
Indigestie aan de volle pot
ifotc Kriste! Br_bJ~jrt)

Vervallen produkten in 'Onder de poort'
Ent SNpe~ne waar n4aS' ~ produkten
ook 1:_MeI gamma «twaTnI wtn'dt _,,~.

bodt:n "'lUl""'" Ik wrwlWRrum nrM ruim-
S€hoots owrschndm is: wit: m«"' dat dit
~gtw" zich Ik dog van VQndaagm,"' jn

U" of ander (w)arm-ltmJ-jn-M'·ZuidUl
voord«t. kom' bij Uit beZINk lUI" discount
'Onderde poon' in ik ParJa'rtUl' wd~"
uil. Ht:lftWI rIa I:nig spfllr14~rk hlsgn M
betrrJTt:n« produkun Sbm$ ook rwg «ti
WTSt varUrn' te onhwl",,, is. ÜJQ' de
uitbo," httlllDn dl: kritisd,,. gent va" ik
kopn' zdf 0\In" om beide VQIf elklUlr te
ornlencheide,,_ Vooral ".iNlhr kotra"u
produktelt blij,"" in ""/t: InDik" ,titl "'I:er
Jlp ra do". helgUIf dl:~VJ"dht:id van nieu
"","MIk,,dl! konSJtlftenu" wd U,,5 ZOU
kunnen !&1uukn_

Enkele weken terug nog maakte De
MOIgen (02/10195) melding van een
grootschalig gesjoemel met vershetdsda-
tums van voedingsprodukten in Gnxtt-
grtnannlê, Een gespecialiseerde firma uit
Blrmlngham bleek zich ekskJusief bezig Ie
houden met het opkopen van vervallen
voedlngswaren bij grom warenhuizen.
waarna ze de huudbaarheidsdarum
aanpaste en de goederen schaamteloos
doorverkocht. In discount 'Onder de poon'
is men blijkbaar van mening dat fraude van
die aard zelfs niet nodig is om vervallen
eetwaren aan de man Ie brengen. Hier treft
men, naast uiteraard een grotendeels
'gezond' aanbod, heel wat produktcri aan
waarvan de vershetdsdarum omegenspreke-
lijk vervallen is.

Een wilde greep uit het aanbod: bloem
van de merken Amwcl en Anw (maan
'95), HonIg tomatensoep (december '94 en

april '95). A1pro sojaboter (september '95),
Van de Moonele tulnkrufdenvtnalgrene
(mei '94), gecel olie [augustus '95J. fruit.
groenren en vleeswaren blijken In de
meeste gevallen In orde te ziJn, met dIen
verstande dat deze dan weer Ingepakt en
geêrtkeneerd zijn door dtsccunr
vandenbrande zelf. Een ondervraagde
juffrouw wi~t nog een grappige woordspel-
Ing: 'u moet maar eens kijken bij de
bieren, Alle Deugniet is vervatten." Ze loog
nler. zo bleek bij kontrole van hel bewuste
produkt. Ook mlnstens zes bakken
Whitbread Pak Ale en stout waren - Zij
hel nog maar een maand - vervallen. Zelfs
honden met een onoplenend Inkopend
baasje zouden er wel eens Iets aan kunnen
over houden: ceser 'voor troetelhondjes".
vervallen in april '94, en Pedigree Pal in
blik in april '91, in dit geval ongetwijfeld
minder aanbevolen door topfokkers.

Vies
Bovendien is hel bij de uitbater op

geen enkel moment opgekomen om
produkten die licht 'over tijd' zijn,
eventueel bewust olfgeprijsd aan te bieden
in een apart standje uf mandje. Behalve
dan bij die stapel bakken ISjokulmetk,
waarbij op een vuil stuk karton gewag
werd gemaakt van -uver datum". De ironie
van het lot wil nu dat in dit geval de (1)('$'

tand van onrbtnëtng reeds zover was lnge-
treden dat deze ook met het blote oog vast
te stellen was.

Overigens is de: pertinente overschrijd-
ing van versheldsdatums niet hel enige dat
op de discount aan Ie merken is. Ouk de

inrichling van de zaak zelf laat te wensen
over. Reeds bij de eerste stappen die men er
binnen zet. krijgt men de Indruk dal orde
en netbeid ver te zoeken ziJn: nog half
ingepakte prcdukten worden kriskras duor

vervolg op p. )

Zin om even
te telefoneren?

Gebruik je kaart
voor kleine uitgaven.

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.
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W.:Upruin d~ &d«/ing was van Col/a
I~n hij hd konting~n;(ri1'lJJ$konijnuit tijn
ho~d toverde, is ni~t vo/l~'ig duideliik. nn
~rd in de loop van d~ week helder dal Col/ll
all~ V(}orlvar~ndwas toen hij suld~ diJt er over
tijn voornel ten alg~mm~ kon$~n5uSbestond.
Blijkbaar had hij nirt voldoende 9fpeild naar
de polilieb setindheid van de partijen Itfjen·
OY~'zijn voorstel. Alle polnieb partijen spra·
ken zich immtrs Uil 1~!Jmhet voorstel. Ook en
vooral d~ CVp, d~grootste pat1ti in IkISir en
kDaliriepanner in de /~derale ngering.

"&/ft binnen de eigm SP-rangen werd hel
VO()TSlel'tiet enlonilut onthaald. De kam diu
CDllazijn J.laglhuis heelt, is erg ,,"waar·
!iChijnlijk. Konlingtrlfen'ng komt er dus ni,L
Maar wellicht had de mi"Î$/tr anderr planntk.
Za heeft hij met tiin voornet aan de V/aanu~
minister t.uc Van den Bouche een .unfekl alibi
gegewn (Tm nu bijlOnd~n haast te Uilen amler
maatregt/m om de wiWrocm van artsen Ie he·
perknl. CDI/aiJ. erin !Julaa!Jd om aUepolitiel« f'

plIrrijen Ie dwin!Jnl op kone lumijn een stand- ' ,.
punt in te n~men. Her is a/gtloptr1 om ah ten
kat rond de hele bm I' lopen. En dal iJ. net
w.u d~ IImensyndikaten tri d~ mJcnr/a"dstpt
wemtpt; een snelle polititke lte$lissing.

De J.ludenfenbewegi"g blijft g~kanl lege"
maatregelen die de vrifr $hldiekeult beperk",.
AI lijken sommige studenlenvtrte!Jmwcordi!J~rs
niel on!J~lig voor de po/ilie/a lruwk. Zij to·
nen zich bereid wil angSI voor het konlingtpttt-
ringspook naar dt minst sltmu VQ"" van stu-
denrenbeperlrinB Ie wil/en z~Jcnr. ze VTC"l:enliJs
~euZt diJ.kussjtparmer ,ût de boot te vallen.
Hun realpolilik ,",,,,, er op nur diJt de $luden-
ltnbrM'!Jing md zin voor he' haailulu, een-
vaardban all~",alj~ mpet /omrulert7f om
zoveel m~/ijk wir d~ brllnd Ie dtpfr!.

In de mtdill hoon men _I tem dllt çotta
"a/gllal als een !Jitttr". Is dat zo? Misschien
haalt hiJiuiSl ziin slag Ihwis. Etpt llUlatin!Jsk-
~rking voor arfsnJ (m (lJndartsm en kjntsiltrQ·
pnt1nf7) vanll/ hel vcl!Jend~oklldemieillar zit ~r
dik in. Ho~l, dat f(flrte/Veto in 1984 ook.

•

Een overzicht van een week 'konün-
genIeringsperikelen' vindt u op p.agina drie



Studentenradio op
Scorpio

Luisteraars
gezocht
Elia t1UUIndag-. dinsdag-, WOI/!/'I$IkIg- en
doruhrdilgavoml tussen /8 &.I en 19 u
V«rt'n stutUtlfm MI hoogste woord op.
UU\'t1lU nwio Sulrpio (106 FM). ~ urne
uitundi"sert von het g'_dnieuwe stUIk,,·
kttprogrammJJ ritte" erop en al bij al is de
balans puritie!: er is et." goede n:spo"S van
eh kringen, h<tt tr1tOt!siasml van ik mede-
werkers is groot UI het ontbreekt hu, niet
_ti nieuwe idui", VelD tAl nut de 0C1Ttjt:S
dj,,,, bij de radio.

Zoals reeds In Velo nummer 2 van dit Jaar
te lezen stond. Is het lnltiatlef om een
studentenprogramma op Scorplo Ie brengen
ëën van de amwoorden op de krisis waar
het alternatieve radiostation nu al l'en tijdje
mee te maken heeft. Om de studenten
terug voor zich te winnen, krijgen deze nu
elke weekdag, behalve op vrijdag. een uur
zendtijd waarbinnen zij het voor het zeggen
hebben. Radio voor en door studenten dus.

De bedoeling is urn een goedgevuld
inlormatieprogramma aan te bieden waar
de: Leuvense student tets aan heeft. De
presentatie blijft wel in handen van
Scorplo-medewerkers, maar voor de
inhoud wordt in hoofdzaak een beroep
gedaan op de diverse studentenkringen.

De uitzendingen kenden een wat
moeilijke start. Aanvankelijk viel er
nauwelijks enige informatie te rapen en
was het team van presentatoren allesbe-
halve volledig. Later werd je op sommige
dagen doodgegooid met kringinfo. terwijl er
op andere momenten geen kat in de
Scorpio-studio kwam opdagen om iets
zinnigs te venellen. Deze kinderziekten
lijken nu wel voorbij en het programma
staat zowat op peren. Koördlml1or Jeroen
Eerdekens is een tevreden mens. ·Het initi-
atielis bijde kringen pcsirlef onthaald. Er I~
heel wat bereidheid om mee Ie werken.
Ook op het gebied van de presentatie is nu
alles mln of meer In orde. versehereene
medewerkers aan het programma zijn aan
hun eerste radio-ervaring toe en het vraagt
een beetje tiJd alvorens die hun draai
gevonden hebben, maar het ziet er nu wel
goed uit."

Reddy
En Wilt krijg je zoal op je boterham in

dilt dagelijks uurtje? Eerst en voorat zijn er
een aantal vaste waarden. Om te vermijden
dat iedereen tegelijk zIjn ding knmt doen.
krijgt elke Iakuheitskrtng een vaste dag in
de week toegewezen waarop zij hun
akuvttetten kunnen toelichten. zeg maar
gratis reklame kunnen maken. Daarnaast
kllmt dke week 'Een Uur Kultuur' aan bod

Kringen op de radio
Om fiks te vermijden heeft elke kring bij
de srudemenradto een vaste dag gekregen
waarop zij een welbespraakte medemens
kunnen sturen om dl' aktlviteiten van de
week in voonreffdiik Nederlands tue te

lichten.
Maandag
-Ekonomika: LOK en VTK.
Dinsdag
-Leueren [Romenia. Germania. EUtlS, Alla.
Historia, Klio, NFK" LLK) en Medica
Woensdag
•VRG en Crimen. Politika. PsychtlJogie en
Pedagogische Kring. Kateenetika en de
Hogeschulen IRega-Jnsutuut. Groep T.
HIRL., Sociale Schtl()l)
Donderdag
-Farma en Chemica. Bios, Merkator.
ceotogische Kring en Wina
Niet drummen en aanschuiven in rijcn van
twee graag.

2

Zet 'm op 106

en is er de dagkalender waarin alle mogelij-
ke evenementen van die dag op een rijtje
worden gezet. Er wordt intussen gewerkt
aan een filmrubriek die dan ook ergens een
vaste stek in het programma zal kriJgen.

Men is bij de studentenradio echter
niet van plan om zich het hele jaar door op
te sluiten in de vellige Scorplo-srudlc. Er
wordt al eens de boer opgegaan om een
reportage Ie maken. ZI:) zou er één kernen
rond de bloedlnzernelakûe 'gloedserieus'
en ook naar de ze-erenleep wordt een
plaatselijke Reddy De Mey gestuurd om
aldaar het gebeuren te verslaan.

Een interview of een stevig debat kan
er ook altijd af. Ik perikelen rond de
numerus clansus voor geneeskundestuden-
ten kwamen reeds aan bod en een debat
rond de problemen met de gesloten
luifzalen kon In laatste instantie nfet door-
gaan. Ook in de reekomst wordt er In de
studio een plaatsje vrij gehouden voor
eventuele dIskussie rond een tema dat
studenten bezighoudt.

Politiek
Niet enkel de Iakulteltskrtngen kunnen

hun zegje komen doen. Alles wat min of
meer de studenten kan Interesseren kan In
principe een plaats krijgen in de ulrzendln-
gen. Alm. teater, konserren. evenementen
zoals nu hel Klapsrukfesuval. worden
belicht. Zelfs de politie, deze keer zonder
geluldsmeter, kwam naar aanleiding van
hun flctsengraveerakne bij Scorpio over de
vltler voor een woordje uitleg,

Ook politiek gekleurde studenten-
verenigingen kunnen hun eventuele
akttvüehen bij de radio komen toeüchten.
Het KVHV kwam reeds aan het woord naar
aanleiding van een door hen georganiseerd
debat. "Het is natuurlijk wei altijd aceken
naar wat kan en wat niet. We moeren ons
dus afvragen wal etisch verantwoord is.
Groeperingen als het NSv kunnen niet.
daar is ledereen bij scorpro het wel over
eens." aldus Jemen êcrdekens. Bij dit alles
is er natuurlijk muziek. Ook hier I(eldt
blijkbaar het motto "voor elk wat wlls".

MtlUie plannen en veel goeie wiJ zijn
er bij de start van de studentenultzendin-
gen duidelijk aanwezig. De kringen zijn
reeds goed gevolgd maar de grote vraag
blijft echter of hun achterban, de modale
Student. de weg naar 106 FM zal vinden .
De tijd dat Scorpio erin slaagde om sruden-
ten massaal een dagje langer in Leuven te
houden om op vrijdagavond nog een
gcorpto-Iulî mee te pikken, ligt ver achter
ons. Misschien is de studcntenradto een

eerste stap in de goede richting en kan
Scorpio zich langzaam uit het moeras hijsen
op WC}; naar betere rijden.

Bruno De Vos

(/oro Kris/of Brllelczlrirt)

• lezersbrieven
Alle ~tea..k*s kunnen bezorgd worden op h~ redaktlesrkretwat in de 'S

Me.iersst.taat ,. 3000 Leuven.
De bdt-ien moeten ~tg hebben op in Vt10 behandelde onderwerpen 0( op

Lcu~ (srudcnlen·)alttUalitdt. An<miemc:: brlwen komc;n uoeït in aanmUldng:-de
sc:tutver ftlOft ~ Ga.aDi. S1udkjur en ~ btkrndzmtkm. Skchts uiW'loderUjk.
en n~ \J{ldrukkeUjlt en. ~Qtiv~rd VfiD.X"k.. kunnen ze wegget.~ worden la ~.

BrleYeJtdie lanser zijn ~n l' regels nn ~B unslagm (qw_~'inbegrepen. wal
overeen komt met:t IS tl;CtUncbla.dzl:jdc met dobbele interlinie) wordc1l10 prlnd~
lnJCkOO--. X>e r('da.kdt beh9udt ~dIhet rccbt voor b:deven nkt te plaauep.

SNEAK-SCHOTELS IN ALMA!
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
elke week 10 sneak-
preview tickets.
Doen dus! • 'j

verloten we
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Op weg naar numerus clausus?

Colla kontingenteerl
Hd zut rntrJ.arl4it ut, sinds k diskussie
voor«n bq;.'rking \'OnMI _nral anu.n jn

176) door d. -,....:"'~ (.hirurgijnr" ~~nd
wrrd, lid hbo' "'~ f!i,uk/ijk i" rrn
s,roomvn'SMU;"9 tutent is~ko_".&gj"
~ wuit. sehrokk MW D"lkrwij~rdd
nek «n ,",p 1«" tlt ff!uriJw minlsters
CO/la(wlksgnondhdd) L'n Ik Cula"
(:r0d4/e :AkelI) un voor:rul I(,"sarde" voor
ko",jn!Jerf,uing van het (J,(;I'Ualartsen.
Hoewel de luim Idl':i" 11dat hr, voorstel ooit
gueil1isurd wordt, zij" beide ministers er
wel in ~sJ_gd om ik slapende numt'"'s-
cltlusushonden ~ .kb,. te mabn.

Vorige week maandag stelden de Iederale
mlnlsters Colli! (SP) en Ik Galan (PS) hun
plan voor om nu vrijdal. hun kontingen-
reringsvocrsrel Ihet bepalen van een
kwotum vuur hel aaatal ertsen dal na

Zeven jaar toegelaren wordt 101de hutsart-
sen- en specialistenopleldlng] voor Ie
leggen op de: mtnlsterraad en vla de
programmawet door het parlement te lood-
sen. Marcel Colla wist te melden dat er
over Zijn VOOrslel een brede konsensus
bestond.

Nochtans werd In de loop van vorige
week duidelijk dal de minister de bal flJnk
missloeg. Vanuit allerlei hoeken kwam
verzet tegen het voorstel. vooral Vlaams
minister van onderwijs Van den Bossche
(SP), die al geruime tijd de problemarlek
van de toegangsbeperking Ier harte neemt
en de alternarleven bestudeen. voelde zich
voor schut gezet door zijn federale kollega
en partijgenoot. Hij reageerde dan ook
bijzonder boos. Van alle mogelijke
voorstellen om hel artsenaanbod te
beperken, is dil volgens hem het minst

demokratisch: men vraagt eerst van de
ansen om gedurende zeven Jaar te stude-
ren, en wat blijkt? Na die periode riskeren
ze een verbod opgelegd te krijgen om hun
beroep uit te oefenen. Zo ongeveer luidde
de redenering van de minister. Wel W<lS de
Vlaamse minister van Onderwijs persoon-
lijk voorstander van een proef die georga-
nlseerd zou worden voor de eerste kandt-
datuur.

Mammoet
De versenmende betrokken partijen

(ertsen, zfekenfondsen, overheid en uni ver-
streuenj vinden wel dat het noodzakelijk is
maatregelen te treffen om hel artsenaanbod
Ie beperken. Maar veel meer dan een
konsensus over dit feit bestaat er 101 nog

Nitllt vreten, gtld ItruS

Poort
vervolg van p. I

elkaar uitgestald in md)o!aziJnrekken ol
gewoon op pakt ten. Onder een schaarse
TL.verlkhtinjl vindt men bolstaande Ijl
gekneusde blikken, dlgeblet'klC ol
gescheurde dozen en beStofte Hessen
zonder etiket - vermoedelijk sterke drank.
Bovendien Slaan er een sll'lhts een tJ.c.-perkt
aantal kochogl'n, zodat een dt'd van de
boter vrijwel Htlt te 'sjambreren' in de
rekken,

Kon s.amentlcvat kan men Stdlen dat
met alken de naam van de discount, maar
tevens ook het produktaanbod. de inricht-
ing en het onderhoud ervan onwillekeurig
as~()Ciatks oproept aan de donkere lijd der
Midddct'uwen. Bovendien lijkt de benam.
inti 'discount' (leuerlijk: van de prIjs
afdoen) een beetje ongelukkfg gekozen: de
prijs van heel wat produkren ligt namelijk
merkdijk hoger dan die voor dezelfde
produkten in de meeste andere winkels.

Uitbolter vandenbrande, tevens d~c·
naar van een tweede discount in Tienen
[Delpurtestraat 54) en van de automaten-
winkel in de Panjsstraar, lijkt er zeil nrei
meteen van wdkker te IiAAen, Bij
konfrontatie met een aantal van de onge-
zonde untdi-kkingen, reagt'C.'n hij met een
nonctietame glimlach en houdt het bij een
vrij onsamen hangende argumentatie:
'Normaal gezlen kijken Wt' wl'kdijks alle

produkren na, maar na de vakantie kan het
gebeuren dal er hier en daar wel eens iets
tussen staat dat vervanen is.' Bij verdere
npsommlng van de lijst, wordt een dood-
doener van formaat bovengehaald: "Ge
zoudt beter eens naar de kinderen in Bialra
kijken, dit' hebben nreu-. Het valt te be-
twijfden of tij niet tiek zouden worden
van een pot bedorven Vlaamse stlJufkdr-
bunaden (vervaldatum: 291011951.
"Bovendien". zo voegt hij eraan toe, -ae
mensen moéten die produkten niet kopen,
h' •e.

Verbalisatie
Bij de Eetwarenkontmle, een afdeling

van de Gczondhddsinspektie van de Stad
Leuven. denkt men er in teder geval anders
over, Daar maakt men zlch sterk dat een
gmndigt' inspektie van de dtscoum nicl zal
uitblijvcn. "Ncrrnaal gezien worden op hel
grondgebied van de Stad Leuven jaarlijks
een 1200-Ial vcrkcopspunu-n onverwachts
gekornmleerd up de staat van de winkel en
de crin aangeboden produkren", aldus de
inspekteur van dienst in een gesprek met
vetu, "Spijtig genoeg is het voor ons unmo-
gelijk um e-lk jaar de hele ronde af te
rnaken. zodat sommlge winkels wc! eens
door de mazen van het net glippen en pas
om dl' twee jaar worden gekonnuleerd."

vandenbrande had een andere versie
klaar: "Mijn zaak wordt tweernaal per ja.lr
gekomroleerd door de Gezcndhetdstnspek-
tic en ik ben nog nooit geverbaliseerd."
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(Jow Tom Mkhitlsm)

Hetgeen uiteraard een vrij dubieuze
uitspraak is, aangezien men zich in dal
geVd! kan afvragen of dic inspekteurs dan
nlel de produkren hebben opgemerkt dle al
langer dan een half jaar vervallen zijn. Wat
in ieder geval onbetwistbaar is, is dat het
willens en wetens blijven uitstallen van
produkten die over hun vervelderum heen
zijn, indruist tegen de weuelljke bepalingen
die daarrond be-slaan. Een zaakvoerder
wnrdt bovendien verondersteld van deze
regelgeving op de hoogte te lijn en kan
bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor
Inbreuken hierop.

Studenten die op ket lillen in de peda
'boven de poort' en de superene regelmatig
frekwenteren - "hel is wel gemakkelijk. zo
dichtbij" -, beschouwen hel hele
tenorneen doorgaans als een grappig curio-
sum. Toch kan de kunsumpne van een
produkt dat de versheldsdarum verstreken
is een hek reeks ernstige aandoeningen rot
gevolg hebben. Prof~sor Deeneos van de
afdeling Toksikolngie en Bromawlugie van
de Fakulteit Earmaceutjsche Wetenschap-
pen sten het als volgt: "Het verstrijken van
een vcrsheldsderum wil nog niet meteen
zeggen ddl het produkt ook bedorven is.
Het houdt enkel in dal de producent vanaf
de aangegeven darurn niet meer garant
staat voor de kwalhen ervan: vena! dat
momcru kunnen er zich in de voeding
bakrenën ontwikkelen die een verrcutng-
sproces teweeg brengen. De ernst van de
jo(evulgcn bij konvurnpue van het produkt is
afhankelijk van de aard van die bakrerlën.
Gelukkig is het meestal wel duiddijk te

toe nïer. Door rijn voorsrel zet Colla de
betrokkenen echter onder zware druk om
haast Ie maken met een oplossing. In hel
kamp van de ansensyndikaten (met aan
het hoofd Jacques D~ rceut ansenleider en
goede vriend van Marcel Colla) werd het
voorstel toegejuicht.

Nu vrijdag wordt het voorstel Colla-De
Galan op de federale ministerraad
voorgelegd. Colla hoopnet de hele zaak
snel al te handelen via een pmgrammawet.
Wellen via een programmewet lollen stem-
men is echter bijzonder omstreden: het gaat
hier immers om zogenaamde
-mammcetwenen' op Initiatief van de
regering en met een zeer gevarfëerde.
vooral sodaalekonomtsche en finandële
Inhoud. Ze hebben - altarts voor de minis-
ter - het voorcees dat ze sneller door het
parlement gejaagd worden dan via de
normale procedur~

Oppositie ,
•

öndenussen heeft de CVP zich al
duldelljk gekant tegen het op tafelIiggende
voorstel, Joachlm coens (CVP, lid van de
Vlaams Parlement en zoon van) stelde dal
hij legen numerus etausus en komregen-
lering Is: "Iedereen die zich geroepen voelt
om ans te worden moel die kans krijgen."
we! pleitte hiJ voor een oriêmeringsproef
die!'echter geen verplicht karakter zou
mogen hebben. BIJ monde van de woord-
voerder van de p.anij mochten we verne-
men dat de cvp voorstander is van beper-
kende maatregelen voor de eerste kandi-
datuur. Binnen de SP is er dan weer grote
onenigheid over de kwestie. Het Vlaamse
en ht'l lederale nivo liggen met elkaar in de ....
clinch. Partijvoorzitter Tobback sprak ZIch
echter uil tegen het voorstel van CoUa, net
als alle oppositicpanijen.

Ook binnen de studentenbeweging
stuit het voorstel up veel verzet, Loko en ~
Medica, die elkaar voor een keer wel
konden vinden in een eensgezind stand- '._
punt. verwijten coua een ondemokrausche
maatregel Ie willen doorduwen. Bovendien,
vinden ze, komt het voorstel neer op een
verdoken vestigingswet.

De vtaemse veremglng voor
Studenten. die Zich prtndpleel tegen elke
vorm van maatregelen keen die de
studiekeuze beperken. plant samen met
haar Waalse kollega's. het Fel, op maandag
16 okiober een prorestaktie tegen kontin-
gentering en numerus etausus.

Annemie rieckx

merken aan de gcur, kleur ol smaak van
een produkt of het al dan niet vervallen Is".

Tom MIchielsen
ceveüen van vervatten produkren kunnen studs
!!tmtld worden bij dt Afdtlinfl
Eefwflrtninspek1ie van dt Gezondhridsinspektit
van dt Stad tevven. Htuvtlhof I. 1010 Kwd-/.,Q
op het nummer 016125. 10.00 (binntnpost ]1).

GrSltrtn nos vtrJ (foto Tom Michitlstn)
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"Uautomne s'annonce chaud"

Waalse studenten op
straat
1\vrt! wekm gelede" btraad.slaagth de
Fédiraritm du Etlldianrs FrlltJCOphones
(Fef), de WaaLK tegcnhan~rWol" de
Vereniging 1100" YJaamse Studenten (VVS),
ove-r ~lijkL akdes aalt de WQQlse hoge-
scholen m 'miwrsileiterr. Hd resultIMIl van
thu bn'aadslagin9 Ikr nie, wng op zich
wacht,,". Ck dag nadien al kwamen dui-
unde" stud,."~" ttp straatDmhllnO"~-
n«gur te ,,;IN' ow,. de nieu_ omkrwift-
planne" V&II de W""lse uwrhrid. lh oprrwp
lot lIkti,. kreeg ktt must" gehoor in Luik
(vi"duizeml bttogt!TS), maar ook j"
Namn., Ikrgen manden: sûth" wad ik
rust veruoora.

Deze eerste spömane aknes dienden aJs
aanloop tot de regionale akues die vorige
week woensdag plaatsvonden. Woensdag
kwamen er zo'n 8000 studenten op straat.
verspreid over de verschillende grote sleden
en kampussen. Hoogtepunt van het studen-
tenprorest zou de massabetoging van dins-
dag 17 oktober moeten worden. Zowel het
Unares, de koepel van hogeschoclstuden-
ten, als het Fel roepen hun leden op urn
dinsdag massaal naar Luik al te zakken. De
beslissing van het Unares om de akiles van
het Fe{ te steunen is niet zo evident daar
beiden reeds enige tijd in onvrede leven.
Het unares Is hoofdzakelijk ontstaan als
reaktie op het Fel, omdat die zich te veel
rou bezighouden met de untverstrenstuden-
ten en daardoor de andere studenten - en
de scholieren - te vaak in de kou laat
staan.

