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geïndexeerd
".._ ÛJam.f ",i"isur WIn onderwijs Lut:
~ Va" dL" Bossclu (SP) is tijn P""

~lLktortd~«lofUom de studhtDda-
gen ~ w,~"meI twN pr'O(Itnl dan ttxh

nagdlbwun. Berkhun dat« wrhogin9 er
H'dUth' (NU WJlgerui aluuhmiqaor zou
ko".~"(De Sttmdaonl27/919J), worde"
door het kab/MI wm Van den Bouchr
afgediuln iJÛ un kwakJul. De w:rhoging
was brood1UHlig wan' 400rda, Ik beurze"
nkt auwlIUltiseh wordtn grittdDtNrd.
wrgatnl de ",j"iswn WUI DlUkrwijs dl!
afgdo"ert .~,,}IIarUW" maal om de

beurze" te wr"'", Llu: Van." BMscM
slcoort met drie aonpass;,.gen tijtUru ik
lIIotsu drie joar dus Itijwrtdn' goe4.

VoriSfeweek WOl'nsd,g werd de begroting
VUldrY~riII& ~keW'd.1n·
die begroting wordt vastgclqd boeveel elk
departement mag uitgeven. MinislC'r Luc
Van den BOJoSChewil binnen ziJn onderwiJs-
budget alsnog geld uittrekken om de studie-
locligrn IC'verhogt'n mei twee procent. Deo
verhoging geldt enkel voor hel hoger
ondC'rwiJs. niet voor het middelbaar, Noch-
tans zijn In het mlddelbaar de bedragen
belacheUJkla,g. Voorhel h~r ondenrijs
bedraagl een volledlge studiebeurs dil aka-
demfejaar 96.500 frank voor een komu-
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dent, 62.700 frank voor een spoorstudent
en 57.200 voor een agglcmerarlesrudent.
Om recht te hebben op een volledige toela-
ge mag her totale netto belastbare gezins-
Inkomen in een gezin met rwee persenen
ten laste nlet hoger liggen dan 415,206
frank.

Dal minister Van den aosscbe zo laat

komt met zijn aanpassing van de beurzen Is
niet helemaal Zijn fout. Eerst en vooral
waren er de verkiezingen op 21 mei, waar-
door poillict zich op de eerste plaats mei
andere dingen bezig hielden. Belangrijker
waren echter de Slokken die minister van
begroting Wivina nemeester (CVP) haar
kOllega Van den aossche In de wielen stak.

Fuifzaalprobleem sleept aan: studenten overwegen boycot
on tegensteUln8 tot de verwachting werden nos met orfid~J bekend gemaakt, zien om hun td's in Leuven te organlse-

van velen legde burgemeester maar Velo kon uit weUng~lkhte bron ver- ren. Krtngraad, verantwoordelijk voor de
Tobbac:k de vru8 van Kringraad nemen dat de 'uitzaai In kwesue op het koördinatie tussen de verschillende krin-

om zul Udo voorlopig weer te openen punt staat onbewoonbaar verklaard te gen, besloot dan ook nieuwe Initiatieven
n.aast zich neer en handhaafde hij zijn worden. Hel voornaamste probleem zou In te nemen in het verweer tegen de student-
besluit om aan de ua.luitbaatst~r de het plafond van de danszaal zitten, tevens onvrtendeljjke Situatie, In eerste lnstantie
nodige mllieuver8unnin8 te weigeren. Dat de vloer van de kamers op de verdiepin8 willen de studenten zich nu kencentreren
betekent dal de Udo tot nader order erboven. Die kamers worden al enkele op de zaaluitbaters, die zij onder druk wil-
gesleren blijh en er logischerwiJze' geen jaren niel meer bewoond, wat er IOC Jen zetten om vaart te maken met de op-
fuiven kunnen plaatsvinden, ~cid zou hebben dal de vloer nu rot- knapwerken. Hierbij wordt zelfs het sena-

Afgelopen woensdag vond er een tmgsverschljnselen vertoont. Dat zou bete- rio van een fuifboycot, waaronder ook bij.
vergaderin8 plUIS met de betrokken partl- kenen dat Instcrungsgevaar nkt denkbeet- voorbeeld de Invloedrijke drankenhande-
jen, waarop de kenklusles van het akces- dig Is, wat een heropening uiteraard on- laan Ie lijden zouden krijgen, niet uitge-
tlsm onderrock op tafel kwamen, Op basis verantwoord maakt. sloten. Vooraleer eetnee tot dergelijke
van dat onderrock onder leiding van WlUy Ondertussen begint voor vele kringen drastische akues over te gaan, willen de
Bruynlnckx, die aan de KU Leuven ver- de lijd wel te dringen. Na de opentags- gedupeerde kringen eerst nog een gesprek
bonden Is, zou moeten duIdelijk worden week In mineur, komt nu de periode van aangaan met de zaaluitbaters om hen te
welke' aanpassingen nodig zijn opdat de de tradhlonele studentendopen met bijho- overtulgen van de ernst van de suuane.
zaal konform zou zijn met de nieuwe mi- rende fuiven razendsnel dichterbij. Vooral
lleuwetgevtng van vlarem U (lees vete )). de grotere kringen zitten met de handen
De precieze resultaten van het onderzoek in het haar omdat zij geen mogelijkheid (be)
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Toen de regering up haar laatste- benen liep,
probeerde Van den Bossche de indexering
nog te laren goedkeuren. Derneester herin-
nerde haar kollega aan de eerder gemaakte
arspraak om niet meer dan vijhig procent
van het budget vaSt te leggen. Sluwe Luc
viel uil de lucht. De srudemen vonden dit

p.l



~ vriie tribune
Integratie
In ttn rartiekruktir na het uitktken van de

YOOrsltlkn van ren kom.m.is:sit Ier inttgralit van
vrmocIdiosm bedl de ovtmeid vonl jaM een
btslis:sina JtIKllDm WiIolIlViIII de absunfitt:it pas
on1anp tril vollt aan he1licbl is ~t:omm. Daarbij
werd weer rms I~ RIlde druk van de
straat tn van enkt~ tkooomisd!e druk-
kinpgrotpen. Ttn ~ge da.trvm zijn er wole
dulzerukn dit: binnml:on dit is in 1996, hun
burgtrschapvttlieun, h~~1 velenonderhen
sedert jaren rijn ingeburgerd en minstens door een
vrij grote 'pn:18rrssirno' minderheid in Vlaanderm
001: als dusdanig werden erkend, Dal dirgf:nen
onder hen die zkh f1)rt vtO'cqfil naar of buigna
voor de resds en Bd>ruikm !ticr Ie ~denk1
noodzaktlijk gtlijk motten Vt'Ordenbthanddd. dat
er voor ben een uitZOIldtringsregimt wordt
ingtstekl. vind ik ook mUl normwl.

Mur de dis.krimin.ltit is bijna uitsluÎtmd
gtgrond op de'- vreemde - .l1omst. Van '/de
~etrden is deze vreemëe .fkOJml ~d'I
lang vergeten, zij WORm sedert meerdere gener-
aues onder ons en gNragen lidi als Ik onzen, Ik
door de overhdd ~OI'I'Itn btsIiMingenbrbbrn
hen rn'f1M'l nami ltt:er gtdoogbddd van jaren,
voll~ig van dedn.Jme aan de optnbilre ëeesen
- ondt:rwijs inbtgrepm - uilgcslotC'n. Politieke
druk wordt uitgtOdend op tinirotf om ook in
zijn privttbttrtkkingm ueze di5kriminatir- Ir-
voltrekken, Uilzondtrin~ zijn enkel gemaakt
voor bepaalde vormen van gezinshertniging.
waarover bovendien nog mn grote willdeuf werd
beslist. De mediolleggen er zich bij neer. semmlge
ervan, zoals de openbare omroep, hebben zeUs
optnlijk hun steun betuigd aan de diskri-
minatiepolitiek en proteren de integriitionisteD
belachelijk te maken.

Deze raOstische politiek wordt hooldutelijk
gencüveerd mrt een beroep op het gdlrdl: aan
'aksqll.atie', door de bevo[kjng. van een inburger-
ing van de nochl.ans in hun gedraging reeës gem-
Irgr~nk vr~mddingr-n. Verder 'HOrdt betoogd
dal ht:\ ~ VIJldt INtste)arm de
btvolting aêeen maJt in onzekerheid hult
gebracnl en ~I dtze dringtnd terug een houvast
nodig heeft, ~tkktlijkt vrijhrid mot! wroer
plaats maken voor repressir of rqukring. Da.mor-
meeten Ik ingebutgtrde vrttmdelingto, enkeie
willtkeurigf gfvallm Vin gainsherenirJ.ng nier te
na gtSJlroktn, worden Dpgt'Ofkrd, veen ervan
hadden r'en dubbelt nationaliteil, maar de idee
van een dubbelt nationaliteit alléén al is blijkbaar
te veel voor onze grzagsdragers, die vinden dat
iedereen netjes in rén vakje mot! worden gtStopt,
ook al is de bepaling van dat vakje luivr-r
wiUekturig,

Wie lijn deze ~lachlolfers van ~n koalitie
van sociaJistt:nm krislt:ndt:mokraten (dtlt laatste
zoals gewoonlijk ondanks ht:tttgt:npruneJen van
de achterban mei 'Vlaamse reOt:x'), mei de medt-
plichtightid van dt liberalt:n en het VLaamsBlok?

Ot: rt:ehtstrtt:k$t Yichtoffm lijn dt tallolt
bastaardwoonkn die zich in verbuiging t:n vt:rvOt:-
ging gfdragen nailr de spraakrtgels van ht:t

2

Nederlands. muf aan wie het &nI01 ~n Ik Nttb·
àndst spelling wordt onlUld-

Dat bet Vlums Blok lDd: dil voegen en
buigt:n gttn gffIOtgttI eeeen m m«nl dat WOOf-
dm van vreemëe oorsprong, altallS diegene die u
niet in geslaagd zijn Ddt voor J9~ re lall:n
vemederl.mdsm, dan maar ren ffuwi&tn dazc:
memd mot:tm woreen gnchfeven. is po6tie.k
gezien nog konsekwmt. De andere JY.rtijen,
Volksunie en Groenen uitgezonderd. hebben er
naast hun latent fllIcIsmt: ook hun totale onkunde
betreflende de gtSChiedenis van taaJ en spelling
mee bewezen. Duiztndtn andere woorden van
vreemde OOtl;prongmogen namelijk wel in bet
Nederlands worden gtspeld. Maar nu gaat de deur
dicht. voer een aantal woorden is mm gain teilen
boevet{ woorden Vilneen 'gain' (ttJide stam)
reeds vmlt:dtrlandst waren en hOt:'Vtd niet
waarna de 'gelÎoshr-rtniging' in een hek reeks
~lIt:n dm tom 'fIIIÜ]ekeurigwerd~.
Vt:rlkr mogeD tnkd dt Üfve6ngfn van de Noord-
Nederlanders.. ~ls seb. sebisme, kloon, ~lt-
film, koeskoes, kroket. softie, lruktren. reeeee.
bloes of ~it:k nog worden ingdlurgerd. Maar
'kultuur' kan natuurlijk niet. want dn zou Ik
Noord-Ntdtrlandetl; teveel aan hun kollabofil!k
mt:l dt: Duitsen herinneren. Mt:t andtrt woorden.
Vlaanderen heen zich weer eens laten rollt:n.

De nalkkn zijn evident; onze kinderm
büjvtn opgeudr-Id met een niet aan de hand van
regels letrbire spelling, de mogelijke aanWttigheid
van hel Nederlmds in dt wtrt:k!. en dt
Zidltbaarhtid ol identileit van het Nedulands in
een taalgemengde omgeving zoals België vermln-
éert. Wij blij~ zitten met etn spelling mei een
studs groeiend aantal illegalen: woorden die aJs
Nederiinclst: woorden worden vervOtgd ol verte-
~D, maar gun Ntdtdands kleedje mogen krijgfD.

Wanneer een dr-tgtlijlr:ndast beleid wordt
opgtkgd door politici dit: beween hebben er nkU
van te kennen, moet voor un jurist dan ook de
vraag !ijlen waar de ovtfbeid hrt redn huil de
spelling ICrtgden. veereerst is het goed evtD Ir-
bmadrukken d.il bel gebruik van een bepWde
spelling uitsluitefld WQrdt 'I'OOfBtSdart:VtDdoor de
ovcrhridsdienst (mbegrepen het ondtrwi)s).
Daarbuiten mag îtderffn sduijvtn zods hij wil.
Doch zdfs durbinnen - lIlt't~1d in bet
onderwijs - kan men mijns inlir-RShoogstms
vereeen dil it:ma.ndde 'nfficiat' spelling kent"
msar niet dal hij ze gebruikl De brie jdee ~n een
spdlingYqltmentering hoon thuis in totaliu:irt:
staten en is onaanvaardbaar in een demokratie. De
taal behoort het volk, en okt de machthebbers. De
afschaffing van de spellingkeuze (nkt van de
dubbelspcUing. wanl de dubbelspeIling van
éénzellde klank wordl door dt alsdlarting van dt:
vemederlandste vonnen juist opgtltgd) is evenwel
symptomatisch voor dt wroerloentmmdt
bedilzucht van de overheid in allt domeinm van
h('l dagtlijlr:skven.

Nog onaanvaardb.nrdt:r is de dikl.atuur dit:
buiten de overheidsditnst wordt uitgtor'fend door
de uitgr'Vtrxoncems, overigens bijna ilitn in
Noord·Nederlandse h~en. Pau] van OsIaijen zou
vandaag lijn gedichten nieI: mUI uitgqtven trij-

gm. Zo krijgen wc eee velXhraling en ventarrin&
van onze wI en van ons ku1turtd kvm. Ik hoop
dan ook van harte dal de Vlaamse bewlking de
moed zal hebben om de ziekdijke
rqukringsdflllng van de ovnbtid op dit vIû te
negfrtn en te blijven ekspmmenterm IMI een
Iangume vemtdcrlandsing nn de spdling, ~
dit uuwmlanS isp,mi. Et wordt op dil 0St:II-
bUk reeds .ewem ain een alternatieve woorden·
lijst der vernederlands1t: spelling. Alleen dode
vissen 'zWmlmt:D' met de stroom.

Prof. MatthIas B. storme,
Rechtsfakulteit

• ••••,

la Lenen
Het Nóo«l·ltene trio Thenpy? komt op 9
~ YOOr een exrra Icon$en naar
Leu~. 2ijVlJ~ l11d«n veer een
primeur ~ door neer te SDijken in
de Brabanthal. het VOfi3 jMr ~de
~knkomple"x In HuS1'Dde. dat voor
studeotenaktlvltdten bUjkbuc te duur of
te ver is. Organisalor Ut:rmll\
Schu~ttlllllÇ doet hit:rbü MI) tweede
poging om in Leuven koosertsewljs Jeu-
van de grond te .k:ri.fBen. Een eerste
poging YJln Jpiubroedff Chokrl
MabaSSioe werd yWtg jaar door de
berudlre aduidq.roblemen in lall Corso
Vakkundig d<" nek Offigt'rlruld,
sebuertO\al\S tltl de Brabantbal. met
een lclpadrdt VVI3500.4(100 plutsen
en een ligging nabij de snetwes. .b een
goed alte:rmtitl voor de Brielpoon. in
Ddnze. Het ts evu,wel nos: tr vroeg om
te~n dat de Brebantbal h~ een
v.ste stek beeft veroverd to het Belgiscbe
konsendmdi.. Il4us "de s:chuu~,
Overigcm 1$ het nltt zo tdte( dal de
:studaIleo de wq DHJ de kestlW zullen
vinden. gelet ophet rdl dat de ual ddI
ten 6nd bulten bet stad<mlfUm ))nljndt
en fi geen goede: verbind~og met het

,

openbaar vervoer is.
Met de Iooto$t v.at) Tberapy? kan Herman
Schuerem.ms wdJidlt toch reseoen op
een vol buk. Met hun cd "Troublegum·,
mur vooral met hun laatsU: schijfje
·JnfemaJ Love' heeft de Stoep ticb een
ptutsje veroverë In dl! hoogste regionen
van de ·'al~rn.atk-ve" rock. Dal ze IM:
een stukJe. kunnen spelen. eeweaen ze
op hun koeserten in het Lunalealer.
maar bel grote publioek gin,g ~ door
de knieën tijdens huo wqVdende
passagt'S1)1) 1brhout-~rchler.
VroUJke Fransen ZIjn het nochtans JtI~
de gasttn VlD Th.trapy? JQb kwijt. JieJ
weg , bood dood, dal zijn de dlnseo
wur Ulnger Andy ceires bel In DJn
teksten bet Ucfst eeer beeü. Dll alles
wordt geserveerd In een 5aU5Y$ kottè-.
potlge punkrod: waar.t: en tee een
sampk wordt doorgcdtaald,
'Ot kam dat er in de TAl) spontaan een
pnlonake wordt Ingezet met
~ op kop, e dus bîjr.onder
Idcin. Een stagtdiver legen bel hoofd
behoort al meer-UM de rnogdlJkhc:den-.

• lezersbrieven
Alle ~ kunnen be2<qd worden np ht1 redak.tl~t.ariaat .lp de 's
Mde-rumn '~,)(IOOL61Ven.
De brie~ ~ betrekking bebbcm op In Veto beha~lde OI\~ of op

~ {~um·)iliu.tIttdt. Anoniemebrievenkomen nooit In .. n~ de
sduijvu mQet ru:eds naUD. SMlk1ut era _dm b<!kendmaken. SJe<:bts'Uttr.ondedJlk.
en Ol u;ttq_ro"kkè!jk en gemodveerd venoek. Imnnen J;e wesgdaten wanko 10 'VelO.
Blieven die langer :djn dan )S regds van ~ aanslageo ($J)8tJes~n. w.t

overeen Man met *- l,S ~ikte Wadzijde met dubbele inledinlel wookn 11\ principe
IngekM.l>e- t~ behoudt:tkh Mt rechl voor brieven niet te ~n,
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Ulyssis wordt werkgroep binnen Loko

et ie kop op internet
Oe vuenigirr9 myssis wordt thfirritiif

opgenomen ais werkgroep binnen
lk lLu~ Owr~k",Je

Kringorgani.wtie Lolw. Reeds wrig
akadntri~r w'et! beUk orgtJniSQtin een
SiJ~"werkl"gwrrband in dit tin. Ulyssis
- «PI afkorting van U"ix l..ovffs Yidd
Stude,,' SuvÎas aNI ["urnet Suppot1 -
hL/pI sruderrtLn aan de KU lLuvrn met
problmten op het ~bjf!dvan wmputuge-
brwik in Jut algl!mUn etf internd in het
bijUJtUkr.

Zelfs als Je hel afgelopen jaar op een andere
planeet doorbracht. heb je wellicht over
Internet gehoord. Voor minder dan een
deelname a..n de dighal!'! kosmos, moet je
Immen niet meer op je computer Inloggen.
Maar alhoewel ledereen nu al een tijdje: de
mond vol httft over de Inîcrmaüesnelweg,
kunnen veel studenten nauwelijks een
website van een megablt onderscheiden.
Om die groep sukkelaars in Ie jetden In de
wonderen van de computerwereld richtten
enkele wlzklds ~orig jaar Ulyssis op, een
vereniging die op vrijwllllge basis de beten-
gen van de Leuvense studenten op de
informatiesnelweg wil verdedigen. En
inderdaad. via Ulyssis kan je nu zelfs je
hoogsteigen paginagrote pasfoto op internet
kwijt.

