
kamers, ambachten enzovoorts, zou hij dat
vandaag moeten doen voor de Leuvenaar en de
student»

Vlasschaard
«Misschien is de beiaard ook wel een soort

tegengif voor het individualisme van vandaag.
We merken op dat er in onze kultuur veel min-
der dan vroeger tendenzen aan te tonen zijn.
Dat we allen leven in onze subkultuur en dat we
lekker cocoonen bij onze muziek, kledij ... De
beiaard is, als tegenpool daarvan, het enige in-
strument dat nog een kollektieve luisterervaring
kan teweegbrengen.,.

Veto: Ie veryert dan dat demensen daar misschien
zelf de behoefte niet meer toe voelen?
Rombouts: «Ik zeg niet dat je je daar goed bij
moet voelen, maar ik vind het persoonlijk een
interessant kenmerk van de beiaard. Natuurlijk
mag het instrument niet té opdringerig worden,
want daar struikelen vele mensen over, het ver-
plichte karakter van de beiaardbespelingen. Je
moet er wel naar luisteren, je kan het niet ontlo-
pen in de stad."

«Dat is de negatieve kant van de medaille.
Vanuit een positief oogpunt bekeken zou je kun-
nen zeggen dat dit instrument gratis en voor
niks speelt. En dan nog wel voor iedereen, onge-
acht rang, stand en ras. De beiaard, hoewel het
voor typisch Vlaams doorgaat, is een demo-
kratisch, anti-nationalistisch instrument. Het
staat pal tegenover de eigen-volk-eerstideo-
logie. In die zin krijgt 'kollektieve luisterer-
varing' een erg oktuele betekenis. Wat blijft is
natuurlijk het feit dat sommige mensen zich
aan de beiaardmuziek ergeren. Daarom vind ik
het belangrijk dat de beiaardbespelingen op
geregelde tijdstippen doorgaan. Zo weet men op
welke momenten tijdens de week de radio moet
aangezet worden op kot of thuis.»

«Ik kan wel zeggen dat ekstreme klachten van
mensen mij zelden ofnooitbereiken. Ik hoor wel
hier en daar dat sommigen de beiaardmuziek

Luc Rombouts achter zijn klavier: ft In popmuziek 'WOrdtook vaak met klokken gewerkt. ,.

aanvoelen als een inbreuk op hun privacy.
Maar dan denk ik altijd aan de zovele andere en
ergere inbreuken op de privacy waar veel min-
der op wordt gekankerd: het verkeer, het (nacht-)
lawaai op straat of het ongevraagd neerplanten
van lelijke, grijze gebouwen. Dat lijkt me alle-
maal veel storender dan een stuk beiaard-
muziek."

Veto: De beiaard heeft dus die typisch Vlaams-tra-
ditionele konnotatie. Wil je daar vanaf?
Rombouts: «Euh ... Ik vind bepaald niet dat we
er verlegen om moeten zijn dat de beiaard in
Vlaanderen ontstaan is. Dat is nogal duidelijk.
Ik betreur eerder het feit dat het instrument zo'n
zwaar op de maag liggende naam heeft gekre-
gen: den beiaard. Je kan het vergelijken met
'Het ros Beyaard', 'De vlasschaard' enzoverder.
En de naam die de bespeler van het instrument
moet dragen klinkt ook al weinig verfijnd. Als je
dat vergelijkt met de naam die ze in Nederland
gebruiken. Daar noemen ze de beiaard een ca-
rillon, naar het Frans. Veel mooier."