Ook de leerkrachten van het sekundatr
onderwijs kwamen vorige weck maandag
weer op straat. Zo'n 8000 leerkrachten uit
het sckundair onderwijs, gesteund door een
aantalleertingen. betoogden regen de plan-
nen van de hegmtlngsmlnlster van de
Franstallge Gemeenschap Jean-Claude Van
Cauwenberghe. Die wil snoeien in de
uitgaven voor het ziekteverlof van
leerkrachten.

Ook de plannen om 'onderbevolkte
scholen' tut fuslonering Ie dwingen
kunnen op heel wat protest rekenen. Zowel
bij de leerkrachten als biJ de studenten
wordt hoofdzakelijk de minister-president
van de Waalse regering Laure"e Onkclinx

1:::(1j~ î
C(ij:ir ~

Tiensestraat 118 - Leuven
016(.Z3.70.30

Open van 9 tot 22 u.

WS) geviseerd. Toch Slaan geaamcfjjke
aknes niet op het programma. daar men
het niet eens geraakt over een
gemeenschappelijk eisen platform.
öndenussen is er reeds een eerste overleg
geweest tussen de vakbonden en onkennx.
Dil overleg bracht geen fundamentele
veranderingen teweeg. Belde partijen
blijven bij hun standpunt, met het gevolg
dat de leerkrachten waarschijnlijk woens-
dag terug zullen betogen.

Overwinning
De onrust in het Franstalig onderwijs

sleept reeds enige tijd aan. Zo berichtte
Veto vorig jaar nog over de massabetogin-
gen tegen het plan Lebrun en het mogelijk
vrijlaten van het Inschrijvingsgeld. Hel plan
Lebrun werd Intussen afgevoerd onder
druk van zo'n 35.000 aktievuerende
studenten. Na hun overwinning gingen de
studenten samen met de bevoegde mlnis-
rers rond de lafel znren om een nieuw,
gezamelijk plan uit te werken.

Dal plan resulteerde in het dekreet
'Hautes accres- dat goedgekeurd werd door
de Franst.aJige Cemeenschapsread, Het
dekreet bekrachtigt het vrije karakter van
de fusioner1ng van de hogescholen en
voorziet h; het terugdringen van het aantal
hogescholen van 113 naar 40. Bij het
dekreet Lebrun ging het niet enkel om een
opgelegde fusionering.. maar werd het
aantal hogescholen tevens teruggeschroefd
tOt 26. Het nieuwe dekreet zorgt ook voor
een bredere studentenvenegenwoordiglng
In de verschillende organen van de hogesc-
holen. Elke school ui ook een sociaal en
pedagogisch projekt moeten opstellen, wat
dal ook mag betekenen.

Het huldig protest van de studenten
draait om een tweede dekreet dat eveneens
deze zomer goedgekeurd werd. 'u décret
encadremern'. Hel Fef stelt dal 'de filosofie
die achter het dekreet van de 'Haures
Ecol~' schuilgaat moeilijk te kombineren
valt met de gevolgen van het dekreet rond
dl' omkadering van het hoger onderwijs.·
Buvendien vreest het dat men gaat
proberen de twee dekreten samen te
verkopen als zijnde het resultaat van de
besprekingen tussen de studentendelegaties
en de bevoegde ministers. De studenten
werden echter op geen enkel moment bij
de besprekingen van hel tweede dekreet
betrokken.

Het gekontesreerde dekreet zou een
oplossing moelen bieden voor de hoge

ûnanctëte kosten van hel FranuaUg onder-
wiJS. Zo zal onder andere het aantal docen-
ten In het hoger onderwijs gevoelig
teruggedrongen worden. net als het aantal
admtnrstraue ...e medewerkers, en dit In
funktie van hel aantal studenten. Ook
zullen er door het nieuwe dekreel minder
middelen ter bcschikklng gesteld worden
voor het aanschaffen van nieuw materiaal.
Volgens het Fef gaat het hier om een
budgettair dekreel dat vccrwloen uIt een
politieke strategie van korte duur en Is de
tijd rijp voor een herûnandertng van het
o'hderwijs op lange termijn.

Op het kabinet van de Waalse onder-
wIJsminister Jeen-Plerre Gralé (PSC), geeft
men toe dat het dekreet de omkadering van
de hogescholen blokkeen voor het
akademiejaar 1995·1996. Er komt wel een
verschutving van 60 docenten van het Holt
(Hoger Onderwijs van het Lange TIpc) naar
het Hokt (Hoger Onderwijs van hel Kone
TIpc), daar het aantal studenten bij het Holt
daalt (.).4%) en bij het Hokt stijgt
(+6.8%).

Gesprek
Het Fel nodigt de ministers Uil om

alsnog een gesprek aan te gaan. Jean-Pierre
Grafé verklaarde dat hij "bereikbaar" is,
maar wijst er meteen op dat het Fra.nstallg
onderwijs sertees zal moeten Inleveren. Zo
klonk het nog enkele dagen geleden.
Intussen is het voor beide partijen duidelijk
dal het een harde strijd zal worden. Zowel
voor OnkeUnx als voor Grafé is een her-
finandering van hel onderwijs cribespreek-
baar.

Het Fel hoopte ook steun te vinden bij
de vvs in zijn vraag naar een herûnan-
dering van het onderwijs. Intussen heeft de
vvs echter aan Le Soir laten welen dat ze
niet kan ingaan op de vraag van hel Fel.
wellicht omdat de voorstellen van de
Waalse studenten voor hen te ver gaan.
Deze laatsten pleiten namelijk ook voor
maatregelen op federaal nivo: onder meer

de inv(kring van een COz-taks. verlaging
van de pátronale bijdragen In het onderwijs
en een herziening van de finandering van
de gemeenschafipin.

Hel Fef stelt dat indien de herfinart-
deling van het franstalig onderwijs nfeiln
overweging genomen wordt de studenten
voor de keuze Slaan russen een "versterking
van de akues- en een -generaue die los
staat van het maatschappeUjk debat". 'De
school veranderen om de maatschappij te
veranderen" heet het daar. Het unares pleit
dan weer voor gelijke sociale subsidies ...oor
de hogescholen als voor de universiteiten.

Beperking
ondertussen blijven de Waalse studen-

ten niet gespaard van andere plagerijen,
Onlangs nog !iet Jean-Louis
vanherweghem. rektor van de UL8
(Unlverslté Libre de Bruxelles), weren dat
hij in de eerste kandidaturen een proef zou
willen invoeren. Deze proef zou enkel,
dienen om het begeleidingsprojekt van i:Ie
ULB Ie evalueren. Door de Invoering van
een algemene, verplichte proef In het begin
van de eerste kandidatuur zou men kunnen
nagailn of studenten metleermoellijkheden
wel degellJk vooruitgang boeken. De resul-
taten van deze proef zullen echter in geen
geval aan de proffen meegedeeld worden.
Het Fel merkt op dat zo'n proel wel
verdacht veel op een eerste Stap in de richt-
ing van een toegangseksamen lijkt.

Vandaag maandag gaat het Fel samen
met de VVS zijn ongenoegen uiten over de
plannen van minister van Volksgezondheid
M.JTce] coua en de voorstellen rond de
invoering van een studentenbeperking voor
geneeskunde. Blijkbaar Is een gezamelljke
strijd tegen de invoering van een studen-
tenbeperking niet uitgesloten. Er staat de
Waalse studenten nog een hete herfst te
wachten.

stadsschouwburg MALPERTUIS Who'safraid ofVirginia Woolf
(er zijn nog plaatsen!) WinnaarTheatcrpri js '95!

24 stadsschouwburg DE TIJD Metamorphosen (uitverkocht')
25 Minnepoort JAZZ CONCERT Variations on a Love Supreme

Kris Defoort en Fabrizio Cassol

november
14t/m 17 STUC de ROOVERS De Bezetenen (Dostojewski/Camus)
21 stadsschouwburg NOORD NEDERLANDS TONEEL Aspern (Henry James)
22 stadsschouwburg CIE DE KOE De menagerie van de schamele drie

(l.M.H. Berckmans)

december
5 stadsschouwburg TONEELGROEP CEREMONIA Nachtelijk Symposium (Eric De Volder)
12t/m 16 stadsschouwburg BLAUWE MAANDAG cm Meneer Peul

Thlerry Laenen
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Drie-entwintigste 24-urenloop

Nachtmerries en naDe dromen
'~d~r jaar OJ'ninlw <A.ldt.mde uu~
SllUÛn'm in9ro~"~tIlU af IUUIr lul
Univrrsitair S,. ortanr,-u".. Tallou Mfwt'-

tzmk schachtjl.:. nuutr ook ~"kdedoorwi"·
taik andePU wagen Ju, een «nU maal th
UUWrlSt! ringow,. te stem. Voor duiurl'
ikn anderen is hel uhteT een j4ulrlijkse
uitstap du ruds ûmg \/(JOra!met rood is
aa"9à.ru[st_ lii komen voor de folklore. Ik
kultuur; d4.'gastronomie en natuurlijk voor
iin "'''' th grootste tr'afntrwtdslrijden ter
wrrdd.

De sportidsll~n trainen zich al weken lang
te pletter om hun k-tng of peda naar de top
van de.klassertng te stuwen. De gedachte
de sponkoners van Apoüoon - reeds
enkele jaren onklopbaar - naar de kroon
Ie steken, bezorgt alvast vele burgjes
onrustige nachten. Een nieuwe overwin-
ning zou hel 75·jarig jubileum van de
Vlaamse Technologische Kring immen
extra luister bijzeIlen. De Sportkouers van
hun kant dromen al enkele jaren luidop
van de magische grens van duizend rondje-s
[leder goed voor welgereld 507 meier),

Deze grens doorbreken lijkt echter een
schier onmogelijke opdracht als je bedenkt
dat dit gelijk staat met een rondegemld-
delde van één minuut en zesentwintig
sekonden. Wie zich ooit In een paar
sportschoenen heelt gewaagd, weel dat dit
niet voor iedere sterveling Is weggelegd. En
toch, als alles meezit moet het
wedstrijdrekord _ in
1992 haalde Apolloon
986 rondjes _ IC
breken zijn.

Niet en kei de wijd
om de eerste plaats,
ook de jaarlijkse pres-
ngeslag tussen de
peda's. waar het
pauscollege al even
nnaarnastbaar lijkt, of
tussen ekonormsren en
rechtsrodenren Slaat
garant voor de nodige
spanning, Immers, na
hel VRG eindigen, Is
zowat de uitgelezen
nachrrneme van iedere
rechtgeaarde ekonomi-
esrudenr.

Standje

kapen,
Maar ook de bezoekers die zich niC! in

het slrijdgewoel mengen, blijven niet op
hun honger rillen. Zij kunnen, nippend
aan een heerlijke glühwein of genielend
van een hot dog.. hun kollega-studenten de
meest denkbare en ondenkbare dingen tien
doen om toch maar bekroond te worden als

vuilste, snelste, meest
geklede of meest
romantische deelnemer,
Terug van weggeweest
is ook hel neven klasse-
ment voor bekende
Vlamingen, Hopelijk
vinden de kringen vele
beroemdheden bereid
om dinsdagavond
tussen 19 en 21 uur In
de voetsporen te tjeden
van onder meer Miel
Putte mans, Alain
Cuypers _ nog steeds
in het bezit van het
ronderekord - en
Jean-M.nÎe rfaff, Kon
na mjddemactn kan Je
dan weer uitgebroken
WC-ponen, gebraden
kippen of goudvissen
zien voorbljflhsen in de
hoop de prijs voor de

origineelste doorgeefstok op zak I~ steken.
Uiteraard kunnen ook de

kunuurliefhebbers niet aan hun lut worden
overgelaten. Zij worden dlt jaar reeds voor
de tweede maat in de wallen gelegd door
Kultuurraad, die hen in het arenaatje
vergast op een regelrechte dance: hall (meer
hierever elders in Veto], Ook je eigenste
Veto 1,1011zich niet unbeïuigd. Ben je op
zoek naar een lief of wil je een zelfhulp-
groep voor Veto-lezers opnchrco. dan i5 dil
een unieke kans: Breng je zoekertje naar de
vero-saend en wij doen de rest. NaasI deze
ortvolprezen service zorgen onze vliegende
reporters voor live-Interviews up en mnd
de plsu-, en kan je natuurlijk nog steeds
deelnemen aan de grote veto-wedstrijd.

Karl Van öveeteep

Kampt men bij jouw kring met een
akuin tekort aan snelheid ct een groot
overschor aan bterbuikjcs? Geen nood, de
nevenklassemcrueu bieden voldoende
mogelijkheden om alsnog binnen de prijzen
te vallen. Je kan atvest de keuken Indutken
urn een heerlijk gerecht samen Ie stellen en
je melen met het crtesterrenresraurent van
de unsversnetre Parochie, dal jaarlijks
uitpakt met diverse eksousche hapjes. Is je
kookkunst een gevaar voor de volksgezond-
held. dan kan je J'" Iantasle de vrij(' loop
laten bIJ het opfleUren van h-d sr.andje"Van
jouw kring of peda. Ekonomlka en
lndusrrta koesteren alvast grootse plannen
om, m navolging van Bios' akwarlum en
hel 'ücuwrakkenmonumenr van de Archi's
de prijs voor het ortglneelste slandje weg I'"

Klapstuk OP 24-uur
Doe-het-zelf-dans
Vurigjaar m(ltlif~sturde KuIluurraM zich
\lOOI' hel eerst op dr 24-urenloop, TMn
\IOO17Q!J m"n nrt traditionrle free podium
van een niruwt utting. Dit jaar '''gt men _
nM kan hrt ook andf'J's-- d~ link mI'l
Klapstuk, Gren 'rstttiSd,,,' dnns of
'rkspressieve' documrntairt', wrl rrn spacy
fu'f mrt rwu optrrden{. Hrf konset1t is
simpel: vier DJ'{ (zie futl10fjeS) mixtn optrr-
drnf \'all d" UIl\'fns" 91'()('P 'Or9an;c Fruit
Band' elf ,Ie Grnts" 'Sfuffrd HabÎes on
wh" ..L\' uan "'J.m~r,Ik lokatie blijft
hNul/de: /lcf amjiteatrr ttnks adlfcr dl'

Velo op de 24-uren

pisu.

"rhc organic Frult Band' is in Leuven
allang geen onbekende meer. Hun
aanstekelijke funk was onder andere Ie zien
op Marklruck, en onlangs nog op de finale
van CaC1mrock. De twaalfkoppige groep
brengt een mengeling van alle mogelijk",
dansmuziek mals calypso, raggamutlin of
acid jazz. Hun weirde blazersektie staat
altijd wel !(.lrant vuur enkele stevige
grooves. VI'OT de rl'Sl drijft de Leuvense
)lmep vooral op de broertjes Pietcr en JIM)~

Van Hees, die ook de basis voor de
nummers leveren, Ze namen een half Jaar
geleden een cd op, die kenners als -haasr
niet Ie verkrijgen' bestempelen,

Stuffed Babtes on wheets komen uil
Genl en hebben al twee volwaardige cd's
opgenomen, die op een iets meer
regelmatige wijze hun weg naar de koper
vonden. De eerste kwam er dankzij een
halve unele in Humo's Rock Rally 1992,
Daar werden ze opgemerkt door iemand
van het Brugse platenlable Parsjfa!. die
absoluut een ruil length cd wou opnemen.
De Stuffed Babie-s zijn, naar eig~n zeggen,
hals over kop in het avontuur gcstapt. Over
die cd 'All snasers On Freak Fusion' zijn]~
dan ook niet erg tevreden. De singh- 'Check
It Dut" werd nochrans goed ontvangen op
Studio Brussel. moeder van alk etudemen-

De frisse aanpak van Vt'W b u hij hel bcgm van dit akademiejaar zeker niet nnl!-(.lóln. Ot' onJo(t:!tHJflljk",tegenwind u-n spijt, geven wc niet
I'P en blijven naar u I'Je kernen. Vanaf dhjaar lal de 24-ur~nl\l(lp de 24-un.'nloup niet meer l.ijn zonder de aanwczjghefd van hel glin-
sterende en gl'ilendl' vcru-promoneream. Dal team. dat riaast de blonde hoofdredakteur en dt' kortgerokte redaktiesekreraresse bestaar uil
een resem heel ruige en heel sexy Jambenjes-in-spe. zal uw dtcpst vcrbotgen nachunerrtes lot werkelijkheid brengen.

In ruil \'1H,r een sympathieke ~Iiml.l("h van uwentwege, kU1l1u bij dl' Velo-sland terecht als u hel wollen jasje en hel rqo!enhot'dje
van uw vorkshlre rerrler in her fenlJo(l'drllis verloren bent. Stel dat u in dl" j"~cnde maS5.1de goe(k richling verloren bent, bij ons kan u
dil- komen uphalen Beschouw dl' mogelijkheid dat u zél! ~l'WcJlI wordt voor het een uf het ander, wij weten u wel te vinden. Mei
andere woorden. er hanKt opnieuw een wasdraad met Veto-zoekertjes up dl' za-uren.

Maar dl' maalschappij is natuurlijk verder geevolueetd dan een paar knijpers, en nmdal Veto met de lijd mee gaat. kunt u op één
van onze trucmet-computers rechmrt'eks uw zoekertje voor de VelU van volgende week inlikken. Bij een rood en sterk alkoholisch
drankje kan ti Iegelijk alle informatie verkrijgen over de tenomenale veto-wedstrijd. die \lOOT de gelegenheid ook openstaar voor Ietu's.
cartoons. columns en anikets over de 24-urenlonp.

Fr i~ nog meer gedur~nde d", drukste en meest spannende ure-n zal V"'lu in onvolprezen jan-waurerssujt Hvc flitsen en interviews
rund uw \ln'n spuit",n_ Dan kunnen d", DJ's ook eens gaan pissen,

(hd)

o ,sta Jaargang 22 tlr, _s: dd, 16 oktober 1995

Or 24-uwl wordtn op dinsdag 17 oktober om 19
uwr in gtJnS geKhuten duor rrkrtJr Oustrrlinck_
Etn t""aalla~f IJ hrt lIan proftsSOrpauwr/s,
thkatJn van dr FtJkultrit LîchtJmr/lïke Oplridins
en KinffÎtrrapit om dr laarst' 10pI'TSuit hun
lijden ~ tJrTwum. Mrf«11 ha trkm "'" dr
lidttnl tr dawn, dr fakkels tJan tr s~km en
miWtJal ren ltJatstr rondje af ~ IfJ901 tip dr
runtn van Vangr/iJ' 'Charlcts of Fîre',

•

radio's,
Ook zij brengen een mengeling van

allerlei muziekgenres gaande van hip hop
over acid jazz tol Junk. De Stulfed Babies
Heren zich voor hun tweede cd 'SCK1SI",r
tgniuon' vooral Inspireren door sctcnce
Hcrlon (de gttarist laat zich nu trouwens
opbeamen als Caplain Kurt). Ruimtepakjes.
een hippe lichlShow, en videuprnjekties van
onder andere Dr. Who en Allenfims, maar
(MJkvan obskure Japanse g-ülms zijn de
bjjhorende Ingrediáruen die hun optredens
krulden. Scicnce ücuon als passie, duS.

Dogma
Op de waag van een lokale krant ol ze

Mark "celers kennen. de man di", beweert
dal de maanlanding bedrog is, aruwoordr
Captain Kurt -tk ken hem, ik Ix'n hem op
dl' GentSt" h'l'~tl'n Iq;t'ngeknm~n. Duidelijk
iemand met een of andere frustratie. Kijk.
een bewijs dal ze er wel zijn geland kan ik
je niel geven, intcresse",n me onk niet. Ik
Io\d(lof daar ~CWIM," in. voor mij is de
maanlanding een ringrna" Misschien kan
Peeters hem dinsdagavond toch nug over-
tutgen.

Peter Van Rompaey

Kultllurraad tet ren drln«-hall op poten op dr
24,urrnloop DI> bra/~ rn blJps komen je /tgrmUft
l'anllif htt omfi/eallf tJ(hter de pis/e_ Phonkry,
pho"key_
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Tien jaar Masschelein

ben een absoluut tegenstander van de liberale
visie dat de overheid overal zijn poten vanaf moet
houden"
"

Hrt aft~lh" vtm DiII,.mans- als rrk'tor van
Ik universiteit "'tdumU m,.tttn ook het
afschdd v.m un aantal vu1rouwdt bde;-
dsm""Stn. Proft~o" Raf !tfaJsrl,tlti" is ii"
van 'rtIJ, Gt,lur,."dt titn jaar was hij
voomrrtr Stud,.n,,.PI,,atlgtltgtrrht{ûn. tn
dit funktie hid!/ ItIÏ ~içh btûg mrt zowat
allts wal stud. -ten aa"I~'angt. van J.OCÏalt
voorzieningen lot tksQmtnrtgltmnlftn. lH
studen' Ma$$Chtfti" was 'iµkns dl' jo"n
testig aklief in Sodai,. Raad (SoUl). htl
org4IJn dat aan onlt uni"trsittit nog sruds
vtru,,'woorthlijk is voor ttn dtgtlijlu
slud,.ntr:nW'rttgtmtloordigin9 lil :UJdalt
aangelegenheden. Hij schopte Ird '~n zt/fs
tot voorzitter van 50,a. Kon na zijn
tumtrtdtn in lrtt akademisch,. korpl' 'rad
tk jongt MtUP:htlei" UK lot de Raad voor
S'udenrtnvooni,.ni"gtn. Ot mlln hult dus
dtnig jaer ervaring in de sod41e Stklor; als
student en als al«ukmisch
vtrantwocrddijke. VetQhad ten gtspnk
nftf hem.

Arbeider
Veto: Na de dood VQIT IN SomtT huft de
nieuwr rektor. Roga Dilltmal1S. u gtvraagd all
voorntier Iludenitnaange/egtnhedrn. Had u dal
\'tfWtltht."J
Raf Masschelein: -vocr mij was dal een
kornplete verrassing. Ik was het jaar voor-
dien. in 1984. verkozen als
depenernemsvoorzjuer van de School voor
Maatschappdljke Gezondheldzorg en dat
was een opdracht voor drie jaar. Ik was net
ingewerkt in die materie en mijn hoofd
stond zeker niet op andere Iunkrles. Ik was
ook nooit aktief betrokken bij het normale
lobbywerk dat daarmee gepaard gaat.
Dlllernans heeft mij gewoon opgebeld en ik
had een halve dag bedenkrijd .•
Velo: VoorDWtm,ms was u toen niet htlemaal
etrl onMkendt?
Masschelein: .Ik kende Di!lemans vanuit
mijn studententijd. Als student was ik
nogal aktief in de sociale sektor, Toen heb
ik nog een studiedag georganiseerd ever
sociale zekerheid en ziekteverzekering voor
studenten. Dillemans was toen vccruuer
van die studiedag. Ook de arbeldersprob-
lematlek heeft mij altijd al geïnteresseerd.
Ik had veel kontakt met vakbonden. wat
zeer ongewoon was voor die tijd. Ik was
ook toen reeds aktief in hel Hoger Instituut
voor Arbeid (Hiva). Mijn verleden was dus
beladen op dal ogenblik. Ik had een
strafregister in sociale zaken .•

«Hoekunnen wij het
universitair onderwijs op een
zodanige manier aanpassen
dat de eigenheid van dat
onderwijs behouden blijft en
tegelijkertijd alle studenten
dezelfde kansen krijgen?»

Veto: In uw I/udmlrntijd bent u ak/itf gtwttst
IÛl voornuer van soäatr raad. U pleitte toen
voorun studitloon?
Masschelein: .0. dar was één van onze
slogans. Vooral in hel kader van VVS-
Leuven. toen d...motor van de
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studentenkoepel vvs. werd hel studieloon
als dé oplossing naaf voor geschoven. Dat
begrip studieloon kaderde in een dubbele
beweging, Ten eerste was er de vraag naar
een behoorlijk financiering van de studies,
maar ook naar onal"hankelijkheid con
verzelfstandiging van de student. Als u mij
loch een elikei wil opplakken. zegt u dan
maar dal ik een syndlkahsrlsche studenten-
leider geweest ben. Wij waren konsekwent.
Wij wisren ook dat als men zei 'studlelccn'
dat daar studieplicht tegenover stond. Men
geef een loon voor een prestatie. Er moest
dus een oplossing bedacht worden voor
diegene dit verzuimde zijn prestatie' te
teveren.»