Ulyssis heeft zich immers untfermd
over de Student Web 'tree (SWT). In die
digitale boom vind je het merendeel van de
InformatJe die studenten van de KU Leuven
zelf op het net smijten. Zelf een pagina aan
internet toevoegen kan Je uiteraard niet in
het wilde weg. Leuvense studenten doen
dat op het Kulnet. het informatikanetwerk
van deze universiteit. Kulnet maakt op zijn
beun deel uit van Belnet, het nier-kom-
merslêje netwerk dat onder de bevoegdheid
valt van het Iederale ministerk van Weten-
schapsbeleid en wordt gesubsidieerd door
hel N~I!ooa/~..fJ!nds voor We~sc.h'!f~lijk.
Ondcl'7..Oll:k(NFWO). Dal Belnet beigenIIJk.
een akademisch netwerk, dat In eerste rn-
staouc dient voor wetenschappelijk onder-
zoek.

Bom
Toch konden ook de studenten zich

L"Cn plaatsje veroveren op het Kulnet, ai
had de unief daar bij aanvang wel enige
r~rves bij. Zo wilde men de sruoemen
Heen e-mantaoutenen geven, waarmee tij
hun elekrronlsche berichten kunnen ver-

- Ik heb me even
laten gaan
met mijn kaart:
een koffiekoek
met veel chocolade
én een rijsttaart je.

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vr.l3g IoCIIlI.IW bankagenrschap In Leuven.
Heverlee ()f Kessct-t.o.

V.ln.lf nu ook in I Ierent en Wij"de.

sturen en ontvangen. Enkele koppigaards
grepen op de fakulteit Letteren de kans om
toch aktief te panldperen aan in temet en
lagen zo aan de basis van Ulyssis. Aldus kan
de student nu terecht in de bovenvermelde
SWT.

Konkreet biedt Ulyssis de mogelljkhèid
aan kringen en raden maar ook aan Indi-
vrduele studenten om een pagina op het
net - onüne dus - te zeilen. Zo kan je al
terecht op pagina's van Lckc en van de
kringen êkonomtka. LBK en Wlna. en zijn
er ook al afzonderlijke pagina's van enkele
studenten. Veto heeft eveneens zijn eigen
plaatsje, waarop je binnenkon opnieuw de
jongste nummers ui kunnen nalezen op
di-fouten.

Wil je zo'n pagina. dan moet je wel zelf
voor de konkrete uitwerking zorgen - hoe
groot moet die pasfoto precies zijn, met an-
dere woorden. Belangrijk is echter dat je
pagina gratis op Kulnet verschijnt, precies
omdat het hier een wetenschappelijk net
betreft. Als je een pagina bij een professio-
nele provider op een kommersteel netwerk
bestelt. kost je dat al gauw een oom duiten.

Nerds
Daarnaast beschikken de Ulyssisleden

naar eigen zeggen over de veretste reennis-

che kennis om de studenten re vertegen-
woordigen in de kommissies die bevoegd
zijn over de materie, met name het Campus
Wide Information sysrem (CWlS], dat
toenchr houdt over het Kulnet. CWlS
bewaakt voornamelijk de goede zeden op
het netwerk en tracht het universitaire
netwerk te integreren in de digitale stad
Leuven.

Wie al een handje weg heeft van inter-
net biedt Ulyssis een plaats op haar servers
die werken met het Iruemetvrtendelfjke
besturingsysleem Unix. Dat systeem heen
als voordeel ten opzichte van de meer inge-
burgerde Dos-besturing dat het toelaat dat
meerdere gebruikers op één machine tege-
Ujkenljd kunnen werken. nat betekent dat
Je ook venop afstand op de servers terecht
kan. bijvoorbeeld vanuit de computerzaal
van het Universitair Rekencentrum {URe)
in de Dekenstraat. waar nu al websurfers
en andere nerds voor het scherm kampe-
ren. Een Unix-account kost Je wel lSO
frank. anhans zolang de universiteit zelf die
mogelijkheid aan de studenten blijft ont-
zeggen. Op langere rermljn zou het dus
moeten kunnen dat elke student kosteloos
mei Unix uit de voeten kan.

Maar Ulyssis is er niet aueen voor de
doorwinterde internetter. Voor alle cernput-
erproolemen die te maken hebben met
computergebruik kan je bij de werkgroep
terecht. Als je vergeten bent je etndverhan-
deling te kopiëren op verschillende disket-
tes en je enige versie dienst wetgen. wacht
dan nog met rituele zelfmoord en loop
even laJ'lgs bij de 'Ulyssis helpdesk', zowat
de Touring wegenhulp van de informaties-
nelweg.

Vooralsnog heelt Ulyssls lijn hoold-
kwartier In een krap seminarielokaaltje in
het Erasmushuis. Dat kleine lokaaltje
bevindt zich wel op de uithoek van het
Kulner, met name op één van de weinige
plaatsen waar de akademjsche overheid
nog geen glasvezel voorzien heeft, die de
rest van het netwerk verbindt en de kom-
munikatie aanzienlijk versnelt. De goede
medewerking van de fakulteit Letteren ten
spijt, blijft het voor Ulyssis dan ook moellijk
om alle studenten te berelken.

Hart
Het gebrek aan een centrale en grotere

lokatie die volledig in het Kulnet gelnte-
greerd is, verhinden nlet dal men bij ulvs-
sis overloopt vin de ambitieuze plannen.
Zo plan! de wetltg.roep nlet alleen een aan-
tal workshops waarop studenten wegwijs
gemaakt worden 10 de digitale chaos ge-
naamd inte~tl_ maar Sta" ziJ ook een
leztngenreeks over de informatiemaat-
schappij, waarvoor ziJ zowel premier
Dehaene als zijn Vlaamse kollega Van den
Brande wisten Ie Slrikken. Ook rektor
Dostertlnek ui zlJn medewerking hieraan
verlenen. De rektor zal het bij deze onge-
twijfeld hebben over Telener Vlaanderen,
een materie die hem als ingenieur blijkens
zowat al ziJn toespraken erg nauw aan het
ha" ligt.

Bart EKkhout
Voor Ufysrit hm jt ,"tchr in hl't EriHmllshuis.
8/ijdl'-lnko1fUtstrililt 21 (td J2.48.6/). wit fflI
btajl' mtt is met dl' nj'd lam hm ook l'-mili/m:
UIys.tû@hagilr.ilrts.kultlNt7l.ilC.K

I

politiek spel een nauwe klucht die werd
opgevoerd op de kap van de meest
behoevende studenten. Bovendien had Van
den Bossche heel deze diskussie kunnen
vermijden als hij was Ingegaan op de eis
van de Studenten om de studietoelagen
automatisch aan te passen aan de Slijgende
studiekost. VVS, de Vereniging van Vlaamse
stedemen. heeft eind vorig jaar een petitie-
gelanseerd in de Vlaamse hogescholen en
universiteiten met de cis om zo'n automa-
tische indexatie in l'en dekreet va~1 te
leggen.

Als er een dek-etale waarborg zou
kernen voor de Indexatie van de studietoe-
lagen. zouden de studenten een basis heb-
ben om de betrekken minister op zijn ver-
antwoordelijkheid Ie wijzen. Nu heerst er
een grote onzekerheid bij alle betrokkenen:

De bt/iln!Jrijblt ilktivilnl ven (Û \'trl'nigin!J is dt htlpdnk
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Beurs
vervolg van p. I

de dienst voor studietoelagen van het mini-
sterie, de sociale dien sten van de urnverst-
teaen, de studenten en de ouders. Overi-
gens moeten zij nog wachten tot dinsdag
om absolute zekerheid te krijgen over de
aangekondigde verhoging. De voltallige
Vlaamse regering moet dinsdag immers nog
haar zegen geven over de wijze waarop Van
den Bossche zijn onderwijsgeld besteedt. De
kans dat er deze keer nog iets misloopt Is
echter zeer klein volgens hel kabinet van
Van den Bossche.

Gestoord
Ol een verhoging mei twee procent de

afkalving van het swdrebeuraensretset kan
stoppen is echter zeer de vraag. De jongste
zes jaar daalde het aantal beursstudenten
met een kwart. Om daaraan leis te verhel-
pen VQCrt de dienst Studietoelagen sinds
enige tijd een grote medtakampagne die de
studiebeurzen meer bekendheid moet ge-
ven. Er zijn niet alleen advenennes in

kranten en weekbladen, zaterdag zal ook In
het BRTN programma 'Prettig geSIoord' een
oproep worden gelanceerd om een studie-
toelage-aanvraag In te dienen. Er zijn
immers nog steeds studenten die geen
aanvraag doen hoewel ze toch voor een
beurs in aanmerking komen. De procedure
is echter zodanig Ingewikkeld dat sommi-
gen reeds op voorhand afhaken.

Omdat het studiebeurzenstelsel
duidelijk in het slop zit. begint men ook in
Vlaanderen langzaam Ie denken aan het
invoeren van een studieloon. Zeker nu de
evp de diskussie over de kinderbijslag wil
voeren, bestaar de mogelijkheid om te
praten over een Nederlands model van Stu-
diefinanciering. Sociale raad heen zich twee
jaar geleden al uitgesproken voor zo'n
basisinkomen voor Studenten.

TIjl Vanbrabant
Studrltada!Jt'n kunnen WfJrdtn tJilngntrail!Jd /bI
J/ eklobtr. Mlr vrilfJ&! kan jl' rmxht bij dl
$Q(Îalt dim!1 viln dl KV uuvf'n, NilillnSl':rtrailt
80.r~/,J2.44.28,~l~ -.wrkda!J van /4 tOl /7 uur.
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Sportraad vernieuwt met de Vier Wielen
Wheely

Dijk van BI
ook in Leuven

DIt IS!JÜn kwis/lila

On h~t~rltdnr durfde Vrto wel «rIS
ntf upm.rrking k moke,. owr tk
~rdude lultijd vonIk popuklÎrt

Spomaodklassitl«rs en wrrd dt Sporak-
kers. nje' gehnl ten onrechte, een tQlIJal
gtb"k aan wmitllw;ngsdrtmg verweten.
Sportraad wil daar nu kIS QQn veranderen.
wan' na 4t ~s1tMI!Jd.t wmtllwckins tussen
KuituUrT4DIi en Sportrtuul op de 24-uren-
loop UI dLbroDdnodj~ faot lif, van de Shl-
IÛnk"lfUffo'on vorig jaar, rUMI er tflJ een
,,;nlW .rW1fDfft11t op s~L' de 'Vier Widltn
WJsuly'. Zo ~k'Qkulojr nituw U htl initi-
tllief trouwntS niet: ht'1glMt __ lijk om
alf WIru",'op Ik "'~ kwistaksraas.

Al enkele maanden gonsde' hel bij Spon-
raad van de"geruchten als zouden er ingrij-
pende veranderingen aan de' kalender up til
zijn. Een nieuwe lichdnll medewerkers luis-
terde nlet alleen verlekkerd Rail( de ver-
halen van enkele 'oudjes' over vroegere
evenementen. maar liep bovendien over
van ideeën voor een nieuwe 'klassleker' die
eind januari ol begin lebruari zou plaatsvin-
den. voornetten als een kafeesportentor-
nooi werden echter genadeloos van tafel
geveegd met een korte, maar krachtige ver-
wijzing naar de fysieke paraatheid van de
doorsnee student. Een triatlon ecrue dan
weer op praktische bezwaren en een vlot-
tentocht (zie kadenJe elders In deze verot
zou reeds door VTK georganlsttrd worden.
Alle entoesiasme ten spijl luk het dus bij
goede Intenties Ie zullen blijven.

Hel jaarlijkse Luko-weekend, een
vormingsdrledaagsc voor de raden en
kringpresidIa, werd aangegrepen om met
een stevige denkoefening alsnog tnt een
origineel en realiscerba.ar Idee U' komen.

4

erge nu iiûii.n GD d. bbi.
Op woensdag 11 oktober organiseren de
burgjes. die in het verleden reeds aan de
basis lagen van sportraadklasstekers als
de 24-urenloop en de kwistaksraces. een
heuse vlonentocht. In groepjes van Vijf
legje een hindernissenparcours af op de
Dijle en dit tussen het gebouw van
Mechanika (aan de CelestijnenlaanJ en
Sporthal De Nayer. De deelnemers moe-
len onder meer slalommen, over een
brugje klauteren, enkele maneuvers uit-
voeren en via een touwbrug de Dijk
Oversteken. Daarnaast ZIJn er ook nog
enkele verrassende hindernissen, die pas
op hel laatste moment bekend worden
gemaakt. Als je de finish bereikt, word Je
bovendien vergast op wanne sjokolade-
melk en glühwein. alsook op een douche
io Sporthal De Nayer.

Voor wie zich geroepen voelt om
deel te nemen, zijn er nog steeds enkele
plaatsen beschikbaar. Geen nood als je
geen begenadigd SCheepsbouwer bent, de
organisatoren zorgen voor de nodige, sta-
biele (je brengt toch maar best een hand-
doek en droge kleren meet) vlotten. Voor

inschrijvingen en vragen kan je steeds
terecht bij Hlldeke Van Autgaarden die je
meestal kan Vinden op het vrx-sexrera-
ri.al, cnë blok Vijf, telefoon: 20.00.97.

Fi.a"I's
Ter voorkoming van fietsdiefstal organ-
iseert de Leuvense politie nog steeds een
gratis graveeraktie voor studenten en in-
woners van Leuven. Vanaf maandag 9
oktober tot en mei dinsdag 17 oktober
kan Je Je flets laten graveren op verschü-
lende plaatsen, telkens van 10.00 tot
12.00 u en v<tn n.oo!Ot 16.00 u, behai-
ve aan de studemenrestaurane. Daar
wordt van 11.00 tol 15.00 u doorlopend
gekerfd. Eeq overzicht.

Week val): 9 oktober: maandag 9110:
Iakuheh Letteren '(~SI); dinsdag 10110:
Alma 2; woensdag UI J.{); fakulteit Rech-
ten (Nieuwe Valk); donderdag 12/10:
A1ma 2; vrijdag 13/10: fakulteit êkono-
mie (Dekenstraat 2, lokaal 91.23).

Week van 16 oktober: maandag
16/10: fakulteit Geneeskunde (Minder-
broederssireet 17); dinsdag 17/~: Alma
J.

struk~ur van vroeger, reen kringen en
peda's elkaar in ware formule-één-stijl
bekampren. Irchqes aan te passen en het
randgebeuren op te waarderen. De voor-
keur ging echter uit naar een voorslel om
een hfndemissenparcours door twee kwis-
taksen tegelijk te laten afleggen. Sponraad
zou hier dan ook vooral rekenen op roevel-
lige voorbijgangers als deelnemers,

Geld
Uiteraard diende dit alles, volgens de

demokreüsche principes van Loko nog te
worden voorgelegd aan de Algemene
Ver8'Jderin8 van Sportraad. Op woensde.
27 september werden de ideeën een eerste
maal uiteengezet. Aangezien er toch wel
enkele belangrijke vraagtekens geplaatst
werden bij dil 'nieuwe' iniliatief, werd de
stemming verdaagd naar maandag 2 okto-
ber, waardoor de aanwezigen enige tijd
zouden hebben om alle pro's en kont ra's op
een rijtje te zeilen.

Een eerste vraag was wie al het werk
zou opknappen. Sponraadmedewerkers
hebben immers al een overvolle agenda en
daar nog even een nieuwe klassieker aan
toevoegen leek sommigen toch wel van het
goede teveel. Daarbij komt ook nog dat
men in die periode van het akademiejaar
nlet langer kan rekenen op medewerkers
die door de kringen worden geronseld. Er
werd echter beloofd dat het werk lich
grotendeels zou beperken tOt de dag zelf,
zodanig dat dit bezwaar mln of meer
wegvet.

Een tweede bedenking was van finan-
oêle aard. Hel opzetten van een nieuwe
organtsaue kost een hoop geld en het ristko
op een mlslukklng Is zeker niet denkbeet-
dig. Grootste gevaar lijkt hier het wisselval-
lige Belgische weer. Hoeve-el studenten zul-
len zich tijdens een stevige plensbui laten
verleiden tot een rondje met een kwisraks?
Bovendien doen het wegvallen van een
grote sponsor en hel niet vinden van een
nieuwe geldschieter (een probleem waar
ook menfge kring mee te kampen heeft)
Sj')Onraad al zeer dlep In de reserves lasten.
Voorzichtigheid lijkt dus meer dan ooit
geboden en het Is dan ook bedenkelijk dat
de bewindsploeg van Sportraad de beslis-
sln8 zo snel h~ftwûlen doordrukken, en
zich niet de moeite heeft getroost alle sijfers
eens duidelijk op papier te zetten en aan de
Algemene Vergadering voor te leggen.

Ondanks deze bedenkingen werd het
voorstel met een tamelijk ruime meerder-
heid aanvaard. Er restte nog één probleem:
welke naam zou de nieuwe klassieker
sieren? Slechts twee Ideeën werden geep-
perd. Gewoonweg 'kwrsiaksraces' verwees
echter niet alleen teveel naar vergane
glorie, maar was tevens een vlai\ die de
lading niet helemaal dekte. Daarbij komt
nog dat het woord 'kwtstaks' niet in alle
landsdelen (In bepaalde kontreien spreekt
men van een bllJenkar) Ingeburgerd is. Het
ludieke 'Vier Wielen wheety' leek dan ook
een betere naam. Het valt nu af te wachten
ol Sponraads jongste geesteskind op even-
veel bijval zal mogen rekenen als zijn
kollega -klassiekers.

Karl Van Overloop

Studenten Café

I De Rector
Oude Mafke 4
Tel: 10.06.38

Ambiance - 0.).

Spaghetti-A vonden en Vaten

Zul veer YerG~detinsenol I~.(en
U)( 40pe1J,

•terdavers
._" .._ ...

Een lekkere Spaghetti + pint of glas
Rode Wijn voor 200 BEF

Tegen afgihe van hel Rector mannetje

(/010Slq(lfI Dt Pouw)

Een kwartiertje brainstormen resulteerde al
gauw in een overvloed aan mogelijkheden.
die eenter veelte vaak teruggrepen naar
reeds besreanee initiatieven. Toch was er
duidelijk overeenstemming op één punt: de
nieuwe klassieker zou In hanje Leuven
moeten worden georganiseerd, in de hoop
die studenten voor wie Heverlee ongeveer
even ver ligt als Dnjeprodzen.jlnsk (hel
afzendertagsoord van de Velo-redaktie) uok
eens Ie laten genieten van de sfeer die er
rond een Spunraadklassieker hangt. Na
enige diskussie kreeg de 8rOO1le van het
Ladeuzepleln de voorkeur op de gezellig-
heid van hel Hogeschoolplein en drong zich
een keuze op aangaande de aktlVitCÎt.

Nostalgie
Met enig gevoel voor nostalgie werd

teruggegrepen naar de roemruchte kwlsrak-
sraces van weleer. Sponraads kwistaksen
Oe kent ze ongetwijfeld van op de Gast-
huisbergtrophy of vanuit je jeugdjaren toen
je er de dijk van Blankenberge mee onveilig
maakte) hebben er immers al races opzitten
in het stadspark. op hel Ladeuze- en op het
Hcgeschoolpletn. Enkele jaren geleden
werd echter besloten om de kwistaksraces.
die oorspronkelijk een YrK·initialic{ waren,
te vervangen door Spon Zonder Grenzen.
Een operatie die gezjen hel Immense sukses
van Spun Zonder Grenzen zeker geen
miskleun was.

Hel was nu echter de vraag of men wel
zomaar kon teruggrijpen naar het verleden
zonder er zelf tets aan we te voegen. Hier-
over bestonden duidelijk versetullende
meningen. Sommigen opteerden urn de
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Vlir-standpunt over 'de beheersing van het
artsenaanbod/

Numerus clausus
voorlopig onverantwoord
ee VJaamu j"kruniwrsitaity raad

(Vlir), ik ~"'"gmvrrnligi"gvan
ik VJaomse I""iwrsi'el~,,, kaft in

antwoord op de vraag \IQ" ",iniskr van
oruhrwijs Va" den 8cssche haar sWndpu,,·
kIl~formlllef!rd in een lnbropt tulvies
belnffende ik waa"lNJdsbehursing wm
a~" ", Voorlopig blijft de Vlir gekan'
ufµn de in\lO(!r;ng van een numerus
dausus. lxu jn~ri"g tOU onlolt'l'"Imtwoord
zijn. MlUlr ...

