
Philipsgebouwen eerste optie

Studenten willen eigen
'ui'zaal
Oringraad gaat Ik mogdijkhe·

dm onderzo.tkm om «ft eigm
fuifzoal uit te bak,., Dat werd

vrijdagavoruJ beslist op de Algmunt:
Vergtukrin9. Me« btpa4ld dmkt JffDI

tuJn ha in Icbnses:sienemen van de
PhIlipsgebouwen. MQQr eerst moet
men wel un serieuu partner zim te
vitukn die voor de nodige ante" ka"
zorgen. Voor de stad Leuven zou. dit
alleszins en. pa4r problemen
oplossen. Ik uitbaten van fuiftolm
kijken angmlJDig 1«.

Kringraad reageen dus op hel fuifulenpro.
bleem, dat zoals u zich herinnert, de lailtste
maand wel heel akuut Is geworden. De
Udo blijft tot nader order gesloten en de
COfSO kampt nog steeds met zijn geluldsbe-
grenzer, Grote krtngen zien zich nu ge-
noodzaakt td's te organiseren in twee jdel-
nere zalen tegelijk. Op die manier zijn zij èr
op hun beun de oorzaak van dat de kleine
kringen problemen hebben om een
geschikte zaal te vinden die niet bezet is.

Vorige weck maandag was er een over-
leg tussen de studenten en de uitbaters van
Leuvense fulfulen. Die laatsten spraken
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• redalclioneel
Dondtrdag 16 oklabtr oryanisurr de

UWvt?lSt OwrkDt~lendt Kringoryanisalit
(1.oko) een bnogin!J/t'Jtn allt vormttl wn
l/wdtn/fflbtptrkin!J. Hitrnlu wil/en de I/udtn·
ten nogmaals ft ktllntn !Jtwn dat er voor hen
!Jun afbrruk lam !Jtdoon wordm aan dt vrij·
hrid von studiektlqr. Em bt/oging is doarvtX/r
een aO"!JrNrlm aklitmiddt! omdat onder dt
1/udmltn dt fruslrillie luft dal zij hot langtr
hot mur /";(de diskwnit wordm bwiun!Jtslo·
'm.

Hel dnno'r,otiurin!Jspleidooi van dt stu-
dtn,m wordt a/Ir vaak afg~imptld mer argw-
mtl1'tn dit rvm sinisch ob l1ittsZt!J9tndlijn.
Hn voSlhoudm aan dt vrijheid van ondtrwijs
hut naï't! lt zijn. oehttrhoald O/OWdtrWt'IS
tradi'ionul. NothlafH is dt houding van dt
stwdmttn niu lOlur naftf. dan wd IOSisdl in
al zijn «I11K1ud.

Htt probleem lull rieh hrt must OkUUI_
ma(.lrnitt ûaklusitf - in de fakultt;' G~ttS-
kundt. Kon gtZ!gd kqmt htl erop neer dat WIm
gtbnkm in dt !JtUlndhtidzorg wil doorsehw;·
_ neer het o"derwijl. De Itwdmtm~ging
zitt daor!J«I1 mJctle rrdm toe. Ook de ",Ji".
urnitu.w 'bthotfttStudie' dit door hel Akadt-

#llisQrlSlJentnkwnde )I4,In

de KU UIn'm -mgtpublicurd, wrandm
daar "itts aan. Do' o"dtrz:J)tk /(1Onlhoogsrnu
aan dar er in htt hwidigt gtZD7Idhtidzorgmodel
tm tevul aan artsm il. Of dat trvul ook .wr-
ktlijk kidt tal een doling WIn de kwalitrit van
dt grzondheidztJrg m of dt probkmm WInde
gt"tondheidzorg nitt kl« in de sektor uI/wor-
dtn aangepakt, zijn wagm dit onbtantwtHm/
blijwn.

Ik buluilen dit htt ondtrzotksleam des-
ondanks treJa.gaan ff!J wr. Totliuingmptr.
kin!J is immers ~itt de mige m ztker_niet de
mUSI demokruliuhe mogdijkheid om hrt ge-
uhtWe problttm op tr 10sst11.Me/un wordt de
~rkdijl« btttkmis duidt/ijk WI" he' asociale
IwntingenttringlWlOrlttl von de S«ialistische

zich enkel uil In vage bewoordingen en
konden weinig konjeeets beloven: het sa-
neren van de zalen zou volgens hen Ilnan-
deel een te grote aderlating zijn. zeker op
korte termijn. De uitbaters speelden de
zwarte piet liever door naar het Leuvense
stadsbestuur. Hetgeen aan de studenten de
reaktie ontlokte dat men Tobback toch
moeilijk kon vragen de wet naast ZIch neer
te leggen.