Anna
Veto: Had u daar als fludtnl un oplossing
vcor?
Massc:helein: •Wij vonden zoiets logisch.
Tegenover studenten rechten stonden
studentenplichten. Men ZOuzich dus
kunnen indenken dat men het recht heeft
te mislukken. Maar er moet in elk geval
een link zijn tussen de beloning en de
presrane. 'Anders ben je nier geloofwaardig.

urlijk welkom. en hard nodig .•
.Het probleem dat in het begin van de

jaren zestig en zeventig aan de orde was.
was de verdeling van het budget lussen
Vlamingen en Franstaligen. Een ander
probleem was dal er geen orgarusatcrtsch
korfsepI was waarin die voorzieningen
werden uitgewerkt. Daar is toen binnen
sera hard aan gewerkt. Dal was een peri-
ode van ekspansie en groei. vooral van hel
merertëte patrimonium waarover men kon
beschikken en ook een stevige organisarle
van de dienstve-rlening .•

#Natuurlijk mag je je
vragende positie ten opzichte
van de overheid niet
~opgeven"-----

-tn 1986 was hel onze zorg hoe we
die besparing van één derde van de mldde-

voorzieningen voor studenten nodig zijn.
Daarna pas kwam de zorg voor het
financieringsilspekt. En niet omgekeerd
dus .•
Veto: IN lIudmlmvtr1t~WfHmiiging is htt
daar sttt~ met tms g~tSI. maar fk vraag
blijft vanwaar dan het geld miNI kDmm?
Masschefeln: _Je kunt van de verender-
stellin, uitgaan dat er ren behoefte bestaat
en dat d~overheid in die behoefte moet
veeraten. En-als ze dat niet doet dan zet je
haar onder dr~~ Dat is de normale gang
van zaken. Het is de plidn van de overheid
?m Iets te doen .•

_Als je beleidsverantwoordelljkheid
draagt. ben je voor een stuk verplicht een
andere strategie te volgen. Je kan dan niet
de armen kruisen en op Straat gaan beto-
gen of iets bezetten lot de overheid doel
wat je vraagt. Op een bepaald moment
slaan de studenten immers aan de deur en
hebben ze behoeften die moeten ingevuld
worden. Natuurlijk mag je daarbij je
vragende positie ten opzichte van de over-
heid niet opgeven. Als die immers ziet dat
je schtnerend bezig bent met minder
middelen rond te komen, ui ze nie.t
geneigd zijn je de volgende ken meer te
geven.e

-Or o\"tThtid miNt nitt ui! al/es uitvQtrrn·

Dat is een beetje waarom het Nederlandse
systeem aangepast wordt. Aan elke jongere
een bedrag Ier beschikking stellen. zonder
voldoende omschreven voorwaarden, leidt
vroeg of laat tOt problemen .•

.Er zijn in de hele diskussie over de
problematiek van studiekosten verschil-
lende dimensies. Men spre-ekt over het
statuut van de srudem als zelfstandig
persoon die een door de maatschappij
gewaardeerde prestatie levert. Later heeh
men hel vooral gehad over studiefinancier-
ing. Daarin onderscheiden zich twee
dimensies: de levenskost en de siudlekost.
Een studie van het Hiva van 1986 heeft
gepoogd om die uit elkaar te halen. Wat is
de zuivere levenskost en wat is de
toegevoegde kost veroorzaakt door het
sludrren?·
Veto: Als voorziner van Socialt Raad (Sora)
hebt u mee aan dt basis gtstaan van de sltr/a
uitbouw van dt socialt Stktor. In die pm'ode
fling dal vul vtouer. U bmr voorzitter
Sludtlllenaal1gtltflmhtdell gtwOrdel1 op htt
momtnt dat de afbouw van dit SMaie setaor
bfgonnm is. Was dat een uleursullÎng"J
Mas$chelein: .Dat was inde-rdaad een
teleurstelling. maar voor een stuk ook een
uitdaging. Ik zou niet zeggen d...t alles
vanzelf ging in.de jaren zestig. De sociale
voorzieningen aan onze Leuvense univer-
siteit besionden al langer. maar in 1960
kwam er wel plots een hele smak geld bij
via de overheid. in het kader van de wet
op de sccralc bcroclagtng. Dal was natu-

len gingen opvangen. Wij wilden niet dat
datgene wat aan sociale voorzieningen
uitgebouwd was. ilfhankelijk zou worden
van de middelen die binnenstroomden. Wij
weigeren nog steeds om ons door de over-
heid iets te laten voorschrijven. Als de
overheid ons geen middelen ter
beschikking Stelt of als die onvoldoende
zijn. dan zoeken wij wel andere midde-
len .•

Positie
.Na de fameuze Sint-Anna besparingen

heeft de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen twee zaken gedaan. Ten eerste zijn wij
gaan aankloppen bij de universitaire over-
heid. De akademtsche overheid heeft toen
de door de studenten nooit geaksepteerde
oplossing doorgevoerd om de
me-eropbrengst uit inschrijvingsgelden ter
beschikking te stellen van de sociale sektor.
Dat was een noodoplossing. Toch was dat
vanuit sociaal oogpunt niet zo
verwerpelijk. Er was immers een sociale
korrektie op die maatregel. Iedereen
betaalde in funktie van zijn bijdrage in hel
collegegeld .•

«ren tweede hebben wij een besparing
doorgevoerd. Wat niet altijd een slechte
zaak was. want besparing kan ook rational-
isatie betekenen. Voor ons was er vooral de
opdracht om niets prijs te geven van ons
konsept en eerst te kijken welke sociale

(1(1/0 KnSlof Brar/altire)

-tn het verleden is men Ie ver gegilan
in hel zich afhankelijk stellen van de over-
heid als verstrekker van alle soorten van
voorzieningen. Ik ben absoluut
regenstander van de liberale visie dat de
overheid overal zijn poten moel vanaf
houden. Ze moet zich met al die
voorzieningen bezighouden. MailT wel op
zo'n manier dal het efficiënt is. De over-
heid moet niet zelf alles uitvoeren. Ik heb
er geen enkele moeite mee dat de overheid
ruimte schept voor een aantal voorzienin-
gen en daarvoor middelen ter beschikking
stelt. De organisatie van die voorzieningen
kan echter overgelaten worden aan dege-
nen voor wie de financiële middelen
bestemd zijn. Ik heb er echter wel moeite
mee als, zoals in Nederland nu. de over-
heid de neiging heen om zich volledig
terug te trekken en te zeggen 'dor maar
op. laat de markt spelen en volg de
kommersiële aanpak .•

Markt
Veto: Ondervindt dt sociale sektor op di/
moment nog een weerslag van de
Jnsponngsrondt m de )arm lachtIg?
Masschelein: .Wat belangrijk is, is dal wij
niets ingeboet hebben aan kwaliteit inzake
drcnstvertenmg. Dal hebben we, ondanks
enkele rationalisaties. toch kunnen blijven
garanderen. En die rationalisaties zijn op
zich niet slecht. Eén V,]fl de bedreigingen
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voor de sociale sektor is immers dal zt
krearlvitèit verliezen wanneer u
vastroesten in een kerntenabele snuaüe.
Sociale organisaties hebben hel in bepaalde
pertedes werkelijk nagelaten om kreatief
zijn, Ze stonden enkel aan de kraan. Maar
de gevolgen van Sint·Anna zijn in grote
mate weggewerkt. Waar ik rutl met wil
zeggen dat de regering opnieuw moel
beginnen nel bespartngsmaarregelen .•

Klassiek
Veto: In 1986 wera htf rdroraa' bart doordt
studtnttn. Waarschijnlijk ttn Utr motill)"Ju
zaak voor u als vrrttgtnwoordigtr van dt
okadtmischt overheid. Als studtnt dttd u
immtrs ulf ijvtn"g mtt aan hel bn:tlltn van
gebouv.'tn.
Masschelein: eln die zin was hel heel slim
van Dillemans om mij aan te stellen. Hij
heeft van een 5 -cper een boswachter
gemaakt. Maar ik heb met dat soon ekues
geen enkel probleem. Dal meet kunnen. Ik
heb aan die bezenlng in '86 zeer leuke
herinneringen overgehouden. Ik had
bijvoorbeeld op één van de voorgaande

vergaderingen van de Raad voor
Srudcmcnvocrzieningen de studenten
gepest door te zeggen dat zij niets meer
konden, dat het stappetlogen waren, dal
het OII·t meer was zoals vroeger- Een
maand later zaten ze op het rektoraat.»

eAktics moeten wel relevant zijn. Dat
was in de jaren zesti~ al l'en probleem. Op
een bepaald ogenblik hadden WI.' een tradi-
tie die erin bestond dJI men slogans en
pamfletren maakte met -n ben regen ...• en
die dan konden ingevuld worden. Ik
observeer dat wel met svmpathie. maar
objektlel gezien i~ dal fout. Als een aktie
gevoerd wordt ornwü!c van de aktie dan i~
dat verkeerd. [Jal !ll'lui~t van 11' weinig
verbeeldingskracht. Een aktie moet je
voeren omdat je welbepaalde dOt'lstellin·
geil hebt. Het criterium om Ie beoordelen
of een aktie geslaagd is, is het resultaat van
die aktie .... Zei de oude:' wijze man .•
Veto: Ern vall dl kritirkrn (OPdt swdtnttnbt·
y'1(!fill,'1is dal ze studs in haha/mg valt bij JUl
btar!}Umt1lltftll van haar standpJI"un (11

IlklltJ. Maar ",)(lr ren sluk mot/ U wel. De prob-
It""m blijven rmmtf! dntlfdt Hul dt dishssrt
rond /otlatm!Jsbtltid is door ern klwsr-tk voor-
bttld van
Masschelein~ «De meeste maatschappe
lijkt' problemen bestaan reeds veellanger
dan wij ons kunnen herinneren. Op een
bepaald moment moest ik een arukel schrt-
jven over het staagpercentage bij stucen-
ren. Ik $tOOIlI' reen op een rappon van

Frans Van Nieuwenhove. toenmalig lid van
het universitair studleburo, nu direkteur
van het rektoraat. De analyse van het
probleem en de voorgestelde oplossingen
anno 1965 waren precies dezelfde als nu.
Hel is niet omdat een bepaald probleem
steeds terugkeert dat men er geen aktie
meer rond moel voeren. Men moel wel
altijd inspanningen doen om de
problematiek in haar eigen tijdskader terug
re ontdekken en niet a priori te blijven
vasthouden aan oude standpunten. Het
debat over numerus clausus is inderdaad
een mooi voorbeeld, Men moel altijd
bereid zijn. zeker in de universitaire
kontekst, om daarrond de diskussie aan te
gaan, Zelfs zonder dat men er op voorhand
zeker van is op het einde nog dezelfde
standpunten te verdedigen. Ik ben vroeger
ahijd een zeer notoir legenstander geweest
van numerus clausus. We hebben daarover
in het begin van de jaren zeventig aan de
fakulteit Geneeskunde heroïsche debatten
gevoerd. Ik ben bereid om daarover te
blijven praten en voor mij zijn bepaalde
oplossingen bespreekbaar. AJs men zich nu
cnverken uitspreekt tegen numerus
etausus wil ik wel eens weten wat de

oplossing is voor al die studenten die als
ans alstuderen en in zeer moeilijke
omstandigheden op de arbeidsmarkt
terechtkomen. Dat is een uitdaging voor de
universiteit en de studentenbeweging. Het
is fout te zeggen 'we zijn tegen numerus
dilusus omdat we er altijd tegen geweest
zijn'. Ik vind het heel helatigrijk dat de
universiteit in de eerste plaats zorgt VOOf

een goede opleiding. Maar de universiteit
moet ook oog hebhen voor wal er met de
mensen gebeurt na hun opleiding .•

Zuigkracht
Vno: Als I< dt nvdentenstandpumen btklJkl in
dt Raad vopr Sludtntrnvoorzirningrn, kan u
dot! zomaar suf/tn dlll dit nitl !Jtn-oluttTd v)n?
Masschelein: «Uiteraard is e r wel een
evolutie. Maar de studentenfraktics
herhalen zichzelf omdat de hasisproblemen
in grote mali." dezelfde blijven. Dé revolutie
heelt zich voergedaan in de jaren zestig:
het openzenen VJn de poorten naar het
universitair onderwijs voor grote lagen van
de bevolking. de zogenaamde oernekreus-
ertng. Dat heeft op Zijn beurt hel probleem
teweeggebracht van de grote aantallen
studenten. En voor dat probleem zijn nog
te weinig oplossingen bedacht. Ook ik heb
daar te weinig voor gedaan. Hoe kunnen
wij het umversnarr onderwijs op een
zodanige manier aanpassen dat de eigen-

held van dat onderwijs behouden blijft en
tegelijktnijd alle studenten dezelfde
kansen krijgen?

"Ik ben vroeger altijd een
notoir tegenstander geweest
van numerus clausus"

«De toegangsproblematiek - te weten
dal iedere jongere die over de juiste
kapaciteiten beschikt het onderwijs van
zijn keuze moet kunnen volgen - is een
oude problematiek die Zich nu nog steeds,
maar op een andere manier, voordoet.

We blijven te veel doorbomen over
oude begrippen zoals de tegenstelling
arbeldersklasse-hcgere klasse. Ook bijvoor-
beeld het criterium van beursgerechtigd
zijn is een vals en zwak criterium, Het is
onvolledig en aan Interne erosie cnderhe-
vig. Steeds meer mensen vallen immers uit
de boot. De aandacht zou zich meer

was \loor de afdding .•
Veto: U htbt htl uvn- dt Illrkt Vliskracht van
dt haUm. Oostulinck huft IlW taak nu
ontdubbtld. U huft ~t opvolgu'S. Dirk Van
Gtrvrn voor htt sludmlrnbdtid en Eddy Van
Awnnat/ voor ondtrwrj"s.
Masschddn: _We waren dat reeds lang
van plan. Ht'1 idee was onderwijs een eigen
funktie te geven naast die van onderzoek.
Er bestaat nvalueir tussen enderwiis en
onderzoek en er werd meer aandacht
gevraagd voor onderwijs. Ik hield mij
zowel bezig met onderwijskwaliteit als met
sociale voorzieningen. Maar ik heb er wel
voor gepleit die zaken op te splitsen om de
rwee kanten van de zaak. het onderwils als
aanbod vanuit de docenten en her onder-
wijs bektken vanuit de student, als klam in
het onderwijsgebeuren. aan bod te laten
komen, Als je dat niet doet, Is hel zeer
moeilijk de twee in~alshoeken
onvermengd naar v~r te laten kcmen.s

Erosie
Veto: In uw amblspmodt rij." l'r ook rtB~I.
matig pToblmrtn !J~USI mtt U" aantal vrijt
vrTem"ginBtn zOQ/sIN Roze Drmrpel?
Masschelein: e lk heb hen nooit iets
verboden. ze hebben steeds de lokalen
gekregen die zt' vroegen. De enige voor-
waarde was dat ze niet op een aggressieve
manier optraden. De kern van het prob-
leem is de tolerantie van de universiteit.
En Ik heb het dan niet enkel over de Roze
Drempel. Hoe staat de universtten ten
opzichte van ekstreme groepen? De basis-
stelling is dat een universiteit epen moet
zijn. Aan een unrversuen moet een debat
kunnen plaatsvinden met de meest diverse
stromingen in de samenleving. Ik heb dus
zaken toegelaten van NSV maar evengoed
van MLD. Ik heb beiden aan bod gelaten
onder de voorwaarde dat de organisatie
van aktiviteiten er niet op gericht is rel Ie
scheppen. Ik ben dus voor een breed, maar
liefst tegensprekelijk debat.»

Töleraruie is echter geen spel.
Ongelimiteerde permissiviteit is nonsens.
Niet meer durven optreden is een vorm
van maatschappelijke lafheid. Dat is dl'
beste manier om een samenleving te laten
afzakken naar ten totalitair bewind.
Samenleven is vrijheid nemen in verhoud-
ing tOt de anderen. Zo Is bijvoorbeeld het
nacht lawaai op straat een vorm van
brulaal egoïsme. Er moelen dus wel gren-
zen gesteld worden, Een volwassen
maatschappij en een vetwassen universiteit
kan je herkennen aan het leil dat z~ haar
veraruwoordebjkheid neemt. maar daarbij
altijd diskussie toelaat en duidelijk maakt

(foro Kris/of BTQ('ktltirt) waarom bepaalde beslissingen genOl1\en

moeten toespitsen op die groepen. Hel gaat
vaak om mensen die zowel sociaal,
kultureel en financieel benadeeld zijn.
Migrantenkinderen zijn een goed voor-
beeld .•
Veto: Huft u er SPIJlvan dat uw mIllIdaai
ofgtloptn IS?
Masschelein: «Ik hen altijd voorstander
geweest van beleidsopdrachten met een
beperkte duur. Daama step je ermee en de
volgende dag doe je ie-ts anders. De univer-
siteit lJI nog last met mij krijgen, hoor, Ik
zal nlet stil aiuen. Maar eigenlijk moet je
kunnen stoppen. Elke funktie is eindig Dat
is €én van de stevigste oemokreusche
principes dil' er zijn en die moet men aan
de universltef zeker respekteren, ..
Veto: T(Nkomslplo"ntn?
Masseheleln: «werken. Ik had een hele
reeks varr aktiviteit en op wetenschappelijk
en maarschappelijk vlak. Maar die hebben
op een laag pitje gestaan. U: ben steeds
aktief geweest op sociaal gebied en zal dat
ook blijven. Onze afdeling arbejdsgenees-
kunde houdt zich zowel bezig met onder-
wijs en onderzoek als maatschappehjke
dienstverlening. Maar de efdeting heelt wel
enigszins geleden onder mijn aktiviteit. Ik
ben als vooratnee RvS gestart met de
bedoeling twee dagen per week op de
Halten te werken. Maar de druk vanuit de
Halten was, vooral op het vlak van
vergaderingen, ze groot dat ik de laatste
jaren slechts één dag op vijf beschikbaar
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Uitdaging
Veto: Em paar joaTgtltd~lI wrrdm olft Vt10'S

in beslag !Jtnomm omwilft vlln een ludirk
Sll<kjt (}VtrM(Ndn Thrreta.
Masschelein: -Ik vond dat een normale
reaktie van de rektor. Ik bedoel maar dal
dat stukje een stommiteit was, En ik kan
de bal ook terugspelen. Is daar wen binnen
Veto een voldoende demckrauschc
diskussie over geweest? Wat was de
bedoeling van die zaak? Het was een
domme platte provokatte die alles zegt over
degene die zoters schrijft en niets over
degene waarover geschreven wordt. HCI
gaat in de journalistiek niet over personen
maar over de tdeeên. Als blad moet rnen
een roeping hebben, maar men moet altijd
verschûlende tegensprekelijke meningen
aan bod laten komen .•

Annemle Deck"
Wim De Rop
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Vrouwen aan de universiteit
De µrobkm.lliek van ongelijke kansen van vrouwen In de abdemische wereld wordt
door velen als een luxerrobleem beschouwd. "wie zich baig houdt met de posüieverbe-
tering viln vrouwen aan de umversnen Ieepr het gco:vaarMidI! te worden van net
oplossen, an oki men bestaande problemen en daarmee achter de reuen Jan te hollen.",
klinkt hrt 't 'Is Alm" Mater vrouwvriendelijlc'. een Nederlandse studie over de sltuaóe
van vrouw. n ••'T de unid. Toch. durfde het esstsrerend pcrseeeer het aan om de
t~J'lruk 0" de opening van hel .1lcademlscb Jaar volledig aan die problematkk te
l'IIijckn.

Die opmerkelijke speech dient als k:id:raad doorheen dil dosster. Eén ulIkd pl~lSt
het verbalende sljkrmateriaal dal in de toespraak werd gebruikt In een bredere kontekst
(p 8-9)_ vervolgens wordt dieper ingegaan op de cenrrale tematiek van he:! betoog-
verlies een menselIjk köpltaal door rolkontlikten (p 10) Ook Is er undacht veer recente
omwikkelingen in het cmansipatiedisCQurs: het powerfeminlsme (p 10) en de mlte van
het 'nieuwe Rcdn' Cp [0-11) worden kritisch toegellcht. Ten slone wordt aandacht
besteed aan de reecrue totcmauonate vrouwenxonrerenue in Pej(jnSDUf aanleiding van
een debat daarover vcrtge week in Leuven,

(bel
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ondervertegenwoordigd
Volg~ndjaar Ull h~1pr~dts vijftnzewntig
jaar gtltdtn z'ïn dot M «rslt t'rOuwen zÎl:h
allnmddd~n als SIUM"lt" all/'l dt univer-
siteit. Toch is htl pas vanaf dt jaren ZUlig
dot er ft/'l vlot/t doorstroming kwam van
lITOflwe"neer d~ Ilni,~rsiuj,.Mallr; nt' als
;/'1 htJ buitenland, huf' di, zich in 8dgii
niet vertaatd naar gtlijkL kansen \oor
lITQllWtnop de universitaire arbtidsmarkr.

Uit het jaarversla~ 1994·199~ van de KU
Leuven blijkt dat er bijna evenveel vrouwe-
lijke als mannelijke studenten Ingeschreven
zijn. vrouwelljke generauesrudenren
blijken zeus ~2.8 % van hel totaal aanlal
studenten uit te maken. 5ijfers van de
dienst akademisch personeel tonen echter
duidelijk aan dal hoe hnlo:erde funktie aan
de universiteit. hoe minder vrouwen er
vertegenwoordigd zijn (zie: statiSliek)_

Aan onze Alma Maler zijn sleerus 8.8
% van het zelfstandig akademtsch perse-
neel vrouwen. Vergrlijken we dit met de
andere Vlaamse untversnenen. dan zit dt'
KU Leuven drie procent onder het gemld-
detde van 11.5 %. Hel best skoon het trm-
burgs universitair centrum mei 23,61 "".
Anders Is het ge'5u:ld mei de vrouwelijke:
venegenwoordlglng binnen het assisterend
akademisch personeel. Leuven skoon hter
met 42.$4 % hoger dan het gemiddelde.
Over het algemeen ligt de parrlcipatte van
vrouwen in deze sektor van het akademts-
che wereldje dus hoger.

Procent
Het onderzoek van van Haegenduren

en vanherck (1992) nuopt echter hll
vooralchtlghefd. De studte 'Vrouwen aan
Vlaamse universiteit' werpt een schrtlHcht
op de dO()fStmmin~ van vrouwen naar de
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hogere echelons van het akademische
wereld en de auteurs komen lOt een aantal
opmerkelijke konklusles.

Leeftijd
De deelname aan het akademisch le-

ven van vrouwen beneden de derrlg blijkt
bijzender hoog te zijn. Terwijl slechts 2~.8
% van alk mannen werkzaam aan de unl-
verslteit jonger is dan derüg jaar. maken
vrouwen in dezelfde lcefrljdskategurte 49.2
% uh van de nuale vrouwelijke bezenlng.
Anderzijds blijkl 2~ % van het aantal aan-
gestelde mannen ouder dan vijftig jaar te
l.ijn. terwijl slechts 6 % van de vrouwen
behoon tot dezelfde [eehijdskalegorie. De
doorstroming blijkt dus niel epumaal. Een
aanral lakturen worden als derermlnerend
beschouwd VlKJrde achler!(estelde pusltle
van vrouwen in de akademlsche wereld.

In de eerste plaats is er de lagere kwali-
Hkarlegraad van vrouwen. Zij kunnen
minder 'meetbare' kwalilikaties voerleggen
waardoor hun prornutlekansen aanzienlijk
slinken. Opvallend meer mannen (~5%)
dan vrouwen (30 %j zijn bijvoorbeeld in
het bezit van een doktoraar. Uit een onder-
zoek van Prims (J 989) blijkt namelijk dat
meer vrouwen dan mannen de waarde van
een doktoraar in twijfel trekken. en dat zij
doktoreren ook als psychisch belastender
ervaren dan hun mannelijke kotlega's.

Dil kan echter beter geduid worden als
men er rekening mee houdt dat vrouwen.
meer dan mannen. in kuneu-rmijnprcjck-
ten werkzaam zijn. Hterdoor krijKt!n zij
minder tijd om aan een dokwr.aal te
werken. Hel risiko van afhaken is bij hen
dus groter. Vrouwen leveren bovendien
minder publlkaues af dan hun mannelijke
kollega's. en nemen minder deel aan
kongresssen.

Zelfstandt Academisch Personeel Assisterend Academisch Personeel
Man M% Vrouw V% Man M% Vrouw V

K_U.leuven 847.60 91.18 82.00 8.82 4().t.80 57.46 299.70 42.54
R.U.G_ 531.33 89.06 65.25 10.94 245.30 62.95 144.35 37.05
V.U.B. 281.33 82.30 60,49 17.70 151 15 63.51 86.85 36.49
U_I.A. 135.71 93.73 9.08 6.27 39.30 56.26 30.55 43.74
RUCA 95.55 88.06 12.95 11.94 19.00 58.46 13.50 41,54
U.F.s.l.A. 123.08 88.72 15.65 11.28 51.15 59.03 35.50 40.97
r.u.c. 75.50 76.39 23.33 23.61 31.90 52.38 29.00 47.62
K.U.8ru~el 27.68 79.36 7.20 20.64 7.90 50.97 7.60 49.03
Totaal 2117 88.47 275.95 11.53 950.50 59.50 647.05 40.50

Bron: vtn /995

In tegenstelling tot wat meestal , ,.
gedacht wordt konden de onderzoekers de-
ge1inslast van vrouwen niet duiden als cel;
signifikante faktor in de lcopbaanonrwlk-
keling bIJ vrouwen. ProcentueelIs wel een
kleiner aantal aan de universiteit werkende
vrouwen gehuwd dan mannen. Nochtans
leven dit hen geen loopbaanvoordee!up
ten aanzien van hun gehuwde vrouwelijke
kollege's. Hel hebben van kinderen bleek
evenmin signifikant. rcch blijkt dat veel
van de ondervraagde vrouwen de geztnslasr
ervaren als een remmende faktor voor de
uitbouw van hun carrière.

Hulp
Ook een aanraltaktoren binnen de

universiteit kunnen remmend werken op
de uitbouw van de loopbaan van v rouwen.
Belangrijk in de carrière is de eerste funktie
die men uitoefent aan de universiteit. de
tansertng als ht't ware. Mannen en vrou-
wen vinden In gelijke male de weg naar
hel akademische wereld. Hoewel er gl(Jbaal
gezien ongeveer evenveel mannen als
vrouwen aangesteld worden als lid van het
wescnschappelfjk personeel (dit zijn assts-
lemen. navorsers en wetenschappelijk
medewerkers] valt op dat meer vrouwen
(27.9 %) dan mannen (20,4 %) aangesteld
wordt als wetenschappelijk medewerker.
Dit feit is bc:tangrijk omdat die funktie van
weinig werkzekerheid biedt omwille van de
korte termljn projekten.

Een tweede elementaire stap in de
uitbouw van de carrière is de vaste benoe-
ming. Ongeveer de helft van de mannen Is
vast benoemd tegenover slechts 26,6 % van
de vrouwen. Een verdere analyse van deze
sljfers vind Je In de stausueken elders op de
pagina. Hieruit blijkt dat vrouwen een
duidelijke achterstand hebben. die zij pas
inhalen na vljftten 101twintig dienstjaren.
BIJ hun zeekroem naar de mogelijke oorza-
ken hiervan besljfcrden de auteurs dat
meer mannen dan vrouwen benoemd
wordc:n als gewoon docent (71 % mannen
tegenover SJ % vrouwen) Ongeveer 29 %
van de vrouwen wordt benoemd als
buitengewoon docent. bij de mannen Is dil
sleerus 10 %. Mannen worden dus meer
dan vrouwen vast benoemd en bovendien
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Nut en resultaten van de Internationale Vrouwenkonferentie

Niet
~ InkrfUltW-u Yrou~"khtffnvrti~
Neek "j~,vul m.e'er te tijn 40" «11

OritgOOt:ht ;'19- !Jo, war un van ik bdong-
rijksk Iwlllduria va" kt' p""dgrsJ1"k VjJlI

dirudiJgavo,.d in het Oratorlinhof, waarin
voorm MarUJn_ Vtrgtylt' wm dt NCOS-
VTOII~"dknSt het woord \OtT,:k. Anrrlt Vall
.ubrotdt. VLzDm.s minister _ Gdijlukan-
u"bdtid, hiL14zich WQ' up eh vlaku.

De vx-weretdkonrerenue voor de vrouw te
Peking was de vlerde In dl' reeks. De eerste
ging door In Mexico In 1975. Daarna volg-
den de xonrer. mie van Kopenhagen in
1980 en van NaIrobi In 1985. Hettema
vrouw kwam echter ook In andere wereld-
konferemtes aan bod, zoals die over milieu
~Rio.1992), mensenrechten (Wenen, 1993).
bevolking en ontwikkellng (Kaïro. 1994) en
sociale zaken (Kopenhagen, 1995).
Ik centrale tema's van de vrouwenkonter-
enue waren gelijkheid, ontwikkeling en
vrede. In het werkdokument van de VN
werd een algemeen aktiekader vastgelegd.
Het kader vermeldt een aantal voor vrou-
wen kritieke snueues zoals de feminisering
van de armoede, de ongelijke toegang 101
het onderwijs en opleiding. de ongelijke
toegang lot de gezondheidzorg. aUe vormen
van geweld tegen vrouwen of meisjes,
gewapende konfhkren, de ongelijke toegang
tot de.'arbeidsmarkt en de ongelijke
deelname aan de besluitvorming.

China Is nu niet echt het eerste land
dat je te binnen schiet als je denkt aan een

In funkties die meer 'eennen- hebben.
In een rondvraag bij de vrouwelijke

academld wordt tenslotte ook het 'vrouw-
ziJn' ervaren als een rem Of! een geslaagde
loopbaan. Ook de onderzoekers wijzen er
op dal vrouwelijke personeelsleden soms
~e-~~'l.mj..n_c::er~ wurdc~_in de_.

loopbaanpolItiek. Blijkbaar benaan er dus
nng steeds vooroordelen ten aanzien van
vrouwen. Gelijke kwaUnkatles leveren voor
vrouwen in mindere mate een promotie op
dan voor hun mannelijke kollega's.
Vrouwen worden meer aangeworven in
posities die weinig perspekneven bieden.