De hele diskussie rond de beperking van
het artsenaanbod draait rond één hypotese:
een Ie groot ansenaanbod leidt lot everbo-
dige gezondheidsultgaven en tast de kwali-
teit van de gezondheldzorg aan. Politiek
gezien beslaat hierover een kensensus- de

kosten van de Belgische gezondheidzorg
swingen de pan uit. Ook over de wijze
waarop men hieraan kan verhelpen. lijkt
men hel reeds min of meer eens te ziJn.
Door minder artsen op Ie lelden. lost hel
probleem zichzelf op. zeggen vele politici.
Toegangsbeperkingen dus.

Voorkeur
In de nota die de Vlir van minister van

Flnanciën en Begroting. Gezondheidsinstel-
lingen, WelZijn en Gain Wivina Derneester
en van minister van Onderwijs luc van den
Bossche ontving. wordt gcsteld dat de
ministers de -voorkeer geven aan een ver-
hoogde selektiviteit door een tcelattogsek-

Eerste gTole be.t_ogingvan het nieuwe jaar

Leuven betoogt
OP 26 oktober
ee diskussie rond toegangsbeper-

kingen binnen de untversnetre up'
leidingen is opnieuw geopend. Alle

betrokkenen scherpen de messen. Iedereen
tracht Zijn standpunten door te drukken of
een beslissing rond dit brandend aktueel
tema te bernvloeden. De politieke druk om
het aantal studenten in de genceskunde en
een aantal andere rakehenen te beperken
neemt toe, De studenten vlnden echter dat
elke vorm van srudentenbeperklng de
demnkratiscring en de vrije toegang tut de
universiteit op een ernstige manier In
gedrang brengt en bijgevolg moet werden
afgewezen. De vrije keuze van studlertch-
ting moet vonr tedereen gevrijwaard
worden. Van de zogenaamde problemen in
de gezondheldsektor mag de srudem niet
de dupe: worden,

Niet iedereen is echter die mening toe-
gedaan. Verschillende belangengroepen in
de medische en paramedische sektor willen
nrets liever dan toegangsbeperkende maat-
regden voor de Studenten die immers enkel
de studentenpcpulatte treffen en henzelf
buiten schot laten. Zo hebben de randartsen
met ingang van I januari 1996 hun kon-
Irakt met de ziekenfondsen opgezegd. Zij
vinden dat de overhejd dringend maatrege-
len dient te nemen om het aantal tandart-
sen te beperken. Maar ook de artsen- en de
kmeststensvndlkaten dreigen ermee hun
kuntrakt mei de ziekenfondsen op te zeggen
indien er niet snel Iets gebeurt om het aan-
tal artsen en klnesnerapeuten te beperken.

Ouk In politleke kringen sirkuieren
allerlei ideeën, Minister Colla van volksge-
zondheid Is vnorstander van konûngeme-
ring. wat een moeilijk woord Is voer een

jaarlijkse veststeutng, eventueel door de
ziekenfondsen, van het aantal artsen dat
toegang krijgt tot een specifieke beroepsop-
leiding van huisarts of spedalfst. De overige
studenten zouden dan doorstromen naar
bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek,
verzekeringen of studiediensten. Minister
Van de Bossche van onderwijs pleit dan
weer voor een bekwaamhddsprod of een
centrale toelanngsresr voor de aanvang van
de studies geneeskunde.

En ondanks het reu dat de Vlir zich,
voorlopig allans, nog steeds uitspreekt
tegen numerus etausus hebben Verschillen-
de rektoren al laten weten dat lij niel wet-
gerachtig staan tegenover dl' jdee van één
of andere studentenbeperkende maarregel.
Rektor Nachtergacle van de Kulak ptelne in
:tijn openingsrede bij het begin van dit
nieuwe akademiejaar in onverbloemde
termen voor teegengsbeperkingen in alle
opleldingseenheden. Ook rektor Ooster-
linck staat niet weigerachtig tegenover één
of andere vorm van studenrenbeperklng, zo
stelde hij In een interview met Jona.

De studenten kunnen dus niet bij de
pakken blijven zitten en lijdzaam arwacn-
ten wat er beslist wordt. Om het studenten-
standpunt nog eens kracht bij te zenen
heeft Loko. de Leuvense overkoepelende
kringorganisatie die de studenten vertegen-
woordlgr in de beletdsorganen van de uni-
versiteit. beslist om te mobutseren. Het aal
deze herfst nog stormen ln Leuven.

(ad)
Ik bctosinj V1-ndfpluufs op dondrrdUj 16 otao-
bu om 19 uur", start Uil" htt IAdtlltrpldn.
Mrrr informurit vindt u in dt vol~ndt Vtto 's, bij
dt kn-n9l'(rttj",woordijns en bij Kn'njruad.

samen tot de aanvang ol het verderzetten
van medische studies, veeleer dan aan een
numerus dansus. Het Is de bedoeling een
afschrlkklngsdfekt te kreëren en studenten
te elimineren die in de studies geneeskunde
niet thuishoren, Daarbf] blijft echter de
vraag of dit alleen de opleiding geneeskun-
de, dan wel ook andere opleidingen betreft,
vooralsnog open."

In antwoord hierop heeft ook de VUr
haar standpunten op een rij gezet. Ze
berreun het dat er onder de politIci -een
eerder naïeve kensensus- lijkt te bestaan
dat de problemen in de gezondheidzorg
opgelost kunnen worden door een beheers-
ing van het aantal artsen in opleiding. Im-
mers, dit standpunt wordt op geen ~nkel
moment ondersteund door wetenschappe-
lijke studies en ~ijfermaleriaal. De Vlir stelt
verder dat op grond van de ondermaatse
feitelijke gegevens en op basis van ungenu-
anceerde uitspraken over gevolgen van een
overaanbod, een volstrekt eenZijdig pleidooi
voor numerus etausus geformuleerd wordt.
"De nou (van de ministers. nvdr) lijkt wel
geschreven door een artsensyndfkaat", zo
wordt gesteld.

Aantal
Het Is dus volgens de Vlir -oeveram-

woord- een numerus ciausus in te voeren
uf te verdedigen zolang geen werenschap-
pe:lijke behoeftenstudie méér licht werpt op
deze materie en er binnen de gezondheid.
zorg een geheel van mailt regelen genomen
wordt om de kwaliteit van de gcne~kunde
te handhaven of te verbeteren. In 8c1gi~
bestaat zo'n studie nog-niet. Maar er zijn
veranderingen op til. Op 20 oktober
verschijnt een wetenschappelijk onder-
bouwde studie van het ministerie: van

soda Ie zaken die dl: behoefte van de Bel-
gische bevolking inzake gezondheidzorg
analyseert.

Voorlopig Is de Vlir dus tegenstand~r
van numerus elsusus. De vraag is echter of
ze dit standpunt nog lang zal verdedigen.
Wat bijvoorbeeld als Van den Bossche
besluit om de huidige financirringswijze
van de universiteiten binnen de eerste geld-
stroom te hervormen? Op dit moment is
het zo dal de universiteiten per Ingeschre-
ven student een bedrag ontvangen. Op het
depanement onderwijs wordt echter met
de gedachte gespeeld om de finandering
van de universiteiten gedeeltelijk los te
koppelen van het aantal Inschrijvingen. Op
dat moment hebben de universiteiten er
geen belang meer bij om zoveel mogelijk
studenten aan te trekken voor hun opleid-
Ing. wel Integendeel.

BovendlenJs het standpunt van dl' Vlir•tegen numerus etausus geen principieel
standpunt zoals duidelijk blijkt uit hel
beknopt adviçs betreffende de -aanbodsbe-
heersIng van l~n' van 17 mei jongstle-
den. Het steit duidelijk dat de Invoering van
een numerus ciausus onverantwoord blijft
'wanneer de noodzaak daarvan niet wordt
aangetoond door konkrete gegevens over
de werkelijke ansendichtheid. over de reële
ansenpraktijk en over de evoluerende
behoeften aan medische verzorging".
"wanneer dergelijke maanegel nfet is
Ingebed In een geheel van maatregelen
binnen de gezondheldsekior" en -tndren
geen rechtvaardige oplossing is gevonden
vonr de grote verschillen in ansendichtheld
In respektievelijk Vlaanderen en Franstalig
België. hc:tzlj door een kommunautansenng
van de gezondheidzorg hetzij door het
kfl'i:ren van eenzelfde artsendichtbcid Jn
belde landsdelen." Alvast betogen dus.

Annemie neckx

Numerus clausus: menu mei negen
gangen
On België gaat men ervan uit dat

de oplossing voor dl' financiering
~~=-~e~~':!_~idZ_l!rg ligt in "~~n

beperking van het aantal artsen. Dit kan
op twee manieren. Ml'n kan maatregelen
nemen die zich richten tot de afgestudeer-
de artsen. Denk hier bjjvocrbeeld aan ver-
plichte pensionering van ansen die een
zekere leehljdsgrens bereikt hebben. Men
kan ook ingrijpen via de opleiding en
maatregelen treffen waardoor er minder
ansen afstuderen. Denktanken hebben de
volgende suggesties opgeleverd:
I. Omradtngskampagne: vermindering
van her aantal studenten door de studen-
ten af te raden een bepaalde studie aan te
vangen.
2. Vrijblijvende oriëntatieproef voor de
eerste kandidatuur.
3. Loting: uil het geheel van gegadigden
voor de opleiding wordt een selektie
gemaakt door loting. Iedereen maakt zo
evenveel kans om toegeleren te worden
tOl de opleiding. (Zo gebeurt het gedeel-

in Nederland).

4. Selektie op basis van studierichting in
het sekundair onderwijs.
5. Toelatingseksamen voor de eerste
kandidaTUur.
6, Het inlassen van een propedeuse Ivoor-
bereidende periode) tussen het beëindigen
van de studies sekundair onderwijs en
voor de aanvang van hel universitair en-
derwijs. Deze periode wordt afgesloten
met een eksamen.
7. Een bijkomende selektie na de: eerste
kandidatuur.
8, Verbreden van de arbetdsmarktperspek-
neven of van de srudlemcgelljkheden: na
een polyvalente basisopleiding wordt aan
de studenten de mogelijkheid gegeven

-zrcn Ie oriënteren in een van de keuze-
richtingen. Voor geneeskunde zou dat biJ-
voorbeeld kunnen zijn: hulsens. spedalist,
onderzoeker. preventie, verzekering.
Iarmaceunsche Industrie en dergelijke.
9. Afschaffen van de bismogelijkheden In
de eerste kandidatuur.

(ad)
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Aktualiteit in strips

Koeien in Bosnië
elijklNulr ekspnimetft«rt de stripw-

e,../d IJIelonde~rpnf. Ik tijd
waarin un strip enkdeen Dnttpan-

_lUk WDQ,.de "tul, is voorbij.
MaaadlappdiJb betrokkntMid lijkt de
njeuwe' trIO>tk. 'lWu tlÎeUwt' 1cJ4ssestrips
geruigen WIpt dit! trrrul: 'Sarajevo-tango'
Wil' Hn-man" en 'KoN tU kM' WIn Ik
Moor m ~ hebbrm _I «" hed ûgert
matfiu (IfIII ftn poIitil!k ~ti"te boodsdwp
rwer te b~". Maarun meningowr tU
_rddakhlalitrit o,,'brrekt In g«" van
b<I"'_
Natuurlijk konden ook vroeger srrtpauteurs
nict nalaten af en U~ een hintte geven
over hun mening betreltende de aktualiteit.
Vooral krantenstrips konden, door het
dagelijkse verschijnen, vaak onmiddellijk
kommentaar geven hij gebeurtenissen.
Maar dal was enkel mogelijk toen de strips
's middags opgehaald werden bij de teke-
naar en dezelfde avond werden gedrukt in
de krant voor 's anderendaags. Door de
professionalisering van de kranten en dl:
krantenStrip kan dil niet zomaar meer. Er
wordt langer vooraf gewerkt. en daardoor
wordt het moeiffjker om aktualiteit te
verwerken in hel verhaal,

Nochtans danken heel wal oudere
strips hun faam aan het inpikken op de
aktualheh. Nero Is niet meer dezelfde sinds
hij met veel klasse getekend wurdt en de
verhalen zelfs een samenhangend verloop
kennen. Af en toe duikt er nog een verwr-
jzlng op, herinnering .JI.JInbetere tijden.
leeftijdgenoot Suske en wlske baan geen
opzien meer door lezen Ie bernvloeden.
Ten tIjde van 'De stalen bloempot' was dat
wel enigs7.Ïns anders: Vandersteen verstopte
zo veel mogelijk 'ja's' in dal verhaal om Zijn
lezers te overtuigen ht'1 relerendurn over de
koningskwf"llie met Ja te beantwoorden.
Nu wurdt er duur de Studio no~ al en IOC
een degelijke Sus en Wis afgckverd, maar
die politieke durf van Vandersteen is er
noou meer geweest.

Sarajevo
Des Ie opmerkelijker dus dat er opeens

twee strips uitkomen die op de akrualiteu
inpikken. Voor l'en deel is dat toevallig,
waru aan een beetje Strip wordt tegenwo-
ordig een jaar uf meer getekend, wat een
serleuze handicap betekent voor de strfpau-
leur die hel tempo van dl: aktualitc:it wil
volgen. Gelukkig voor de beide stripmakers

zijn hun oneerwerpen problemen van
lange adem: aosnte en Zaïre blijven zelfs in
het bekusche MTV·tijdperk boelen.

aosntë is het onderwerp van 'Sarajevo-
tang\" van de Dultstallge SdI! Hermann
Het verhaal IS kon en krachrlg eer
Zwitsers wicht met een komkmabete male-
naususche filosofie waar zelfs Sancho Panza

nog van zou schrikken, betaalt een
schurkachtfge Individualist om haar
dochterqe uit de handen van haar ex In
Sarajevo te halen, Om erfenisredenen
stuurt de nieuwe vriend van de dame een
huurdoder acjner de heldhahlge boef aan
om het plannetje van mevrouw In de war
te sturen.

Die verhaallijn is echter maar een
ekskuus om een fulminerend pamflet.
volgens de perstekst 'een
hartverscheurende kreet van
verontwaardiging', de wereld in te sturen.
Vooral de Serviërs, de blauwhelmen en de
onwetende massa in de CC5tvan de wereld
moeten het ontgelden. De servrêrs zijn de
onmenselijke moordenaars, de Uno-bazen
lafbekken en de rest ven de wereld slikt
wat het nieuws over de oorlog venen. De
blauwe helmen lijken op mutsen van smur-
fen, hel hoofdkwartier van de Uno Ziel
eruit als bas mei gaatjes. de mensen voor
de buis hebben een koeten- , voerbal-, cl,
nog erger, een leeghoofd. Met 'Sarajevo-
tango' wijst Hermann de Internarlonale
gemeenschap en de Uno in het bijzonder
op hun 1.0 lang venaakte plicht: de oorlog
doen ophouden,

Nasmaak
Hij doet dolt gedokumenteerd en met

ovenujgtng, jntormaue uit de eerste hand
kreeg hij vla dagelijkse faxen van een
vriend die anderhalf jur vast zal in
Sarajevo. Die faxen zenen hem ertoe aan
om via allerlei organisaties: te proberen zijn
vriend daar weg Ie krijgen. Toen de inter-
nationale organisaties: elke medewerking
weigerden en ook nog bleek dat de interna-
tionale pers heel andere berichten versprei-
dde dan Hermann dagelijks doorgefaxt
kreeg. besloot hij_een nrip te maken over
de gruwelijke burgeroorlog. Gezien di·-
enorme lijst van politieke machthebbers die
de strip binnenkort in hun post zullen
vinden, wil Hermann blijkbaar zo veel
mogelijk invloed uitocrenen met zijn werk-
stuk. Of een pamflet in srnpvorm veel
impakt kan hebben is nog maar de vraag.
Verklaarde Harry Mulisch niet onlangs in
raatscnrtn dat zolang nationalisme en

eksuemtsme heersen, literatuur geen bal te
zeggen heeft? Maar hoop doei leven
natuurlijk.

Ondanks alle goede bedoelingen laat
'Sarajevo-tango' een wrange nasmaak
achter. Hermann is er de man ntet naar om
alle nuances in te kalkuleren. Maar de
karikaturale voorstelling van Serviërs en
Uno roept toch vragen op. Hcrmann in zijn
inleiding: "Ondanks de hand over hand
toenemende misdraging van de Serviërs
deed de Imemaüonele gemeenschap flink
haar best om moordenaars en slachtoffers
'diplomatiek' op een zelfd ... nivo te plaatsen.
Erger nog, de gespteeen tong van de verent-
woordelijke bonzen liet een duidelijke
voorkeur horen voor de moordenaars
(~icl-

h-dert"~fI we-et nu zowat dal Serviers
sl ..remers zijn, maar endenessen worden de
Kroaten, die ook etntsche zuivering
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ven het album. En dat Is in de geschtedenrs
van de uitgeverij nog nooit vertoond.

oorlog uitgeroepen. Ongeveer iedereen
vindt dat de Uno al veel vroeger
daadwerkelijk had moeten ingrijpen, maar
wat te denken van tekstfragmenten .JI1s:
ïerwfjnk met de mensen dwell en in de
politiek verzen. blijf ik in dit middeleeuws
gewoel rustig zitten QP mijn stoel- (een
tango op de achtergrond wanneer Beurros-
Ghali danst met Carrte, afgezant van de
uno}. Het bijlende sarkasme druipt van de

radioberichten: -Meneer ëouiroz heeft een
boze VInger opgestoken naar de Serviërs.
De baas van de Smorfs heeft ermee
gedreigd om eventueel de mogelijkheid te
overwegen om desgevallend vliegtuigen
van de Navo In Ie zenen".

Nieuw is de radlkale houding van
Hennann niet. In heel njn oeuvre Slaan
machtsmisbruik. individualistische harde
helden en geweld voorop. En de man zelf
staat ook al ruer bekend om Zijn
menslievend karakter. Zo sprak hij Zich in
het stripblad Zozolala onlangs uit voor de
doodstraf. Provoceren ligt hem wel en de
reaktie: hoort er nu eenmaal bij. Hij verk-
laan in hetzelfde interview: -xer zcu me
verbalen als mensen niet boos worden door
de manier waarop ik de servrêrs en de
blauwhelmen afschjjder". Hij kent zijn
beoordelende medemens blijkbaar goed.
Uitgeverij Dupuis stelt zich alvast garant
voor de mogelijke gerechtelijke implikalles
van het album. En dal Is in de geschiedenis

(ad)

Dolfijn
Geef ons dan maar de kinderlijk..:

pracht van Kobe de Koe. Die reeks van

nesberg en De Moor, die In het Frans al
heel wat sukses kent, verschijnt voor het
eerst in het Nederlands. Johan Amhjerens
tekende voor de vertaling en dat geeft al
aan dat we van hel pamflet bij de satire
terechtgekomen zijn. In een meesterlijk
eenvoudige tekenstijl met kollage-
elementen vertellen de aureurs het verhaal
van een koe die keer op keer de wereld
redt en opkomt voor haar medemens. Als
een echte Supercow lost ze mtsroesrand na
mtsroesrand op. Van de twee verhalen in
'Een streek onder water' is het verhaal over
MODoc:tue"s Zaïre - waaraan ook Hennann
al l'en verhaal wijdde: 'Misslé Vandisandi'
- ongetwijfeld het beste. Nochtans worden
in het verhaal noch MubtJetOt:, noch Zaïre
genoemd. Het verhaal handelt over Adriaan
de dolfijn, die niets liever duel dan aan de
dis zitten (hebt u hem?). De schurkachtige
dullijn buil lijn soortgeneten uit en
verkoopt de rijkdommen van de lee voor
maalTijdbonnen, totdat hij door een door de
mensen gemanipuleerde soortgenoot
vervangen wurdt.