Mei andere woorden: een snelle oplos-
sing lijkt nog ver weg. En nu s";len de
studenten dus met de idee om zelf een Iull-
zaal uit te baten. Enerzijds om de uitbaters
tot spoed aan Ie manen. anderzijds omdat
de Phillpsgebouwen op verschillende
vlakken de ideale cplcsslng zou zijn. Grote
kringen kunnen dan weer grote fuiven
organiseren, en kleine kringen kunnen

vervol. up p. 1)
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minisltr COllo.Dot voors/tl...!. in feiu n(Kh
min n(Kh mur"n wrkapu ~fij,in!J~I-
wordr door voorslanders von de btptrJdng te
pas tri ft onpas als Slok achur de dtur 0Pae-
vöerd. Mm wil dt uudemen dt bilttr't pillatm
slikke". ondtr htl mom dat htt nog wti ergtr
zou kunnen. Daar li'glda" DDkdt graU wil1Jt
van ht! inunsinJt gdobby van dt artsensyndi.
katrn. Ol syndikattn zijn erin gnlaQgd hun vi·
sit voo, een algtmenr Qanvoarde observatie ft
laltn doorgaan.

Htl is nu aan dt Itudnrlm om t"Wn ëoar-
tal/tnd dt retoriek Vlm dt tlrtsnrltiders ft 0'1/'
ra/tltn. Zij mot/tn aaniOntn dat dtgt"m dit
schijnbaar alltm dt w,bttmn!J v"n de kwali-
teit van de !JtZondheidzorg voorslaan dtZelfdm
lijn als degtnm die dt riel«nfondun en hwn
ltdrn gijldm door trmu Ie dreigtn de Riziv-
akkoorden op /e blazm. indinr hwn riun niet
wordtrl ingewilligd. a/is hn zo rvidmt dal dal
$Omm kiln gaan?

Ik studenltrl mottm rvmu"s duidt/ijk
maken dat htl Ot/tl' zou zijn na u dtnkm over
SlrJIktwnle maQtngtltn ;zowtl in gt"tondhtid-
zorg als onderwijs. Wat dot laauu betreft, is
l..okoall"ng vrasmdt partij voor etn opwoar·
Juing van de PMS-ditnsltn en meer uÎtstbrei-
de studitbt"$elriding aan dt unit'{.

Hel zau don ook un grolt wrsissing :lijn
tt besluiltn dat dt ~Ioging van donderdag
alletn von It! is VlJOrdt studenten gtnuskundl.
I"dien mm immen nu 'ot!Juft. figt dt weg
optn VlJOreen algtmmt studnrtmlHptrking in
alle rid1tin!Jt11.Als WC' dus enr grolt betoging
willm, dQ" zal het nu mortn. gebturtn. Want
binnenkDn zouden WC' wel et11Smtt hul wat
mmder kunnen lijn.
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InliliBlillil
24-uur ~
Nog eenmaal lachen mei de eigen mannen
op de speciale Z4-urenzoekel1jespagma.
Vooral Els V. lallen wn een grondige lektuur
van pagina 4 aan. Ach wal. hel is slechts
weinigen gegeven de 'Bmnenln' Ie halen.
Maar nret iedereen suckl dan ook zoals jij.
Naar hel SChijnt.

Betoging ~
Voor een keer Zijn we seneus. Als Ie de
belolllnll van donderdag legen snnrenten-
beperking OPeen originele marnet Wil
steunen. hang dan de middenpagma"S van
deze Velo voor Je raam et OPeen andere
goed zlchlbare plek. En vergeel vooral nret
donderdag Ie komen. Alwasl bedankt.

Paxton 12
Ergens In de ruume lussen stoel en nïer
kwamen wij tereentteen Sieve PaiIon cns
mei bevende slem voorspelde dal de dans
de blote voel aan hel verliezen IS.De grool·
meester wil in de toekomst n(lg stecnts op
natuurlijke aennëen dansen. Opde
volgende euüre van Klallsluk: PaiIon
konlaklimproviseel1 011zijn eigen
kielsilOek.