Ook schijnt er iets mis te zljn met de
promottekansen van vrouwen op langere
termijn. Eén op twee mannen die aoilneen
vlaamse universiteit werkt. heeft sinds het
begin van zijn carrtëre zijn funktie aan de
universlIdI verbeterd. Dil Is slechts hel
geval voor één op vier vrouwen. In plaats
van een stijgende carrière bekleden de
meeste vrouwen na verloop van lijd zelfs
een slechtere posttie in de akadëmtsche
rangen. ondanks gelijke kwaltflkaries. Als
gevolg hiervan nemen vrouwen ook
mlnder deel aan het beleid van een univer-
sneu. waardoor ze weinig Invloed kunnen
uitoefenen up allerlei belangrijke beleids-
beslissingen.

Saharosa
In hun studie halen Saharosa en

wenereek (1985) ook een aantal laktoren
aan die louter opvoedkundig geduid
kunnen worden. Vrouwen worden meer
dan mannen opgevoed tOl afhankelijkheid
en blijkmar minder klaargestoomd voor het
latere kostwinnerschap. ZIJ blijken in hun
studie keuze bijvoorbeeld gevoeliger voor
eksreme taktoren en zijn bij het uittekenen
van hun loopbaan meer dan mannen
afhankeHjk van positieve stimuli zoals
mentng van ouders, Intellekluele omgeving.
studieresultaten en dergelijke. Verklarend
hiervoor 15volgens de aUleurs de alhanke-
HJke Identiteit weertoe vrouwen opgevoed
worden. Hierdoor hebben 'lIJ minder
zenvenrouwen en meer nood aan ekneme
stimulansen dan hun mannelijke kollega's.

AnncmJe Dedut

voor herhaling?
Internationale Vrouwenkonferentie. Ook de
beide panelleden hadden hier sceptisch
tegenever gestaan, Marianne vergeyle
bekende dat er In de NGO-wereld een heet
aantal slemmen opgingen voor een boycot.
Niet alleen de onderdrukking van de vrouw
In China - en dit dan vooral op
Individueel nivo want maatschappelijk
gezien hebben vrouwen er heel wat gereali-
seerd -, maar ook de kwaliteit van de tekst
dIe als basis zou dienen voor de onderhan-
delingen gaven hun daarvoor sterke argu-
menten. Bovendien werden de NGO's
lenerlIjk geweerd uit Peking, Hun bijeen-
komsten gingen zestig kilomeier bulten de
stad door.

Boycot
De boycot ging uiteindelijk niet door

maar of dit nu een goede zaak is blljlt,
ahans voor Mar1anne Vergeyle, nog maar
de vraag. De emge overwinningen die de
vrouwen volgens haar behaalden, zijn de
erkenning van de reprodukûeve rechten

dële vergadenng deelgenomen had.
Marianne Vergeyle wist de positie van de
VS wat te schetsen: de VS wilde vooral de
kulturele dtversnen van de vrouwelijke
bevolking benadrukt zien en zette zich af
tegen het inzetten van bijkomende midde-
len, maar vond daarin weinig steun .

Kloof
De EU kwam sterker naar voor en wist

bij elk onderwerp haar zegje te doen. Vol-
gens Vergeyle was dit waarschijnHjk vooral
Ie danken aan hel feit dal de EU in feite de
standpunten van vijftien landen vertolkt.
De rol van het Valikaan In de Vrouwenkon-
ferentie bleef blijkbaar ook niet helemaal
onbesproken. Marianne vergevle maakte
gewag van een petitie met als doel het
statuut van het Vatlkaan te beperken tot
een waamemerstannn zoals de NGO's.
Objektieve argumenten zouden aangehaald
kunnen worden om aan te tonen dat het
vaukaen geen lidstaat van de VN Is. Hier-
voor is, volgens haar, namelijk vereist dat

val heeft men meer aan een sterkere tekst.
Ik xco-weretd speelde biJ de konter-

enue een belangrijke rol. Mal1anne
vergevle benadrukte dat hier de belangrijke
kontakten worden gelegd en hier de werke-
lijke soudarttensfeer te proeven is. Het zijn
dergelijke bijeenkomsten dIe een toekomst
bieden aan de vrouwenbeweging. Ze
betreurt dat vooral de politieke kant van
zo'n wereïdkonterenue publidtelt genlet.
Bij sommige lidstaten kon er zelfs een echte
kloof vastgesteld worden lussen de offlciêle
delegatie en de NGO's. Op die manier, zegt
ze. Is het beeld dat men op de offldfle
vergadering krijgt niet realistisch. De plaat-
seliJke vrouwenbeweging staat dan vaak al
veel verder.

m.., 02

men inwoners heeft, een demokratische
regering. en een administratie. Het vankaan
beroept zich echter op haar temronum om
te stenen dal zij wel degelijk hdsraat Is.
Toch blijkt de Helllge Kerk zich wat meer
op de achtergrond gehouden Ie hebben bij
deze Konferentie.

Ondermeer daardoor zou men nu een
veel sterkere tekst hebben, al werd er vaak
voorbehoud gemaakt bij bepaalde paragra-
fen. Toch hadden de panelleden eenvoor-
keur voor een sterkere tekst, met vee] voor-
behoud, dan een zwakkere tekst waar meer
lidstalen volledig akkoord mee zouden gaan.
De tekst die uiteindelijk overeengekomen
wordt, Is In geen geval bindend en wordt
per lidstaat Intern geëvalueerd. In zo'n ge-

Glimlach}
Vanuit verschillende hoeken werd de

kritiek opgevangen'1lalvrouwenprobll'!men
luxeproblemen zoudef zil,n. Hierop kwam
van de panelleden meteen de reaktie dat
verschillende vrouwen hun ~fSChlllende
strijd voeren, Deze zijn allemaal even
belangrijk, of ze nu gaan om de schrijnende
problemen In de Afrikaanse landen of om
een eis als grotere inspraak In het beleid.

Ontgoocheling voen echter de boven-
toon bij de panelleden, Vooral Mal1anne
Vergeyle ziet de herbronnlng van de
vrouwenbeweging eerder komen van de
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aanwezigheid op andere internationale
bijeenkumsten en hel werken op konkrete
probleempunten. Politiek werden er
volgens haar geen bakens verzet: -öe
vrouwenbeweging kent zelfs een acmerun-
gang. - Het lijkt voor haar alsof er voor
dezelfde etsen al twintig jaar gevochten
wordt. De vrouwenbeweging zou vast
zitten In een -herhahng van zlchzelr-. Ze
haalt hierbij landen als Zweden cm Finland
aan die, bijvoorbeeld op het vlak van de
verregenwocrdtgmg van vrouwen In de
politiek. al veel verder staan. Ook hiermee
Stemde de minister glimlachend In, Het
ultieme standpunt van de avond bleek -alle
tema's zijn vrouwemema's- te ziJn.

lnlrld Vandcnborre

ALGEMEEN MAN VROUW

GEEN D. wa o. GEEN D. wn.n. GEEN D. wn o.
<- Sloren 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
6 - 10 jaren 4.2% 33.3% 2.9% 37.0% 4.9% 28.6%
11 -15 jaren 15.8% 80.0% 33.3% 87.5% 0.0% 68.7%
16 ·20 Jaren 40.0% 90.6% 16.7% 91.7% 55.6% 89.3%
> 20 leren 80.8% 95.2% 75.0% 95.5% 90.0% 94.6%--

Bron: Vanhatgtdorm (11 VQnJwd 1991
D '" dDlaorQQt

TMn kon er 1IOf/s(lachtn worden

!het zelf kunnen beslissen hoeveel kinderen
men wil. wanneer men ze wil en met wie)
en hel verhogen van de financtële midde-
len. Dit had men niet kunnen verwezenlij-
ken biJ de konterennes van Kaïro en
Kopenhagen.

Een belangl1jk strulkelpum, dat de
definitieve verste van de tekst dan ook niet
meer gehaald heeft, was het begrip 'seksu-
ele rechten'. Het Vatikaan en de Islamiti-
sche landen kwamen hjertcgen op met
vooral godsdienstige argumenten, aldus
vergeyte. Ook het begrip 'familie' zorgde
hierbij voor enenlgheld. Meerdere, vooral
Karaibische landen, erkennen immers In
hun grondwel verschillende familievormen
zoals polygamie (één man met meerdert'
vrouwen) en polyandrie (één vrouw met
meerdere mennen]. vergeyle voegde eraan
toe dal de EU zich hierbij op de vlakte
hielden, waarschijnlijk om he , vankaan
nlet voor het hoofd Ie stolen. Uiteindelijk
kwam het begrip slechts in het enkelvoud
In de tekst. maar bepaalde ultzcndertngen
werden geduld.

De positie van toonaangevende lidsta-
ten in zo'n kunferentlë Is niet zender be-
lang. Vooral het machuvenoon van me-

. vrouw cumcri was bepaald indrukwekkend
volgens de minister, die immers aan de offl-
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Macha Van Hintum over gelijke kansen

"Ze willen,
het feminis

nen en durven niet en
e levert de ekskuzes."

Bownsta..tuk woorden_kuil ROIt:Jk
OorTfirnn in Ik jDrrn ~"t;g tot uitwrko-
ren pispDal van dl! N~derfQndsI VnHlwt'II'
Mwt'9in9. ZL tfUJlJkunluwr ook. rij hd
Qvaltt fQ krtn. rot Uft 'mot:M', Iemand dit:
de olitsporirr!JOt van MI feminisme owr de
htbl haalt en vroUwt'" wil DlJl'lspnkt:1I op
hUil surktf: in plaats vall hlm EWllku.
Macha's (of p()wt:rfeminisks) bieden an op
zijn mimI uiuMgtrld fW'lpt!ktit:f op un
feminisme dot drrigl u vuzuiptn in lut
t:;~"~lijk etl U gaan dOQrbij gu" korrtro-
wru uil de wt'g. Va" uksuul ~dd rot
pijnlijke maand$tonden: ophouden mtt UII-
ren is de boodsdulp. Eli ook owr !Jl!lijb
blitsen op de arbeidsmarkt fWrrn ze hun
mo"d~.

Volgens Van Hinturn moeten we het
gelijkekansendebat alen in het licht van
hel, sinds de jaren "lestig alomtegenwoor-
dige. -waardentemrnrsree-. Dit poneert hel
beslaan van tWI;'1'soonen waarden: ener-
zijds de vrouweujkeszachtergoede waarden.
anderzijds de mannelljkeëbarderslechte
waarden. Deze gespleten visie op mens en
maatschappij verschafte aan vrouwen. die
in feite bang en onzeker waren. een eks-
kuus om zich nrer te hoeven vermannen:
aggressie en op je strepen staan was immen;
iets uplsch mannelijks en dus uit den boze.
Op het politieke vlak maakte het volgens
haar elke konkrere aktie: onmogelijk: ver-
gaderen en beslissen was immers iets voor
het patriarchaat. sterker nog: heel de poli-
ueke wereld had haar up zijn borst en was
dus te mijden. HI!I enige dal vrouwen nug
restte was legen elkaar klagen. zeuren.
mekkeren. zo vet"[ en 1_1l hard mogelijk. En
dat deden ze dan ook, tut op de dag van
vandaag.

Powertemtneme is een reeent verschIJnsel.
Het maakte de laarsre jaren opgang in de
Angelsolksischc: wereld met figuren als
Cami1le Paglia en Naomt Wolk en sijpelt nu
eek door naar Europa. UlIgangspunt is dat
vrouwen hun komtonabele rol van slacht-
offer moeren Opgeven en aktief de vruchten
plukken die de strijd hen :1I:dl opgeleverd,
in plaats van Ie blijven mekkeren over alles
wat verkeerd gaal. Nieuw en opvallend is
ook dat hel universum niet langer wurdt
ingedeeld in een vrouwelijke (g\ll:<lc:] helft
en een mannelijke (slechte) hetü. Men ziet
mannen eerder als een mogelijke bondge-:
noot In de strijd tegen problemen die in de
eerste plaats 'menselijk' zijn en niet eksklu-
sief vrouwelijk.

wat onze lage landen betreft heen
vooral Malou Van Hinturn zich verdienste-
lijk gemeekt mei het boekje -Machar
Milicha'". Van Himum is een vlerendertlg-
[arige journaliste met een stijl die je pam-
tleuatr kan noemen. ma;"r ook hetder. aan-
~naam om Ieaen en niet VBn e"IJle humor
gespeend. Vnorol! in hel tweede hoofdstuk
van haar werk. "De supervrouw: een geval
van unnozcle zelfoverschatting." maakt ze
kumaf mei de stelling dal vrouwen tIl' de
arbeidsmarkt zoveel slechter al Zijn dan
mannen.

Zusters
Voorbeelden worden aangehaald. Uil

een onderzoek verricht onder Nederlandse
verpleegsters kwam naar voor dat de voer-
naamsre reden waarom deze onder hun
kapaciteh zijn tewerkgesteld. een gebrek
aan durf en.zellvcnruuwen is. Ze willen
gewoon niet. Bovendien werken de zusters
als hel kon liever njer onder een vrouwell]-
ke chef en ze onunoedtgen elkaar dan ook
om promotie te rnaken. Een ander voor-
beeld is het (In verselijking met mannen)
hoog pereenrage doktorerende vrouwen dal
alhaakt. Volgens onderzeekers zouden deze
vrouwen nlet meer klachten hebben dan
hun mannelijke kollega·s en het 1:1111"
geen andere klachten. Beide seksen klagen
over de inhoud van hun werk, hun isole-
ment, gebrek aan steun vanuit de onder,
zoeksgroep, ... "Maar meneer bijl door en
mevrouw laai het er bij zinen. Mevrouw
he-elt namelijk meestal wel e-en man die

Voor de TV, pintje binnen handbereik

Mannen aan de haard
Mmmltn mOltutJ dit hd!E wm dit huishollLU-
lijb rakltn ap zjch nltmlttJ. MitJisur wm Ar-
bltid ctJ Tnwrksullin9 Mid Smlt' (CVP)
Ionsurdlt ur !JItkfJltnhltid von LU infn-natiD-
tJallt vrou~nko"fltrltn'ilt WIn dit Vltrltn;gM
Naties i" Ptkin9 4q1t sUlIi"g. Hiemtu
~ku rit hul waEwt'Oltring aan dit toog
wm ~-efltkafus en anihrr ma"nltnbllrchtlt",
Want Iti~nlijk hltbben LU musu mannen
alla"g un duf van hel huishauihn o~rgr'

"omltn Itl"! is de bltmMie"is va" ih mi"ister
dus hltkmaal "iet nodig, UJ luidt hltf daar.

Een enquête die hel vrouwenblad utene at
in 1992 liet uitvoeren. lijkt hen op hel eer-
ste gezicht gt'lijk te geven. Uil het onder-
zoek blijkt weliswaar dal het niet zo is dat
beide pannen in het gezin alle laken
samen doen. maar dat er een onderlinge
verdeling is omsraa n. Zo is er op een enkele

- een toffe zaal 'i

- in het centrum t
- de beste voorwaarden i
- goede muziek
- voor fuiven, TD's, party's ...
- BRUSSElSESTRAAT 15 LEUVEN

BEL NU 'lil' 075/45.09.30
(of 016/46.33.30 of 016/23.40.50)

haar kan onderhouden terwijl ze uilkijla
naar een prettiger werkomgeving. Meneer
heeft zo'n man niet dus moet hij wel door
de zure appel heenbijten. Vrouwen zijn
slachtoffer van het systeem is desalnieue-
mln de konklusie die deze gang van zaken
meekrijgl.-. aldus Van Hlmum.

De huisvrouw, die klassiek ten tonele
worden gevoerd als slachtoffer bij unstek.
heeft het volgens haar zo slecht nog nfcr.
Weliswaar besteedt de gemiddelde vrouw
twee keer zoveel tiJd aan het nulshouden
ais haar gemiddelde man, maar daar Slaat
tegenover dat hij twee keer zoveel tijd moet
stoppen in betaalde arbeid, iets waar hij
meestal ook met voor gekozen heeft. Ze
ziet ook niet in waarom stolzuigen en af-
wassen zoveel stresserenoer zou zijn dan
band werk of kirpen steebren.

xrocn op het werk van het klaagleml-
nisme is echter, volgens Van Hintum, dt'
teorie van de "belasting van de bevrljdlng".
Die teorie zegt dat sinds de vrouw is vrijl!le·
vochten. ze er alleen maar lasten heelt bij-
gekregen, Ze Is nu tegelijk werkneemster,
hu.livrouw en moeder, een kombinatie
waar ze vroeg ol laat aan ten onder g,UI.
'Schuld van de mannen I" zeg,gen de femi-
nistes, -schuld van de vrouwen]" zeggen de
macha's. Het zijn immers de vrouwen dit'
weigeren prioriteiten Ie stellen en dingen
op te geven of te delegeren.

Een man die zich richt op zijn carrière
doet bijna altijd afstand van zijn vaderrot.
stelt Van Hlntum. Maar de gefrustreerde
'komblvrouwen' welgeren te kiezen. Ze
willen een glansrijke carrière. een perfekt

huishouden en een alomvattende moeder-
ktndrelaue. "Onnozele zelfoverschatting-
noemt de schrijfster het. Ze konkludeert
dan ook dat het feminisme milia! eens moet
ophouden de problemen van huishoudens
met twee werkende mensen (werkstress,
kinderen, verdellng huishoudelijke ta-
ken •... ) naar zich IOCte trekken als eksklu-
sief vrouw~Ujk. Kortom, de wereld Is hard,
maar even hard voor mannen als voor
vrouwen.

Van H1ntums analyse Is ongetwijfeld
aktueel. Beste en meest recente voorbeeld
is de speech gehouden bij de opening van
het abdemiejur namens AAP en BAP
door UdewiJ üevroe en Pascale Peetets
over de "opvallende ongelijkheid in promo-
tiekansen van vrouwen tegenover manne-
lijke doct~andi". Termen als 'onevenredig
omvallende Inspanning", 'verschil van
harde en z.lchle waarden', 'roJkonflikten'
en 'gebrek aan inleving en interesse in
vrouweä' Zijn ook hier niet van de lucht.
En het feil-dat veel vrouwen hun doktoraat
vroegtijdig in de.steek laten. -bewijst-
volgens hen dat ze d-e druk niet aankun-
nen. Dat ook mannen last hebben van het
akademisch werkklimaat en met een Juist
evenwktu lussen arbeid en gezin komt
blijkbaar niet bij hen up.

Maar ook bij her puwerfemlnisusch
betoog zelf kan men enkele kritische kant-
tekeningen maken. Ht'1 schopt vaak wild
om zich heen wanneer enige nuance Is
aangewezen, Het vertoont vooral eenheid
wanneer het kIS lil iemand kan aanvallen.
En het heeft vooralsnog weinig kwalilatlef
hoogstaand onderzoek urn één en ander
kracht bij te zeilen. Dit geldt nverlgens
jammer genoeg voor veel fr'ministi5Ch~
siremlngen. Hopelijk maken de machII's
(mannen en vrouwen) in de toekomst waar
wat ze beweren: dat ze het kunnen, dat ze
het willen, dat ze hel durven en daarbij
geen ekskuzes nodig hebben.

Alexander WItpas

\

de laken nog steeds op de nek van de
vrouw tereent komt, Ongeveer een derde
(J6 procent] van de ondervraagde vrouwen
wil dan nuk meer hulp van hun man.

Anderzijds zouden vrouwen ook nfet
altijd geneigd zljn om hun verantwoorde-
lijkheid al re staan aan hun partner. waner
van Dongen (Centrum voor Bevolking- en
Geztnstudieën] zegt hierover: "Ook als er
een verdeling is In het huishouden, houden
vrouwen zich vast aan die tipisch vrouwe-
lijke taken: strijken, kleren herstellen, ra-
men schoonmaken ... ' volgens professor
Ingrid Ponjaen (VUB) biedt het huishouden
een zekerheid en geborgenheid die vrou-
wen nkl zomaar willen opgeven. Een
keuze voor hC:1gezin is vaak een bewuste
en gewilde keuze In plaats van een vet-
plichtJn8. "Vrouwen kunnen voortdurend
nieuwe keuzen maken: nu eens voor hun
gezin. dan weer voor hun werk.", konkIu-
deen Uliane Trienpont van 'Kind en Gezin',

Die vrijheid lijkt op hel eerste gezicht
positid. maar heeft als grote nadeel dat ver-
minderd engagement op het werk resul-
teert in een sterk verminderde promotie-
kans. vrouwen blijven dan ook vaak steken
in banen /lp een relatief laag nivo.

uitzondering nol nog altijd geen man te vin-
den die de boord van een hemd keurig
weet Ie strijken -lldst 89 procent van de
ondervraagde vrouwen strijkt nog altijd de
was-en ook het verschil lussen kookwas
en kleurwas is nog niet ectn bij de manne-
lijke bevolking doorgedrongen.

Strijken
In het voordeel van de mannen spreekt

dan weer dat lij mentol I de meer reehors-
che klussen opknappen 169 procent) en
zich liefdevol orulermen over auto (51
procent) en grasperk, Daarnaast ziJn er
kleinere laken die gemakkelijk samen
gedaan kunnen worden zoals de afwas en
het tuinonderhuud. Toch is hel niet over-
dreven te stellen dat het grootste deel van

I:(II~
ccij:if
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·~let op h~, hu{d{~ kJ{MNlt van u""is-
gdNlS«rM ko",petiti~,hoe ka" hu situll&
mogdijurwiju ,""chtbNlr rijn voor O"U
irastdlirrg7 Hoe kan de KU lnI",," een der-
gelijlu Wf'SJIiUins Winmenselijk kapitaDl
blijwn wrantwoon:k"7· M~'die binnr
vr.n ~ndl!IIÛn dellSSlstenUtf LUkwij
lkIIroe Ol p~ P«urs hun sprNlbruJ-
UISM S1'«ch op de Df1etfi"gsdtrirrg WIn dit
akadnIlsdt jaar. D4DrtrU~ doelden rij op
Mt schrljrwruk wrsc:hll in pru1flOl~karlSl'n
voor "",nllDf ~n vroUWI!'PIaan de uniwm-
Uit, nr de daaruit voortvIoe~nde uitstrooM
van ,,"nuwn dj~ bjnn~n de uni~f onvol-
d«ruh Nl" bod ko~n,

In hun toespraak gaven nevroe en Peeters
7.C1! een vierral redenen op voor het gebrek
aan gelijkwaardige behandeling, ZIJnoem-
den daarbij ondermeer kommunIkatIeprob-
lemen, verschil in waardepatronen en ge-
brek aan lmeresse In vrouwenzaken. Een
ocrzaak die meer algemeen aanvaard
wordt, tljn de zogenaamde rotkoerukten.
Ook in de Nederlandse studie uit 1990 'Is
Alma Matn vruuwvrtendeljjk?' wordt ruim
eendacht besleed aan het probleem van de
sociale ongdljkhdd tussen de seksen.

Demotivatie
Me!:r dan mannen voelen vrouwen

hun gezln en huishouden aan als een be-
perking van hun promotiekansen. Nog
altijd geldt immers als maatschappelijke
norm het cliché dat manlief voor de kost
zorgt terwijl moeder de vrouw het huis-
houden voor haar rekening neemt. Dat
plaatst vrouwen voor de verscheurende
keuze tussen gezln en loopbaan, want een
kombinatie Is sociaal nog altijd niet volledig
aanvaard en hoedanook erg belastend. Wie
de norm toch wil doorbreken, doet dat ten
koste van relatlël zware Investeringen zo-
wel op flnandeel- wegens de gebrekkige
voorzieningen -. sociaal, emotioneel als
fysiek vlak.

Daarbij kumt dat nCI op hel moment
dal voor de meesten de (akademlschel car-
rii:-re start, ~k huishoudcJijkt· ·v~·rplichtjn·
gen' een aanvang nemen. Vrouwen nemen
dan ook dikwijls een roevlucht 101deeltijd-
se arbeid of kxipbaanonderbreklng. Dat
heeft echter nadelige gevolgen voor hun
promotiekansen. In de voornamelijk man-
nelijke akademlsche wereld wordt deeltijds
werk Immers geïnterpreteerd als gebrek aan
engagement of desinteresse, Vrouwen moe-
ten zich bijgevolg meer dan hun lid is te-
vreden stellen met minder prestigieuze
baantjes. vaak met een tijdelijk karakter en

Gelijke promotiekansen voor vrouwen nog
niet voor morgen

De verspilling van het
menselijk kapitaal

Sli/u, hier strijkt ,"m

dus zonder toekomstperspektief of promo-
tiekansen.

De vraag is dan ook ol de uitslag van
de enquête wel zo rooskleurig is, Vuureerst
moet de representativiteit bij een soortgelijk
onderzoek enigszins genuanceerd worden.
Met name lijkt het erop dat vooral in hoge-
re sociale klassen er een grotere stimulans
bestaat om beide partners in een relatie als
gelijkwaardig te beschouwen. Uit andere
studies (zie 'KU Leuven onder het gemid-
delde'] blijkt dal vooral meisjes uit hogere
sociale klassen gesteund worden urn hun
loopbaan niette verwaarlozen. Het zou dan
ook een bijzondere zorg van de belejdsver-
antwoordelijken moeten zijn om de eman-
sipalie ook in de lagere klassen volledig te
laten doordringen.

Bolwerk
Vervolgens kan men zich afvragen of

het zogenaamde 'nieuwe gezin' niet ge-
woon een jarennegentigversie is van de
kJassieke aereoupes. De verdeling van de
gezinstaken lijkt in leder geval de aluude
rolpatronen te bevestigen, De taken zijn
weliswaar verdeeld maar hel Is nog altijd de
vrouw die wast en plast - omdat dat 'tl-
pisch vrouwelijke taken' zouden zijn ~
terwijl haar man nuitend de auto in het sop
zet. Met maakt dus een opdeling russen
vrouwelijke en mannelijke taken die geba-
seerd is op stereutipe beeldvorming en die
grotendeels de problemen behoudt ol ver-
schuilt. Bij uübreldmg zou men immers

kunnen stellen dat een akademlsche loep-
baan 'nplsch voor mannen' is, terwijl vrou-
wen beter deeltijds aan de slag blijven op
een lager nivo,

In een gesprek met VelO bevestigt pro-
fessor Mieke Van Haegendoren, - tevens
voorznrer van de Nationale Vrouwenraad
- de nadelige gevolgen voor vrouwen van
de arbetdsherstrukturertng. Toch wijst ze
erop dat niet altijd goed uil te maken Is of
de keuze voor pantime werk vrijwillig dan
wel gedwongen is. Een oplossing VOOf deze
impasse Ziet ze ntet meteen, al voegt ze er
aan toe dat er een gunstige evolutie: merk-
baar is die door positieve aktie alleen maar
kan verbeterd worden. Van Haegendoren
welgen dan ook te spreken van het failliet
van het emanslpatlebeleld: "De gevolgen
ervan zijn niet merkbaar op één. twee jaar
maar moeten Over een helt- generatie
bekeken worden. En dan zie Je dat er nu
evenveel meisjes als Jongens naar de
universiteit gaan. Dat Is toch een grote stap
voorwaarts. Posttlef is dat sommigen van
hen ook zullen doorstromen naar hogere
nfvo's. Jammer genoeg bestaan er nog altijd
grote barrières die een evenwichtige
doorstroming vertnndcrcn."