De humor is goed 101 uusrekend. de
stijl vernieuwend en attraktief voor jnng en
oud. senartst Desberg weet ovengeus waar
hij over praat, want hij is getrouwd met
een zerrcse !lie ook zijn reeks Jimmy Van
Dorcnj , Me..:r moet dat niet zijn, toch?

Gert M~sters
·SQrtljfilO·lanjO' WIl"! Hermann, uitsegfVrn door
D"pui~ in dt r«kl Vrijt Vluchl. liSr pas t"lalt
dflgtl1 in dt wrn/ul, 'Em strttkcmtkr 1W1tT' in dt
'ttIcs 'Kobtd( kot' is ~ bij Omtrmol"!.



Prijsvraag herhaald
Ah u geen hele tekst voor ons wilt schrijven. is 'één woord ook al genoeg om een van de
vele en mooie prijzen in de wachtte slepen. Mei de leners die in de vakjes met het sterretje
van hel grote kruiswoordraadsel komen te Slaan. kan u een elfletterig woord vormen, en
daarmee kans maken op een boekenbon van 5000 frank. U investeert één woord, en krijgt
er bij Am> endijke dufzenden voor terug. Voor de ongelukkigen op de tweede. derde en
vierde plaats hebben we nog cd-bons, gezelllg etentjes en stapels beeldverhalen. Gewoon
hel woord op onze rug komen tatoeëren. en de prijs Is nog slechts een cnschuldlge kinder-
hand van u verwijderd. Hel grute raadsel Is inderdaad heueude als vori~ week. het kleine
is nieuw en om It' oerenen.
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Horizontaal - 1 Verfoeilijke test 2 Hulzen van gedorste korenaren _
Liefkozing - Chinese afstandsmaat 3 Havenonderdeel- Wapen
4 Landmassa - Bijbelse vrouw 5 Mansnaam - Dierenverblijf
6 Duitse rivier - Vrouwelijk dier 7 Boom - Kunstige dans 8 Romp-
Overdreven 9 Bevestiging - Diepte - Vloeibaar deel van het bloed
10 Verbintenis.
Vertikaal - 1 Kleinigheid 2 Veel kunnende verdragen - Zangnoot
- Meisjesnaam 3 Voegwoord - Keurt sterk af 4 Bak waarin vis levend
bewaard wordt - Familielid 5 Periode in een jaar - Turntoestel 6 Huis
- Streng afgesloten maatschappelijke kring 7 Zuid-Amerikaanse stad
- Alleenzang 8 Prikkend gewas - Pers. vnw. 9 Lengtemaat-
Familielid - Nuttigen 10 Doelgerichtheid.

Door Filip Oe Keukeleere
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'lOfswoord .• Vervoenniddel .- 1<"[1"1' -- IlIbool -

F~m,lItlid 30 Bijb<'liIor~1ad .• OPII~I>Q1fn jOOSto··

Mans,,,.m -- V"tt,,1 d.. woarhdd lIi..1 -- Konillgen

jt>'Jt>d~kl)1 I"ham" G..vang"n;s'·

IIandw",k.man 32 Onv .. rzeucJijk .. Zoosdier ••

ROfm"",, MUZlfk'fmptl n Bund,,1 b,je ..nl!~bun·

drn bI.,.,m ..n .• Zw .... ]. drukhnd •• G........chlM"tnh"'"

•• Krm"krn op Bdll'scht vlJ<'gtu,sen .• Mrisj<'Sna8m

14 BtlgtKh 1'1.... * .-!loop lJ.ooj -. Rivitr··

l..tdd"njl<. k.... slrrrnd •. I'Irlhuge gd .. ht)5 Dn-I

van "til boom·· I..Jrvr d,r "en UIlvolkllDkn g"dun.

t"v" ........,Silorhnll duo.mnI .. kt •• PredIkant.

Door Filip De KeukeJeere
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Doe mee met de

GROTE VETOWEDSTRIJD
en win héél veel geld

Wegens vrij overdonderend sukses en op nogal algemene aanvraag krijgt u ook deze week nog de kans mee re doen met de grootste wedstrijd uit rwee-enrwinrig

jaargangen Veto. Ook al vertrekt ons gezicht bij de gedachte de vele en mooie prijzen die hier in de redaktiekluis liggen te schitteren aan jullie te geven, terwijl we

ons hier zelf week in week uit uitsloven voor nier meer dan een glimlach van onze blonde hoofdredakteur. Maar toch: omdat wc jullie ook wel eens de kans willen

geven het diepste van jezelf te uiten in ciceroonse volzinnen, zullen wc hieronder loch nog één keertje uitleggen Wou je moet doen Om kans re maken.

Tenslotte gaat het om vijf boekenbons van 5000 frank bij Acco, vijf keer twee weken gratis eten in Alma. tien cd-bons van 750 frank bij Superclub en een hele-

boel strips van Standaard Uitgeverij, die hun weg zoeken naar een nieuwe eigenaar.

Re~lement:

I) Deelnemen kan in de kategorieën 'ani-

kei, 'f01O', 'cartoon' en 'column'. Je werkt

rond de volgende onderwerpen:

Artikel: Studentenclub, - weu:nschap-

korperikelen - Kbpstuk

Foie- verkeersarme binncnstad - Alma-

studentensport - hoge studiedruk

Column: hel ~ezjcht van Louis Tobback -

de toog - verc - de cerste keer

Cartoon: elk van de reeds vermelde onder-

werpen of een vervolgstrip.

Z) Artikels: worden beoordeeld op hun

journalistieke waarde en moelen van die

aard zijn dat ze passen in Veto. Ze bedra-

gen minimum J.OOO en maximum 6.CNlO

lettertekens en bereiken ons liefst, maar

niet verplicht, op diskene.

Foro's: worden beoordeeld op hun ani,-

tieke en informalieve waarde en moeten

akrueel zijn, in zwart-wit en van een

degelijk formaat.

Columns: worden beoordeeld op originali-

teit en stijl. Ze bevallen minimum 1,500 en

maximum J.SOO lenertekens en bereiken

ons licfu, maar niet verplicht, op diskene.

Canoons: worden beoordeeld op hun

artistjekë en humoristische waarde. Zwart-

wit, op wit A4-p3pier.

J) Deelnemers mogen meedoen in

verschillende kale~orjeen. Elke deelnemer

mag maximum (wee artikels, drie fOlO'S,

twee columns en vijf cartoons inzenden.

4) Deelnemers moelen in hel bezit zijn V:IO

een geldige sruëenrenksan voor het

akademiejaar 1995-1996.

L1itf,es}oten van deelname zijn: vero-redak-

rie en -medewerxers. (Didi de Paris, Roger

Blanpain, Slyn Ckalle, Hans Devroe, Kris

Wa_"er en de pipo die de Klapstukbrochu-

re geschreven heeft, nemen deel op eigen

risiko).

5) Alle inzendingen moeten ons bereikt

hebben op vero, '5 MeierSSIraai 5, uiterlijk

op 20 oktober. om 12.00 u.

6) Indien van voldoende kwaliteit worden

de inzendingen gepubliceerd in Velo. De

redaktie eigent zich dan ook dat recht toe.

n De beslissing van de jury, bekendmak-

ing van de prijzen en publik:nie wn de in-

zendingen gebeuren door reklor Ooseer-

Jinck in een reespraak in hel En~els over

Telener Vlaanderen op 24 oktober varsop

de ondergrondse parkeerpJaau op het

Ladeuzeplem, en in de Veto van die weck.
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8) Per kategorie worden de prijzen als volgl

verdeeld: elke winnaar krijgt een boeken-

bon van 5.000 frank bij AcI;;Q, de tweede

laureaat twee weken ~tis eten in Alma,

de derde een cd-bon van 1.500 fra nk bij

Superclub. De vierde en vijfde van elke

kategorie mogen onder elkaar 6 strips van

Standaard Uitgeverij verdelen. De jury kan

besfissen de prijzen op een andere manier

te verdelen (of helemaal niel) indien de

kwaliteit van de inzendingen zo Ja3Jt is dal

krisisinterventie nodig blijkt. Wie met ons

wil komen diskussieren over de uit5b~

sluiten wij op om anikels te schrijven over

numerus etausus met als enige feedback

atavistisch ~eyom en saraniach Itehinnik.

9) Dil is nog steeds geen grap.

•
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Hans van Manen als
ijkpunt

Een pas-de-
deul dans
je nooit
alleen
Cl)ans va .. MaM" is ruds timtallen

ja"" un brbnd m gevim clwrY·
ogr'QQ[ i,. N~derfo"1LZijn wuk is '

uhter nooit vaak k Vnt!JnIIUSf op
Iklgisdk podia. Sa1lle'n ",et Skw PlUton
kriJst tIQrf M.:IfWII d.t rol""," 'ijkpunt' ~_.
d«1d in rkZ( editie wn Klapstuk.. Za dogen
tang zal ik Nu.erlllllllu resitklltie MuM"
inLntWII, _r hij viu kom dwtIe" Int
lDrleû Invrgt_ &..votn'beschouwirtg.

Het choreograûsche ~rk van van Manen
lijkt kJusiekC'f dan wat zijn kollep's op de
dansvloer brengen. maar zelf vindt hij de
term 'kl.usiC'k' ongelukkig gekozen. HIj zet
zich af 1~C'n de interpretatie van het woord
als zou hij zich laten vangen in de val van
het akademismC'. Toch valt het niet re ont-
kennen dat Vim Manen put uit de tegenwo-
ordig Ietwat verwaarloosde bron van klas-
sieke danstechniek. Maar het zijn de kleine
details en de onderhuidse bedoelingen die
de kantjes wat aanscherpen.
Zo kreëerde hij In de woellge jaren zestig
een traditionele en romantische' pas-de-
deux die uitgevoerd werd door twee man-
nen. Dit kan beschouwd worden als van
Manen's bljdragc tOLde toenmalige emansi-

patiestrijd. Anderzijds komt hij hiermee in
konflikt met iljn adagium dat "dans niets
anders uitdrukt dan dans."

Duetten
KJapstuk geeft van Manen de kans om

zes dagen lang een staalkaart te tonen van
zijn jarenlange choreografische carrière. Het
gaat hierbij om vier korte duetten. Het oud-
ste stuk. 'TwtJighl' uit 1972, is een pas-de-
deux dat, van de vier werken, op de mo-
dernste muziek wordt gedanst. Op de droge

tonen van 'The perilous njght, for prepareë
piano' van John Ca~ wordt een spanning
tussen man en vrouw opgebouwd in een
bruinrood, industrieel decor. Net zoals de
planb voorbereid is op het spel (de klank
wordt vervormd door de snaren te dempen
met behulp van rubber en schroeven), Is
ook de danseres beperkt in haar untngen
door het dragen van hooghakkïg schoeisel.
De aggressiviteit hoopt zich op maar het
kerm pas tOl een uitbarsting wanneer de
vrouw haar beperkingen (de damesschoe-
nen) van zich af werpt.

'Trois Gnosslennes', uil 1982 en op

muziek van Enk SOlde, baadt in diepblauw
licht. Hier is er geen sprake van een aggres-
steve kompetitie lussen beide dansers. Inte-
gendeel. bekten vertrouwen op mekaar en
zijn tevreden met de stand van zaken. Zij
danst en fladdert rond, hij tilt haar op. Er Is
echter nog een derde partner: de pianist,
voortgeduwd door drie dansers mei de allu-
re van galeislaven, komt even om de h,oek
kijken om 'kommen laar' te geven op de
idyllische situatie.

In 'Theme' (1991) sluit van Mane-n.zijn
twee dansers op in een smalle Hebtstrook.
Deze begrenzing levert een gevecht op mei

Charles Atlas en Raimund Hoghe op Klapstuk

."ikd. ,_ ktlllSk_rs. CIuJ,..
, la Atlas nf R41"'tlM HOf/he_&rr
viMast m «PI tut.t'f7ftakn. &rr A·

I'MriIuum m U1f IhdlSu. De «PI in MI ,",-
tier wn 'Lftlwn-Ntw York', de "tuin- oruIer
'Outbn!IIk'. Ze hebben rdlkr mUM din9DI
gemun. BdMr wrk bevilfdt :k" ilf de
_tyr vaPl. UIU rif met die UM hebbe,.
tAk ",",ruk op lId lieluul". ge_PI. AIlIIs
rksplol'ftr1 "et driftige 'icluul"" Hoght: "et
~brC!kki~. Beide voorstdllPlgrn Mil'" om
U" spiegel voor va" o,,:u SlUfferrlevi"9,
"onwl WInu" u" .Plder $1",."".,,,,. w_,-
Atlas OPISIulrd "Nnl/e"t WOJ'SC"oull,
bre"s' HOf/"e IuUlrsJlcltt, ft" is U1f wrscllil,
maar M'~t lidtt.

De relatie tUSKn dans en dansvideo
intrigeert nog steeds. De basis van belde
kunstvormen is de beweging. Toch zijn er
twee fundamentele verschülen. Dam Is in
essenue eenmalig. net wals teater. vtdec Is
dat niet. Bij een dansvoorstelling bepaalt
het oog van de toeschouwer waar hij naar
kijkt. Een kamera neemt de taak van het
oog ecmer over. Hij bl=stlst wat Je van een
voorstelling Det. Hij licht bepaalde punten
uit de voorstelling. benadrukt ze en mant-
puleert de wereld op het scherm. Zo ook bij
Charles Atlas, die dansperformance kadert
In een louter fiktleve documentalrestljl en
zo tot een boeiend beeld van de moderne
kub uur komt.

Probleem
Charles Atlas Is zowel befaamd voor

opnames van gewone dansvoorstellingen
als voor chorl"Ografieën die hij s~fiek
voor het scherm kreëerde. In de zevenuger
jaren werkte hij samen mei Mcrtt
Cunningham, de vader van de
postmoderne dans, die deze kunstvorm

r
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los~weekt heeft van de danstraditie en het
obligate verhaaltje. De betekenis van de:
dans moest In de dans zelf liggen. Atlas
werkte overigens ook met eneere notoire
dwarsliggers zoals punkkorifee Karole
Armltage en de Brit Mlchael Clark.

Amai
De video waarmee Charles Atlas te gast

is op Klapstuk heet 'Superhoney'. Atlas
senreet hem samen met de Deen Thomas
Hejlesen, die de perfërmance-groep Exment
leidt. Thomas Hejlesen verzorgde ook de
cbcrecgraûe. Centraal in het nuk staat
zoals reeds getegd het Ilchaam van de drift.
-superhoney Is geen :zachtaardige film,
verre van. hij getuigt van een buitengewo-
ne fysische kracht. Je kan Je dan ook ver-
wachten aan een ütnke portie seks-In-alle-
mogelijke-varianten, gekruld met geweld
en chaos. De begeleidende muziekjes zijn
ook al krachtig en duidelijk..

Het uitgangspunt van het verhaal is
eenvoudig. De aktner: Nlnml Steen dwaalt
rond in een aantal plaatsen. van een
monuarium langs een kasteel. om tenslotte
op een kerkhof terecht te komen. De dood
als aanvangs- en sluitstuk. Maar ook op de
andere lokaties is de dood prominent aan-
wezig. Oscar Wilde had hel al over "Each
man kiUs the thing he toves". of hoe liefde
en dood een duu zijn. Op haar tocht orn-
moet ze allerlei driftige zcnderltngen, die
een mens normaat gezien niet vaak tegen
het lijf loopt. Alias blaast deze eenvoudige
leidraad op tot lachwek.kende proporties,
die de drempels van de kitsch mijlenver
achter zich haten. Het klinkt allemaal nogal
ingewikkeld, maar 'Superhoney' Is wel een
video die de lotale nverdead tOt stijlvorm
verbeft. En dat maakt het best grappig.

Raimund Hoghe werkte net zoals Atlas

met een grootheid van de dans. Jarenlang
was hij dramaturg bij het gc:zelschilp van
Pina gausch, onlangs nog In Belgit. Voor de
eerste keer staat Hcghe nu ook zelf op de
planken, alleen. De voorstelling die hij deze
week op Klapstuk brengt, heet 'Meinwärts',
een zoektocht naar tichzdf en naar de
mens. Het kosne Hoghe veel moed om
'Meinwarts' op de planken te brengen: het
stuk Is namelijk ook een zoeken om in het
reine te komen met zijn gebrekkjge
lichaam. Raimund Hoghe meet Immers
maar I meter 54 en heeft een bochel.

In de schijnwereld van het teater roem
hij om zijn naakte bovenlichaam, iets wat
hij naar eigen zeggen nooit zou doen in hel
openbare leven. Hoghe verstopt zijn
lichaam niet langer. Lange tijd vluchtte hij
weg uit zijn lichaam, nu vlucht hiJ erin. In
een tijd dat drie op vier mensen zich elke
dag beklagen over hun lichaam als ze een
of ander modeblad openslaan Is dat een
verademing. Hoelang nog voor mensen die
afwijken van de kanon van het geronde
lichaam In een freakshow samengebracht
worden? Mensen met een lichamelijk
gebrek zijn iI!tijd al figuren in de muge
geweest. van hofnar tot kennls,allrmie.
Nog steeds zijn mensen meer geïnteresseerd
in de verpakking dan in de inhoud.

'Melnwirn' is opgebouwd uil een
parallel tussen het leven van de Joodse
zanger Joseph S<:hmidl en dal van Ralmund
Hoghe. Joseph Schmidt, een uitzonderlijk
begaafd tenor, timmerde aan een carrière
tussen 1928 en 1942. Die carrière kwam
nooit echt van de grond, wat vooral te
wijlen was aan schmtdrs gestalte, hij mal
namelijk net als Hoghe slechts I meter 54.
Omdat toneeldirekteurs hem liever niet op
de planken wilden hebben, wijdde hij het
grootste deel van zijn loopbaan aan mms en
radio. Zijn hele leven was een toeken naar
erkenning. waarvoor hij heel EuTOpöIheeft

doorkruist.
In 1939 vestigde hij zich in Brussel,

waar het er eindelijk op leek dat de deur
naar het sukses up een kier stond. En toen
vielen de Duitsers binnen. Hij slkrf In een
Zwitsers interneringskamp, als illegaal
vluchteling. Voor Hoghc was het leven van
Josef Schmidl een ideaal uitgangspunt voor
een voorstelling. Over de dood heen voelde
Hoghe Immers een sterke band mei
Schmidt. En nu worden ze haast één In
'Meinwárts'.

Hop
De solo verwerkt ook hel tema van hèt

afscheid van een everledene. Afscheid van
een persoon die je nooit persoonlijk gekend
hebt, maar waar je atûntrenen mee hebt,
kan ook moeilijk Zijn:_.Afscheid is niet, zoals
ai te vaak voorgesteld, een momentaan
gebeuren, afscheid kent geen einde. Op hel
eind van het stuk wordt een dia van de
unger geprojekteerd. Raimund Hoghe legt
zijn hand vriendschappelijk op de schouder
van Joseph Schmldr, waarmee hij duidelijk
maakt dat hij alle verdrukten van onze
maatschappij een hand op de schouder zou
willen leggen.