•



De herfinanciering van het Franstalig
onderwijs

'La silualion esl Grafe'
(j)1s eh Waalu studnt~n Ik

straat opkomm doen ze d4t
niet voor niets. ~ zijn vast v"n

plan door te gaan met hun akties tot
ze hun d«l. th herfinanciering van
het franstalig onderwijs, belTikt heb-
~. Dit impliaert de afschaffing van
'Ie diere. encadremen". Nadat we
vorige week ingingen op de modAU-
reiten van het desbetreffende tkkreet.
zullen we deu week dieper ingaan op
het voorstel Vlm dL herfinanciering.

Zoals je vorige weck In Velo kon lezen
wordt het omkadenngsdekreer nrer echt
mei open <Innen ontvangen. Voor de juist-
heid moet loch even gesteld worden dat
hel hier eigenlijk niet gaat om een dekreet
in de strikte zin van het woord. wel om een
bjjvoegsel. En precies dal Sluh op de kritiek
van de studenten (voor meer uitleg zie
vorige vete). De oproep van hel FC'f(Waal-
se srudernenkoepeü voor een herfinande-
ring kaden In een ruimere maalschappijvi-
sfe. ZlJ stelt dat "een bredere verspreiding
van de kennis hel demokratisch funktione-
ren van een staat enkel ten goede kan
komen. -

Nochtans staat de demokratisering van
het onderwijs blijkbaar nog steeds in zijn

jenderschoenen. Uit een studie van de Uni-
veesnë de Uq,e (Ulg) blijkt namdijk dat
slechts vijf procent van de Waalse jongeren
uil gezinnen waarvan de ouders enkel een
diploma lager onderwijs hebben, de weg
naar de universiteit vindt.

Eenheidsworst

Dat het Franstalig onderwijs meer kost
dan het vlaamse is algemeen bekend. Toch
komt de studie van de Unlversité cathou-
que de Louvatn-le-Neuve (UCL) naar de
kostprijs per leerling aan hel Franstalig
onderwijs tot opmerkelijke resultaten. De
kostprijs van een Waalse scholier in de
kleuterklassen en de lagere school bedraagt
gemiddeld slechts 86% van diezelfde scho-
lier in Vlaanderen en crue buurlanden.
Voor de untversttettsrudem bedraagt dit
sijfer 91%. Voor het sekundalr onderwijS
daarentegen kost een leerling In de Frans-
talige Gemeenschap 138,5% van wat deze
leerling bij ons zou kosten (sijfen :tijn af-
komsug uit I..e viflL' Express van 19 okto-
ber).

In een telefonisch gesprek met Michel
Weber. kabtnetsmedewerker van de Waalse
onderwijsminister Jean Pierre Gralé (PSCj,
zei deze dat hij een drietal redenen zag die
de hogere kostprijs van het Franstalig

• lezersbrieven
('I) na ulldrukkriljk en gemoliveerd veJZOt'k, kuaoen uwtasclaten worden In vee,

arteven die langer lijn <LIJ) 35 regeb VUl 6S aanslagen [$patJH Inbtartpef" wat
overeen komt met e l,S getikte bladzijde: !'MI dubbek interlmie) worden 1.0pnodpe
iftIekon· Or rledaktk behoudt zich het redn voor brieven niet; te pbatsen.

Open brief
aan Sportraad
Maandag 16 oktober had er In 't spuye de
4de Algemene Vergadering (AV) van
Spon raad plaats. Daar waren wij getuige
van een schouwspel dat ons tegen de bont
gesroten heeft, ja zdls gedegoeteerd.

Volgens ons is de basis van Loko nog
steeds de kringen. ZIJ nemen nog steeds alle
beslissingen, of dienen deze tenminste
acfuera! goed ol af te keuren. Zij geven
evenwel roe dat ze niet kunnen zorgen
voor de uitvoering. Daarvoor worden
voorziners aangesteld, vrijgestelden aange-
worven. etc. Deze mensen vormen samen
met nog een aantal lunktiehouden en sterk
getmeresseerde» het buro van een raad. Zij
zorgen voor de dagelijkse werking. ze
vormen een harde kern, maar blijven
onderhorig aan de kringen.