"Het beeld van de wetenschapper als
man is historisch gegroeid. Vandaag de dag
zijn universiteiten nog Steeds mannelljke
bolwerken. Zulke tradities afbreken kost nu
eenmaal tijd.~, aldus nog ven Haegcndoren.

Bart E«khout

0'010Kafrl/f Vandrn#Jcs(h)

Zo ontstaat het vooroordeet dat
vrouwen 'minder geschtkr' Zijn voor een
universitaire carrière. In 'Vrouwen aan
universiteiten', het onderzoek van Rina
vanherck en Paule Verbruggen voor de af-
deling vrouwenstudjes van de UIA wordt
geweren op de vtoeuze stekets die aldus In
gang worden gezet. Omdat Zij beter kunnen
voldoen aan de vereiste kwalfükarles wals
een dektoraar. wetenscnappelfjke publtka-
ties, of werkervaring. zouden mannen meer
kans krijgen op banen van een hoger nivo,
waarvoor men meest ...1 via bevorderingen
rekruteert binnen het eigen bedrijf - in dit
geval de universiteit.

Het feit dat mannen sneller promotie
kunnen maken, bevestigt dan weer de
vnornordelen jegens vrouwen bij het perso-
neelsbeleid. Tegelijk onderschenen vrou-
wen hun promotiekansen op grond van
hun eigen ervaringen en de bestaande
funkneverdeling. Dat kan leiden tot demo-
tivatie. zodat de kansen op bevordering nog
zullen slinken en de vermelde vooroorde-
len nog maar eens verstevigd worden.

Desinteresse
Dit kluwen van beperkingen heelt als

grootste gevolg dal bij vrouwen het uitein-
delijke rendemem van de opleiding lager
ligt, vergdeken bij dal van hun mannelljke
kollega's. Hiermee komen we bij de kern
van de "hurnan capltal'<problemauek. die
reeds in 1975 door de Amerikaanse onder-
zoekers Johnson en Stalford werd aange-
haald. Btj de start van de loopbaan i~het
verschil in inkomen van mannen en vrou-
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wen In vergelijkbare gevallen vrij gering.
luidens hun studie, Maar naar verloop van
tijd breidt de kloof uit omdat mannen ak-
tiever gestimuleerd wordt om hogerop te
komen,

Dal konkludeert ook HawkJns uit haar
doorlichting van de werkshuaue van vrcu-
welljke en mannelijke wetenschappers aan
de Nederlandse universiteiten. Zij sten va51
dat mannen vaker worden aangezet ror
wetenschappelijke publlkatles of om kon-
gressen bij Ie wonen, wat hun kansen op
bevordering aanzienlijk verhoogt. veel
vrouwen daarentegen tonen een meer
passieve houding tegenover hun carrière,
niet zozeer uit eestmeresse maar omdat
bescheidenheid of twijfel hun ambitie over-
schaduwt. Het tett dat meisjes op een an-
dere manter vcèrbereld worden op het be-
roepslellen dan' jongens speeh hierin onge-
twljfeld een rol.:

<Uitstroom
Aangezien mannin sneller doordringen

naar de hoogSle akademische funknes. ha-
len ze meer finandeel rendement uit hun
diploma, Omgekeerd rendeen hun diploma
in de maatschappij op het nivo waarvoor
hel bedoeld was. Vrouwen moeten vaak
vrede nemen met werkzaamheden onder
hun mogelijkheden. die bijgevolg minder
betaald woroen en weinig perspekneven
bieden. -De funktie van hoogleraar is voor
vrouwen vrijwel ontuegankelijk", besluit dl'
Nederlandse onderzoeker Van poeroe-
Hulskes haar analyse van vrouwen aan de
universiteit. Maar het gegeven van de ve.r-,
spnnng van het vruuwebjk kapitaal is nie:
beperkt tot de akaoemtsche wereld: "De
bevlndlng dat het rncnscljjk kapitaal van
vrouwen minder opbrengt dan dal van
mannen, kan welhaast universeel genoemd
worden," •

Oplossingen liggen niet voor de hand.
Het emansipatlebeleld ~ zo daar al sprake
van kan zijn aan de Vlaamse untvershcüen
-lijkt wetntg vruchten af te werpen. Een
toekomstig ernansipauebeleid zou in de
eerste plaats gericht moeten rJjn op het in-
dijken van de /Ie) grote uitstroom van
vrouwen die afhaken vooraleer ze hun
doktoraar hebben beeindigd. Een bijko-
mend probleem is «hier de huidige
ekonomlsche situatie die niet veel ruimte
laat voor een uitgebouwd aanwervings-
beleid, Toch zijn vrouwen, precies omdat zij
meer geneigd zijn om in te gaan op arbel-
dsverdclcnde maatregelen. vaker het slacht-
ofler van het huidige personeelsbeleid.
Pnsitieve aktie door een beter begrip vuor
de maatschappelijke positie van Ik vrouw
en een meer doeltrellende loopbaanbegelei-
ding kan hier redding brengen, Om op
korte termijn de huidige ongelijkheid weg
te werken. ZIlU nok rosnreve diskriminatie
- waarbij men bij gelijkwaolrdige kandida-
ten de voorkeur verleent aan een vrnuw-
als tijdelijke maatregel kunnen overwogen
worden, al is niet iedereen ht't eens over de
doeltreffendheid ervan.

•

Bedrijfskultuur
Intern is er aan de universiteiten nood

aan een ander bedrijfsklimaat, waarin vrou-
wt"n optimaal renderen. We laten nogmaals
Van noorne-Hutskee aan hel wnord. "De
toch al niet hooggespannen loephaanver-
weehungen van dl' meeste vrouwen binnen
universitaire organtsar.es worden door de
bestaande bedrijfskultuur en door het ge-
drag van leidinggevenden eerder bevesngd
dan gekorrtgccrd." Een universiteit kan zich
echter, gCLil'n haar sleutelpositie in de
samenleving, nkt langer permilleren urn
zich te laten meedrijven met de Stroom van
de maatschappelijke ongelijkheid, ZIJ zou
integendeel een belangrijke voortrekkersrol
kunnen spelen in dit komplexe debat.

Bart Eeckhout
Bronllm h_K Hlcla til G Noordmbos (red.)_
"Is A/ma Maltr vrouwvrrendelijk?" (AiJffl,
/990) Rma Vanhl'fck tri Paule Vt'rbru!l9l'n'
- Vrouwtn aan IInt\Y'rIltl'i/m ~(Antwrrpl'tl.
1991). 'Untvtmlm ti lkll'id (Bru$$l'I.[t'bruari
J99S)
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Marcel Ophiils's documentaire over Sarajevo

Het eindstation van de beschaving
"SRrIljnoo, stad MUI gu;ItIgm 1ro1Ukn, lIb ik
kott. ik lik~je worulm ", Ortdn- een ,""g
~" Indtnf Lntwn Jutft ÏOfulnd Md ""'
ae-f WlOT JNlwtid daL lIOltin seldad..
Mmzr nu MI ol ft" paiZr _knf bttrddtelijk
nLJti!l is in ik BosniscM Itoofdst.lld. lelkn ik
i1l1Al'ttlWr'.f uil hun IItteluns. KJopstuk blikt
in"_, 'Sniptr-program"", knlg op
mlak KJOrb«iM1i l'42n

(1th1tffl1r4flSZl'lUllUid m ourlog. Or docu·
ffUnt4lire 'Veillhs 4'Qrntd' va" MIIn:f'1
OpIrü1s leun' MI dichtst aDn bij de titel wm
dit tDIUI. In deu film dal' ft", kon';.'"
1In'!ilaggewrs de hoofdrol met ik stad w_,
ugekgml is. So,.lljew.

KLA PSTU.K,

~~ ;?_j vl

'vemées d'armes', jutdens de ondermel, een
'geschlèdènis van de juurnalistlek In
oorlogstijden', Na bekende documentaires
als 'November Days' lover de val van de
Berlijnse muur) en 'Hotel Terminus' lover
de Franse nazi Klaus Barblc) Ie hebben
gedraald. werd Ophills geraakt door de
boerade van de Britse journalist PhlUp
Knighlly die stelde dat "de waarheid het
eerste stecbroëer van de oorlog Is', De
Franse sineast wilde een documentarre
maken over alle oorlogen en koos voor hel

,... tJedelldaagst schoolvoorbeeld van een
ontaarde burenruzie op grote schaal. Maar
vanuu dil': situatie legt hiJ verbanden met

konflikten in Somalië, de Perzische Golf en
Vietnam.

Het idee om corfogsverslaggevers In
hun 'natuurlijke' omgeving re volgen Is niet
bijster origineel. Maar het getuigt van
Ophüls's Imelllgenne en bezorgdheid dat hij
niet blijft steken in het geëmmer over de
dagelijkse gevaren die de journalisten
moeten doorstaan. Hij wil verder gaan en
een 'geschjedents- In beeld brengen waarbij
hij fundamentele vragen sren en meer te
weten komt dan de prijs van een kogelvrij
vest.

Inflatie
De cccumenratre opent met een

indringende vraag van de Franse akteur
Philippe Noiret. MZoU het iets hebben
veranderd indien we AuschwitZ op de tele-
visie zouden hebben gezil':n?· Lange tijd
heeft men volgehouden dat dit wel dl':gelijk
een verschil zou hebben gemaakt, maar
spijtig genoeg maakt de ervaring met ex·
Joegoslavië deze vraag een hertje retorisch.
Want wat kunnen die drie minuten beeld-
verslag elke avond ons nog schelen nadat
we reeds honderden uren ex-Joegoslavrsch
leed achter de bezen hebben. Oftewel, hoc
ook nieuws last kan hebben van Inflatie.

voorts geeft Ophüls in 'veü'ëes
d'armes- beeld en uitleg bij zijn persocnlljke
'reis naar het begin van de waarheid'. Door
Interviews met de getroffen bevolking en
met servisene soldaten krijgt de oorlog een
memelijker gelaat. Ophüls dwingt de
Serviërs nooit in de rol van aggressor maar
laat hen doorpraten. Hij wil de gelmerview-
den nlet opzadelen met de rol van dader of
slachtoffer en op die manier komt hij tOl de
konklusie dat de waarheid, als ze al bestaat.
relatief is. Zoals de BBC·journalist John
Simpson het verwoordt, is het onmogelijk

om een obj~ktid beeld te krij~n (en te
geven) van de oorlog.

Zelf weigen Ophüls zjch neer IC leggen
bij die verwachte objektiViteit, want door
duidelijk te kiezen om de mens aan hel
woord te laten, kiest hij voor meerdere en
persoonlijke visies op het konflikt. Hij praat
met onlzaglljk veel betrokkenen,
Sarajevische kunstenaars, de presidenten
van de verschillende vechtende panljen,
Westerse polltid en journalisten, maar
speelt nret het journalistieke spelletje mee
van woord en wederwoord. Niet voor elke
Servische mening hoort er een Bosnische
en een Islamitische als andere zijde van het
verhaal. Voor OphUis draait het dus nlet om
het grote verhaal van de oorlog - er Is
trouwens toch geen waar besluit uit te
puren - maar om de persoonlijke, kleine
en subJektleve verhaaltjes van alle
betrokken partijen.

Humor
Het Is een bevreemdende doeurnen-

taire geworden. Ophûls stelr ons vragen
maar weigert een cenduldig entwoord voor
teschOielen..,Jn een artikel in 'Andere
SInema' werd dit verklaard door te vcrwij·
zen naar de moderne fysika_ Daar neemt
men namelijk aan dat hel op een tijdstip
niet mogelijk is om zowel plaats als snel-
heid van een deeltje te meten. Alle waarne-
ming komt dus neer op de keuze van
perspektief die men vóór die persepoe
bepaalt. ZO heelt het Westen ervoor
geopteerd om de Serviërs te dlaboltseren
maar dat mooie verhaaltje bleek onlangs
ook een Kroatische versie te hebben.

Het kerm zeer vreemd over wanneer
Ophûls zijn interviews en eigen beelden
nog eens terdeert met fragmenten uit
uiteenlopende films als 'Duck Soup' van

The Man: Bruthers. 'Annie HaU' van
Woodie Allan en 'Henry V' van Laurence
cnvter. En op de geluidsband passeren Blng
Crosby (met het onsterfelijke 'white
Chrlstmas'), Johann SlaUSS I'Dle
Fledermaus') en Mahalla Jackson ('Nobody
kncws the trouble rve seen') de revue. In
tegenstelling tot wat men zou kunnen
denken na een oppervlakklge visie, breekt
dat vreemde beeld- en geluldsmateriaal het
verhaal nlet, maar vormt het, onder het
mom van fiktie, Juist een kommentaar op
de reeusnsche situatie die wordt onderbro-
ken.

Het persoonlijke aspekt van -vetuëes
d-armes' maakt dat deze documentaire een
bulrenbeentje kan worden genoemd.
Ophüls tracht In zijn documentaire een
personage MOphüis'!u: kreëren wiens rol
buiten de lijncn vadJuuter Interviewer valt,
"Mijn documentetres.zfjn films met ec-hte
per50nag(:s. met helden en schurken, M

stelde Marttl Opfn:lIs ooit, waarna hij ver-
klaarde zich tegen dl'! pure -onema-verné-
te kanten. -üe crltid die zeggen dal een
documentarist niet mag en'keneren hebben
ungelljk". Die ensceneringen bestaan bij
Ophüls voornamelijk uh voornoemde
beeld- en geluidsfragmenten, maar ook uit
de optredens van OphUis zelf die nu eens
scherp zijn en dan weer humoristisch. De
sineast onderschat het belang van humor
niet in het moetzarne. dagelijkse leven van
de plaatselijke bevolking. Na maanden
zonoer gas, water en eJektridteit te hebben
overleefd vraagt de ene Busniër aan een
andere ui deze weet wal het verschil is
tussen Sarajevo en Auschwitz? Her ant-
woord luidt dal ze in Auschwitz tenminste
nog gas hadden. De wrangheid van deze
grap loopt paralid met het dagelijkse
sinisme van de oorlogsüuatle.

'vetüëes d'armes' is een uusrekende
documentaire die, omwille van haar lange
duur (bIjna vier uur) en haar onderwerp,
de Leuvense zalen niet kon bereiken.
Ophüls brengt zijn onderwerp in de beste
documentaire traditie en enige vcrgelijking
met 'Shoah' van Lanzmann is niet uit te
sluiten.

•
•

Erik ziarayk

Op Kl4pstuk "3 br4drt de hkr rtOfJ tniNk-
~ CAtuUI.eK dWr'rografe Lyndo
~udlYau de lWIYIdpremillY wu, IIoar

dansstuk 'KlYQ,ie '99J'. HtJlJr abstrakte,
rignrzj""ige cJUJrrosrarre wnd 1Oerf_
Nel a~e"" positiq D"'1uudd en
Ga!Ulreau wtrd bijgevolg uitgeroepe" lot
«PI Win de ontdekkingen WIn deze editie
WI" Nel LeuwIU tWlUfestival, Nu in '95 is
OU te""'g. Op Klapstuk blY"fJ' U dit_I de
Eumpue pIYtffVIY WIn haar nieuwste
cJwrwlflrtifre 'A"atomie', Di, d4n.utuk Is
HrI ",n de vier VOCf'StdlingnJ die pkuJts
vin4e.n in de Leu_ S~ltouwburg.

Gaudreau maakte faam tijdens het 'Fntival
international de Nouvelle usnse- in haar
thuisbasis Montrcill. Naast de grote namen
bin~n de hedeodugst, internationale

L".1iInsW'!reldkrijgen op dil festival ook jon~
canaëese choreografen de bns om zkh lil':

manifesteren. Een van hen was Lynda
GaudTCilU. Zij Het zich opmerken door haar
strak gestruktureerde komposlties die een
gespan~ emotioftill!teJt uiudemden.
Gil.udttoau werd de rijzende ster ail.n het
Canadr$.e ditnsforum,

In '9) debuteude ze: dus op het
XJapstukfestivill. Na een reess

~llingcn was -xreaue 1993' haar
eerste stuk waarin ze drie dansers (Cle de
Brune) ten tonek voerde. Voor deze
choreogrilftc Inspireerde GaudJeau. die
RaiiSt baar klassieke en moderne da.nsopld-
ding ook een diploma kunstgeschiedenis en
fUosUie op zak heeft. zich op de skulpturcn
van Gi.aron~ui. Haar drie dansers evoceren
cic lall88C'rdtlll':, Ijle Dguren van de
ltatia.anse bee4dhou.....u. G~meni ebsua-
been .als dusd.a:ni& zijn wa.amemin.s viln het
memd.ijk Ikbaam. Hoc krampachtig zijn
bedden ook naar omhoot SlftVen, hoe
gc:5tikad :.cr ook zijn. :.cr blIjftn gcworte:ld
in hun materie.

Dit lema is dtspücieI terus te vinden in

Gaudreau flirt met Da Vind en Rodin

Beelden uitbeelden
de komploe voorstelling van eauereau. De
bewegingen van haar dansrno zijn
eveneens uiterst strak en gestileerd. De
dansers zijn abstraheringen van één karak-
ter, ëën gemoedstoestand. verdeeld over
drie individuen. Toch blijven u wrtenUjk
eenzaam en ilfstandelijk, Ik spanning
tussen de dansers is onderkoeld. de emoties
zijn beheerst. De menselijke waardighdd
st,a,at ~ centraal in de voorsteUing.
Maar Z(MJs eveneens bij de Dguren van
GYmmtUl hd: gevit.l Is, vefWijst ook
Gaudrcilu In wr Sluk naar de
funda:ment~ fysid.e en emoëoeete onvrlj-

heid van de mens. In hun streven naar het
hogere worden dl' dansers namelijk belem-
merd door de zware schoenen die ze
dragen. Door dit aues schept Gaudreau een
vreemde, abstrakte wereld die de
toeschouwer met een gevoel van onbeha-
gen achteriaat.

Crash
In een Interview met Veto twee jaar

geleden doet Lynda Gaudreau een poging
om haar soms wat onbegrijpelijke dansual

te verklaren. Het uitgangspunt voor haar
chorcografie is gewoon een gevoel dat bij
haar leeft. Voor 'Krcatie 199)' stelt zij naar
aanleiding van een vliegtuigcrash over-
jevingsdrang en lichamelijke intensiteil
Cf;lHraal. Hierbij voelt Gaudreau zich dus
verwant met de beelden van ctacomeut.
Betekenis is echter van geen belang in haar
dansstuk. Net zomin ais dat Ze enige eyelu-
tie in de V{Mlrstdiing tracht te leggen. Er is
geen begin. midden ui einde in haar stuk.
Er is een lijn, maar verder blijft de slrkel
gesloten. Aan het einde van de voorstelling
weet de toeschouwer evenveel ais in het
begin. Gaudreau tracht eenveudjgweg door
een aantal kunkrete bewegingen een gevoel
op te roepen. dat echter niet ee-nduidlg
onder een algemene noemer gevat kan
worden. Alhoewel haar werk vaak l'en
strakke, haast geemerrtsche indruk maakt,
werkl Gaudreau vooral op basis van
intuïtie. Haar innerlijke gemoedstoestand
moel weerspiegeld worden in de feitelijke
opstelling en bewegingen van dl: dansers.

Voor 'Anatomie', het stuk dal ze op
KJapstuk '9S ui brengen, msplreert
Gaudreau zich andennaal op een kunste-
naar, deze keer zijn het er lelfs twee. Zij
grijpt terug naar de skulpturen van Auguste
Rodin en, verder In de tijd. naar de
anatomische schetsen van Leonerdo da
VInd. in hun beider werk staat de
menselijke anatomie, alhoewel steeds
vanuit een andere invalshoek beltchr.
centraal. De vraag Is natuurlijk of Gaudreau
er opnieuw in zal slagen um hel statische,
een kenmerk dat vanzelfsprekend eigen is
aan een beeld, om te uilen in een dinami-
scne voorstelling. Hel resultaat zal, met de
pauzes inbegrepen. twee en een half uur
duren.

Anouk vanherf
'AntUD"'~' word' op zonda!111m ",aandaglJ
oklobn oP!Jn'f'"d in tÜ SttUlschollWbllrg, u/hru
0'" 10.JO 11.
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Het FMf' no Fall projekt loopr nu al een
week. en mag nu al een sukso genlM"w
wenkn. Na het Uur Kultuur intnviewtk
Veto David Slua. Samplertovtnaar m
omst"dm figuur: ts _t hij ~t nu '"'9
muriek of niet?

Ben sampler lijkt op een keyboard met een
klein doosje erop. Door op toetsen en
knopjes Ie drukken komt er geluid uit. De
muziekstukken zelf zijn opgeslagen op
dlskenes, en bij Shea gaat dal van groei-
ende geraniums lot solo's van Coltrane.
ëchr nieuw Is de sampler niet. voorgangers
waren de meilorren en eigenlijk ook het
DJ'en, waar ook verschillende stukjes
opgenomen muziek herwerkt worden tot
een nieuwe kompositie. De meest versprei-
de kritiek op de sampler is dat niets in de
samplekompolitie origineel Is, maar in feite
Is een notenbalk toch ook een voorop vast-
gelegde IOnen rij, die dan 01' een bepaalde
manier gcherstruktureerd wordt, Van die
diskussie houden we ons verder afzfjdfg.

David Shea genoot een klassieke oplei-
ding aan een conservatorium waar hij nog
Jes kreeg van ene John cage dit' onder de
nudemen 'the moren' genoemd werd,
snee Wil niets te rnaken hebben met de
filosofische achtergrond van het werk van
Cage, die eigenlijk puur steun! op oosterse
wijsheid. ur onzin zo u wil. Maar Shea
bewondert de muziekstukken van cage
wel. Zijn werk staat Centraal. nlct de kom,
ponisr in kwestie, Zo .Mlk VCMlrShea zelf.
Veto; H_I jt dt samp/tT als «n ulfSlandig
'nSlrUmtnl blsdlouwl, Wlrk jt loch vQakmtl
film. net zoals john Zarn tn BifI Fritetl.
David Shea: elk heb evenwel nooit
muziek gemaakt bij stille films, zoals zij dat
deden. Dat is meer Knittlng Factory-stuff.
Altijd als ik met beelden werk komen die er
pas later bij te pas, Ik heb mijo platen wel
gebaseerd op films, en ben wel erg beïn-
vloed door ütrmuunck. In zekere zin volg
ik de dramatische lijn in de platen die ik
gebruik ui dl' verhalen waarop ik me
baseer Ot' cd dit' ik jui~t afmaakte, Î<lwe!;:
uf Mcarv . is biJvcM.)rbecidgebaseerd op
oude Chinese lolhel~, Ik volg duc wel hel
verhaal maar ,i:<"'n r-nkr-h- van mijn
"nk,'!]" .'1)0;" ". nl' ,-, h Hl'
is eerder een soon getutdsverste van wat de
film, l'en ander medium. doet met beelden.
nlm~ zijn eerder een landkaart, waarnaar
Ik dl' J,.omp".ilit, n-kr-n
Veto: Waarom werd ti.. (ti 'Pmontr n.'!Jm
samtnwrrking mil 11\~-muZllulmtn ap!Jinemtn
In di laa/slr 'l : niet mUf'
shca: -om l'en [an~ vcrhaal kun te
maken; mijn sampler werd gÖlokn lijdl'OS
hel Brussels Filmfestival. De verzekerlngs-
rnaatschappf betaalde me gelukkig onmid-
dellijk uit VIMlrht:17Clldl' Kdd kun ik
ondertussen een veel betere sampler kopen,
en plots kon ik alle~ zelf doen waar ik
vroeger andere muzikanten voor nudig
had, De volgende cd is overigens opnieuw
met inbreng van enkele andere mudkanren
en enkele venetrcrs.»
Veto: Mot/ jt \'al1daag als $Qmplirfpeln I/alf
lichl1itkn hal/mUZikant ZIjl!?
shea: _Bij elekrronlschc muziek moet je
een keuze maken, hel is wel beter als je er
iets van afweet. Vee! kompontsten zijn niet
mee OjJ technisch vlak, Sommigen willen
wel weten wat de tnnneucs van een cello of
gitaar zijn maar denken dat l'en sampler
alles kan. Dal l~ nlet zn. Een sampler h
bijvoorbeeld Iets ander dan een keyboard,
hoewel sommigen schijnen te denken dal
dat één en hetzelfde is. F.en sampler brengt
echlef technische Ilmila!lL'S met:, Maar dat
willen ze niel weten, Men moet bijvoor-
beeld weten hoe lanlo:het duun om Ie
laden,

Hel andere uÎ1eme is c<:hler ook niel
alles. Sommige saffiplersjlelers flijljlen totaal
ojl geluiden uit 'cmsslinks' tussen verschil-
lende SIM.IMCnsamplers en realiseren zich
$nrns niel ml'er dat wal 71:produceren
gewoon rommel is. Ze vt:rliezen aan
muziekgevoel. ze zijn te gl'lassÎneerd dOM
de mogelijkheden. Voor mij Is de telhnolo-
gi~ enkel belangrijk als ht:1 de kOffij)OsilÎe
vooruit hdpt..
Veto: Ot klaSSltkt l'Taag Wal z,)n bllan!J"jkL
,m'lt>tdtl'l'
shea: ~llIdustflclt, mU1it'k, 70ab

David Shea gesampled

"Wat ik doe, is eigenlijk
niet zo bijzonder"

-Vetl komponiJltn zijn mtt mtt op Uchnl5th ~'Ial:-

Elnsturzende Neubauten, maar voorat ook
hiphop, met mensen als crandmasrer Flash,
veel ambïent en sommige technoplaten. en
nier te vergeten twintigste eeuwse kompon.
raen als Ugeli, Cegc, Stockhuusun .. , Die
dansinvloed en sternmen al uit de tijd dal ik
nog DJ was, maar dansmuziek was me te
gelimiteerd, ik was er altijd in geîmeres-
seerd, maar niet alleen meer In de dans, Ik
had trouwens ook gentleg van die danskul-
tuur, waarin ik opgroeide, Maar de Imen-
sueu was er wel. Ik wou die wel kombine-
ren met andere dingen. Muzlck is ouk niet
alken muziek, het hangr vast mei lellen en
lijden van wie ze maakte, James Brown is
niet alleen één beat op de maat. Er zit heel
wat meer achter, een hele tcvensfüosoüe.
Springen van een genre naar het andere Is
dan ook een soort gezonde schizofrenie.
Het is nter alleen uversprtngen naar andere
geluiden, het is versetrutven van geeStCStoe-
stand. verschillende facetten van een geest.