De sobere, intimistische voorstelling
van Ralmund Hoghe steekt fel af tegen de
eksessen van Auas-s video. Hoghe is niet
bang cm de mens in de artiest naar voren
Ie schuiven, de mens In zijn angsten voor
hel leven en de dood. Charles Atlas
bespeelt, zoals vermeid, hetzelfde tema met
veel mcer tour de force, wat niet wegneemt
dat Hoghe's voorstelling veel indringender
Is In zijn eenvoud. MIs5chien kan de
diskussie over de verschillen lussen teater
en video nu een aanvang nemen. sten.

Olmltri De Maesschalck
Voor 'Stlptrhtmey' va" CharIn Aflas in tk
S«tallaf van Mt Armwrpflt~, Na.amu:srraat
96 lijn mul ""9 plsatJm vrij op mtndas 14
sldobtr. 'MtinwilrtJ;' van Rai","nd HOSM spttfl
in ik VJII",mgtnStrllJl' 8J op vnïdJls IJ m lJlttr-
tiliS 14 obobn. CIuu.b Atlas is sa".m mt1 Wllfrtr
Ytrdi" ~ JIUI in 'uCndtIS4/onfiihiS' op vrij-
dil' 14 oldobtr 0lI'l 17.00 ti, iPl Jut PilIl$f(fJI~.
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schaduw en licht. Hel Is een sobere en in-
geregen choreograûe. waarbij van Manen
een modemere richting uitgaat. Op de maat
van Harry de Wit's 'Canto Josephtne' Is
"rheme' een voortdurend gevecht met afge-
lijnde gehelen.

Het recenure nuk dat hel duo van van
Manen brengt. is 'Differenl Penners'. Deze
titel Is lel1erlljk te nemen omdat de danse-
res gekunfronteerd wordt met twee verlei-
ders. In hel begln wijdt ze haar aandacht
volledig aan de eerste pannen dl! barn, de
balk waaraan dansers plegen te oefenen -
een (Ironische) verwijzing naar het klassie-
ke akademisme? Maar dan komt een man
de vrede verstoren zoals de spreekweerde-
lijkt: hond In hel kegelspel. Er omspint zich
een pas-de-deux op muziek van tgor
Strawinski waarbij de man de vrouw wil
afsnoepen van haar 'partner. Zo steekt hl]
zijn hand uit om de rol van de barre over te
nemen en op die manier duidelijk te maken
dat wat die stang kan, hij beter kom, Maar
uiteindelijk kiest de vrouw toch voor de
barre. Waarop de hond met de staan tussen
de benen het kegelspel verlaar.

Studio
Van Manen komt bewust mei kleiner

werk naar Leuven. Het was immers niet de
bedoeling om beide ijkpumen als goden
onder de mensen te plaatsen. Net als steve
Paxton sta a t hij in een kleinere ruimte (in
dit geval de klelne Dansstudio in hel Aren-
berglnsthuut) geprogrammeerd. Dit komt
misschien wel wat vreemd over voor een
man als van Manen die gewend is aan het
grou- podium en die zijn werk met het oog
daarop schrijft.

De twee 'groouncestcrs werden be-
WUSt uitM~n(ldilld door Klapstuk om het
gezichtsveld wat te verbreden. Maar al te
vaak wordt, volgens Klapstuk, aangenomen
dat nieuwe choreografen (zoals nacrvccts.
caudreau. Miller en van eer Ptuljrn die ook
op het festival te zien lullen zijn) hun
Ideeën halen uit de kreaueve eksplcsle van
de Belgische dans In de jaren tachtig. met
ikunen als De Kl'Cn-rnal·kcr en V..ndckcy-
bus. Maar de erfenis ISvee! grcier. Grovi-
vader van Manen krijgt nu dus de gelegen-
heid om zijn erfgenamen een blik op zijn
nalatenschap te werpen.

Erfk Ziaro:yk
'Duetten : van Ham van Man~n van ..v«nsdag
11 rot tI1 meI maandag 16 oldom om 22.)0 lol lil

d~Dansstudio(Arntberginsrill4l4' 96). Zondag IS
er tnkr/ un voors/tllil1!! om /5.00 l4.

U bent er nu twee
waard ...
...vermits we u bij deze waarschuwen

voor het vervaarlijk slink~nde aantal
beschikbare plaatsen bij de Klapstuk-
voorstellingen. U bent eraan voor alle
roekornsuge moeite die u doet om
volgende voorstellingen te kunnen
bijwonen: steve Paxton. AJain
Plaid/Victoria, Mchmet Sander en Hans
van Manen zijn finaal ultverkochr.
Ann ..mirl van der Pluim probeert het
publiek te lijmen door nog een extra
voorstelling te geven op 22 oktober (nm
20,30 u in de Snetezaal van het Aren,
bergjnsmuutj. Voor Charles Atlas zijn
alle zitjes al bezet tIP 12 en 13 oktober,
maar voor 14 oktober zijn er nog plaat-
sen beschikbaar. 'Nieveh' van Alexander
aaervoers speelt op 22 Oktober vour een
volle zaal maar u kan nog gaan kijken
op 20 en 21 oktober. Spijtig genoeg
speelt Michael Mauhews niet 20 okto-
ber. De voorsrelüngen van de ISde en de
z rste oktober blijven wel ('p het pro-
gramma staan. Haast je. rep je naar het
dichtsbijzijnde sroc waar je op de twee
de verdieping je cernjes kan inruilen
voor kaartjes. In de hoop u van dienst Ie
zijn geweest. \"Cl'"S gellT(lCt

(~z)

Vlaa,wum Vakanli~land?

Wereldpremière van nieuwe video 'Corban'
van Walter Verdin op Klapstuk

"Vergeen U ons deze
onderbreking"
(l)et heeft heel wat ~'W"ten in de IUlrde

gehad IftIUlr Walter Verdin heeft
einde/ijk war tem ten eigen vitko

gelftlUlkt. Na jarenkmg l'OOrandn-rn te
hebben gev.-erkt, l'Otld~hij er wat voor om
'lij" eigen ding te doen' en hii dkpte een
~ta~1beeldmateriaal op uit zijn pusoon-
!ijle anhief. Her rent/taal, de vitko
'Corban', staat deze _ek op het
programma van KJapsruk '95.

verdln is waarschijnlijk nog htt meest
bekend van het komroverstêfe Hedje
-xendea-vous'. Vlaanderen stond In 1983
op zijn achterpoten toen ziJn groep 'Pas de
deux' België mocht vertegenwoordlgen op
het Eurovisie-songfestival in München. De
storm luwde en Verdin verkoos andere
paden te betreden. Hij kilde zich vooral toe
op video, waar hij af een vijftal jaar mei'
bezig was. In de beginperiode vond hij nog
een zeker evenwicht tussen zijn eigen
projekten en opdeachren.

Dansvideo
Eind jaren tachtig kwam Verdin in

kontakt met de choreografe Anne Teresa De
Keersmeeker, voor wk hij een korte dans,
video draaide. Zoals hij zelf Khrijft in zijn
inleiding op 'Corban' was het een schut in
de roos. Dit had lOl gevolg dat er om de
haverklap choreografen aan de deur stou-
den met de vraag of verd!n een regi~tratie
wou maken van hun dansstuk. Ik bekend-
ste van die dansvideo's zijn 'Roseland'
(Wim Vandekeybus), -ouone. 01l0ne/1991'
(Anne 'reresa De Keersmaeker) en twee
delen van 'Ooldberg vartanons' rsu-ve
Pax IOn).

Het evenwtchr tussen elgen en
opdrechtswerk was l'en t>cetje wek geraakt
wdat verd!u in 19?3 afhaakte en weer zijn
'eigen artistieke draad' opnam. Hij
realiseerde V(l(lr Antwerpen 93 dl:' mulurne-
dlale installatie- -vldeolepsla' Fn nu is er
dus -corban'. een video met een lange
voorgeschiede nis.

In 1988 trok Walter Vt-rdin rnet le~
bevriende akreurs naar het Z\\~t!>erSt' dorpje
Corben waar hij een aanrat opnames
maakte voor een pmjekt rond hun gcmeen-
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schappelijke kulturele bagage. verctn had
namdiJk een pakket van teksten, toro's en
film- en 'rv-tregmemen samengesteld dat
als leidraad zou dienen voor de videofilm.
De acteurs kregen de kans om dal pakket
a..n Ie vullen. ras dit jaar, zeven j.l.lr nJ dl,:.
opnames, kreeg Verdin de ka ns om zijn
projekt te voltooien.

Pastiche
'Corban' is een ongewone video

geworden waarin verotn zich duidelijk
uilleeft in zijn herwonnen artistieke
vrijheid. Die kulturele koffer waar hij rond
werkt, is niet alleen gemeenschappelijk
VIX)rde ploeg die zich rund dl' videast heeft
geschaard, maar behoort rot ons aller
kollektie! geheugen. Toegegeven, de teksten
van onder ..ndere Herningw ..y, GorkI,
Moravla en Walser zijn misschien niet
herkenb ..ar voor iedereen. maar dit moet
de kijker er niet van weerhouden zich duur
de absolute schoonheid van het reknniare.
riaal te laten meeslepen.

Aan de andere kant zal het publiek,
opgegroeid in een audiovisuele kultuur.
meer herkenmngspunren vinden in de
verwijzingen naar de televisie- en turnkut-
tuur. De persiflage op lv-omroepers en -
presernatoren van beiderlei kunne i~ vaak
runduh grappig en de pastiche op het
kostuumdrama mali ook gestaagd worde-n
genoemd. Stijve heren met bakkebaarden
en mevrouwen met opgestoken haar
observeren mekaar in benauwende ruimtes.
terwijl de kamera in de stijl v..n 'Thc Bold
& the Beaurllu!' gezichten van dichthij
aFtast !Ir zoek naar emoues. De holle stap-
pen dle weerklinken op de houten
decorvloer roepen herinneringen op aan
het )-:neie ouwe BRT,drama ten tijde van
'De par ..dijsvogels' of aan het nra1iliaan~t·
Ieullleton 'Sinh a Mossa'.

Drammurg van dienst. Pen-r Ik J(lnto:~·,
stelt in een tekct over -corbeo dat
"ondanks de pastiche. verdm ruer dl' draak
steekt met zijn materiaal", maar het rntc-
gendeel koestert. De beeldvoering is vaak
direkt maar loch wordt de sfeer van een
amusante home-rnovle soms onderbroken
door tnueme sfeerbeelden Hier schakelt (!.-

videast van de felle beeldtaal over naa r een
sensuele registratie van een danseres.
Verdin heef! naar eigen zeggen gewerkt
met een waaier aan sinem"lOgrafische
vertalingen en varterende montagestijlen.
ZeIl verlief ijkt hij de montage van -corben ...
met een muzikale kompositie op basts van '
bestaand (beeld)materiaaL waarin
mannelijke ~verhalt-l1df') en vrouwelijke
(Jirischt') tema's woroen afgewisseld en
verschoven.

walter verdin l~met de enige videast
die up ultlltXtlging van de Klapstuk-dlrekue
werk verroom tijdens het tesuvat. De
Amerikaan Charles Atlas i~ nok van de
panij met lijn 'Superhuncy". een video
waar to:eweld en seks in mekaar
cvcrvtoctcu. liet njcuwste werk van verdrn
wordt daarmee gekontronu-crd omder.
volgens de Klapstuk-brochure. Amerika
(dus Atlas) synoniem is voor
kosmopolitisme, terwijl Vlaanderen is
blijven vastkleven in de klei van
kneuterigheid Verdin gaat met akkoord
mei de visie van de brochureschrijver
wanneer deze stelt dat dl' kunstenaar in
-cornan' kommentaar ~eelt op het vlaarnse
pruvincialisuu- en de brave )le7elli);:heid van
eigen haard eervt.

Hokjes
Erger nORvindt hij hl·t wanneer een

dergelijke l'en7ijdigc visie op zijn werk haar
weg vindt naar de pers en zo voor mtsver.
standen I"r)lt. De lil(l~oof Bart Verschaflel
is. luiden~ een interviewtje in De
Campuskrant. -vooral benieuwd naar de
video's van Atlas en vcrdtn. omdat dil- wd
erK ~lt'{ht zouden kunnen 1ijn·_ Hij vraagt
lich af hoe wener verdin I:>ijzijn moeilijke
onderwerp, Vlaanderen. de Stereotiepen zal
kunnen verrrujdcn.

Het probleem ligt natuurlijk in het wijd
verbreide idee dat een festival, waar per
ddinilit' een a.. ntallosstaande vonrstellin'
to:enwerden vamengebracht. onmogelijk
goed kan lijn lIJnder achterliggend
'verhaal'. Hl·t lijkt 1CIIl'nwnordig bon ton IC

lijn om met k~pst"kjt·~ te werken waar
)'TlI)lrJmmOldl'kn aan opgehangen kunnen
worden, om u- u-mauscrcn e-n vooructnn-
KCIl in vakjev tl' vtopacn. Klapstuk heef
litho nwt haar 'Ijkpunten". haar -Outbrcek'.
en 'Snipl'r'-1t'ma', bij dl'/l' !lnl! aangcskuen.
Spijtijo(J-tenol')l vr-rvwakt dil eerder het
programma dan dat hel het vcrsterkt. Maar
het i\ nul' veelte vrnq: voor een cvaluaric.

Erik Ziarczyk
'QJrba/1 n cor dcomlrrdag IJ ~nl'njdll!J 11 okto-
IYr 111 rrn Nrd.·rlalldJla/igi H!rrit en op ?attrdag
14 "kr!'}!" 1/1 een F"!I~/u 11"Tl"I~ft ~i(/JtI1 ,5,u("
.'m J2.1O u
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OP hel voorbUuf van het programma-
b«~ \lQ1I Kklpstuk v4lt I!ffl vrouw

IIjt «n raam. Klapstuk zou
Klapshlk niet zijn als Mt met dae folo "iet
naar eet! diepen btkkL"ls wrwiftt. 1N:u
u« ko~"trt:m liet donsfutÎWlI tich
vooral up improvi$4tw: er moet rtUIOr «nS
wat mur risib genomen wordnt qp de
planu,,_ Als mrrr all!eru wdt, is dor nin ZJJ
erg. Dar ,,",NO gddt nomuer wor he,
m"'zkkluik \lQn J(1lIp5tJ1k, dat daanmc de
rwemu 'Ft/lr I'W [011',"«krag.

De opzet Is muzikanten van divers pluim-
age op een podium samen te brengen,
zodat ze elkaar tot lets nieuws kunnen
inspireren. Soms leidt dal lUi unieke resul-
taten. soms niet. Hel blijft dus al bij al een
riskante onderneming. Het optreden staat
of valt mei de kwalhen van de muzikanten.
In feite Is dit reeepi allesbehalve nieuw. in
de jazzwereld duiken gelegenheldskömbo's
Immers: om de haverklap op.

De 'Pear no Iall' reeks probeert echter
muzikanten uit versetullende genres en
stijlen samen Ie brengen. Ook dil konsept is
niet nieuw. Mensen als 8111Laswell passen
het Schengen-akkoord van de open gren-
zen reeds langer toe in de muziek. Onlangs
kwam trouwens ook een kompilatie-cd uit
van hèt beruchte New Yorkse Cobra-pro-
jekt. In de New vorkse Knitting Partory
vonden optredens plaats met zowat alle
grootheden van de ekspertmemele scene
aldaar. in wisselende bezettingen. David
Shea. die ook in Leuven zal spelen, was
ook daar een van de deelnemers. Groot
verschil met hel Cobra-projekt is wel dal in
Leuven geen van de muzikanten In een
leidende positie 7.a1 spelen. In Leuven Is
alles namelijk demokratisch, ook optredens.

De muzikanten die als vaste kern van
het -Pear no Fall' gezelschap naar Leuven
afzakken zijn David Shca. Marc Ribot, Ban
Maris. DJ Grazhoppa en Jajd Llebezeh.
öndenussen heeft Klapstuk laten weten dat
Luc Mlshalle van het Blindman kwartet.
Mauro Pawlowskl van de Evil Superstars en
Jacques Palinckx van hel Palinckx kwartet
de boet zullen opvroujken. Elk van deze

Klapstuks muzikale zijde
(f010Sltfon IX Pauw)

Van vallen en opslaan
drie zal twee dagen op het podium Slaan.
Van de vijl kernleden komt Marc Ribot
overigens maar vijf dagen naar Leuven,
Ban Maris slechts vier.

Gasten
Het avontuurlijke aspekt van de optre-

dens blijft. maar de rlslkofaklOr Is met deze
bezetting natuurlijk wel erg klein gewor-
den. De muzikanten In kwestie spelen Im-
mers haast altijd In nieuwe samenwer-
kingsverbanden. Al wordt dat natuurlijk
nooit echt een roetlneklus. Een volledige
blo van de muzikanten kan u terugvinden
in hel Klapstukbeekje. Voor de muzikale
nitwits onder u misschien toch een kone
situering.

David Shea is een omstreden sample-
tovenaar, die op het einde van vorig akade-

miejaar reeds te gast was In het Stuc. De
voorstelling zal, lichtjes aangepast. nog eens
herhaald worden in het Uur Kultuur van
deze week. Shea begeleidt er ülmfragmen-
ten met een hele barterf samplers. 'loch
wel een aanrader, die je misschien kan
voorbereiden op het optreden van 's
evccds. Marc RiOOt is eigenlijk meer beo
kend door zijn samenwerking met pup-
grom heden als Tom Waits en Elvls COSte!!o
dan door zijn. nochtans uitgebreid én
uitstekend, solomatertaal.

Jak) uebezett speelde nog bij het illus-
tere een. een Keulse groep waar vele
Engelse popgroepjes tegenwoordig de mos-
terd vandaan halen. Met basbeest Jah web-
bie stak hij ooit nog de fuifklassieker 'How
much are they' in elkaar. Als je nog niet
weet wie de man is, hij drumde OOIt bij
Eurythmics. Los van deze drie buitenlan-
ders ook nog twee landgenoten. DJ

Amanda Milier en Me9 Stuart dansen in de-Stadschouwburq

Dansen mei een onbeweeglijk lichaam
Glln IÛ vier tIOOrsUUingul d~

Klapstuk jn IÛ Sladschouwburg
laaI doorglUln, rijn er Iku "",ek 111

rwee Ie zien. Amandll MllIer stuurt IuuIr
Pulty Ugly INncuo",pany de planken op
en oUlh bekende Meg Stuart is aan"",rig
meI de chotyografie 'No One is Watching,'

Sinds Klapstuk Meg Stuart ontdekte en
haar carte blanche gaf voor haar eerste
avondvullende dansstuk, 'Disflgure Study'
uit 1991, Is haar ster gerezen. Het stuk
sloeg bij het dansminnende pubhek in als
een bom. niet In het minst omdat. volgens
kuhuursodoloog Rudi Leermans. er duide-
lijk een artleste aan het werk was die een
statement bracht. In zijn anlkel 'Uchaams-
kunst op de rand van teater' dal In mersche
Warande & Bellort zal verschijnen, schrijft
Laumans dan ook dat Stuart's werk tets
zegt over onze samenleving en onze kul-
tuur.
Net zoals Hans van ManèJl mensen en hun
(onbewuste) handelingen observeerde van
achter zijn kafeetaleltje, zo is ook de Ame-
rikaanse gefassfneerd door onze uchaams-
kultuur. In een interview met Veto twee
jaar geleden, benadrukte ze dat 'Disügure
Study' zich situeerde In de psychologische
wereld. Voor dat debuut vertrok Stuarr, op
zoek naar de meest fundamenrele beweg-
Ing. van het alledaagse. Voor de basis van
haar tweede werk 'No Longer Readymade'
trok ze daarentegen de siraat op. Ze liet het
psyrhologisrhe voor wat hel was en kon-
centreerde zich op de sociale beperkingen
en bepalingen van het lichaam.