Tot zover de teorie. De praktijk blijkt
op Sponraad zeer anders te zijn. Twee
punten willen wij belichten. Ten ecrue
diende e-r die bewuste AV van maandag een
nieuwe vrijgestelde verkozen te worden.
Stemmingen over personen moeten altijd
geheim zijn. Waarom kregen de kringen
dan stembriefjes waarop hun naam bove-
naan stond Ie pronken? Wellicht nkt
omwille van het belang van de
geheimhouding.

Dan komen we aan het tweede punt,
hetgeen veel belangrijker is. Na de laatste
uitleg rond de 24-urenloop werden er nog
enkele vragen gesiejd. VTK vroeg of zij een
eigen geluidsinstallatie aan hun tent
mochten gebruiken, waar ze geen muzlek
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door gingen spelen, enkel van tijd tot tijd
oproepen opdat mensen zouden komen
lopen. vrx wist dat dit volgens het regle-
ment van de za-urentoop niet mocht en
vroeg dus de lacto een aanpassing van het
reglement. De mensen uil het bu.ro zelden
dat dit niet kon toegestaan worden cmoar
het de kleine kringen zou storen, te laat
gevraagd werd, misbruikt zou worden, ...
Enfin, deze mensen sloten de diskussie nog
voor ze geopend was. VTK wilde eenter de
mening van de kringen horen en vroeg
daarom de stemming aan. Hel buro besliste
ectner dat ze deze nlel konden krijgen
omwille van de bovenvermelde redenen.
Hiermee heeft ziJ echter de basisprlndpes
van toko geschonden,

De argumenten van de buroleden
waren volgens PolItIka juist en waardevol
maar :tij hadden niet het rectu eigenhandig
te beslissen. De beslissing ligt nu eenmaal
-staunatr bij deJcringen. Er had een
diskussie moeten zijn, eenieder had zijn
argumenten moeten aanbrengen en dan
had er gestemd moeten worden. Het buro
heeft zich ten allen tijde te schikken naar
de wensen van de kringen. Dat Is zij uit het
oog aan het verliezen. Dit ondemokratisch
principe is gewoon onaanvaardbaar.

Deze brief Is geschreven om Iedereen
bewust te maken van de wantoestanden In
Sponraad. in het bijzonder om de kringen
wakker te schudden. Zo zal er een gezonde
druk Zijn, waardoor men op Sportraad de
zaken wel zal moelen uitpraten. Dat Is het
belangrijkste, want met deze gang van
zaken kan Politika geen vrede nemen.

Wordt vervolgd op Sponraad.
Namens Polltlka..
Steve Eduwae r-e

Steven Van Oesse!

sekundalr onderwijs gedeeltelijk kunnen
verklaren. -êen eerste belangrijke reden Is
de samenstelling van de bevolking. Het
aantal studenten uit lagere sooale klassen is
procentueel gèzlen hoger in waüonfê dan
in Vlaanderen. Een tweede reden is de
meerkost van hel gemeenschapsonderwijs
tegenover het vrije onderwijs. In Wallonië'
is ongeveer één op twee scholen een
gemeenschapschooi terwijl dil In vlaande-
ren maar één op drie bedraagt. Een laatste
verschil lussen beide landsdelen is het tlpe
van -enderwfjs. In Wallonië heeft men
gekozen voor het VSO (Vernieuwd sekun-
dair Onderwijs), wat tien procent meer kost
dan het In Vlaanderen ingevoerde een-
heldsupe." Nog steeds volgens weber
kunnen deze faktoren een gedeeltelijke,
maal zeker geen volledige verklaring geven
voor de meerkost van het Waalse onder-
wijs. Volgens hem zijn de voorgestelde be-
spanngsmaatregelen noodzakelijk en IS
-eeo herfinandering zoals voorgesteld door
het Fel, onmogelijk."

(fote (h'rk &mard)

nare gevolgen ZQu hebben voor de hele
Waalse ~volklng.~Zo bevatten de voorstel-
len ook een reeks nleûwe belastingen.
Daarenboven stelt Weber -dat 'Ia logique
des négodaûons" wil dal de Vlamingen
geen toegevingen gaan doen voor niets.
Ook de Gemeenschap heeft al genoeg
gegeven en het verhogen van de lounkost Is
dan weer nadelig voor de tewerkstelling. Er
moet tien miljard bespaard worden en dit
hoofdzakdijk in het sekundatr onderwijs.
Eén van de maatregelen is de besparing in
de uitgaven voor het ziC'kteverlol van leer-
krachten. Hel is toch ook niet normaal dat
de verhouding van het aantal leerlingen ten
op zichte van het aantal leerkrachten in het
sekundair onderwijs bij ons zo veel lager
ligt dan In Vlaanderen (9.3 rov J 1.7)" ..