HelZelfde met mU7ikanten die bijvoor·
beeld van country naar housemuziek ovtr·
schakelen in een nummer, Niet alleen hct
juiste ritme, de lechnische flt'rlektie 'lijn
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daarbij belangrijk, maar nok het aanvoelen
van de geL'S1van het genre. Vuoral in film-
scores is dat zo, alles is ondergeschikt aan
de noden van hel stuk. Ze spelen ntcr 'hel
beste stuk jazz ooit gemaakt" maar hcl stek
jazz dal het best past bij de srecifieke
atmosfeer van een film.»
Veto: Ntb jt te tnJ!] ider I'QHhot jt puMtk
truilZitl?
Shea: ..Velen zeggen d.11ze een slUkje goed
vonden en al de rest slecht Dus vragen ze:
"waarom doe je niet alles oor: In her Uur
Kultuur zaten er waarschijnlijk velen die
nooit iets van de twintigste eeuwse muziek
hebben gehoord. en de leeftijd zat ergens
tussen de achttien co de zeventig, Zt' luis-
teren en als ze ietS boren dal ergerts bij hun
muzikale smaak komt, zeggen ze -wow-,
maar de rest interesseert hen misschien
niet, Het gaat erom de muziek te eksplor-
eren, een deur te openen, een publiek leren
naar muziek te luistereo op een meer
filmIsche manier, of ze te leren näar films Ie
kijken op een andere manier, Het is eigen,
lijk niet zo bijzonder wat ik doe. als iemand
Iwee platen Volstpakt en 2c na elkaar draail.
Is hel ook een eigen kompusitie, en die kan
fantastisch zijn, Al wat ik wil zeggen is,
-come on on a lrip with me",_
VelO: Vind jt hit t'!J om tt/kms in "tl Kninin!J
Factor)',hoekjt ttrtchr te l.;omm?
Shea: .Met de Knilling Fa,tory heb ik
niets IC maken. liet is spijtig dat men hel
telkens zo ziet, Ik heb er misschien Iwce
keer gespeeld in zeven jaar, Ik heb wel met
John iZorn) gespeeld, maar niet in verb.:tnd
mei de Knitting FacltJry, Hel is nkt een~
een echt .. scene, Ze Zt:AAendan wel, wij
'1ijo' hel mutikalc NtW Vork. Maar It:
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hebben geloerd. en eigenlijk zijn ze niet
belangrijk In New Vork, Hel is een plaats
waar lk nter graag speel. Ik wil ze niet
beledigen, want ze hebben vee! goed
gedaan, maar ik ben niet gemreresseerd in
een scene. Ook niet In de Knining FaClory,
Ik werk niet tip hun manier, wat niet
betekent dat ze slecht zou zIjn, Een echte
scene was de pre-Knluing FaC10ry lorn
scene in het midden van de tachtiger jaren,
maar daar behoorde ik nlet echt toe, Ik ben
l' jaar jonger dan zij. [Shea is 29, nvdn In
New Vork zijn er overigens haast geen
kompontsten onder de dertig. enkele miss-
chien,_
Veto: BnlaQI er ,n Amerika tigm/Uk nOf!een
improvisat.'tSCtnt?
Shea: • Die is finaal dood, alle mensen die
er mee bezig waren, zijn ermee gestopt. Ze
is al vijf jaar geschil"denis. Vrij improviseren
is in mijn kringen lçhl wel verleden tijd,
zorn spt:dt nu zeer konservaüeve jazznum-
menjes mei MaSilda, liet is wel goed, maar
niet geïmproviseltd, Ik Improviseer ook
nog maar af en roc.De meesre lijd spendeer
Ik aan het in elkaar steken van mijn platen-
werk, Nu is het een verzameflng individu-
ele muzikanten geworden. Andere mensen
lijn geïnteresseerd in het imago, maar ik
niet. Hel werk is belangrijk, De media wil
eerst een imago, als hel imago ukee is dan
zal de muzick (10k wd goed lijn, ook zorn
ontsnapt daar niet helemaal aan.,
vero: Htb jt tets mtt IkI!JIf? Er iJ ren BtI!JI5Cht
platrnfirma, t\Vtt Lt!wrn$t konserten en nu Fear
no Fall,
Shea: ~Geell idee. eigenlijk niet. Mensen
van Sub Rosa kwamen naar een konscrt en
vroegen om up hun label te komen,
'Priso:mer' was tucn net af, en waarom
nit:1 ... Sub Rosa is waarschijnlijk een reden
nm regelmatig in Bl'Igie te stoppen. en
Ronny (Vissers) en Herman (Asst:llx'r}(hs~
zijn n'er geïnlern~et'rd en t'ntllt'~ia~1 over
de dingen dil' ik doe Mensen komen hier
up het Ievnval nu-t alleen voor de muvick
MU7it-k h hier ct')! deel van het ge-hee-l. dal
bevalt rne wel..
Veto: Km /t dr mcmml'.m h,·t fiar nr ralt-
rr(ljtke
shea: ."kl'. Ik ken nn-rnand buiten Ribot
IJ,. t,,,, 'ol.!! 111'1mtt'voIh 1Il.l.H Idf~ ah hel
nier )o:cM'di~.VISSl'nwe wc! uil hoe hvt goed
kan worden In _'il'" y"tJ,. .' d" Illljlrovi..au-
vwcnv vr met men. d ..~ nuu-t men tegen-
wClClrdi)o;naar Leuven korru-n om vnj 11'
korru-n lmprovivetcn. II..t i-, een oud
verhaal. denk aan dl' rwinugcr jaren. roen
m'''''\I\'11 Anwnk.1nl'n naar Betfijn om ..chu-
l.oui~iana Ja'_' te spelen. Improviseren I~
alujd ~J1annend. maar t:Î}ll'nlijk i~ rnuvick
n'Mlil al Stukken liin altijd in ~Iaat van
wording. 1.1: gruelcn en veranderen voort'
durend. lin oll~n- at lijkeu Il' zjjn, is hel
vals. Fr i~ niet wielS ah een uitgckrivtal-
lleeerd meesterwerk Eli den hel putlHek
aanspreken met. -Dil i\ mijn al}:t'werkt
meesterwerk ddt Ik met mijn hnjjann- }:l'l'St
in elkaar lelt<'-, Nel' Het public-k moet
ci~t'I1Jijk in h", sluk kornen r»: moeu-u met
me rncc Iutstcrcn. en nk·t pmlu-n-n uil tc
vissen wal de man daar v" .. raan dm-r, AI
d(M,'1hL,t publiek uiteraard wal het CMlk
maar wiL.

Later
Zalerda)o:v,xlTmiddag lil Shea in de stucbar.
Een kans urn hem It' vr.1gt'n hOl' Fcar nu
Fall verloopt.
.Er~ goed. vooral G/a]J_l/oJlp.1 is gewe-ldig.
Ik heb al met vele DJ'\ ):. werkt. maar de
ml'CSle zijn alleen 'Înto Ihçir (Iwn Ihillg',
Granhoppa is erg jo;etnteresseerd in wat er
gebl'un el1 wil allijd nog wel wolllJijleren,
Hij f.o ...·kt de juisle hcat,'n als hij juist zit
'he ju~t fllck~ Ihings up'. ]\1.1rc Ribot speel!
!:\,'\\iOOn met·, lOl hij nijdij.( wordt en
ekS]lI"d~"n in nlliw,uilspallingcn, Dan is
hij ojl lijn bt:st Ht:1 eni~e pml.>k-em is dt·
drummer Jaki U...badl. In lt'gen~lellillg 11>1
d~ andl'r~n, kan hij l'envoudigwcg niet
Stoppen mei het hakken "p zijn drums, En
hij ~peelt lClIldl'/ eni~l' nuance, als we
proberen 1.achlJcs I~ SJWlen ~aal hij lIeW()(I!1
door mei ht;ukl'n. Een IIclL-dmuzikant w~~t
wannl'er hIJ nit'l m ..et ~pelcn_"

Dimitri De Maesschalek

13



Mehmet Sander is terug op Klapstuk

Natuurkunde en architektuur
Er Wst4llt f'erf foto van Vws Kkin die \'On
un mwu~ springt t" 1udvenw~ zijn wil
_nI gqotog,.a!urd. lh ironisdJf: tikt van
dit _,.k Iwldt~&""'''JU in M ruimu"',
Htrul!dt get«l krijgt MI publ~k bij «1f
~1Ii"S VIl"Meh_t Sondn: Wan'in
rijn dlJnsstukJcen trMht hij alk ""'""""'"
'"rl ft' wrt..." mt't zijn brul" dansg~ld.

Twee jaar geleden maakte M~hmet Sander
zijn Klapstukdebuut met een programma
dat builen alle lijnen van het Iesuvallag.
lijn dans was noch klassiek noch modem
en velen twijfelden eraan of zijn choreo-
grafie wel dans mocht worden genoemd.
Voor Sander echter bestond enkel de zeker-
heid dat hij wel degelljk pure beweglngs-
kunst maakte. Hij beweerde de essentie van
de dans bloot te leggen waaraan hij zijn
deflnhle van dans toevoegde: "Lichaam,
ruimte en awaanekracht".

sender werd geboren in Duitsland
maar op eenjarige leeftijd verhuisde hij
naar zijn moederland Turkije. Daar groeide
hij op onder de militaire diktatuur en
voelde hij zich op jonge leeftijd aangetrok-
ken tOt de dans. Sander volgde even les in
Istanboel maar verkoos vrij vlug verdere
horizonten. Na enkele Jaren Londen werd
dat deüntue! Los Angeles, waar hij een
eigen gezelschap wou oprichten. Dat ging
nlet van een leien dakje en Sander ploe-
terde op ziJn centje door een aanzet tot C1:n
oeuvre. Tot het wat beter begon te gaan in
1993, saneer danste op internationale
danstesuvais als Klapstuk en het Holland
Dance Festival.

Fanatiek
Op dat Klapstukft'stlval sloegen

,.. Sanders solo's, 'Initiatlon or Movement',
'The Fuck' en 'Single spece' , In als een
bom. Het handelskenmerk van Sander leek
wel de brute, krachtige en akroballscbe
dans te zijn In een minimale ruimte met
een maximum aa n bloed, zweet en tranen.
ZO bewoog hij zich In 'Single Space' In alle
mOSelijke richtingen zonder builen de
grenzen van een klein houten kader te
gaa n. Hij kroop met handen en voeten
omhoog waarna hij zich pardoes liet vallen
om vervolgens ondersteboven tegen een
van de randen te gaan kleven. In een ander
stuk verkende hij elke vierkante centimeter
van een oppervlak waaronder mikrofoons
waren geplaam. De muziek bij deze dans-
solo was dl: versterking van het geluid van
het eigen vallende, rollende of springende
lichaam.

Mehmet Sander Is even lanniek in het
dagelijkse leven als uit zijn dans blijkt.
Zonder onaangenaam ol arrog ..rn te zijn,
vernest hiJ zich In z.iJn werk. -n wilde me
enkel koncentreren op mijn werk. ik kwam
niet naar Los Angeles om In homodisko-
teken te dansen', dlxh de choreograaf zelf.
Het lijkt wel of hij zo vlug mogelijk een
oeuvre wil samenstellen dat hem voor de
anonlmheh moet behoeden. saneer lijdt
namelijk aan aids en daar is hij altijd rond
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digit049/21.38.31

DISCOTHEEK SILO
IS OPEN

VR-ZA-MA
VANAF22h

Ma 22-24h: happy hOUT

voor uitgekomen. In zijn meest fanatieke
periode, die samenviel met de tijd dat ..tos
een louter homoseksuele z.iekte was en
bijgevolg een taboe. liep hij rond in T-shins
met het opschrift 'Promote Oueer 'rerro-
nsm'. Trouwens, In veel programmaboekjes
werd hij, op eigen vraag. aangekondigd als
een "rurkïsh Queer with Aids'. Zeil heeft hij
hier ooit over gezegd; -krv was een vuist-
slag in mijn gezicht. Het gaf mijn leven een
zekere versnelling waardoor Ik werd gelan-
seerd. Nu draai ik op volle snelheid.'

Stereotiep
Wanneer men dit weel, kan men zich

afvragen of Sander's werk, In al zijn brutal-
iteit en kracht, ook geen reaktie Is tegen
het gangbare stereotiep van de ziekelijke en
zielige aidspatiënt. Naar eigen zeggen wil
hij het de danser zo moeilijk mogelijk
maken om de parallelle trekken met het
allesbehalve gemakkelijke leven van een
seropositieve homoseksueel. -n kan het

niet uitstaan dat die nichten in andere
balletten nog steeds vrolijk meisjes in de
lucht tillen.' Toegegeven, Sander is geen
slijmbal. maar wel een doordrijver die
predes weet wat hij wilt,

Op een Spartaanse. haast masochistis-
che manier laaI hij zijn gezelschap In een
broeierig hete cautomrsche dansstudio
repeteren. Toen een d;!n5C'Teens tijdens een
repetitie moest overgeven van de onmense-
lijke Inspanningen die er van hem werden
gevraagd, beschouwde sender dit als een
leken dat hIJ op de goede weg zat.

Ooit plande de 'rurks-Amertkaanse
choreograaf een stuk waarin een wasen
tegen veertig kilometer per uur op hem zou
tik rijden en waarbij hij zou 'pogen' nel op
tijd in de lucht Ie springen teneinde op het
dak terecht re komen. HOe gekker, hoe
beter, luidt het motte van Sander. -zo mln
mogelijk ballet, en zo veel mogelijk onge-
wone bewegingen. Dil komt neer op zo
min mogelijk staan en zoveel mogelijk in
de lucht duiken.'

Sander lijkt inderdaad meer geïnspl-

reerd door Newton en mostern dan door de
grote. kJassicke meesters van de danskunst.
Eerder dan de zwaanekracht te willen
negeren door gesimuleerde lichtvoetigheid,
maakt hij erven gebruik in zijn dansstuk-
ken. En alles Is mogelijk voor hem. Voordat
hij bekendheid genoot, organiseerde Sander
dans-workshops voor niet-dansers. En zelfs
de Vietnam-veteraan zonder benen die ooit
zo'n workshop biJwoonde, rolde aan het
clnde van de sessie over de grond en deed
de hendenstand. Alles moet kunnen, als er
maar zo mln mogelijk ballet bij komt
kijken.

Eerst moest de boodschap eraan gelo-
ven - -dens behoeft geen boodschap" -
en dan verdween ook alle andere franje;
"Dan heb Ik de muziek overboord gegooid,
de emotionele kontekst en zelfs de aankled-
Ing." En terugblikkend op zijn eigen werk
vatte Sender de kern ervan samen: "Ik hou
nu de essentie ovrr: het lichaam, de zwaar-
tekracht, en de rutrme." Naruurkunde en
Architektuur. ~

• t;:rik zlarczyk
Mthmt!f S'mdtrdanst 'J8~ 'Am'on/Lift', 'Tht
Fuck' tn 'Spaarimt!Jrtlvity' qp dinsda!J 17,
womsda!J /8 en tkJndtrda!J19 oktbbn om 10.00
u in dt $otttzaaJ (ArtnMr!JinJtituut). Op W«1lf'

da, Jpttlt hij ook in htt kadn van etn uur
Kultuur om IJ.OO 11 op dntJfdt Iokatit.

Steve Paxton wil geen ...

Versaille-tuinen 111etmooie maagden
SkVt PWCWP! is op rijP! mi"-St UP! oudt wr-
trouwde bij Klopshtk te noemen. 'n 1984
schitttrth hij er reeas mtt zijn 'Goldbt'1l
variattons', op muritk wm Bach in twet
uitv«ringm van de ConadtM pianist
Gltnn Gould. Dm jalJr IattT dott hij htt-
uifth nog ttns ow-r; maar vult dt lIOOr'Sttl-
ling aan met th al ewn veTtasstJIth Df"'OU-
ing 'PARr, ttn improvisatit mtl vritrulin
Uso Ntlson op 'hrfta Lifts'. ukst m

muzitk van Robtrt Ashlt)'. Dit jaar is
Paxlbn opnituw van th partij mtt zijn
nituwstt, twintig ",inuUn durtndt impro-
visatie.

In 'scme English Suites' deer hiJ het weer
op muziek van Bach gespeeld door Glenn
Gould. Het stuk wordt hoogstwaarschijnlijk
aangevuld met ander nieuw werk, dat zich
nu nog In een embrionaal stadium bevindt.

.e

I

cebcone en groei van zijn nieuwste kind
zal plaatsvinden tijdens de opvoering zelf.
Daar cnueeru het werk van Paxton immers
zijn kracht aan; het ontbreken v..n enig
voorafgaand kensept.

De zesenvijftigjarige Amerikaan is niet
zonder reden - samen met Hans Van
Manen - één van de twee ijkpunten van
Klapstuk '95. Na een vijfjarige carrière bij
de prestigieuze 'Merce Cunningham Dance
Company' werd hij medestichter van het ;!I
even legendartsche 'Judson Dance Theater'.
Hel waren juist de onwrikbare prindpes
van orde en evenwicht. waartnee het
Cunntngbarn dansgezelschap zo dweepte,
die Paxton er toe aanzetten precies de
omgekeerde ~g in te slaan. -Alles leek
daar zo mooi op een riJ en in het gelid te
st .... n, dal het wat weg had van akker-
bouw', zo stelde hij vong jaar nog in een
gesprek met Aat Hougëe. Wenik wilde
eigenlijk terug naar de geest van de jachr".
Paxton vtndt van archeûplsch variétéreeter
en vele dansvormen dan weer dat ze nog
vaak de smaak hebben van ·Versai'lJe-tui-
nen met mooie maagden".

,

Paardenfenomeen
Geen orde dus, maar chaos; geen voor-

spelbaarheid maar verrassing. Met de im-
provisatiekunst was net dan ook liefde op
het eerste gezicht. En nog steeds, na vijlen-
twtnûg jaar. verbaast Paxton zich over de
onnoemelijke mogelijkheden die deze dans-
vorm hem biedt. "Ideeën kunnen misschien
opraken. maar chaos niet', zo luidt het
nvenufgd.

In 1972 Introdoceerde Paxton de kon-
rakumprovtsarte. Fysiek kontakt fungeert
hier als motor van de beweglngslmpuisen.
Paxton gaat hierbij niet uit van de vrij
klassieke formule, ernnth- resulterend in
een bepaalde lichaamshouding. maar werkt
eerder omgekeerd. Een door hel lichaam
opgelegde beweglngsekwentie leidt naar
een bepaalde ernouonauten. De muziek
speelt daarbij een krudale rol. Ritme, toon-
hoogte, klankkleur en speelst ijl bepalen de
bewegingen van het aan de muziek uit-
geleverde individu. Vaak geeft Paxton de
muz.iek ook de volle aandacht. Zo kan het
voorkomen dal de danser pluIS roerloos op
de grond gaat liggen om de muZiek volledig
zichzelf te laten zijn.

saxton opreen voor improvisatie In
zijn zuiverste vorm. Als toeschouwer word
je daardoor gekonfromeerd met het unieke
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Real en Mantero

De absurde azuleio
Portugal is,u laaISU jan" Utl rotristische
hoogvlkg" g~tmh".Wat kulturde uit-
strllling he,"", vliegtMI at hul wat Iogn;
Europa/ia '91 en LÎ5SDbon, Ku/turrh
Hoofdstad van EllrDpD ;" 1994 In! spijt.
PlIssoa mag do" al an gevierd di,hur zijn,
Madndnu Ik poplljsun ingedoken,
PortugaJ's kll'tun~ dcsportprodukt bij
uiUkk zijn nog studs ik IJzukjD's.
Misghil''' diJt Ik mOlkrnI' Portug~ dam
daar wranderi"9 in ka" bung,.". Vrijdog-
uwmd Uil Si/via Real md 'Pour Bie,,' trf
Vua Mantero u/Is meI twee stukken, 'A
lJQ"fO do Exi.s,;,.' IIn 'Para EnfastUuJas t
Profundas Trisuza5' op Ik planken van Ik
stodschouwburg sf4lDn, /kiJk stukke"
HUw" hun Eklgischeprmtim.

suvte Real staar vrijdag een zware avond
voor de ~K. Ze danst niet enkel haar
eigen 'Peur Bkn' maar danst ook mee in
herrnn 'Para .. : van Mamero. Real heeft -
misschien nel als de meeste Portugezen _
een obsessie voor PonugaJ's gouden vijr.
tiende eeuw. Portugezen vergelen wel eens
kollektief de mI van hun geKhiedenbles,

gevoel dat de betekenis van het stuk ror
stand komt terwijl je er op zit te kijken, Dit
kreëen een spanning dit: mereen de groot-
Sic uitdaging van de Improviserende danser
vormt. Het komt er immers op aan het ver-
trouwen van het publiek te winnen:
-wenneer ik hetpubliek kan doen geloven
in wat ik doe, wanneer het gelooft wat het
ziel, dan ben Ik een gdukkig man", aldus
Paxton.

En toch. de aanvankelijke overtuiging
van de oneindige mogelijkheden van de
danslrnprovlserle is na jaren ervaring toch
Ierwar natef gebleken. In een interview
omtrent 'Goldberg Variations' heelt Paxton
het in dit verband over het zogenaamde
paardenfenomeen. Het blijkt dat paarden
op de terugtocht van een wandeling sreeds
de neiging hebben hun eigen voetsporen
weer U~ volgen, ook al is die WL'"g lang niet
de kortste.

Een gelijkaardig verschijnset merkt
Pax Ion op in eigen werk. Want alhoewel
hij I.lch altijd heef uitgesloold radikaal van
elkaar verschillende voorsrelltngen Ie bren-
gen, h('e!1 hij achteraf steeds weer moeten
vastsrellen dat ze alle In feite dezelfde basis-
Idee onderlijnden. Ook het lichaam legt
daarbij bepaalde beperkingen op. Goed
improviseren is slechts mogelijk wanneer
men zich op een gezonde manier tot hel
lichaam verhoudt, benadrukt paxren. I)at
lichaam biedt een weliswaar uitgebreid.
maar niettemin eindig palet van beweg-
ingsmogelijkheden aan. De kern van het
improviseren bestaat dan in het zoeken van
steeds nieuwe kombinaties, maar met
steeds hetzelfde spelmatertaal. 20 ziet de
kunstenaar nu In.

Uitweg
Geestelijke onthechting is nog steeds

Paxtorr's ultieme doel. Bedoeling is door
middel van herhaling het punt te bereiken
waar de beweging tot een soort van natu-
urlijke reflex geworden is. Ze kan dan als
het ware onbewust worden uitgevoerd,
zonder tussenkomst van de geest. Het
lichaam dus als uitvoerder van autonome
handelingen. Een "intelligente machine"
noemt Paxton het zelf

Ol al deze nieuwe inzichten dil week-
end In de Stuczaal ror uiting zullen komen
valt nog al te wachten. Alhoewel, wil.' van
de aanwezigen herinnert zich niet hoe
Paxton op Klapstuk '87 tijdens de voorstel-
ling zijn sleutelbeen brak en desondanks
verwoed voondenstez Resultaat van
lichamelijke onthechting misschien?

Gil acneers
IN l'oorsltIlJn!itn !iaan acor op I \I. 20, 21 rn 2J
oktober om 22. JOu m dt Sluaaal TicJ;(/Slijn
mrt mtt"T voorradig

één lang en triesi drama, kulminerend in
de Portugese Franco, Salazar.

Hel stuk Is losjes gebaseerd op Philippa
van Lancaster, echtgenote van koning Juao
\, die regeerde In de late veertiende eeuw,
Philippa stond aan de wieg van de glorieuze
eeuw van Portugal. waarin Portugese zee-
vaarders de atlas aandikten. De figuur van
Philippa vond Real in ressca's 'Mens<l8em',
een ge(jicht over de geschiedenis van hel
land.

Philippa, vertolkt door Real en voor de
gelegenheid opgehangen aan haar haren, Is
dus de 'rode draad' in het stuk. Zij leidt ons
naar de kern van het werk. de lege doos
van de massamedia. Haar situatie zinspeeh
op de wankele pesltle van de mens tegen-
over de vloedgol! van de massamedia, een
onderwerp dat tegenwoordig vele kunne-

KAVDR

naars schijnt te inspireren. Rea! Wttkt het
tema echter uit met veel verbeeldings-
kracht. De grotendeels absurde teksten
worden voorgelezen door een bekende
nteuwsleester, zowat de Portugese Manine
Tanghe. Het geeft ze een zekere 'sérteux'.
Maar onderhuids blijven ze onzin.

Het zangtalent van Real en de muziek
van Sérglo Pelagio. die ook de muziek
senreet voor de produktles van vera
Mantero, geven de voorstelling een exrra
cachet. Maar bovenal is 'Pöu r aten'
gelardeerd met ekspljctete humor. Jets dat
niet erg voer de hand liggend Is in de -
toch nog erg serieuze - danswereld. Het
stuk werd medegesponsord door het
Veterinaire Laboratorium van Lissabon, niet
dat dit terzake doet, maar absurd is het wel.

Werkelijk
De avond wordt aangevuld door twee

stukken van vere Mantero, die net als Real
uit Lissabon komt, Op Klapstuk '9) stond
ze nog centraal In het Klapswkprogramma

I.IE"Eï~..)et'l.. vA.I\J HET fl.\jK.. CE"1l...
~"Np.<..~TlG-E lE'JE.NSrtt.OS:OFH.:.ËN

~E"l IS FEN FEIT,
O,\,r; AI..S MEN SLtUJT,
MEN...s.TA.NK 1I€l'tS.pflE10r.

Eerste van Ostaijen-lezinq in Leuven
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met de kreatie 'Sob', dat op nogal wisse-
lende kritieken kon bogen. Toen speelde u
in de Klapstukstudio, nu krijgt ze de mon-
daine schouwburg ter beschikking.

Temidden van de erg krappe pluche
zeteltjes zal ze eerst'A dança do Existir'
brengen. Nc-t als Realiegt Ie hier eerder de
nadruk op de danser als tutaalperformer
dan op de danser die slechts danst. Mantero
bokst In haar stukken Ol' regen een vorm-
ing in het klassieke ballet. En eigenlijk stelt
Mantere het hek dansgebeuren In vraag.
ook de absurdtsuschc ondertoon. en af en
toe zelfs de boventoon, hebben Mantero en
Rea! gemeen. Solo op de planken stelt
Manteru het leven in vraag. Of ze probeert
er een antwoord op te geven.

Het stuk duurt een goed kwartier.
Daarna volgt een trio: 'Para ëntasuedas e
Profundas Tristezas1. Ook in deze produktie,
Slaat de zin van het..Jevell'Cenlraal. De drie
vrouwen leven zich'ult in ckstremen. Hoe
stabid Is die mel}selijke gt:1.'SI? In Ponugal
is ze doorheen d~ geschiedènis nogal eens
verloren gegaan. Joegt.lslavië en Rwanda
IOnen nog maar eens darde mens al snel
verwordt ror een kwaadaardÎg dier.

Niet voor niets wordt in het Klapstuk.
boekje de uitspraak van André Langeney
gcsiteerd: ·Eigenlijk is de laai de enige
karaktertsttek die ons volledig van de
dieren doel verschillen". De drie zingen en
schreeuwen elkaar toe zonder dat cr van
enige kommunikatie sprake is. De danser-
essen lijn één groteske p~rodie op bijbelse
Ilguren. VlxJraJ de KrisHisliguur wordt
uitvergroot en in vraag gesteld.

'Para Enfastiadas e profundas rrtsrezas'
is een uagikomische voorstelling. grappig
en absurd, maar tegelijk een kaakslag VUIlT

de mens. Voor de masochisten onder ons
dus, maar niet enkel vour hen. In Portugal
schijnen ze aardig gek te worden de raarste
tijd. Je zal je dan ook makkelijk verwant
voelen met het werk van vcre Marnero en
Silvia Rea!.

Dimitri De MaesS('halck
Vl'7"aMall/ero ("TI SiNia R~a/ op VT1Jda!J20 otao-
INr in df Staduhouwbur!J

Nolens houdt de spanning er in
l)Qndudagaw:md wordt door het L.euve~
Paul ~'an OSMijtn-irrstituut dL errste PauJ
,'On ona~n-lezjng georganiseerd. De
lezing, die phwtsvindt in dL U"iveniteits-
hal/af rn ~geven MI wordnI door lLonard
No/ertS, gaat echter niet over de man ach/er
baanbrekemk bundels als 'Music HaJ/' en
'Bezette SMd', loals een argeloU! zou
kunnen htslui/tn na lezjng van dL affiche.
Helaas kon Hugo Brems, poiz~sptdalist en
bo\'mdien direkt.eur van he, irrsri,uu'_ ons
niet wrnlkn waarowr dan _I.