«Wat wel een eigenaardige anekdote is, is dat
het woord beiaard voor heteerst in onze geschie·
denis voorkomt in een obscene kontekst. Ieder-
een herinnert zich wel hoe in 'Van den Vos
Reynaerde' de kater Tybeert door Reinaart in het
kippenhok van de pastoor werd gelokt. En hoe
die pastoor, die net met zijn lief aan het vrijen
was, de kater te lijf wil gaan met een stok. Rede-
nerend dat de aanval de beste verdediging is,
~akt ge kater een sprong naar de pastoor
"ende trac hem uut dat ene dinc/Dat hem
tusschen die bene hinc/In die burse sonder
naert/Daermen den beyaert mede slaet." Dat is

«Het lawaai op straat lijkt
me storender dan een stuk
beiaardmuziek.»

twee eeuwen vooraleer we voor het eerst over
klokken zullen horen in Vlaanderen! Niemand
begrijpt dat".

«De meeste instrumenten hebben eigenlijk
een erotische, soms obscene konnotatie, in ver-
band met hun vorm. De blaasinstrumenten
staan voor mannelijk - de doedelzak bij uit-
stek - en de strijkinstrumenten - vooral de
cello - voor vrouwelijkheid. De klok draagt
twee seksen in zich: het mannelijke, de klepel,
en het vrouwelijke, de klok zelf. Dat wordt wel
vaker gebruikt in afbeeldingen en tekeningen.»

Veto: De geschiedenis van de universiteitsbeiaard
gaat terug tot het eerste jaar van de Eerste Wereld-
oorlog.
Rombouts: «De Duitsers hebben toen lelijk
huisgehouden in Leuven. Ze hebben de binnen-
stad in de as gelegd, en de universlteltsbiblio-

teek, die toen nog in de Hallen gevestigd was,
kompleet verwoest. De Westerse wereld en voor-
al de Amerikanen waren nogal sterk geschokt
door de zogenaamde 'Flames of Louvain', en zo
is de alliantie snel op gang gekomen.
«Ook in Ieper en Dendermonde hadden de

Duitsers ondertussen gemoord en verwoest. En
de beiaard scheen voor de Amerikanen een
symbool te zijn voor het Belgische volk dat ze zo
vredelievend en trots vonden. In 1916 schreef
"ene George EdwaidS een bOek over Ihe va-
nished Towers and Chimes of Flanders'. Een fel
overdreven romantisch boekje met veel zin voor
Amerikaanse symboliek, maar dat wel aan-
sloeg. De Amerikanen zijn dan klokken begin-
nen importeren om hun gesneuvelden in België
te herdenken. Of louter om zichzelf onsterfelijk
te maken zoals de miljonair Rockefeller. Die
heeft in New Vork en Chicago twee beiaarden
laten bouwen ter nagedachtenis van zijn eigen
moeder. Dat zijn de twee zwaarste beiaarden ter
wereld. Ik heb er ooit op gespeeld.,.

«Daar moeten we mee leren leven. Uit erva-
ring weet Ik dat er eigenlijk een soáale situatie
nodig is om mensen bewust te laten luisteren
naar de beiaard. Ik probeer me daar dan ook
zoveel mogelijk op afte stemmen. Toen een à
twee jaar geleden het wetenschappelijk perso-
neel van de KU Leuven naar Brussel stapte en
demonstreerde tegen "de dood van het weten-
sChappelijk onderzoek", speelde ik 'Marche Fu-
nèbre' van Chopin om hen over het Ladeuze-
plein te begeleiden. Dat bleek indruk gemaakt
te hebben.»

«Diezelfde 'Marche Funèbre' heb ik dit jaar
nog gespeeld, op de ochtend na het overlijden
van de koning. De zondagsslapers die toen uit
hun bed kropen zullen zich eerst wel afgevraagd
hebben wat de beiaardier bezielde, maar ach-
teraf hebben ze waarschijnlijk de link gelegd
naar Boudewijn. Op dat moment wordt de
beiaard bewust beluisterd. Het is dat soort situa-
ties dat ik zoek. Ik denk nu ook aan wat ik ge-
daan heb tijdens de manifestatie van Amnesty

(foto Kristof Claeys)