Terloops maakte Weber nog even duidelijk
dat er van de drie grote partijen geen en-
kele te vinden Is voor een herftnanciertng.

,

Varken

Het Pd ontkent nier dat de aanwezige
mlddelen beter gebrulkt moeten worden,
maar stelt dat het besparingsplan van de
Franstalige Gemeenschap onaanvaardbaar
Is. Volgens haar "speelt hel onderwijs een
krudale rol in de strijd naar emanstpaue en
een verhoogde sociale moblIltelt. Er moet
geld vrijgemaakt worden voor een degelijk
uitgewerkt oriêrueringsbeleid. Hel aantal
mislukkingen in de eerste kandidaturen ligt
veel Ie hoog.- Verder vindt het Fef het on-
aanvaardbaar dat het budget voor de stu-
diebeurzen alweer geblokkeerd Is. Ook het
aantal docenten neemt allang niet meer
verhoudingsgewijs toe met het groetende
aantal studenten. Dit alles leidde 101de
alarmerende oproep van de negen Pransta-
nge rektoren voor een miljard frank extra
middelen. Hel Fef wij!it er ook op dat er in
België nog steeds te weinig geld wordt
vrijgemaakt voor wetenschappelijk onder-
zoek. TensJone moeten de studenten meer
betrokken worden bij de verschillende
onderwijsorganen.

Vanuit deze optiek dringt het F~f aan
op maatregelen vanuit de verschillende:
overheden en Europa om het onderwijs te
herünanderen. Ook moeten er maatregelen
getroffen worden in de bedrijfswereld. Vori-
ge week gaven we reeds een kon overzicht
van de voorstellen van het Fef.

Weber meent dat hel plan van het Fef

Sokken ,
Ecolo is het volledig oneens met de

politieke keuzen van de andere panijen.
·Wij vinden dat het ongeoorloofd is de dis-
kussie rond de herflnilnderlng niet aan te
gaan, gezien het stijgend aantal studenten.
De demokratlserIng van het onderwijs moel
vooropgesteld worden in het belang van de
maaischappj]. Dit wil niet zeggen dat wij de
gebreken in het huidige systeem nlet zlen."
Ecolo vindt dal er in de eerste plaats werk
moet gemaakt worden van een betere
besteding van de huidige middelen. Zo
denken zij aan een gedeeltelijke doorvloei-
Ing en een vrijwillige pre-penslonering van
leerkrachten In het sekundair onderwijs.
Volgens hen mo;el er ook iets gedaan wor-
den aan de 'gadgetdtploma's': hel gaat hier
om een tweede of derde (minder belang-
rijk) diploma. Verder pleiten zij nog voor
hervormingsmaatregelen die de lnfrastruk-
tuurkosten zouden moeten drukken en
voor een beier urtëntertngsbelejd. Deze
rationalisering kan, ronder dat hiervoor
nieuwe algemene belastingen geheven
moeten worden, samen met een aantal
nieuwe Inkomsten ongeveer 17 miljard op-
brengen. die dan naar het onderwijs kun-
nen terugvloeien.

Het Fet ui niet echt op veel politieke
steun kunnen rekenen. Het is in elk geval
verheugend te zien dat een srudemenbewe-
ging maalschappelijke keuzes durft Ie ma-
ken. Ook al zorgt dit voor de nodige kritiek
uit bepaalde hoek.

Afle ~akti~ kunnen bezorgd wonkn op ba n:d.lktie.ekretariaat in de '5
Meienstraat 5. 3000 Leuven.

De! brlegeJ1 moeten hetrekkinK hebben op in Veto behandelde onderwerpen 0{ op..

Thierry Laenen

Waalse studenlen In aktie
Vorige week woonsdag betoogden tI)'n tWintigduizend wealse studenten in de straten
van luik voor een M-r{inan<ieri.ng van het FrarulaJ1g onderwijs. Ben eerste geslaagde test
voor het Fef (Waalse- sruderuenkcepel}, Daar de vraag van bet fd voor een dralOOS blijk·
baar op niet veel bijval ken rekenen bij de meerderheidspanije:n,. zijn er reeds meuwe
ilktie5 gep1rnd.. Zo zal er woensdag een DUlssabeloging Zijn In Brussel. om te protesteren
legen studcntenbeperic.CDde maatregdt:n, voor een herf'iDancic:ring van het onderwijs en
demokratlserieg. Met andere woorden: 'Iustig~ betogers warm 1.1 up'. Eo de echte
fan,atlèkdingen ceder u maken er woensdag en dondc:rdag maar eeteen een tweedaagse
van!