Het Paul van Ostafjen-Insutuur werd op het
eind van vorig akademiejaar opgericht door
leden van de afdeling Moderne Neder-
landse Literatuur van de KU Leuven. De
keuze voor de grote Antwerpse dichter als
boegbeeld van hel kersverse Insmuur lag
om verscheidene redenen wel enigszins
voor de hand. Het feit dat hij ongeveer
predes een eeuw geleden geboren werd, en
dat Erik Spinoy - nog een dichter uou.
wens - net klaar Is met een dokteraat over
van Ostaljen. zal zeker meegespeerd
hebben, maar het is vooral het belang van
de dichter zelf dat bepalend was.
Zijn debuutbundel'Music Hall', verschenen
in 1916, wordt algemeen gezien als het·
begin van de moderne Nederlandse liter-
atuur. Bovendien schred hij niet enkel
literatuur. maar dacht hij in essays ook na
IJver lenerkunde op zich, en over de relatie
tussen de Ilteratuur en andere kunsten.

En dal is predes wat het instituut ook
wil doen: bestuderen van de literatuur in
Vlaanderen na 1916. mei aandacht voor de
teksten én voor dl' poeriek die erachter zit
Voer voor akademki en lenerkundigen.
ware het niet dat het nobele plan werd
opgevat elk jaar een lezing te organiseren

voor een ruimer publiek. Die zou de
bedoeling hebben de onderzoeksresultaten
bij een breder publiek bekend Ie maken. en
de aandacht te vestigen op de zogenaamde
'levende literatuur' in viaanderen. En dat
zou gebeuren In jaarlijkse lezingen.

De eerste van die reeks kan dus
donderdag beluisterd en bekeken worden
In principe kan een dergelijke lezing duur
iedereen gegeven worden die ietS over lite-
ratuur te zeggen heelt en dat op een
boeiende manier kan. Dat kan dan even-
goed iemand uit de kulturele sektor zijn.
zoals een recensem. als bijvoorbeeld een
politicus, die veel gelezen heef en wat
kwijt wil over de maatschappclljke rele-
vantie van boeken.

Ol natuurlijk een schrijver; die het
literaire produktieproces van heel dichtbij
kent. Dit jaar werd door de leden van hel
Instituut de Vlaamse dichter Leonard
Nolens uitgekozen Die komt spreken over
het ruime onderwerp 'Wat is echt?'. De
affiche vermeldt verder nog de ietwat kryp-
uscne woorden 'notities', 'gedichten' en
'werkelijkheden', en daar moelen we het
dan maar mee doen. Want ook voor Hugo
Brems blijft de lezing een grote verrassing.

Boeiend
-Nolens zal waarschijnlijk spreken over

zijn visie or de relatie tussen literatuur en
leven. Er wordt dikwijls gezegd dat het
teven hel echte is, en de literatuur slechts
een soort algeldde daarvan, een luxe.
Nolcris stelt allicht dat gedichten minstem
even echt zijn als het leven n·1J Maar
verder blijft hel {10k voor mij ook een raad-
sel; hij wil er ntks over kwijt. en hl'ell de

tekst zelfs nict aan zijn VTOUW laten lezen."
Wellicht zal de dichter gebruik maken

van zijn dagboeknotities. en tussendoor wat
voorlezen uit eigen werk. In ieder geval zal
de lezing zeker geen simpele kost zijn:
xotcns- gedachtengoed lijdT niet onder
overdreven eenvoud, en ook zijn gedichten
zijn allerminst makkelijke materie. Brems
voorsfK'lt dan ook "zeker geen amusante
causerie, eerder tets ernstigs en moeilijks.
Maar wél interessant." Bovendien is het de
eerste keer dat de dichter. die wel geregeld
voorleest op poëzie-avonden. zich aan een
lezing waagt. Toch kan het een erg
boelende avond worden voor wie geinter-
esseeed is in poene en överpelnzlngen
daaromtrent.

Popkonsert
Maar voor een ruim publiek allicht wat

Ie hoog gegrepen. Brems geelt dat zeI! ook
roe: "Het is natuurlijk niet het publiek dat
naar een popkonsen gaat luisteren." Het
dutzendral uitnodigingen dat verstuurd is,
ging dan ook vooral naar mensen uit de
akademfsche wereld. Maar ook nler-geinvl-
teerden mogen komen. En. ondanks
eerdere plannen om mensen zonder uitn-
odiging - srudemen dus - te laten beialen
voor de toegang. heeft veldoende sponsor-
ing ervoor gezorgd dat die ook gratis
binnen kunnen. Leonard Nolerts in sneak
preview. komt dat zien.

Martljn Graumans

Ot rerste I'alll Vil/! O>laljel!·/am.1f word!
.'I<'houd,",1op donduda!J IC} okIober. 1/1 dl'
IJnl\'f'rmtwha/l~n IN Ir.~r II t.conard Nolms,
h,'londt,.. ...erp 'Wal is ahl.")·", dt mkiJm firalis
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De opmars van de Zweedse folk

Frilol i Löven
Me. Vt!h1titui,M"ri Boinl, Hf'd"inganlll tri

de lolkuilstapja ",," jQmoksofonist Jan
Garblluk tc.J" Ik Skandinavischt \/Olks-
mudtk tt~nwoordjg op ".!imf' briQng-
skUi"9 rekeMn. Ook j" lAUW,. w_ir M
w;ruI tIOOt' un k«r uil ~t IU1Ordor. Ale
M6Un; lAn" WiUemark til hr Gudmund-
SOft, ko"'_g 'Frifot', bnrtjnl mDSiscM
Ixdlt.ld.t:J 0\fU unflurmi""m. gowün
ringm en /rIlln"m die met vierhorulud
vrou~" slapen. lH ûhak sourultrack bij
uw fantQsy ga'IIUS.

Zoiets moel ook Manrte<! Bicher gedacht
hebben toen hij Ale Möller en Lena YViIlc:-
mark ongeveer een Jaar geleden een platen-
kontrakt aanbood. Het hoofd van het pres-
tigieuze Duitse platenlabel ECM, bekend
van onder andere hel Hilliard Ensemble,
Jan Garbarek, J(eilh Jarreu en Paul Bley,
gaf de twee mei een simpel "maak hel niet
Ie kommersjeel" zo goed als carte blanche.

Hel duo gaal op 'Nordan' verder naar
hel verleden terug dan met hun vroegere
werk het geval was. In archieven vonden
te oude Zweedse liederen met soms meer
dan honderd strofen, "Hel moel uren gedu-
urd hebben om ze Ie zingen, dus moeten de

weer. toen ik de brochure onder osen
dacht ik: "Goh! Wat is Klapstuk:

een fijn festival!". Toegegeven, post-
kritiek is niet echt mijn ding, maar

blijf oefenen.
Dit gezegd zijnde zouden ze in die

brochure toch eens moeten
met raaskalItrI ...... een sober

m"
dat geen enkele 1I0g echt

": als ik zoiets lees gaall bij mij de
Ipoppal aan het dansen. Zulke non-tefor-

wordt afgewisseld met gespierde
taal vatl het slag: "Toch is het vrij
risikDloos te beweren dat zij moeilijk kan
ovtrS€hat worden, " Het valt nogal mee
niet absoluut te willen tegf':1JSprekal dat
dergelijke uitspraken als een weim'g niet-
szeggetld kunnen ervaren worden.

T..J1!t verbaast me niet dat metl
n moeite It«ft choreografen te

kaderen die zichzelf tiperen als "Ik ben
geen windm-waaien-om-de·rotsm.chore-
ograaf N (Hans Van Matltrl) of " ...
bekommert zich niet om de betekenis; die
anstaat wel achteraf" (Lynda
Gaudreau). Ik zou het zelf ook niet
kunnen. Watlneer Paxton tijdens een
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verhalen heel veel voor hen betekend
hebben", aldus Ale Möller in het Engelse
tijdschrift Folkroots,

Dal veel van die ballades zich aan de
zee afspelen mag niet verwonderen. Zo Is er
hel verhaal van 'Oullherpan', zowat de
Zweedse to-eter-sage. Een zeemeermin -
symbool voor het lichamelijk verlangen -
weet een jonge adonis naar de diepten van
de lee te lokken waar vissen, beren en
draken dansen. Door op een magische harp
te spelen weet de jongeling zijn leven U'
redden, Intriest is het afscheid van -sven I
Roseng.Àrd' die zijn broer vermoordt en hel
land moet uitvluchten: -wenneer kom je
terug? Als graniet drijf!. Wanneer drijf!
granlet? Graniet zal nooit drijven."
'Mannelîg' vertolkt dan weer het hopeloze
liefdesverhaal van Heer Mannelig en een
zeemeermin. En zo heeft ieder volk wel zijn
'twee koningskinderen',

Aangezien er geen mondelinge over-
levering besraat. dienden de liederen
opnieuw bewerkt re worden, Hel werd
geen SlOffige rekonstruktie, Het duo koos
voor moderne arrangementen met respekt
voor de tradlnonele bronnen. 'Nordan' Is
dan ook geen duoplaat In de strikte zin

gewerden. Niet minder dan acht muzikan-
ten spelen mee. Door de jazzkombinatie
van Palle Danielson (konlTal>a:s) met
Garb.1rek-epigoon Jonas Knutson (sopraan-
saks) ontsnappen een aantal nummers niet
aan de tipische, weliswaar mooie. ECM-
klank waar vooral diezelfde Jan Garbarek
een palent op heeft. Andere nummers
klinken auremleker, zoals het openings-
nummer Trilo, (en a cappejla trio'tje van
Möller, Witlemark en Per Gudmunson.

De schiuerende zang van Lena wille-
mark Is ongetwijfeld een konstante. Wille-

toch verder
naderhand vraagt naar een universele
duiding van dit insident antwoordt deze:
..Het was erg interessant om her een keer
zo te dom, met maar één bruikbare
arm. " Droog .maar eerllïk,
yk vind het ook helemaal niet erg te
1vernemm dat achter een bepaalde

voorstelling geen visie zit of loch niet één
die zomaar onder woorden is te brengen,
maar juist dat had ik dan graag gelezen.
Nogmaals Paxton. "Van zijn
generatiegenoten zei Ilij: 'They don 't
know what tht)' create. but tht!}' trust it.'
Het is een kapitale uitspraak die vaak
verkeerd is begrepen, sommige
chorl!Ografen heeft liet op een dwaalspoor
gezet. Maar anderen hebben er hun
voordeel mee gedaan ." 1don 't know
what tllefuck they're lalki"g about and
thry don 't find it necessary 10 explain.
Waarom deze uitspraak verkeerd is
bl'grt!pen et! door wie, op welke dwaal-
sporen choreografen hun danseurs
hebben laten huppelen, swingen en
stuiptrekken. hoe iemand iets haalt uit
zutke orakelpraat: ik heb er het raden
naar.

D'«e de risistance is echter volgl!Pld
r bloedstollend fragment betreffende

'7Wo Peers' van Amanda MilIer: " ... een
raadselachtige voorstelling, bestaande uit
ongerijmde tafereten die alles en niets
kunnen betekenen. Houvast is er niet, liet

lIïken zich te bevinden in een eteriscne
tussen wereld. Zij treden navenant op, als
dialogerende lichamen en dit met een
onverschilli9htp.'d die de kijker tot de vast-
stelli"j brengt dat er helemaal geen
raadsel is of in elk geval niet meer dan
bij een rimpeling op het water; het ruisen
van bladeren, de lichtval in eet! bos bij
ochtend, ..
T )Oorwaar een raadselachtge tekst,
Y bestaande Uil pertinente larie, die

niks, noppes, maar vooral noegabollen
kan betekenen. Inhoud is er niet, bevat-

~ tefl]kheid wordt in vraag gesteld. De
auteur lijkt in tongal te spreken en schri-
jft tlaVetlant, als iemand die "jet weet
van welk hout klampen maken en dit
met een air die de lezer tot de vaSt1telling
brengt dat er helemaal geen inhoud is of
in elk geval niet meer dan blï kwatsch,
wartaal. kletskoek. lariekoek, zotteklap,
maliepraat, brabbeltaal, het waaien van
flauwekul in het ijle. Waarschijtllrïk viel
de auteur halverwege de sclrriifakt i" een
diepe kama maar vond hij liet erg inter-
essant om het een keer zo te doen: met
maar éb, bruikbare nersennelft. Ik voel
me er in ieder geval tell ik-begrijp-er-de-
ballen-van-Iezer bij.

Desalniettemin vind ik Klapstuk dus
een fijn festival. Allen daarheen.

Alexander Wit pas. I

EITSRES

mark leerde ringen van oudere traditionele
zangers el). zangeressen die ze gedurende
haar jeug~!n de Avdälen-vallei in de streek
van Dalarna'lloorde. Avdälen ts gekend
voor zijn rijke vicdl-, zang- en danstradlrle.
Op haar achniende'-glÖg ze muziek stud-
eren in srockhotm. Daar leerde ze de
muziek van Keith Jarrett. Jan Garbarek en
Miles Davls. Wilt haar stijl beïnvloedde.

Boezoeki
Willemark gebruikt het vulledige spec-

trum van haar stem: van ademen met rit-
misch eflt:kt, via omfloerste jazzklanken en
scatten tot 'kulnlng'. het doordringende
hoge gezang dal ze leerde van uude platte-
tandbewoners. Deze zang werd gebruiklom
het vee bijeen te roepen ol om. me! buren
aan de andere kam van de "ilI)ei Ie
kommuniceren.

Multi-instrumentallSt Ale Miiller, die
instond voor de arrangementen van
'Nordan', geraakte slechts via een omweg
in zijn eigen muzikale kultuur gemu-res-
seerd. Hij studeerde boezoekt in eneken-.
land, en trad er zelfs op met Mikis Thcodo-
rakts. De trots van de Grieken over de eigen
traditie, inspireerde hem om op zoek Ie
gaan naar zljn zweedse wortels. Hij trok
noordwaarts naar Dala rrta en geraakte
meteen verknocht aan de Zweedse muziek,
Van dan af werd Mi\lln één van dl: lelden,
de figuren van de Zweedse folkmuziek,

Sinds ze bij een inter nationaal platen-
labelzlnen. loopt het voor Mülkr en
Willemark op rolletjes. Hun plaat kllrm
hoog op in de Zweedse poplijsten. ze
komen op de voorpagina van de kunst-
katern van de 'Degens Nveter', zweden's
belangrijkste kram, en er ontstaat interesse
in hel buitenland. Bij al dit sukses dreigt
vlolist en doedelzakspeler Per Gudmunson-
in de vergeteiheld te geraken. Op de vl]f
nummers die hij op 'Nordan' meespeelt,
bewijst hij nochtans waarom hij IUt de
interessantste Zweedse vloltsten wordt
gerekend.

Peter Van Rompaey
Frifol, VTl)doj 20 okIober Olp!20 u in de kiJptl
ViJn de RomiJanft Poon
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win een tantrisch orgasme

Ook (j kan
adverteren in

Veto
Bereik een jonge en dynamische doelgroep

via een dynami.ch en jong weekblad.

Vraag vrijblijvend onze folder:

@ Alfa.et cvba . 's Meiersstraat 5 • 3000 Leuven
'R 016122.04.66 (tu•• en 15 en 18 uur)
~ 016122.01.03

adverteren op maat
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Of be~r: bczor,; ons er een en win vijf bockenbons en nog veel ander lekken. Inderdaad, de

gro()(ste VetoWc<btrijd Uil zcshondc:rdzcyc:nlig .ncvdÎngen is met ren minste t.tn week
yc:tlcn&d. wcsen! relatief rek.lsiuantc reaktie. cn genoeg intercuante inzendingen om ons nut

mtt.r te doen snakken. Grijp uw kan" de pen cn de: resc van de univenitlire gc:moenschap in de

blJlc:n en win iea.
Tenslotte p2l het om vijf boekenbons van 5 000 frank bij Acco,vijf keer twee weken gralis

eten in AJma, ticn cd-bons van 750 (rank bij Superclub en een hclcboelstrips vin Sandaal..!

Uitgeverij, die hun weg zoeken nur een nieuwe eigenaar.

1) Deelnemen bn in de k.tcgorieën 'artikel,
'(010', 'cartoon' cn 'column'. Je werkt rond de

..ol~nde onde~erpen:
Artikel: studentenclubs - wetenschap -
kotperikelen _ Klapstuk- Z4-urenloop
Foto: verkcersatme binnenstad - Alma -
swdentenspon - hoge srudiedruk • 24-uren-

loop
Column: het gezichr van Louis Tobbeek - de
tooK • veto- de eerste keer
Canoon: elk ... rade reeds vermelde onderw-

erpen of een vervolptrip.
Z) Artikeli: wordcn beoordeeld op hun jour-
nalistieke waarde en moeten van die aard zijn
dat ze passen in VetO. Ze bedragen minimum
.looo en maximum 6.000 lenertekens en
bereiken ons liefst, maar niet verplicht., op

diskette.
Foto's: weeden beoordeeld op hun aniSlieke
en informatieve waarde en moeten aktueel
zijn, in 7.wan-wit en van een degelijk fOfmul.
Columns: worden beoordeeld op originaliteit

era stijl. Ze bevatten minimum 1.500 en maxi-
mum 3.500 Ictteneken. en bereiken ons
liefst, mur niet verplicht., op diskette.
Cartoons: worden beoordceld op hun
artistieke en humoristische wurde. Zwart-wit,

op wit A4-papier.
3) Deelnemers mogen meedoen in verschil-
lende kategoridn. Elke deelnemer mag
maximum twee artikels, drie foto's, rwee
columns en vijf cartoons inzenden.
4) Deelnemen moeten in het bezit zijn van

een geldige studentenkaart voor het
akademicjaar 1995-1996.
Uitgcsloten VIlndcclname 7.ijn:Veto-redaktie

en .medewerkers. (Didi de I'ari$, Roger
Blanpëin, Slhijn QUlllen, Hans Dcvrcc. Kris
Wagner en de pipo die de 8ijbel geschreven
heeft, nemen deel op eigen risiko) .
5) Alle. inz.cndingen moelen ons bereikt
hebben op vero. 's Meiersstraat 5, uiterlijk op

27 oktober, om 12.00 u.
6) Indien van voldoende kwaliteit worden de
inzendingen gepubliceerd in Veto. De redak-

tie ei~ent Z.Îçhdan ook dat recht toe.
7) De beslissin!!: vin de JUI)·. bekendmaking
van de prijzen en publikatie van de inzendin-
gen gebeuren door onslClf op een bepaald
(ijdslip vanop erli:en~. U leest het wel in de

krant.
8) Per katej!;Ofie worden de prijeen als volgt
verdeeld: elke winnnr krijgt een hoekenbon
van 5.000 frank bij Act-", de tweede laurent
rwee weken gratis eten in Alma. de derde een
cd-bon van 1.500 frank bij Superdub. De
vierde en ..ijfde van elke kategorie mogen
onder elkeer 6 strips van Standaard Uitgeverij
verdelen. De jury kan beslissen de prij1.en op
een andere manier te verdelen (of helemaal
niet) indien de kwaliteit van de inzendingen
7.0 lug is dat krhisintervcOlie nodig blijkt.
Wie met ons wil komen diskuS$il!ren over de
uitslag sluilen wij op om artikels te schrijven
over vrouwen met als eni,!!;cfeedback I(avi,-

risch gegrom en SlItanisch li:chinnik.
9) Dil beginl nilaan steeds meer op een Krap
te lijken. Desalniettemin: het is er geen.

•
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• I,ruiswoord
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontaal - 1 voorbereid ...nd onder-
wiJs aan een unlversl1eh 2 Omstreden plan
- Europeaan -Iridium) Balk - Maria-
beeld 4 Uitwerking - Denderstad 5 Mds-
jesnaam - Zachte kaassoort 6 DWIle
kunst - Wiel 7 Geloll- Drink 8 lipbloe-
mige plant - Japans bordspel 9 Deel van
ei.'n wiel- Ondergang - Uitroep ter
aanmoediging 10 ceoeunenrssen uit
iemands bestaan.
Vertikaal - 1 GetaJ mei een bijwndere

wiskundige eigenschap 2 zwane vogel -
Muzil':knoot - Selenium) Uitgeput -
R1mpcl4 Stamt hoogte - Wees gegroet'
Meisjesnaam - Schotse stam ë tweestem-
mig gezang - Geprofll«rde stalen slaven
7 Europeaan - SlOf die de neiging heelt
een proton op Ie nemen 8 Niet-hemels-
Kenteken op Belgische vliegtuigen 9
zangnoot - ZOOgdier - Woning 10
Dichte mist.

Door Filip Oe xeuketeere

ti berichten
AigeiaSl
Klapstuk meldt dat de voorstelling
'Humanltlsme' van Bodo Klrchhoff en
SIefaan neeestere op maandag 16 en dins-
dag 17 oktober In de SlUczaal is afgelast.
Wie al In het bezit Is van een kaartje,
neemt best kontakt op mei Klapstuk: tel
20.S!.}}. De on~lukk.l8en kunnt'n min-
cnren naar de voorsreürngen 'Who's Afr.ilfd
of Virginia woctr door West-Vlaams
Tealerkollektief Malpc:nuis, waarvoor er
nog kaarten beschikbaar zijn. Dinsdag 17
oktober en woensdag IS oktober 1995 om
20 u In de Stadschouwburg.

kAn.raad
Kringraad. de raad van de Leuvense
overkoepelende KrIngorganisatie dil:' zich
be7Jghnudl met onderwijs en medebeheer
aan de universiteit, is wanhopig op zoek
naar emoestaste mensen om hun
werkgroepen Ie doen draaien. Een

werkgroep van. KrIngraad word! opgenctn
om een bepaald onderwerp grondig voor te
bereiden en uil te spitten. De enige veretste
om mee te werken in zo'n werkgroep is
een flinke pon ie inzet en interesse.
De werkgroep 'Toelatingsbeleid' evalueert
de voor- en nadelen van bijvoorbeeld
ortëmertngseksamens. roetaungseksa mens
of numerus ciausus. -Semesu:reksamens'
everweegt de voor- en na<klen van een
gewone eksamenpenede in januari.
De werkgroep 'Pfan-Dlllemans 11' zoekt
naar manieren om de oplddingen aan deze
universiteit universeler te maken en de
student zelfsrandlger te laren werken. Ook
probeert de werkgroep middelen Ie
ontwikkelen om de studenten meer
keuzevrijheid Ie laten bij de samenstelling
van hun studieprogramma. Kortom. er
wordt gedacht aan anemeueve
onderwijsvennen.
De meer amusante werkgroepjes ziJn
'Krfngvademekum', waarin een gTtIt'pje
emoestasre schrtjvers een handleiding voor
aankomende presidia probeert Jn elkaar te

Preseslolerij
Dinsdag 10 oktober werd bij Apollonla.
de kring van tandheelkunde. een preses
aangeduid op een op zijn zactnst gezegd
originele manier. 2e uc ten 43 aspirant-
tandartsen, en dus gingen er 43
volgnummertjes in een bokaal. liet was
dan aan een onschuldige hand om er de
nummer van één (on)gelukkige uit te
trekken. ZO werd Ellen Henekens ror haar
eigen verbazing preses. Hel :zal je maar
overkomen.

Bij zo'n werkwijze lijkl het
demokratisch principe wel ver te zoeken.
Daarenboven i5 loch niet zo maar
Iedereen geschikt om een kring te leiden
en valt er moeilijk te spreken van een
gemotiveerde preses. Ellen verklaart dat
de loterij de enige oplossing bleek Ie zijn
om een preses te vinden. Traditioneel
komt de preses uit ze He maar dit jaar
was er niemand die het aandurfde om de
fakkd ven Tom van Bael, vorig jaar
preses van Apollonia. over te nemen.

De jaarpreses van vcrtg jaar voelde
zich ook niet geroepen. "Het moelen nlet
altijd dezelfden zijn op wie alles
neerkomt.' Heeft niemand gedacht aan
de mogelijkheid een preses uil een ander
[aar te verkiezen? Ellen zegt al wel
presidiumervaring te hebben opgedaan in
Diepenbeek en dit jaar alleszins van plan
geweest te zijn mee te draaien in het
pre5iJ'rum. Maar pracses. daar meest zt"
wel even bij slikken. "Het moest dan
maar."

Volgende week is hel openingsreeep-
tic. En de kringwerking moet dringend
op gang komen, zo kunnen de tandan-
sen al niet meer-deelnemen aan de 24-
urenloep omdat in de verwarring
niemand ingeschreven heeft. Ellen staal
er niet moederziel alleen voor: er werd
een presidiumploeg gevormd en daaren-
boven werd binnen tweede Ik atgespro-
ken dat het werk verdeeld wordt en dil!
de preses steeds op iedereen een beroep
kan doen. Prese-s legen wil en dank-hel
blijh vreeme

Vreemd is het ook d.il! het Apollonia-
fakhuis dat in het 'vademecum voor
studenten in Leuven- met adres en al
vermeld Slaat, onbesraand blijkt te 21jn.
In elk geval goed dal er in café de
Cuythoek al en toe behulpzame
tandheelkunde-studenten zrnen die de
weg naar de labo's weten. Zo kom je nog
eens een preses legen.

1*-Veto
'5 Meiersstraal ,
)000 Leuven
Tel 01612244 )8
Pil" 016/22 or Ol

Ann Oe Ron

buksen. en de werkgroep "Imago'. dit"
ervoor zorgt dal Kringraad cn baar werking
bekender word! in hel Leuvense. Het adres
is '5 MCÎersstraat 5.
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& zoel(erljes
" Ben vrijdagmol'lltn miJn zwarte [eansvest
verloren op de Scorpio-'uif. Tel 20.12.06 [vra-
gen naar Henk) of breng ze binnen op Veto.
..J HannibaL alias Sliallje, Dedankl jeéereen
dIe hem Is komen baocken of httft opgebeld
terwijl hij mls.slon "laaI eens in uw duim ker-
ven' 101 een goed einde trachtte IC:brengen.
"De volgende amusant!" Kringraad-AV gaal
nu vrijdag door in de vergadcnaaJ van hel
Pauskollq:e. Iedereen is bandijk welkom om
mee Ir praten over onder andere de fuiJulen·
problcmatielr.. Wen daar ol wen rechthoekig.
" Op 24 oktober kerm Sa! Solo naar Leuven.
Deze gewezen cunsrer van C!assÎJ( Nouveau
lIe! zijn muzjekcamère varen om zich Ir gaan
wijden aan kristelijk geëngegeerde muziek
($acropop). Te beluisteren om 20 u in de kerk
van hel Groot Begijnhof op dimdag 2<4okto-
ber. WK: Jan StasSlraat 2. 016/22.78.03

" Monster Magnc!. God Machine en Afghan
Whip op ëën ruif samen mrt Beck, Tricky en
ween. Must be Gitaar Gestoord. 18 oktobtr
Rumba. Ciqar.mdeerd politkvrij.
,J Geen ioee hoe Je aan je': omg!'vlng vertelt dat
je homo. lc5bienne of b~bueel benl? Op 23

- - -JOMEUWl~~EN
uI/ba

Alle verhuur video-, k1ank-en
lichtmateriaal. ~

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

zonder D.J.

~ 016,201.301

organisatie voor internationale dans en interculturele samenwerking,
programmeert Griekse en Italiaanse dans.