«In de Tweede Wereldoorlog is het omgekeer-
de gebeurd. De Duitsers eisten overal in Europa
de klokken op om het tin te gebruiken voor de
produktie van oorlogstuig. In België heeft het
episkopaat gelukkig verkregen dat de beiaar-
den gespaard bleven. Dat was kultuurgoed. En
de Duitsers hebben zich daar graag bij neerge-
legd om de kollaboratie in Vlaanderen te bevor-
deren: de 'Flamenpolitik'. Zo zie je hoe de bei-
aard tegenstrijdige ideologieën kan dienen. Je
kan hem altijd met iets assoáëren. Ik heb trou-
wens ooit een artikel geschreven over de beiaard
en klassieke konditionering. Je weet wel, het fe-
nomeen van de hond van Pavlov.» ,
Veto: Konklusie: heel leuven loopt te kwijlen op
dinsdagcwond?
Rombouts: (lacht) «Nee, maar ik geloof wel dat
studenten de vrijdagavondbespeling herken-
nen als een teken van het begin van hun week-
end. Klassieke konditionering dus."
«Om mijn verhaal te beëindigen, in 1979 is

een Amerikaanse vrouwelijke beiaardier Leu-
ven komen bezoeken. Ze vond hier drie bei-
aarden - van de universiteitsbiblioteek, de
Sint-Pieterskerk en Sint-Geertrui - in slechte
staat. Vooral het instrument in de biblioteek
was naar haar mening te mooi om het verder te
laten vervallen, en ze heeft aktie ondernomen.
Vier jaar later was de restauratie voltooid en
sindsdien wordt deze beiaard beschouwd als een
van de mooiste instrumenten ter wereld. En dat
kan ik beamen."

Veto: Nu ben jij titularis-beiaardier van de Leuvense
uniYersiteitsbeiaard. Hoe heb je de trap naar de to-
ren gevonden?
Rombouts: «Ik studeerde hier klassieke filolo-
gie. En ik ondervond dat mijn pianospel daar-
door flink aan het verwateren was. Ergens in een
krant heb ik dan een aankondiging van 'bei-
aardkursussen gelezen en ik ben daar naartoe
gegaan met de idee mezelf een hobby te geven.
Ik had geen flauw benul van wat een beiaard
was. Iets met klokken, dat wist ik, maar meer
ook niet. Dus begon ik les te volgen in de
beiaardklas in de Bogaardenstraat.»

Massakantus
«In 1987 heb ik mijn einddiploma gehaald en

ik ben nogal snel adjunkt-beiaardier kunnen
worden aan de unief. Nu ben ik al twee jaar
titularis. Op dinsdag speel ik altijd een tema-
programma. Dat kan vanalIes zijn: barok, im-
pressionisme, jazz, ragtime, repetitieve muziek
zoals bij Cage of Wim Mertens. Op vrijdag-
avond is het een gevarieerd programma."

Veto: Is Nirvana mogelijk op de beiaard?
Rombouts: «Nee, de korte beat van veel rock-
muziek is onmogelijk te transponeren naar
klokken, omdat die nu eenmaal bij elke aanslag
doorklinken. En daarom heb je ook altijd in ze-
kere mate een melodie nodig, die zich duidelijk
onderscheidt van de onderbouw. De popmuziek
die wel kan, leunt meer aan bij The Beatles, Billy
Joël, Elton [ohn. Maar ik zei het al: klokken wor-
den vaak gebruikt in de popmuziek. Denk aan
The Nits bljvoorbeeld.»

Veto: Eenpopkoncert tesamen met beiaard, zou dat
kunnen?
Rombouts: «Natuurlijk. Dat moet lukken. Ik
denk bijvoorbeeld ook aan dansvoorstellingen
op het Ladeuzeplein onder begeleiding van
beiaardmuziek. Of een massakantus, of een
doop zelfs. Het kan ullemoul.»

Tom Kestens
Kris Jacobs

Ie kan de beiaard bezoeken door je gewoon op dms-
dag- ofvrijdagavond om kwart voor zes aan te mei·
den aan de ingang van de biblioteek. Luc Rombouts
speelt elke dinsdag en vrijdag om 18.00 u.