Rudi teermans gaat in zijn essay dieper
In op de visie van Stuan op het lichaam.
'No tenger Readymade' is, met de woorden

van teermens. -een sentsche representatie
van het menselijk lichaam als dlsabled bc-
dy·. AJ haar Stukken zijn met andere woor-
den doorspekt met het beeld van het ver-
brokkelde lichaam. Ledematen bewegen
zelfstandig en nutteloze bewegingen vullen
de voorstelling. Aan dl' andere kant kan
men niet zomaar spreken van nutteloos-
heid omdat iedereen wel een of andere tic
heeft: de ene peutert in zijn neus, de ander
bijt haar nagels en een derde zit konstant in
zijn haar te Irurmfkken.

Voyeurisme
Een andere Interpretatle waar Laermans
mee aan komt zetten, is hel feit dal in
swerrs werk de "abnormale bewegingspa-
tronen van gebrekkigen worden (... ) gener-
mahseerd in de strikte zin van hel woord."
Meg Stuan omschreef deze ncrmallsertng
0011 als "dansen met een onbewt'egliJk
lichaam." Dansrecensent Pleter T'Jonck
noemt haar, in henelfde KlajlStuknummer
van utersche warande 6- Bellort, een
waardige opvolger van de choreograaf
Steve Paxton. Paxton heelt in zijn werk
altijd gestreefd de dans te bevrijden van de
lichamelijke beperkingen. Meg Smart heelt
zich nletlaten vangen in de ogenschijnlijke
weelde van absolute bevrijding van het
dansende lichaam.

Stuart stelde twee jaar geleden in het
veto-tmervtew dat haar voorstellingen als
een provokatie bedoeld zijn. Het is niet
haar bedoeling om het publiek Ie laten
indommelen door hen poëtische beeldjes
voor te schotelen. Haar dans moel het
publiek bij de keel grijpen, de toeschouwers

moeten zich ongemakkelijk of beschaamd
voelen. stuarrs statement richt zich dus tot
het publiek. Het gezelschap dat bij Stuan
op de planken staat, is zich bewust van de
vele blikken die op hen gericht zijn. En ze
gaan in op dit voyeurisme. net zoals in veel
stukken van Anne Tema De xeersmaeker
de dansers inspelen op deze situatie: 1:ebe-
kijken mekaar glimlachend, knipogen alsof
ze willen zeggen -xom. laten we de sukke-
laars waar voor hun geld geven." Stuart
gunt dl' kijker vele blikken op de rentcon-
gestelde lichamen maar dan op zo'n manier
dat de toeschouwer zich bewust wordt van
zijn kijken. Tegelîjkenijd lijkt Stuan in haar
nieuwste choreografie te geloven dat
niemand kijkt. No one is watching.

Amanda Miller is een nieuwkomer In
de Klapstukfamilie. neze Amerikaan~ die
al meer dan tien jaar in Duitsland werkt,
danste daar eerst bij het gezelschap van die
andere Duitse Amerikaan. William Forsythe,
alvorens in 1992 haar eigen groep op te
richten. Deze 'PrClly Ug.}yDanccrompany'
is in Iehe eerder een samenwerkingsver-
band dan een hechte groep. Het is een
struktuur waar uiteenlopende ervaren kun-
stenaan even onderdak kunnen vinden om
samen aan een voorstelling te werken. "!'wo
Peers", hel stuk dat Milier deze week In
Leuven opvoert. is zo'n losse samenwerking
met de Amerikaans-Braziliaanse komponist
Arto Lindsay en met de senograal en dra-
rnaturg Se!h Tillet. Undsay speelde in de ja-
ren zeventig bij de New Yorkse 'Lounge
Lizards' van undergroundmuzikant John
Lurie en produceerde daarnaast nuk nog
platen van de Braziliaan caerano veloso en
de Japanner Ryuichi sakamore.

In -rwc Pears' speelt Milier een lro-

Grazhoppa scratchte tijdens de introduktie-
week van Kultuurraad nog ren dans in de
Swczaal. Ban Mans stond al verscheidene
keren op de Leuvense planken met
Fukkeduk.

De drie gastmuzikanten dan, waarvan
Mauro Pawlowski ongetwijfeld hel be-
kendst is. Hij is eigenlijk zowat de enige
van het gezelschap die in een - min of
meer _ normaal rockgroepje speelt. Luc
Mishalle is in hel dagelijks leven de aan-
voerder van het BJlndman Kwartet, vooral
berucht door hun eigenzinnige aanpak van
blaasinstrumenten. Korte. repetitieve sakso-
foonstolen zijn ondertussen bijna hun
handelsmerk geworden. Jacques Palinckx,
een Nederlander, maakte vuoralfurore met
zijn Pallnckx Kwartet. een subliem gezel-
schap dat lak heeft aan muzikale grenzen.
Wat ulteraerd geldt voor alle muzikanten
van het 'Ftar no Pal!" gezelschap.

Een g.}ázen bol 1.,111 niet volstaan om de
kwaliteit van de optredens te voorspellen.
Interessht zullen ze in elk geval wel ZIJn.
Maar misschi(:') Slaat het wel ergens in de
geschriften van Nostradamus.

DI1OItl1 De Maess<:halek
~ oplrtdrm !Joon door 'In dl Toewip'ln /eDslm
I()() frank ~r kansert. Em wlkdi!J owrzich/ in
dl Kfaps'ukbrMhurt. Slaan er nin in: JIJcqutS
Pa/index ap 12 tn 1j ok/olNr. Mouro Pawluwski
op 1.5m 16 oktobtr. Lu( MishlJlll op J 5 m 16
oktolxr.

Salonfähig en
Sumo: in de rand
van Klapstuk ,

Diegenen die los van de voorsrelun-
gen nog meer willen te weten komen
over de artiesten en hun werk worden In
dl: wallen gelegd. Klapsruk organiseert
elke dag om 17.00 u Le CerclelSOllonfähig
in het Pausrollege. Een forum mei plaat:;
voor debat, gesprek en lezingen. Meestal 1__
draait -Le cercle' rond kunstenaars die op
een van de Klapstukpodia te zien zijn.
Enkele keren wordt hel panorama ook
breder opengetrokken, de eerste zaterdag
bijvoorbeeld is er een aflevering rond
P.A.R.T.S., de veelbesproken dansschool
van Anne 'reresa de Keersmaeker. Op 19
oktober ligt het kunstbeleid onder de
loep. Het is een publiek geheim dat hel
Belgische kunstbeleid. in schril kontrast
met dat van onze buurlanden, steeds
verder achteruitboert. Stof Ie over voor
een interessante diskussie.

Via de radio kan Je Kjapsauk ook op
kot binnenloodsen. Sumo, ~et kultuur-
programma van Scorpiu brengt elke
middag van 12.00 u tut IJ.OO u een
speetale Klapstukedlne. die 'S avonds
heruitgezonden wordt tussen 17.00 u en
18.00 U. Elke dag recensies, gesprekken
en lruervicws. Zeg niet dal je het niet
wist.

(ddm)

nlsch spelletje met de klassieke dans. In
drie apa ne delen lijkt ze de vluchtigheid
van de dans te huldigen door de dansrradr-
tie te breken, ze Uil elkaar te drijven en ze
weer in mekaar ie passen. Ze kreëen. met
behulp van Unds.ay's klankkollage en een
uitgekiende belichting. tussen werelden
waar elk houvast ontbreekt. Dansers betre-
den schaars belichte delen van hel podium,
ontmoeten toevallig een penner waarmee
ze een pas-de-deux ten beste geven om
vervolgens weer te verdwijnen in de duis-
ternis.

'l\vo Pears' evolueert van een rustig
begin, waarin de artlesren zich een weg
pogen te banen, over een uitgelaten tweede
deel. tol een rustgevend einde. AJ bij .al
wrgt de ijle sfeer vuur een zeker hypnoti-
serend effekt.

I;rlk zlarczyk
Two J?aff' VIJIIAmlllldn Mi/kr is op wotJ1Sdog
I1 tn dondtrdll!J 12 oklow tlzim in dl'
Slodschouwbutg om lQ.JO u. Mey Stuarl room
'No 0111' is Warthill!J' ill dtlllfdl schouwbur!J
van ZOftrdofj 14 lol en mn maandafj J6 oktobtr.
(J(JkomlO.)Qu.
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Beurs van het Afrikaanse Boek in Brussel

Zwart door wil gedrukt
(j)tI lD<ÛS' het. "«"tamZ«r WNd-

ZIl1M. maniok waarst:hij,dijk "OS
s~eds ~m vask puk tussnr uw

MUit. Jurft wrownl. is çk klim dat lil ooi'
liJ eens «PI A!riJuums boek tot lil Mbr gnw.
mUI vrij klei"_ Dal dnar sets aan VIl ""ran-
deren is ",menun wd ~lijk, "U in
Brussrl V()Or de vierde k«,. Ik #kun ",a"
htt AfrikaanSt 8«k wordt ~org""iSl!nd.

Van 13101 19 oktober kan u zich In het
Elzenhof vermeien in lezingen en debatten
rond literatuur uh zwan-Afrika, ofwel sfeer
komen snuiven lussen stands mei alge-
mene en gespcdallseerde Hteretuur, ro-
mans, Jeugdboeken. stripverhalen. en ook
muziek en video. Er is ook muzikale opluis-
tering door weretdrnozfkarnen uil zaïre en
de Caraïben. animatie voor de klnderen en
een hele rits ieruocnstelllngen. De niet-
gcevememerueie orgaruseue -cocpéreuon
par l'Educatlon Cl la Cuhure', de
organisator van hel projekt, noemt dit alles
een -lev~ndlge markt, een ontmoeungs-
plaats waar hel InhoudeUJk begrijpen
centraal staal eerder dan promotie". Wat ~r
dle week precies begrepen zal worden is
dus het 'Afrikaanse Boek', een term die
niet zo makkelIjk Ie deûntêren is.

Spuwen
De Amerikaanse Uteratuurprofessor

O.R. Dathome probeen het als volgt.
Wanneer men het over de Afrikaanse liter-
atuur heeft. bedoelt men meestal de lene-
ren geproduceerd bezuiden de Sahara. met
uitzondering van (noem het apanheld) de
produkten van wille Zuid-Afrikanen.
Daarbij komt ook nog lireratuur uit de
Caralben. Het spreekt voor z.lch dat er
lussen de verschillende gebieden grote
kulturele vl"rschllll"n bestaan. In Con- en
West-Afrika wordt bijvoorbeeld de isI.a.m.
beleden. terwijl de Ceruraal-Airikaanse
"-uden door dl" koloniwtie veerat met het
krlstendom in aanraking ujn gekomen.

In het geheel nIet gestoord door ujn
eurocentrisme stelt narhome dat er toch
een zekere eenheid kan worden bespeurd
In de lenerkunde uit dal gebied, en hij geelt
daarvoor In de eerste plaats een antropolo-
gische reden. De Afrikanen van een groot
deel van het kontinent delen als samenlev-
ingsvorm het stamverband. Dat heeft voor

/kurs van zin/Me plooim dit door dt vrrwi/dtrdt bli/dcnl hun drinst. (joto Kattin Yandmbagh)

de auteurs zeer lang voor een aparte relane
gezorgd met het publiek dat ze voor ogen
hadden tijdens het schrijven. Ik westerse
mlte van de bleek weggetrokken tbc-lijder
In de ivoren (Oren die zijn gal spuwt op
mens en maatschappij hoon niet thuis In
de Afrikaanse traditie. Kunst maakt deel uit
van de groep waar ze uit voortkomt, en
gebruikt de mlddelen die de groep voorziet.

Naar

schrijvers als Achebc.
Maar de organisatoren van de Beurs

nemen voor dele gelegenheid het begrip
'Afrikaans boek' iets ruimer. Naast Afri-
kaanse auteurs werden er ook blanke schri-
jvers, ondqzoeker.; en journalisten uitgen-
odigd. Alle andere boeken die -de Afri-
kaanse realiteit uitleggen, getuigen en
helpen te verstaan" worden in Brussel
namelijk ook als Afrikaans Boek be-
schouwd. En zo komt dus bijvoorbeeld ook
de Franse lIteratuurprofessor Alaln RJcard
zijn overzichtswerk van de Afrikaanse
letterkunde voorstellen en Is er plaats voor
Nederlandse literatuur met Mineke Schip-
per-s 'Conrads Rivier", waarin de schrijfster
de hedendaagse Afrikaanse realiteit be-
schouwt door de ogen van een fiktief
personage.

Daarnaast zljn er ook andere kulturele
taktoren die ervoor zorgen dat er een
zekere eenheid waar te nemen valt in de
literaire produktie van het beschreven
gebied. Vóór de mensen aldaar, helaas op
minder aangename wijze, in kontakt kwa-
men met de westerse kultuur was de tradi-
tie van mondelinge aard. En dat heeh nog su .1' d
steeds gevol~ll '(ooLde .Af.dkao1Q5.C; ~- _ Ie/moe _er
jver, Die probeert namdijk zijn wortels te
bewaren, terwijl hij gebruik moet maken
van een medium dat bij uitstek westers Is
en dus een gebruiksmiddei van de onder-
drukker. Dat doet hij bijvoorbeeld door
elementen uit dle orale traditie binnen te
smokkelen, zoals heriradinonele verhaal-
patroon van venrek. initiatie en terugkeer.
Verder blijven specifiek Afrikaanse waarde-
patronen belangrijk, zoals het grote respekt
voor de voorouders, ook bij modernere

Klapstuk opent met Robberechts
-En wat publiceerbaar is van dat negen-
deüge megalomane projekt moet maar
eens fors gesubsidieerd worden",
poneerde Herman de Conlnd:: twee Jaar
geleden. Dat "megalomane projekt· was
een licht Ironische omschrijving voor het
magnum opus van schriJv~r Daniël
Robberechts. Maar zover heeft de auteur
het zelf niet teren komen. In mei 1992
pleegde Robberecht.s zelfmoord en liet
zijn totaaltekst verweesd achter. Vorig jaar
verscheen bIJ uitgeverij Kritak. gerugges-
reund door een forst' subsidie, 'TC!IT. Het
Nagelaten Wrrk'. DInsdag opent Klapstuk
haar Iesuvatdeuren met een lez.lng door
Damiaan de schnjver en Inge aüscher
van fragmenten uit die dikke pil.

In 1978 kondigde Robberechts aan
dat hij de velgende vijf jaar zou wijden
aan het schrijven van een totaaltekst. In
navolging van Joyce's 'Ullyses' ol 'De
aamekenlngen van Malte Laurits BrIgge'
van RUke die hiJ zo bewonderde. Maar
dïe vijl jur werden er tien. vijftien en het
einde was nog steeds nIet in zicht.
Robberechts had het zich dan ook niet
gemakkelijk gemaakt. Met zijn totaaltekst
wilde hij breken met de diktatuur van het
verbeat. "Het verhaal is een raster gewor-
den", vertelde hij in 1982 aan Herman de
Coninck. Door aUe waarnemingen in een

verhaalkader te willen plaatsen, verliezen
we dingen uil het 008. Het boek begint
met een 'verhaal' waarin er een
konstante beweging is van het ene
personage naar het andere en waarin de
auteur verwijst naar gebeunentssen, TV-
programma's en lil"djes uit de jaren
zevenûg. verder besiaat het boek ook uit
een stapel -nuueïcze- gegevens, lijstjes en
herhalingen, Robberechts beschikte over
een haast ongezonde dosis wantrouwen
[egens fiktie. "fiktie mocht alleen als ze
waar, en dus geen fiktie meer was".
herinnen Walter van den arceek zich van
zijn schrijvende vriend.

Klapstuk rnonveen haar vreemde
opening door te wijzen op het feit dat
Daniël acebereene -schhterende
kommentaren schrijft op tkuhurele] Iden-
titeit". De danrorganlsatle laat het graag
overkomen als zou het toneelgezelschap
Stan de hele programmalie omspannen.
Immers. Damiaan de Schrijver en Inge
Büscher behoren tOl deze groep en ook In
de afsluitende film van Frandska
Lambrechts spelen enkele leden van Stan.
Het lijkt alsof Klapstuk grug verhaaltjes
weeft rond haar programmatje. Zo
kreëen ze dan wel de -nkue- waar
Robberechts zo van gruwde.

(Hl
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De organisatoren vinden dat dit de
juiste manier is om het fenomeen Afri-
kaanse letterkunde in een konteksr te
plaatsen die een goed begrip mogelijk
maakt. Het Is namelijk zo dal de westerse
media het Afrikaanse boek nauwelijks aan
bod laten komen. en met de beurs wil men
-een idee geven van de veelzijdige en origi-
nele levenskracht van de Afrikaanse liter-
atuur".

Tegelijkertijd is men zich er daar in
Brussel wel van bewust dat manifestaties
als de Beurs van het Afrikaanse Boek ook
het tegengestelde effekt kunnen hebben.
Door het organiseren ervan kent men
namelijk aan deze kultuurekspressfes een
aparte plaats toe. Een feit dat bewust ol
onbewust zou kunnen bijdragen tot een
nog grotere marginalisering van het Zuiden
dan nu al het geval is. Bovendien is het
moellijk om op een beurs rond het ruime
tema 'het Afrikaanse Boek' aan het in
NGO-kringen ZO fel gevreesde eurocentris-
me te emsnappen en voldoende nuances
aan bod te laten komen. Maar. zoals de
grotl" Godfril"d van Bouillon het duizend
jaar geleden al placht te zeggen: -WIe niet
waagt niet wint, maar we kunnen ons
endertussen toch maar goed geamuseerd
hebben en twee kapene sokken zijn nog
altijd dubbel zoveel waard als één kapotte
sok." of zoiets.

Joris Janssens

Ot &url lIan hrt Afrilaians~ Botk vindt plaats
van IJ oklO~r lOt19okIobu in htt Elunhof,
KroonlaaN 12 tat en mtt /6 iN /O:;QBnaul. U
bN triN IIOCr J(J() fraNk per dag m 1:;0 frank
voor tm htlt wak. Op het pr09ramma slaan
projtk~n roNd ondn- andn-t Wabtri, Raphatl
Confiant. Monintmbo. KOtrt Lindijtr. Mintkt
Schipptr. .4. T&hitunsu, V. Jaso-AnlOint,
Vlroniql« Tadjo, C. Fail:-Nl1IIji,A/ain Ricard m
Andrl PakMit. Voorm«r informatit kan ~
ttr«ht op htt nummt7 02/648.20.JO.

rv de pnwoorst"lIins van
VKlap1tuk gaf Eric Antonis ~

vooniner van d" beheerraad van Klap"
1tuk - toe diJt hij een bedje jaloen WIU.
Een Antwtrp('rlaar mei zijn metropool als
epicentrum van kulturel" aardschokken
jaloers op een provinciale stoeterij van
gediplomeerdm? Antwerpen t"getUJwr
lLuvm, hn lijkt wel de vnwtrlu!lijking
van de videokonfron,ati" tussen Charles
Atlas' orgiastische meltdown en Walter
Verdin 'sgemsceneerd" kneuterigheid.
Sarkasme dus, of hoogstens een politieke
'ZQ/vingvan een kulluurpaus? Er is
zonder twijfel meer aan de hand.

De dansorg~ni5atie Klapstuk sluit
mei defestivalediti" '95 een tijd-

perk af. Na de jnfTod~uktit van en een
geslaagde konsolidatie dMr een kontinuë
jaarwerking van hedendatlgse dans in
Vlaanderen, stond de reieventie van een
tweejaarlijks dansfestival ter diskussie. De
symptomen van de zjeke leken verdacht
veel op die van zijn lal-partner het
kunstencentrum Stuc: rekuperatie van de
volwassen gl!WOrdm kinderen door het
officie7e circuit, bloedarmoede bij de jonge
generatie en uitzaaiingen van navelstaar-
den'j en intellektualisme.