Plaats: in de lokalen van LlKV vzw (leuvense Infrastruktuur voor Kunstzinnige
Vorming), Diestsesleenweg 104, 3010
Aanvang: 20u tot 22u.
Bijdrage per les: 100 fr. (scholier),
150 fr. (student(e) - werkzoekende), 250

info en Inschrijving 016/20.00.75

DINSDAG
20.00 u TEATER Te.ter Malpcrtuil; $peCh 'Who's

Afraid ol V1rg1ni1 WooIf'. winnaar van de
Tcat!'rprij~ op het loopte Teaterfestîv&lln
Gent, in de StadKhouwburg. lOeg. 4OO/Soo,
org. KC Leuven.

20.00 u m.M 'Veill&s é'armes, Histolre du Jour·
IliI1i5ffiC en temps de guerre', documentaire
film van Milra:l Opllüls over Ex·Joegoslavlë,
in Sludio I. 8rabançonnC:Slra.ilt. tocg.

)()()I2S0, ors. Klapstuk km StudiO fîlmteater.
20.00 u VERGADER1NG Voorkreiding .. luie 9

navembcr (Krisallnachtkamp.tgnc), In "
MeicaArut S. org. AktJqrocp Rccht op
Vluchten.

20.30 u DANS Mehmct Sa.nder brengt vijf korte
molcografiC'ën, waaronder '18', .Actlon/
Ule'. 'TIle Fuck', ·Spa«1imqravlty'.ln
Soctezaal (ArlC'nbcrginRituUl), toeg. 2110/)50.
ors. KlaPftuk.

WOENSDAG
t 3.00 u DANS Uur Kultuur: Mehmet $aoclcr

bré!llgl viif kom chöreograûeênjn de

SoncuaJ (ArcnblC'r&in5lituul). tocs. gratis.
«g. Klapstuk um KultuurkornrnmilC' KU
lzuven.

i5.40 u AKTIE Sphsmcmem tegen ~Uledlllol.

Crimen
• 16J 10 om 20.00 u; pre-kantU$ bij Turn

(Diesuotntat 259).• 17110 om 19.00u: 24-
u.ren)oop, in het Sportkot, • 19JIO om 18.00
u: ëren In A1ma 2. 0 19110 om 20.00 u in
Patapouff.

Gell .. lsclle KrlIII
.. 23/10 Thrlli·o-beat·lwL inAlbatfo$.

Germanla
o 16110 Gcnnaniakwb.

KI18
.16(10 KHo·avond,.ln fOlkL&W.• 16JIO om
19.00 u.: KIio tapt '5 avonds.ln fat thW ••
11110 om 19.00 u: KIlo 100J)Ieneen op24·
urenjoep. In SportkOl, tOOl:g. grall:$. • 18110
om 21.00 u: Ptcsidlumvcrpdcring. in '$
Mdersstnal 5.• 19110 om 19.10 u: 00·
OnmlOC1ings;lvond. in Begijnhof 16.

Medica
• 11/10 om 19.00 u; 24·urenloop, in het
groene en bQs.rijke H~. 11110 om
19.00 u; S(I(mfOtIoop AlG op 4c 24-un:nJoop.
10 'I SportJwt.. 17/10 om 20.30 u: Ccrllrale
Raad. in ottde zaahjc boven Doc"s bar. • 19110

ogische WI~n$ op het Rogierpiein in
8f\l$$C'1. 8ijct'nkomn aan hCl 5tatJon van
Leuven om !S;4(), org. Los Buenos vzw.

20.00 u TEATER Te..ter M.ûpertuil ~h 'Who',
Alrald ol Virgini.l WooU', wtnllHr van de
Tc..terprijlop het jonll$le TeaterlntJval In
Gent, In StJldschouwbuIJ, toeg. 400/Soo. ort-
KC Leuven.

20.00 u LEZLNG McaioS mei Erik Byl (Militant
link$) over de: venkdiging van de ~.",
ukerheid (0.... besparinscn in hCl onder·
wij~).In AV 91.12. toq.llratis, 0 .... ALS.

20.30 u DANS Mellmct $ander bI'lC'nglviJl kone
chOTlC'Ogl'..ûeën. waaronder '111', 'Actkllll
Ufe', 'TIle fuck', ·Sp.a~tirncgravÎly', in
5(lcteual (Atenberginstituut). toeg. 2801)SO.

• 0'1. KlaPflok.
20.30 u DANS Een avond damimprovl5ol11c1 mei

tal van gasten. in de Dans5Iudlo (Aten·
bcrgil1Sliluut). 10C1j. gratis, ofl. Klapstuk.

20.30 u KONSERT Hagen KwartCi speelt reper-
toriumkonserten. In Aula POS, tocS.
)OOf450/6oo, erg. Festival van Vlaanderen.

22.)0 u TEATER Mlchael Mallho:ws brengt
solopcrforTlUlncc 'Hydc oe rhe $Irangc dausn
of wiU', In VLlmlnsenstraai n. tuq.
2&0/330. Of'&. KlaPftuk..

om 22.00 u: epeeden Yaboos & DJ scou. in
OlK"sBar .• 22/10 om 22.)0 UIYc'tpdlC'.ring
Kultuur. in oude uah~ tu5U'I1 Doc" Bar••
23/IOorn 19.00 u:w~ Aids. In oude
kumlSdkll$L • 23/IOom 20.30 u: Wmgrocp
Stages. in oude 7..aalt}e onder Doc'. Bar .•
23/10 om 20.30 U! WGMO Cuokulull'l. In
oudt.' kuawdicnJt .• 23/10 em 21.00 u: Dans.
in 7Aa1t_F 'tijdens !>oc'li 'Sar.

• lSllO om 20.00 u: Sdlachu'nkonvcnt. ln
K.tfe:c- Universum.

PetIllagIe
.20110 om 20,00 u: Pc~nayon4. in
K.afiaer, toeg. Sf'alts..

Palmka
• 17110 om 19.00 U! 24-urmloop. in hel
Spon.kot.. lSJ 10 om 22.00 u;
~rnvond voor 2de lk JOCIotoBIe en
Wel voor-2!' Ik wdo\osk. bo-ven "I Kaff«.
U bent gtwaarschuwd. Stndentmkaan
JM'Cbrengm,lub. • 19/10 om 19.)0 u;

Sprookjlt:itocht. op hC't bdenlepkîn.

PsJcIIala.lsclle krllII
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I::(j,,~'~Het "groene" copy-center van Leuven.

Gerecycleerd en 100% chloorvrl) papier
Thesissen - Cursussen - Folders

• Formaat A5 tot A2cr. ~ ALLE Inblnd'ngen, Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkople50 Fr. en minder.
vsn 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10u. tot 17 u.

oktober crganlseen Homojong<'rnl 'Het Goede
Spoor' een avond over het "Comlng Out", In
UP. Jan St.aSSlrnat 2, om 20 u. Wil je 1Ic."1/!'ren-
kei komen om te tuureren. dan kan dat best.
,J Els crossara. het Is hoog IUd dat u uw enig
ander familielid in het Leuvense: eens mei een

bezoekje vereert.

TIensestraat 118
3000 Leuven

tej.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

,J Ok flauw!' plezante laat aan Els Rendc."rs
weten dat ze wat meer zelfslMldig aan de: loog
van Polltika moet hangen. Indien ze: kans wll
maken op een wtne prins.
,J X roept al haar vrienden op om massaal
eknet aanwelig te lijn op de betoging van 26

oktober.

-,,,
,J Oplos~lng van de vorige VRiJg; ik luister
tegenwoordig naar sacropop.
,J X Ism de Studenten voor hereniging van
Korea organisten naar aanleiding van 26 ok·
tober trainingen In de bossen van Heverlee
om zo de rijkswacht. BOB, pollitc en Slaal5vei·
ligheld te verschatken. Ins<hrljvingen bel
22.19.00.
,J Skiën & Ambiance voor nuëemen en jong-
werkenden (gmepen en individuen). Vanaf
7000 Bdl Ind. appl .. bus, 7dgn eten. ski·pas.
refsickUng. I dag snowb.) T!'1. 016/29.87.29.
Sportura Relzen. Mumstraat )8 Leuven.
,J Skiën schdt. het milieu. V.mal 7000 Bel!

$ agenda & ~ ad valvas DOOR LUDOVII< SEGAERT

DONDERDAG·
17.00 u UZING le Cc."rd,,/ Salool.ïhig; 'Kull$t

IC'nKunRbcleid'.ln '1 Stuc. tOq. JI1IIlis.org.
Klapstuk.

20.00 u KONSERT PÎ.ilno.-cdtal door Erwin De
Bock.. in KOIlKnraal Lemmensênstttuut, toq.
2oo/2S0, org. Konstnwrenig.ing
1.emmelJjin~ûtuut.

20.10 u DANS Mehmct Sender breng! vijl korre
<:horeogr ..üeën, waaronder '111'. 'Action/
Ule·. 'The Fuck'. 'Spacctimqnvlty'. In de
soaezaal (Arcnbcrgll1Slituut), loq . .111O/3S0.
org. Kt..puuk.

2 1.00 u KONSI!RT Punluock van F.lroul$k.i uÎI
Kortrijk en Anna1iK uit I!xCler, EngeLln.d. in
Clockwork,. tocg. 50f80, org. Jeugdhuis
Clockwork.

.12.30 u DANS SI"Yc PaIIOIl brengt -some
Engliloh Sultcs' in secc, tocg. 211011S0. 0Ill.
Kt..JlSluk.

VRIJDAG
19.00 u VORMING In het kader van de ·schrijf·

u·vrij·dag· wordt C"Cninlonnalle· en brief·
schrtJl ..vond IlcorganiKC'rd. Iedereen van
harte welkom in het Multlkuhurttl cenerwn
van de wlC'rcldwink!'1. Wijgmu.lsnlwl I~.

Herent. 01'1. AmllC$ty Imernational

• 17110 KringJanfar!' ~h op 24·urenloop.
In Spor1kol.· 111100m 19,00 u: 24·uren!oop
{met krlngfanfarel), in he:1Spon.kol .• 17/10
om 21.00 u: BlueNtvond (bopdijk z6nder
bingfanf.;trc."), In Shrink, loeg. gram .• 19110
om 21.00 u: Dlsco-night. in Shrlnk.

Ram.la
o ivio Wij lopen oµ,w;al onder ~ -arc de
rriomphe" op ti!' 24-wenloop, in " Sportlr:ot.
o 11/10 om 21.00 u; VeTUck eeJ'liteUnlftc."lr:·
md. in MS' 03.18. loq. &RIA. • 19/10om
21.00 u: 1'1'01$ collku!'$; Rouge'
(KttySChtrl'Shophè K.iesIow:;:ki), in MSJ 03. I&.
lOCI. smis.· 20/10 om 16.00 u:
&rtlekanwec:-kc-od uor umdaS 22110).·
22110 <mI 19.00 ...: RQlTIiIM WP' in de Fak:
ven lbW.

VRG
~ 16/10 om 20.00 a; Peler- en mderavond. in
AIma 2." 11/10 om 19.00 IJ: 24·1lJ'011oop.1n
00 SportkOI•• 22110 om 20.00 u: Ho1iandse
Avond. Jo HdR.

VTJ(
• IWIO run 20.30 ü; ~r· en metenV()fld

an:hitdIlUu(. in Pavo.

,J Folktijdschrifl Gandalf is dringend op zoek
naar nieuwe r&dewerkeJ'li. Dotn de namen
Martin Canhy. Marc ferrone, Sonny Terry of
Cc-saria Evora een belletje rinkelen. aarzel dan
niet om een bcilC'ljc te diSnT rinkelen op het
nummer 050/34.77 .6S (Erik). Ook fotografen
zijn overigens van harte welkom.
"Verlnren dinsdagavond 10 oki In beneden-
zaal Sedes. zwan rugzakje in zeildoek. schuinc
rits vooraan. ronde riu bovenaan. gevar onder
andere mijn bril en een paar brieven en tjjd-
schriften. graag terugbezorgen aan Francis.
vlamtngensrr 116, lel 29.33.13. Beloning 2000
frank en eeuwige dankbaarheid.

20.30 u DANS SiMa Re,' en Vera Mantero bren-
sen C"Cneenmalige vool'5lelllng van 'Peur
Bir'n' 'A Dana do Exi$llr'. 'Pan enfutilldls e
J!fU(und.n tristaas' In de Stadschouwbu.... jo

loq. 200/700, org. Klapstuk.
20.30 u DANS Alexander Bacrvocls he~mt

rijn d.mproduktlc 'Nlëveh', in dlC'Dan»ludio
(Arenbcrginstituul). WIC'S. .1110/350, org.
Klapstuk.

20.10 u KONSI!RT Folk: Hd Skandinaalsc trio
Ale Möfl«. Lcn.a Willcmark en Per
Gudmundson (Frifotl speelt ten lUID 10
Kapel Romaanst Poon (Brussclsntraat 63),
loeg. 250/350. org. FoIk·Podiwn.

ZATERDAG
20.00 u KONSERT Oplled!'n van de Chileenst

grncp Orque$la Ch.Jmbo. in Zaal Wa.aibc'1 .
20.00 u KONSERT Budape-51 PhUhannonic

Orchcstra spelen meesterwerken uit Honga.
rije. In Aula POS. 1n1C'Jl. lOO/Soo/7Sp. 0f'I.
Jeugd en Muziek.

20.30 u DANS Annami,l V.n der Pluijm darHI
'SoIo M: en 'Solo P: (wclddpremièr-c:I, in de
SoC1eual (Alenbc'lCin$lituull. tOC'g.280/)SO.
orS. Klapstuk.

20.30 u DANS Alellinder B'lervocts hemeerm
zijn daOSf'mduktir' ·NieYC'h·. in Dan»tudio
IArenbcrgin'ililuutl. In"g . .18011~0. org.
Klapstuk .

22.)0 u TEATER Michael Matthews brengt solo·
performancr 'Hyde nr the suang., dauses or
wtn'. in Vlamingcnstra.atlll. toeg. 21101330,
orS. K1apsluk_

ZONDAG
I ].00 u KONSERT HCI Duo Dcnecker·""n~n

speelt negentiende·eeu_ muzirk voor
csakan en pianofortl' , in de Sta[hchuuwburg.
tocg. ISO, OfK. KC Leuven.

11.00 u KONSERT Tom Frc1 (Ouill en Thomu
Die!ûens (piano). in Orator;"nhol. loeg. 1110.
org. KC Onnorîcnhol.

11 10 u WAN'DI!UNG Leuven literair i la (ilnlC';
een 1it"raire openmonumelllcndag in Leu-
Vcn. Inl.): VVV·L"u~en. 19S/495, org, vvv
Ism KC Leuven.

15.00 u DANS Alexander ~rv()CU ht"rnrtml
lijn dansproduktiIC' ·"'ieveJt· bij daglicht. in de
IHn»luwu (Ar-c:nblC"gimililuutl, toc&-
21101)SO, org. Klapstuk.

15.00 u KONSERT 11mbila p-rcwnteen l\mbl ....:
klndennatinC"C. in Auditorium Minnepoon.
or!!. KC Leuven.

20.10 u DANS Lymw GaudKau's Cie 0.:- Btunr'
danst Anatomie. in de Stadschuuwbufll. tlq

2001700. org. KWf"tuk.
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Witte raven: Vetogaat op zoek naar
markante mensen.

"Mijne smoel kennen ze
overal"

gingen samen naar de diskoleek die er nel
over lag. de City Club, en twee dagen
nadien Irok Danny In bij Hugo in de
'rtensesuaar. Hugo; "Ik dacht dat het een
mrt was voor een uur of voor een nacht.
maar nu heb Ik hem al vier jaar en een hall
in mljn kot", Een maand later, op 21 Juli,
trouwden IC In Venlo. Voor hen betekent
del!': dag meer dan een nationale Iecsrdag.

ine rawn. marlu"," figUfWf
of dc~kh", nort'm u
h« je wil. je zUl ze QYrr4'1
"'.:uIrgun "'t!1U die ze
ri9t!n/ijl: kent. Mensen die
snuifje tout tijn ;n hd

J..tuwnsr $',oatbt.'tld. 1Itt kwakje Tabasco
jn de ~tuda!tt'''$paghenl. De ban~rik loopt
er in Uil ~ omhuft, het kuddedier
~,hft'tmet zijn vriatde" jn Ik loch, Ik stru-
isvogel bnekr t.ijn ntk op Ik Slr_UfL'nm,
de gopu /ocJpt tril kinderwagen in de goot,
Je poker/aa ,,""'e51 richulf in «n grijns
rif Ik drinkLbrDeN vll1d.m M' nodig dar
mf'n~n ti: amwten", Atl~""~bwn Z~
gnnu" tkl. U dit soort ,"~n.wn niet tot th
"unTll!oochouWf!n en een onhoudbaar
gewet va" nj~uwsgÎ~ri9hf:id "loek"
op".,kken. Wie zijn die lui, wuor ,dopen te,
waar werken ze, wa. denken u. kortqm,
hot le~'t:nze? VelObrengt u d~ lewrIswarukf
van un d(lntaJ UU"'e1lSe wille raw". NCMm
~t op rn JQmMrs,~lISQli()nut, of hll"wn
inter"" Nn toffe bahtwl m~fdae mmsul
'I:~k 011$ Nrt fJMd iJn.

Engelke
Oanny groelde op lussen de vrouwen.

lli) had drte zussen en veel vrlendlnnen.
zonder meer. Op vriendSchappelijke manier
kon hij beter om mei mctsjes, maar 71Jn
seksuele en rrl;u!vode geaardheid groelde
in de rlch\ing van de jongens. Op zijn
twaalfde werd Danny rbuts aan de deur
gezet en vervolgens geplaalH dom dl;'
jeugdrechtbank schoolgaan lag hem hele-
maal nlet, hij was immers -geen engelke",
en hij schakelde over op leerkontrakt. Zo
belandde hl] In Leuven en nadat hij dnor
hel leger werd afgekeurd wegens
alkoholame, begon hij hier interim werk te
doen, llefst nachtwerk. Kon nadat hiJ HU80
leerde kennen stopte hij mei werken. Hel
nachtwerk vlei mOt'iUjk te kombineren met
hun retaue.

De bel Raai. Tel"vijl Danny de deur 8aal
openen, vertelt Hugo dal gaan werken voor

Danny geen oplosstug was. Hugo werkte
drie Jaar om zijn vriend van de drank en
van zijn streken af Ie helpen. Als hij ~Id
had, dronk hij het in de kortste keren weet
op en durfde hij wcl eens agressief
thuiskomen..Er viel ~!~.q~_ccJU_~~P
en et sneuvelde wel eens een asbak maar
nu is alles 'terug goed bijgewerkt·. Tenzlj je
hem zegt dat het volk maan Is. Dan durft
hij nog wel eens kuren IC krijgen. Ook laat
hij Hugo mei graa8 eueen en zijn er sinds
dil jaar geen jongens meer op kOt. Oanny:
"Ik ben een beelje jaloers".

Danny en Hugö zijn zo'n twee opvallende
riguren. Ze zijn Idcmtek gekleed.. hebben
precies hetzelfde kapsel en gebruiken
eenzelfde Röje reukwater. Je ziet ze vaak
wandelen, arm in arm, of hand in hand. In
de buurt van de Tiensestraat. met in de
andere hand dk een Identiek plaSl1c'zakje.

Het lijkt wel of ze uit een sketch van
Komen en De Bie gewandeld zljn en de
kamera's vervangen werden door de tillJ01.t'
gapende blikken van passerende mensen.

Geg.nmdeerd kom je 'Ze tegen op zo'n
avond waarop je eens niet die traditionele
nudentenkajees bezoekt en terecht komt In
ëën van hun stamkalees: de Krüger, Zeker
als alles stUaan schemerdonker wordt door
het net gepaste, ontspannende alkoholpeil
en alles op een QCrgezelllg famlllefee5t
begint te lijken. Op zulke momenten kan je
in een Rits hel echte van het onechte
onderschetëen en merken dat dit het echte
Leuven Is. Het Leuven van de parkwachter.
het orgel, het auienueke Leuvens dialekt,
de: drte-enderuger aan de prij$ van een
gewone pint, het kafee waar je gdd en wie
je bent niet meer teilen. Daar, llnks aan de
toog. zie Je ze vaak zitten, hevig
dlskuS$iërend 0' minneUjk naast elkaar me!
In dezelfde hand hetzelfde bier.

HlIgD: ·Ik n~b hd al a/li./dStltSd: ik pak nitl op papltT·.

kennen «opre hij mer het werken in bars
en sjndsdten leven 'Ik een evenwichtig
leven, daar In de 'nensesuaat. Beiden
hebben elkaar gevonden, hielpen elkaar uit
bJ,I,ll verlede.n ~ebben nu een .rdatie die
Je kan vergelijken met de ouders van een
gt:lukkig geäin. Hugo ktljgt vaak het bezoek
van zijn kluderen en kleinkinderen, en
re8dmil.llg speelt hij voor babysit.

De dagindeUn8 gebeurt volgens een
regelmatig patroon. Om zes uur's morgens
Is Hugo uit de veren om een "gewoon"
ontbijt te prepareren. zen uur later is de
tafel gedekt voor de kotstudenten met
brood, kaas, sjoko, konlituur, SpeK en
eieren. Danny: -Hugo Is wel een beetje
fanatiek. alles moet proper zijn en de
studenten moeten zeker genoeg eten
hebben. Hij is echt z{lals een kotmadam,
vandaag is het gewoon soep, gisteren
spaghetti en eergisteren paella. Alle dagen
is hel tets verschillend."

Ze vinden het belangrijk dal er op ket
een familledccr gekrMrd wordt met
wederzijds respekt. Vorig jaar wezen ze dtle
studenten de deur omdat ze het al Ie bom
maakten. "ln het begin van hei kontrakt
wordt afgesproken dat er een zekere rust
moel zijn, zeker in de periode van de
eksamens. De studenten mogen uit gaan,
zelfs tot zes uur 'S morgens, maar er mag
geen lawaai gemaakt worden na elf uur.
Sommige mensen staan vroeg op en
moeten na twaalf uur rusûg kunnen gaan
slapen."

Een goede band vinden ZI: dus belang-
rijk. maar dit jaar heeft Hugo er problemen
mee. Er zitten een aantal êrasmusswdenten
die Eng<':lspraten en zijn woordenschat
reikt niet veel verder dan de vtngerwoor-
den -fuck you". Met een taalkursus op
kasseue en een woordenboek probeen hij
zich uit de nood te hetpen. In de namiddag
gaan ze samen op pad. doen een aantal
winkels en bezoeken de ene stamkroeg na
de andere. De laatste halte Is steevast de
Krüger urndat ze dan ook nter meer te ver
van huis tijn. 'russen zes en acht moet
Immers hel eten weer op tafel staan.

Op straat wordt veel naar hen gegaapt.
Meeslal trekken ze zich er niks van aan en
kunnen ze erom lachen. Zeker die: keer in

de Bondgenotenlaan toen r.'!
bekeken dat een wagen in hel
andere reed. Hugc: 'Dat vond ik nu zo lOl,
ner-

SOms wordt wel eens gevraagd wie de
man en wie de vrouw Is. Hugo: ~Wij zljn
alle twee man en alk twee- vrouwen wie
moe h Ii~t vanonder". Hugo is de man van
de kwlnksl.tg,. Danny doel de ulrleg. "Het
kleden heeft dut misschien ook iets mee Ie
maken. Er ljjn veel koppels in Leuven
waarvan je onmiddellijk kan zien wie de
man en wie de: vrouw is. Wij dragen
hetzelfde want bij ons is dat hetzelfde.· Ze
'lijn fier te kunnen zeggen dat de eigenaar
van hun k1t'dlnguak soms speciaal voor
hen kleren meebrengt uil Parijs. De kleren
zijn ook een goede barometer voor hua-
relane: -Den dag dat we alletwee tets
verschillend aan hebben, dan Is htt ambras.
dan kunnen ze beter uit onze: buun
blijven".

Bar
HU80 heeft een veellengere geschiede-

nis en op de vraag ol hij wat IlÎt aljn leven
wilde venellen. viel er een stilte. -lk heb'
altijd in bars gewerkt." Huga's moeder was
fel kalOliek. had een winkel met daarboven
studentenkamers en wilde dat HU80 een
meisje leerde kennen om de naam hoog te
houden. ffij ontmoette een lesbisch meisje
dal thuis zeer ong<':lukklg was. Het werd
een huwelijk voor de naam, -negen maand
verloofd geweest zonder een kus. tenzij een
kus op de wang. seks is nooit gebeurd, er
zijn vier kinderen gekomen. vanwaar ze
komen weet Ik niet".

Motief Pats
Danny en Hugo: lx bellen. Danny

deed open in een losse broek mei motief en
'r-shfrt zonder mouwen. Ik papegaai kraste
-A110··en vanuit de keuken groene Hugo.
In een losse broek mei motief en 'r-shtn
zonder mouwen. De eetkamer snaaide een
gezelUgheid uit. Op de talel stond een vaas
met plastleken bloemen, aan de muur een
foto van hen beide In een sklllh, links en
rechts van de schouw de 1010'S van een
Lamborghini Countach en een Mercedes
600. TUssenin een schilderij en boven de
deur de snreuk: 'T'wee woorden schoon als
kjnderzang onthoudt <':IkIdnd zijn leven
lang: Vader-Moeder-. U gelooft het niet,
maar, er was nieu dat vloekte, er hing een
harmonieuze gezelligheld.

Danny noobente (24 Jaar) en Hugo
Yandeput (51 jur) zijn nu reeds 4 Jaar en 4
maand samen. Op de vraag hoe u dkaar
ontmoet hebben, riepen ze In koor: "zat!".
Hun Hefdcsgesc;-hiedenis begon Juni 1990 In
kafee Universum. Danny stapte er binnen
na zijn nachtwerk In de SteUa, Hugo had
.net zijn boodschappen gedaan en zat aan
de lOog. Betden hadden al goed gedronken

van het ene kwam het andere. Ze

Danny en Hugo bezoeken buiten hun
stamkroegen ook studemenkafees, zoals
bijvt)orhc:eJd de 'Ravage'. Danny: "Als er
minder volk zit, komen de studenten meer
naar ons omdat ze dan minder schrik
hebben om m~1 ons gezien re worden. Dan
maken ze sneller kennis en durven ze ook
naar ons toe komen. Achteraf spreken ze er
dan met elkaar over en begrijpen ze het
beter. Dal zijn dl' men' en die niet meer
lachen als je Zt"op straat tegenkomt, die
met meer babbelen. maar eewoon knikken.
Dat Is het verschll." HIJ besluit: -gchrtk
hebben Is echt niet nodig. wij doen
niemand kwaad en hebben QngelooRljk
veel kameraden. De mensen die ons
kennen bt'grijpen ons, waarom we altijd
hetzelfde aandoen, waarom we altijd samen
zijn. -

"Den dag dat we alletwee
iets verschillend aan hebben,
dan is het ambras, dan
kunnen ze beter uit onze
buurt blijven".

LF

Hugo opende samen met tlJn vrouw
een kafee In venem maar na ongeveer I
jaar verliet zij hem. Nóg zes Jaar bleef Hugo
in dat kafee werken en verhuisde nadien
naar Leuven waar hij werkte in een kalee
voor homoseksuelen. Tenooue trok hij In
In ziJn huidige woning die hij later van zijn
ouders erfde. Toen hij Danny leerde

Tom Mlchlelscn
WUicm 5uUamans
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