De diagnoze werd gesteld en
Klapstuk'95 is misschien een

prematuur van de nieuwe aanpak van
hd Stuc: programmen'ng in samen-
hangende blokknl. Dans, teater; film,
video en muziek worden als transparan-
ten op elkaar gelegd. De dissiplines on
sich doen er niet langer we, wel de ver-
banden die kunstenaars met elkaar
aangaan. Insest, kruisbestuiving en leen-
tje-buur niet alleen als kunstenaars
onder elkaar, maar ook met een soort
werlu!lijkheid. Het klankbord is immers
de reële wereld.

)\. ""'et de werlu!lijkheid van de groot-
1 'istad, maar een werlu!lijkheid

waar Eric Antonisjaloen op kan zijn.
Misschien wel die werkelijkhl'id die
Frandska tambrahts Mmogelijklrl'idzin'"
noemt. Leuver als hd stadje van bijna:
bIjna-afgestudeerden met bijna-verant-
woordelijkheden, de decisienmakers van
morgen maar nos njd van vandaag. In
de Dekenstraat online met de wereld en 's
avonds zwart kl'jkcm naar de BRTN.
Bijna de beste van alle werelden als de
fuiftalen maar nia gesloten worden. Hier
en nu presenteert Klapstuk de kunstenaar
niet langer als vampier - het bloed is
immers besmet -, maar als een onver-
beterlt'jJa zoener die de lLuvl!1lS" student
achterlaat met zuigplekkm. Littekens van
een te innige omarming met de wereld
van mipert, virussen en radelqze licha-
mm, em wereld die bijna de onze is. We
rijn er bijna, maar na niet helemaal.

Stljn Van Eynde

ZAAL TE HUUR:

SILO
VAART29ALEUVEN

tel. 0 16(20.17 .71
digit049(2l.38.31

DISCOTHEEK SILO
IS OPEN

VR-ZA·MA
VANAF22h

Ma 22-24h: happy hOUT
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Velo-fietsen zijn diefstalvrij

AI meer dan zeshonderd
Velo's in Leuven
eitu/s dM f~bruQri dit jaar Vl'r-

IUlIlrlk Ydo (Vefligen Ekolog~h
in lLuwm Op th fiels) mur dan

duiund maol un fiet.s erf stond zij in voor
ontelbare herslt!:lli7lgm. Mome"tul roDen er
zo'n 620 twtMders VQnVelodoor UUvell.
Door het i,"menu sukus ,"'" de produktie
de vrlUlg et:hkr niet mur volgen etf zulkn
de Velb-wkalen onder A',"" 2 spordjg k
krap rijn. Tot /6 oktober zijn er a/vast genr
wlo's ~r te huur.

•

vete, een samenwerking tussen de univer-
sneu. de stad Leuven. het ACW en de
Leuvense studenten. verhuurt voor 100
frank per maand of 1.000 frank per jaar (en
een waarborg van 2.000 frank) een volledig
in orde gebrachte twttdehandsfict$ met
b!:ugclsJ()(, Het projekt wil tewerkstelling
kreëren en tevens een milieuvriendelijke
mobiliteit op stedelijk en universitair nivo
sumoteren.

In de kelders van Alma 2 werken
momenteel een vijhiental jongeren zich uit
de naad om fietswrakken op te knappen en
velo's Ie herstellen. Deze jongeren volgen
voornamelijk deeltijds onderwijs. en
worden bijgestaan door een aarnat gesubst-
dieerde kontraktuelen (dit z.ljn langdurig
werkloze jongeren die met een kontrakt
voor beperkte duur werken). Velo geeft hen
een kans om de voor de arbeidsmarkt
broodnodige ervaring op te doen en helpt
hen echterat een Job te zoeken. Nu al blijkt
dat de jongeren die: Velo veelteten hun
kansen op de arbddsmarkt gevoelig zagen
toenemen .

tien autoparkeerplaatsen verdwijnen en
vervangen worden door lietsstallJngen. De
parkeerplaatsen In de 'rtensestraat moeten
volledig verdwijnen en vervangen worden
door een fietspad.

De werkgroep üeuekues op zijn beun
organiseerde vorig akademiejaar velotopta
een happening waarin de Hers centraal
stond. DI! jaar staat er een tweede aktie op
stapel die samenval! mei de
studentenmaraten. een klassieker van
Sponraad. Velo wil volgens Waher Six "het
inhoudelijke luik van deze sporüeve dag"
zijn. Samen met studenten van Milieuraad
zullen er op 8 november aan Alma 2
ludieke aktles rond mobiliteit plaatsvinden.
zal het fietsenstaüingenbeleld worden
aangeklaagd, ui een flersvademekum
worden uitgedeeld en wordt het nieuwe
SIC-lokaal geopend In Alma 2.

Vermist
Hel centrum werkt ook rond diefstal-

preventie. Zu kan je Je ners gratis laten
graveren bij Velo. Jn 1994 gebeurde dat
bijna vijfduizend keer. En voor het geval Je
fiets dan toch gesroten wordt heelt Velo
ervoor gezorgd dat Je daarvan ook aanglhe
kan doen blfde meeste tekunensekretena-
ten, zodat je niet meer naar de politie moel.
De remedie om niet met diefstal gekonfron-
reerd te worden Is misschien nog eenvoudi-
ger. huur een velonee. Van de duizend
opgestelde huurkorurakien z.ljn er nog
maar veenfen fietsen opgegeven als
vermist. Bovendien werden twee daarvan
teruggevonden door de politie. De kans dal

'1e \'do word!-gmotnl ltJkrd(J$ k.Ietner'":!if~
je de slechte reputatie van Leuven in over-
weging neemt. Hoogstwaarschijnlijk
hebben de degelijke sloten, waarvan de
Velo's zijn voorzien, daar wel ins mee Ie
maken. Ook de gravering lijkt de
gemiddelde fietsendief af te schrikken.

Tenslotte zal er binnenkort een prak-
tische werkgroep starten mei het bouwen
van fietskarren. een soort aanhangwagen-
tjes voor je fiets, die dan op hun beurt kun-
nen verhuurd worden aan studenten.

Het loopt dus op wtenjes bij Velo. Toch
kan de produktie de aanvragen niet meer
bolwerken. Er wordt dan ook gedacht om
in de toekomst meer mensen rewerk te

Maraton
Naasi het tewerkslellingsluik en de

verhuur van fietsen wil Velo ook een
mobtlneus- en voorat mentalttettsverander-
ing bewerkstelligen. Om die doelsteUing Ie
realiseren richtren Sociale Raad en
Milieuraad vorig jaar hrt Sensibillserings-
en InfurmatieCentrum (SIC) op. Walter Six.
kcördfnator van het SIC, heelt momenteel
reeds vier werkgroepen opgestart. De werk.
groep mobiliteit formuleerde reeds een
aanlal voorstelfen aan het stadsbestuur om
de mohilhelt te verbeteren en de fiets te
promolen als milieuvriendelijk sledelijk
vervoermiddel. Zo wil hel SIC dat één op

Rektor opent tentoonstelling over
telekommunikalie
~.mderen zal met de ré!"allsatievan
Tdenet vlaanderen terug unsluitÛ\g
vinden bij de slluanr In de negentiende
eeuw tOen ons land prat kon gaan op het
wereldletdersch ..p 10 de
telekotnmunikatk-.· BIJ de opén!ng van de
temoonstelllng -n-Iekommunikatie In
opmars. Van tamtam naar vlnueje
realüei1' hertnnerdc André Oosterlinek. ce
nieuwe rektor van onze untvershejr,
eraan dal ons land In 1850 de pionier was
van het Internationale telegraafverkeer.
Ook op hel vlak van de jnvoertng van de
leldoon was België volgros de rektor tQt
aan de vooravond van de eerste
wereJ<Ioorlog hel meest voorunstrevende
suropese land Inzake telekommumkatje.
De rektor schaart zkh te-vens achter eeo
privatisering van Belgacom. maar .tel! ~I
dat de everheld al) cxploitant op deze
markt moet aanwezig blüven: ~Destaat
moet hierbij bestsgoederen vrijwaren dle
op een volledig geprivatiseerde markt niet
steeds aanwezig blijven.·

14

De bewuste temOOnstt:Uing Is een
organls..nie van de stad Leuven. de KU
Leu~ en hé! Oavid:doods en wil een
Synl~ Mo~n van verleden, beden en
tn08diJke toekomstlge omwjkkelingen In
de telekommunJkatit, Tdencl Vla..nderen
lijkllrouwcns een stokpaardje van de
nteuwe rektor te Zijn. Hetzelfde onder-
werp kwam namelijk ook al meer dan
ruimschoots aan bod In lijn speech bij de
opening van net akademiejaar, nauwelijks
enkele weken geleden. Die t~praak
werd echter overschaduwd door dtc van
de assistenten wurin de eroormdJJk lage
vertegenwocrdlglng van vrouwen In de
hogere akedermsche echelons aangeklaagd
werd.

(kj)
IN tmwrmsrrlling 'Te!d/J1tt""mÎl(Juie in
opmarT. Van tamtam Mar virflltk rra!i'e"ir- is
,,~ rot llÛtJmfbrr Ie bmChlip in th
Predikhumknk. OL.- Vrouwrtra-at, ,.",fo:
12.4'.64.

stellen. Verder biedt de werkplaats Ie
weinig ruimte om al de fietsen te stallen en
op Ie knappen. Uitbreiden of verhuizen is
de oplossing. De ambitie Is er in elk geval,
want men hoopt binnen vier jaar zelfbe-
druipend Ie zijn. Op dat ogenblik zouden er
ongeveer drie à vIerduizend Velo's in Leu-
ven moeten rondrijden.

.. (foto Stefan Ot PalCW)
Ot wrhuur van fieriFn ,",rdl h",,"1 Vilnaf /6
oktckr. rL/kms op maandag vanaf 10.00 u. Ze/f
aan je riSfn fiets deurL/m kan ook. m wr/ iedur
dinsdag. Ook ap dinlda!J kan je jr firts /alm
grawTm. IUSSCI /0.00 u m 12.00 11en /4_00 u
fn JIJ.OO 11. Van 2 tot 17 okIobrr komt dr preven-
tiedirrul van dt lrad l..euvm trolAW1U ook i",
jouw fakulrrit finsen Sfatu SfllVtrm. E/ders in
dae VtlO vind je WIlar en wanneer prrcies dal
geHltrr.Rolletjes

Overigens Djn een derde van de
ontleners buitenlandse smëenten. Ook
eerstejaarstudenten z.lJn grenge afnemers en
verzekeren zich reeds van bij de inschrijvin-
gen van goedkoop vervoer. Ondanks de
konkurrentie van oma's oude nets heeft
Velo gemerkt dat er een markt is voor haar
produkt. De VZW heelt dus genoeg rede-
nen om er mee door Ie gaan.

'rorn Van S(:handevyl
nJI Vanbrabant

.'

~

SNEAK-SCHOTElS IN AlMA!

,
• 0

Elke woensdag kan je in Alma I, Alma 2,
Alma 3 en Sedes een totaal nieuwe
vegetarische schotel proeven. Doen gewoon,
want je krijgt er een waardebon van 15,- BEF
bovenop. En bevalt deze nieuwe schotel je
echt niet. kom dan gewoon terug : we geven
je gratis een andere schotel.
Maar vooral: laat ons weten of deze schotel
je gesmaakt heeft en of je hem nog wil
terugzien op het menu van Alma. Onder de
invullers van de mini-enquête verloten we
elke week 10 sneak-
preview tickets. ~ 0 .'
D dl •• \ /J • o·oen us. -.dJ po. »Ó. Cl <-fo
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~ zoel(erljes
.J Peter S.• zoals beloofd.. bet Is er misschien
maar H.n. maar je krijp loch het eerste. Ik eis
trouwens amwoord in dl' volgmdr: Vero. En
probeer dan maar eens op de eerste plaats
terecht IC koeien.

" Word lid van de VVMKIHNELKNE. De
kontaktpersoön maakt 1kh volgende week In
de zoekertjes bekend. Erscns in het midden.
in elk geval niet het eerste.
..J Els Rende" laai weten aan dieje flauwe
plezante dal ze nooit nog op een donderdag
om 22.28 u In PoUtika aan de loog ui hangen.
..J Amb~ntlranC!'-night in Los nuencs
(Parkstraat 14) op woensdagavond 11 oktober,
pesse une fais. merci. Pree entry.
..J Orïee, gelukkige vrrjaardag. Wanneer is er
een feestje?
.J De Vereniging Voor Meer Xotfuiven In Huls
Netens En Weh! Kort Na Elkaar. als u het nog
nier doorhad.
.J Gaodn: kal met juiste vensters wcgeJlli

gordijnen gemaakt.

.J Wie van Leuven Is en mee wil naar de
verplaatsingen van Club Bru~, bel eens naar
23.28.90 (Philippr). Who w fuck is Gllles1
.J 2 from I pany met o.e. Soundgarden.
Consolldat~ Smashing Pumpkins, A-D,
Collln Break. Sktppln. In Rumba&Co 20
november.
..J veto-lezen -Stop het besparingsplan van

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaaL .~

Videoscl1ermen tot 4 m. ~
DISCOBAR EN CD's met of -,

zonder D.J.

~ 016201.301

Dehaene, doe de rententers. de grote vermo-
gem, de banken en de bedrijven betalen voor
de Veto. vete moet gratis blijven.-
..J Zin om mee te werken aan de kampusgroep
van Amneuy International Leuven. kom dan
op dinsdag 10 oktober om 20.00 u naar de 's
Meiemiraat 5.

..J Ook genoeg van een mIJn·vader·had·het.
ook- lastig· maatschappij?
..J Red eens een radiostation en zak donderdaa
12 oktober af naar de Blauwe Kater voor een
Scorpiofuif.
..J ~ koop: gordijnen wegens kot met
verkeerde ramen.

Hat "groene" copy-center van Leuven.
Gerecycleerd en 100% chloorvrij papier

Tha.lsaan - Cursussen - Folders
Formaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afga_arkt

CANON Kieurkople50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.
TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

•..
<

.J Steven, ook gclukk.iae ve:rjaardag (eok.een
feestje?). Mijn ekskuzes voor de vertraging,
waJ; een beetje ziek.
.J Wom lid van hel ABF. enige tcelatlngsvoor-
waarde: breng een ge:vilde: KVHV'er of NSV'er
moe .

uitwijli.nge:n.
17.00 u LEZING Oe Perfonnlng Arts Research

and Training Studio$; IPARl"SJ van Anne
Teresa De Keersnµoeker. In Pau5COliege, teeg.
gratis.. org, Klapsluk.

17.00 u VERGADERING Vt)Otuelling aktie 9

nov. en overleg over nationale rrefëag, in -s
Meiemtr. S, "org. AJctle:groep Rechl op
Vluchten.

20.30 u DANS 'No ene u wau:hing'ln een
choreografie van Meg Stuart. in
Suodsdlouwburg. org. Klap$luk isrn KC
Leuven.

20.30 u VIDEO 'Superboney van Charles AIIa~
In Soetezaa.l. Arenberg.lnslhuul. Naa<mestnoat
96, teeg. 2001250, org. K1apuuk.

ll.~ u DANS 1beme. in«D dto.rrosrmc \lall
H. ven Manen, Jn DanSUudio,
Arenbergj.nstituut, Naamsest.r."lal se, leeg.
280/}50, org. Klapstuk.

22.}{) u VIDEO 'Corban' van Wallet Verdin, in
srec, Van Evemtraal 2, toeg. 2001250, org.
KlapslUk.

22.l-O u KONSERT 'FeM No FaU', in zaal

Tocwip, Dic:mntraat 182. toeg, 100, <Xi.
Xlapstuk.

ZONDAS
20.00 u F11M "Yeillk-i d'annes. llisloire du jour·

ualisme en le:m!» de gue:rn:' door M,IICl:1
opnûls. in Studio I, Brabançonnestraill, locg.
300/250.org. Klilpstuk tsm Studio Filmteater.

20.30 u DANS 'No ooe is wa ...~hing· van Mcg

Stuan. in Sudschouwburg.. lOeg.
700160015001400/)001200.018. Klapstuk ism
KC Leuven.

in Stadschouwbul"Jl, org. Klapstuk ism KC
Leuven.

20.)0 u VIDEO 'Supc:rboney' 'Iiln Cha.rle:$ Atla~
in SoetezaaL AttnberJimlituut, Naamsc:suaat
96, locg. 2801)50, org. Klatm-uk.

22.)0 u OANS lbe:me:, in een choreopfie: van
Han$ van Manen. in Daomudio,

Arenbe~lDÛtuul. NRJTJ_raat 9ti, lOeg.
280f3~O, org. K1ap$tuk..

22.)0 u VIDEO 'COtban' van Walte:r Verdin, in
SIUC, Van Ev~osu:aal 2, weg. 250/200, ocg.
XJ.pst.uIc.

22.)0 u KONSERT 'F«rNO Fa.lI', in u.a.1
ToeWip, DiCSlSCSlfUl 182, lneg. 100. org.
XJapst:uk.

VRIJDAS
17.00 u LEZING Charles AtIM en Walier Verdln,
In Pauscollege, toeg. gratis.. org. Klapstuk.

20.30 u VIDEO 'Superhoney van Charles Atlas,
in Soelezaal, Arenbergj.nstituut, Naamsestraa\

96. toeg. 2001250, org. Klapstuk.
20.30 u TEATER 'Mdnwirts', dool Raimund

Hoghe, in V1amingenSlraill 8). weg. 2801350.

<Xi. K1i1pmU;.
22.30 u VIDEO 'Corban' van Walter Verdin. in

Stuc.. Van Evenstraat 2, teeg. 200/250. org.
Klapstuk.

22.30 u KONSERT 'Fen No Fall', in zaal
Ttxwip. Oic:$t$C:S1raat182, toeg. 100, vra,
K1apuuk.

ZATERDAS
14.00 u BETOGING Optocht 'de lamme

aeresnoo blijh', in BruuL tegenever de
ërouwersstraet, org. Aktiekomitee tegen

-jOl109lll 19.00 po;l)oop •• IQJlij(lm·U,30
0; {lonpMt In. coytboek .• UHO om ~.OO
\I! coaee & cake ~ in MTC 00,.)6,

1110
-10HO PV·dinèr," 11/10 om 1?".oou;.Rugby,
M.SL. 11110 om 22.00 11: CodroliL"n-oDd. ln
lbW.· 16flO K}jo--Jlyoou' hl L&'w.

UI
• 11110 LOOO-uart 11)•

Medica
• 09110 f'<Isltrbeun. t()'l en met liJtO, In
P<)Za.. 12110~m, in Waakrg.

Merlllllor
• Uf 10 ~ 22.00 u: ID, In AIOOtros,

Peda ... lscIIe 11111
• 12110~Ijbc '~DaVOl'ld'. in
Kaffa!!"t, hod: Parbtraat en Vesaliussnaat

P.. Wka
• 10110 om 19.30 IJ;~rtng. UI Dal
P<HIt1b .• IlIlO 011). 16.00 Q~Happy bout, in

.... JlUIrya"922 rrr. 4 dd. 9 oktobu 1995

I

" MLB: 'SIOp het Desparingo;plan van
üehaene. Doe: 3e remeruers. de: grote: verrno-
gens, de I:wtnken eh d~ bedrijven betalen.-
" Bedenk de titel van een radioprogramma en
win het. Elke: avond van-de'week tussen ZI!'5

en zeven 's avonds. Op Scorpio.

• agenda & ~ ad valvas ·O(l(}I<CHIFI<I<'''t't,

DINSDAS
20.15 u VERGADERING Startavood vjçróe

wereld werkgroep. in Celestijnenlun 101.
20.l{) u LEZING Tc:lrncn van Danio:l

Robberechts, in Stuc'Gllt, Van E\le:oSt.faal 2,
teeg. gr.lIlis, 01"&. Kbpstuk.

WOENSOAS
13.00 u KONSERT David Shea bf"c:ngl een

soI.okompositie tebaseem op ee Rong Xong'
films .. in StuC, VllinEven$I/U12, tOeg. gratis,
org. Uur Kultuur ism KJapstuk.

20.JO u DANS 1Wn Pean', in een chort08ru.e
~ Amanda Miller, In Stadschouwburg. org.

JCJ;iJY.oluk ism KC reuvee.
n.l{) u KONSERT 'Fc,n No FaJJ', In ua)

lhewip, Dieruest:raat 182. lneg. 100, org.

DONDERDAS
J 7.00 u LEZING Ihn$ van Mornc:n en Am.mda

MI~r, in PlIuscoUqe, la<;:g. gIilti$, org.
KlIIpstuk.

19.00 u VERGADERING Stanve:rgadering
Aktief Unkie Studemen.ln tos BuellO$,
hrkiU. 14,01"8. ALS.

20.00 u KONSERT 'Jesu, metne Irt:ud.,· door
Capella Sancti Quintini Kaledraal Hasselt, in
Lemmensinsûtuul. Heteslt"Ul 53. toeg.
2001250, org. Konsertverenlging
Lerumensursuruur.

20.15 u LEZING 'Davidson's c:xplanation ol
lnternatlonal behavsour', door Prof. D.
Fi$c:Uc., in mw, orx. KUL.

20.)0 u DANS"Two ~r5:van Amanda Miller,

AJII
·IV,OAInl,~lJ()n.K.InI:·. tQMSl03,18,.
1«S •..8R11~.

tltmea
• 09/10 om 22.00 u.: Fu.if...lil Alb.iitrm; .• 11/10
om la.OO \.I; K()nd1ueuairtirJg.. • '] llJO <)m

20.00 U! Pak~vond. In De Rector.

Ek8IIOIIIlka
.. 09/10 Q01lO.00 u: ~- en metenvortd 1
bo EWen MIlt In Eknnornik-a bar... 10"0
om 20.00 u: Pfler· en 1IlC!tUlvand I kan

"lEw.. In Ekonomib baL

EIOS
.. IIIJO Peter- en maeravoo<l. In MSl. •
11/10 om 22.00 u: Ctx:kullavond. inFHbar.
.. 14110 Doop ...TD. in Samambaîa fTDj,

lIerman1a
.. 09110 SJUd Unplugged. in A,µlI!I PoS .•
16rJO KWIS met~n vandriepmnoen.
in zk VaM!n.-

IIlIclllllka

PQlil;l.ka .• • n/lOom 2O,)Q u: Klm- en
wiJfIaVtrt1d voor n'ialwr eërste Ik'en,. tn
PoJitib.

PmllDlalllSCh 11111
.. 09/10 om 21,00 II~Pctc:r- en mcter.lvOlu1,. in
l:tij2ul Alma2.. I JlIO om 20.00 u: venoning
'Pulp Piuion' . .in PSt .ud.. Mic:booe.. toeg. 60,

• 12fl0 om 14.00u: RomanJa.4ilg.in L&W...
WWom ai.oe u~"B.lan<'IKiesrl6~It.Î " In
MSI 00..28. weg. gmds. • 15JIOom 22,00 u:
Rl>owtIaRaad.. !ti -s M.cicmb'aat 5.

• U'IO Erumw:petcr& meter. in BlauW!:
Kater ... IS/JO BeJghd:te avond (Er..mnu), in
lID•.

VII
• 10110 OpeningSJwuns.ln Waalberg. •
tlliO VlonenmcnL A1en~fJkMl:~1.

WIU
.09110 om 20.00 u: K.antus,. in WMiberg,

22.30 u KONSERT 'Fen No Fall', in zaal Tocwip,
D~IKSlraal 182.. "'leg. 100. org. K..I.lopnuk.

-- -- -

• colofon
V~to
's Metersstraat 5
1000 Leuven
'ret 016/22 «18
Fax 016/11 Ol Ol

Jaargang 11
Nummer"
9 oktober 1995

Ver. uit,.: Annemie Deen:
HoofdredaktIe: Bart zeekhout
RNaktJesek~taris: Annemle Dedcx
RNakti~: Hënk nheedene. Martijn
Graurnans, Joris Jenssens
Doka: xrtsio! Braekelelre, Dirk Bernard,
Stefan De PilUW, Karel De weerdr. Peter
Dhundt, Juris Doch, xantn vandenbosch
M~~werkers: Diermar sosman. Dimitri
De Maesschalck. Bruno Oe vos, Kris
Jaoobs. Thierry teenen. Gen Meesten;,
Tijl vanbrabarn. Stijn van Eynde. Kar]
Van Overtoop. Tom Van Schandevyl.
Philip verwimp. Erik Ziilrczyk
Layout en vonngevlna; Kristof
Braekeleire, Annemle neckx. Bruno De
Vos, Henk Dhttdene, Bart Beekhout.
Serge Franchoc. Milrtijn craumans.
Leentjc Hammenecker, Kris Jecobs. Joris
Janssens, tneke Le compte. J05 Leurs,
Luduvlk segeen. TIjl vanbrebaru. lngrid
vandenborre, Enk Ziarcz.yk
Tekenin,en: Nix
Dtp: Filip De xcukelccre. Ludovik
Segaert, Frank Ribbens, Hans
vandcnabeele
Promoto: Manijn Graumans,. Tijl
Vanbrabant
Spe-llers: Gert Meesters, Frank Ribbens
Eindredaktie: Henk Dheedene en Ineke
te Compie

zeewerk en publiclt~lt
AlfaSC:l Leuven (016122.04.66)
On..tkkerij: Ancos (Kampenhout)
Opfage: 10000 eksemplaren
ISSN-numm~r: 0773·5162
Aboenemernen
Srudcmen: 250fT; met-studemcn: 350fr;
buitenland: 600fr; steun vanaf 1000(r;
over Ie schrijven op rek. nr. OOI·
0959719-77
RNaktlev~rgadering
ied~~vrtJda, namJdda, om 15.00 u

•

15



'De achterkant van de premier': Kris
Hoflack interviewt zeven premiers.

"De Belgische politiek is
saai"

--
~",11Iiskrdie Mt vndwnt.
Tor lik IwnkJlaiL kwam
KmHDft«k na
langdurige 9~kknllMt

Ik UW" IaofS'~premiers va"
&Igü!, koninkrijk WIn ik ",f4d~I"'4iJt.
lIofltuk l'«tll"'tlM zij" 9tSprekken in 'De
/Uhtuka1l( van ik prr",ur'. VelOVf'Hg de
QUretlr -.ar riPt kvlrtd;~"op dwm kIR,-
stL _rlr.lI4g aJ~a.uis1mt _IJ 4ne .miwr-
sj'dt.

Hel was mei de eerste keef d~1 dl" eersle
minish:n een tmervlewer over de vloer
kregen. Zeker slnds V..noen Boeynanrs is de
prt'mit'r een uilgKpwkt'n mediafiguur
geworden. wiens menins over venaües en
(lOg wat llcvraooJgd wurdr. Molar een nuer-
\lkwbuck mei hen ii meuw. hl de omhul-
lende boeken van Hugo De gtdder blJvoor-
beeld worden de hoofdrolspelcD. vaak ICtt
hun erge-n ongenoegen, zelf n.auweliJks
gehoord. Kri\ Huflad,;, van upleiding
hi)tmlctlS ma ..r de l"amc jaren bij professor
HUy)è jRt-<.:hlc:n> ah a~5i~lC'n[ aan de Sldg,
pekte ht'l andl."B aan.
veto: U faat Je politici over l!(hzt:f{ all" hd
W(lord, &~aaf ~rfYI'iIar drm nin dat jt /outn
sprt:rkhws wordt van Ik !/l'mmvit14'tk7
Honaclr.: ~D.al gevaer bestaat Inderdaad,
Maar Ik denk dal ik voldoende kritische
vragen gesteld heb. Bovt'ndic:n relativeer ik
in het bt1:lult toch een deel van w,u u
leggen. JC'zit natuurlijk altijd me'! de
beperkingen van het medium. ik kan hen
op bun t~nspraak wijTen, maar daartoe
bHjII het bqIr,tLl. W. tt niet -..rillen
zeggen. pan ze naluurlijk nit'! 'le-ggen.·

"Er zijn verschûlende opues. Ofwcl:
schrijf Je een boek waarin je gaat praten
met inlimi rund de betrokkenen. zo.ls
bijvoorbeeld Huga Oe Ridder doet. Het
gevaar bcslilat d.1t je mei anonieme getu-
1gen mot"! werxen omdat ze anders toch
niets zeggen. Als btswrtcus heb ik daar
problemen mee. Je moet je voortdurend
afvragen of zt' ee-rlljk zijn. tlf J.e. nteu af te
rekenen hebben."

Losers
VrlO: Op paglna tien sMlt 11 dat Mark EYfkot$
Il In"lHgmt WIU om hll,"s ",nni" lang w/lt
1uJudm.MDf1m polilici nin inldllgmt rijn?
HofL1ck: •Jawel, maar Eysk.ens is hel lipe
van ]lOlilirus dal zich resdmatig vragen
stelt bij wal hij dl)d. HIJ 7.egt uil dat een
doener een belere premier is dan eert
denker cmdar je als doener etuctn makke-
lijk~r m'leilijlt' beslissingen neemt. Hij gdlt
het vtll.Jrbeeld van Thalcher die altijd recht
door ut' 15,Ullerailrd mild een premier een
zekere inldligc.-ntk hebben Debaene
bijvllorbecld Is waarschijnlijk nog briljanter
dan Ey)kens. misschien dl' inldligentslc
van dl" l.I'vt'n. Het is wellichl oc,k geen
[t)t'val dal IHiigmatische pnlitid .i la
Ikh,lcne t'n Vanden BlX'ynilnts In bet ruil-
tiek gcheugt'n verder leven als premiers
van gc'Sla.agde regeringen.·
VnD;Zijn lr In uw ptfUplil gctdt t'n sJt'drfe
prt/'mtrs? ZIJn er 'u,sm' bij?
Honaclr.: .Jt' slaagt nlrt alll."en als prt'mkr
omwille van je kwaliu:lten maar ook
omwille van dc omslandigheden. Harmd
bijvoorbeeld had de pr-<:h dal hij t't'n koali·
tk moest vomll:n met de vcrlil:ZC.'rsvan de
verkit'zingen. De "",rtijen van de rrge-
rinssploeg In 1~65 wrltlren 39 zett'15 in bt'1
parknlt"nl. Een paar llUIanden laler had
men weer de'ldfde kualilic opgeslan.
Eyskens is premlt'r geweest ol" één van de

meest cekadente momenten In de politiek.
MlnisteB staakten, regeringen vielen om de
haverklap. Zt' waren volgens mij .lUemaal
bekwaam om premier 1(' worden."
Veto: Is nill ib. VQn dl btlangrijkslt
kwalitáfl1r van dl «nt6 ttJ",Wt'f dat hIJ un
tDmpr(>1t/is!igllllr is in dat ullgnprDktn f'9urm,
lJMll Vvho[sradf, mmdrr ktuu maJem'
Honack: •Ja. dal rs helaas wt:l zo, denk Ik.
In een land al5 Bt'I!pe mei zoveel rarUJcn
en Koalitil'rt'!(ertngt:"n m(1C1 jt" over de
nodlge dosis compmrms-Imelligentfe
beschikken om alle partljt'n rond de laJt'ltt'
krijgen en ze daar IC houden. Andc.'rzijd1 i)
dat jammer. I)C' Belgische politiek is saai.
Her ls ~pljtlg d.u Verholsladl ~een k.ln~
gekregen ht'cfl om premier IC worden. Op
het momemzelf 10U hij waa~hijnlijk u...k
een compromis hebben gl'Sl(lt('n, maar
verborsadr is genekt dom een aantal
mensen dit' hem never niet aagen als
prerrüer."

Wereldvreemd
Veto: Huft dl' raaihrld I'I3n dllkl:J1SChl poltliek
tas re ttJllknt ma htr ftlt dat dl' po/illd: bthe-mt
werdt door d( kristtn-lhmokratm?
Honaelr.: ·Oat Is ren van de redenen, maar
zeker niel d(' entge. Ik dc>nk dat wij Belgen
voor een stuk middelmatig zijn en weinig
beboette hebben aan spetterende figuren.
Het grore SU~ van Manens wordt gedeel-
telijk verklaard door zQn middehnaugheld.
Oe bevolking kan Zich IlUIkkeliJkcr vereen-
zelvigt'n met zo'n figuur die geen wijdt'........,,__. --

-Je kan, de-nk ik, moeilijk sreuen dal
WC' In een konservanel land leven omdat
wij door knsren-demokraren besluurd
worden. M.ant'ns been bij\loorbl!"t'ld bij de
olbortuSwe1gevinR de konlng In bet z.add

·Uiteraard moet een
premier een zekere
intelligentie hebben"

gehouden. Maolr 'lOUhet onder Willy Clan,
die bekend staal als een overtuigd
aanhanger van de: monarchie, anders
gt'w~ zijn? Wolarsc:hijnliJk zou hiJ nel
hetUlfdc- gedaan hebben."

-ee 8elgtsche mantcr van poIilk-:k.
voeren is uniek. ook omwille- van het
konfederale systeem. Diplomatieke-
bC'ht:"ndighC'id en compromis Zijn In :zo'n
b!::)'tel vereisten, Maar dit zou voer een
$(.odalistische prl'mlcr ht:"udfde ~t'~1
rljn,·
V~to: Hn ",~uldfr 1'13" dt poliriri Irïkr nosa/ op
zichzelf" staan SCms h)/cLnd~ prnnrlrs nega/
lII'errldvrumd.
Honack: ·0.11 Is mij eigt'nlijk nug het
meest tl~v.allen liIt'n Ik mijn b(lCk 5(hred
over Hugu St:hlltz en ddt' dllKt'n met hem
optrok toen hij miniSter WilS. Zij leven
indc:rdaad afseslûlen. Ze worden van de
ene naar de andere ahpflIak gt'n'den.
konlen altijd op dl' C'er$tt' rij te 7.inen en
iedert'en gaat V()(1t he-n op7.lj. Zij kennen de
werC'1d vanuit hun dossiers. Het is bljvoor·
bee-Id hed pijnlijk vour MaI1ens It' moelen
1Ot'8i-'Vendal hij de wc~ld niet kende na
dertien jaolr premkl"§.Chap.·
VetO: U h«ft d~~ksl kum nainm door dl'
bnrokknren. Is" val,nthraf'l_'
Honack: ·Er waren t'r v~r die de ld151

•

It:"uksi omvangen. Wij hebben verschillende
keren )tt't.feld en hiJ ts een edllt: socialis·
nsche 'leider' zuals je die in Frankrijk en
lullê aanrrefl. Hij wurdl door zijn medew-
erker;-DIJK ahljd aangesproken al~
'monsjeur It' présrdem'. Maar Vanden
Blleynanu is uuk sympalhkk en Dt-haene iJ
bat wel grappig.·
Vno; GKnllUl1Zl/kmI, hun su~J
Honaclc •Ja, ik denk hel wel. Zeker dl":
oudere generatie. De meerderheid vindt
Dehaene een uhermate bekwaam figuur. Je-
merkt wel een eamal ondcrhujdse
frustraties. 'rtnëemans die weh nl!jo!allijd
spijl hcdt dat hij geen twet"dt: kans heeft
gekregen. Eyskt'ns die ner nter-serteus vlndl
dolt hij als grote zondebok is aangewezen. ~
Veto: In ten ander had da' u IIJmtn md
praftsscr Hllyst gmhrtVtn htbt, kamenju/I~ IDI
~l ~tlujf dat hlt Ik gTDU vtrdit1Ull is van dt
BtlgifdJe politilk dat htt «n po/ilkk modtll'l3n
hlt ca",pramis h«ft kunnm W1flwlldm Ol het
k.onflrkJ ""',,"t'lhn is. tn _11q mak is dat"n
wrdinutr van dt prmr.itn?
Honack: -1)(.' premiers zijn er allemaal In
gt'"$iaagd um een aantal konfliklen, aoats
DijvutlrbecJd de kommuneuratre prubJl'men.
teneen de perken ti: houden zodar het
systeem niet IInlspllllrde en 8elgj(! nlet
gebersren is.·

·Zl.Ilang Denacne aan de mactu blljfl,
zie ik lip hel vlak van dt' staal :wals dit' zich
nu vasthechl in de maoltKhappij Keen pwb-
lemen. Wat Ik het grcll)lste pwbleem vind Is
racisme e-n nnvt'rdraa)lLlamhdd. Je merict
dat hct Vlaams Blok und~nusscn salonfähig
Kt'wnrden Is. Het Is In elk geval tc gemakke"
lijk Hm 11: reggen dat het vlaams Bink zijn
plarnnd bt'reikt heeft. Daar ben ik
pesslmlsllsch uver."

absoluut wtlden nalezen. Martens heeft
bijvooroeeld een aantal 1Ie:lWljzfngt'n naar
lijn prtveeleven laten schrappen. Eyskt'ns
.hedt,__oQkAl.en,toe.Jeb afsrt:nnIa.,_HfJ _het:ft
ook geprobeerd om in de lnleldlng een paar
van de door hem geschreven boeken te
vermelden. êen zekere Ijdelht'ld 15hem dos
njet vreemd. Als hC!l.over Intieme dingen
gaat dan is d8('nlljk. niemand loslippig.·
Veto: In _lkL mak bnnIurt lII'n p,tr1I~ htt
land?
Hoo.ck: ·lk denk dat de politlek. en dus
de premier, de laatste twintig [aar aan
macht heeft Ingeboet. Dal heeft IC make-n
met he-I alstaan van een aarual bevoegdhe-
den aan supra-nationale organen.
Anderzijds merk je dal, zoals uuvse sle-II, de-
macht meer en meer verschuift naar het
be:drijfsleven, de welenschap en de medra.
De preener bepaalt echter nog altijd de
poIitlt'ke agenda van de Wt:"tstraat. Ht'1 bliJh
al bij al de machügste figuur In de poIldt'k.
Maar je krijgt naluurlijk golfbewegingen.
Ten lijde van 'rtnoemans bljvoorbrtld was
de macht van de panijvourt1tters veel
groter. Nu is de meest zwaarwegende figuur
rocb reen-ree Dehaene en nier Johan van
Heekt'.·
Vt'to: HC1JI.dl7f dl prmrirrs mi rtknfi".'1 _, Ih
4ndm m4chlSbJDkl«" a/J ik pers?
Honack: ·De beslissing van Dehaent' om
dl' ver~dt'rlng op Henoginot:"dalle lalen
doorgaan achle.r gesloten deuren heelt voor
een grOOI sluk Ie maken mei Lijn negalleve
ervaringt'n met de pers. Mt't de wapen rel In
1991 is de regering voor een stuk gevallen
umdat l'en aantal politici noert' verklarin·
gen afiegden voor de televisie. Oeh.u:"e
hoedt tkh zeker voor lekken in de pers of
uitspraken van kollega-politici die de
bes!ultvonnjng kunnen beïnviOt'd~n.~

Zondebok
Veto: Wit l'Iln Ik 9flnttnlKWdtn draa,<l1 IIW
1Y"'path~ Juf ttJrl'Jt _g7
Honack: "Ik heb voor dt' me:t"slt' wt'l een
zd:ere i)'mralhie 0f'8eVllt. ondanb hun
bcperk1ng<>n. Lebunnn heC'h mij zekt'r het

Bart EKkhoul
Annt'mle Deck.

'Dfo achtlrkanl van de prrmt"' van KriJ HaflQ(k
"",fd IIrt9i!Jlvtn bIJ Va" Hakwyck.