(thl)
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Eerste studie over aanbod huisartsen

De behoeften van
huisartsen in Bel
Grijdag is er voor de eerste mlUll

een wetmschappelijkL studie
verschenen die het vulgehoor-

de argument dat België te ved artsen
heeft. met objektitw dj/us WIl onder-
bouwen. De wetenschappers. overi-
gens zelf artsen, onderzochten welke
de INboette aan huisartsen is binnen
ons huidige gezondheidsysteem en
welke die bt!hoefte zal zijn in de toe-
komst. Uitgangspunt was de hoewel-
heid arbeid die er op dit moment door
onze huisartsen verzet wordt.

Uit de sijlcrs blijkt dat In Europa B~181ê!het
kleinste aantal Inwoners heeft per hulsarts.
namdljk 8J). Nederland heeft met z'n
2.327 Inwoners per arts relalief gezien hel
laagste aantal hulsartsen. De auteurs bere-
kenden dal ons land op dit moment een be-
boetie heelt aan ongeveer 7.209 vohjjdse

..?e.
artsen. wal neerkomt op ongeveer 1.400
Inwoners per arts. Er zijn er in ons land op
dn ogenblik dus)} procent teveel, Volgens
de door de onderzoekers geschetste beboer-
ten en rekening houdend met de vraag.
zouden er volgens hen elk jaar slechts 200
nieuwe huisartsen mogen instromen wil er
een evenwicht ontstaan tussen vraag en
aanbod. Nu zijn er dat 600. De auteurs van
de studie wijzen er zelf op dat dit geen ab-
solure sijlers zijn. Binnen hun model heb-
ben zij rekening gehouden met variaties op
de gebruikte paramerers. Ze wijzen er een-
Ier op dat eeze speUng niet van die aard Is
dat zij een doorslaggevende invl~ kan
uitoefenen op het door hun bekomen re-
sultaat: er zijn absoluut reveet artsen.

Robuust

De optimale kurve van het artsenaan-
bod moet binnen het systeem gewaarborgd

Studenten geneeskunde betogen tegen
kontingentering

Toelalingseksamen wel
bespreekbaar
OVorige week donderdag kwa-

mar in !Luwn zo'n negenhon-
derd 9muskundmudnlten op

straal om Ie protesteren tt:gen het
~l WIJt .unisur ColûJ om un
kon'ingentt:ring in th geneeskunde-
studies door te voeren. De studenten
noemen het voorstel van de minister
van VolksgtZOndheid een verdoken
vestigingswet t:n lieten dat ook luid-
keels blijken_ Ook in Kortrijk en Gent
warr:n er akties van de geneeskun.dL-
studLntl!n. OndertUSSt:n lijkt hd er
wel op tUtt de kontingentt:ring er niet
lOl komen. De maatregel wordt wel
als een stok achtt:r dL dt:ur gehouden
om een tDf!latingsbt:~rkin9 in Ge-
neeskunth iets waar Mt:di«l, OnMr
wdbqJaaldl! voorwaarden, wel voor te
vinden is, door te voeren.

Het Is .JIhljd een sprookjesachtig lichl als
studenten Geneeskunde gaan belogen. Er
snmden op de Oude Markt zo'n negenhen-
derd wttte jassen. waarvan sommigen een
fakkeltje boven het hoofd hielden. Kwa
opkomst kon Medica, de organisator van de
beroglng, alvast tevreden zijn. Niet elke
kring krijgt zomaar negenhonderd studen-
ten op straat. Slogans als -kontingenTE-
RING', "zeven jaar studeren en dan krepe-
ren'. "Coca-Colla. coke van de artsensyn-
dlketen" moesten de onvrede van de stu-
denten duidelijk maken. Voor de rest bleet
de betoging heel rustig en beschaafd.

Het voorstel van minister van Volksge-
zondheid Colla (SP) vooniet een quotum
voor het aantal geneeskundestudenten dat
n.JIzeven Jaar geneeskundestudles toegela-
ten wordt tot de eigenlijke ansenopletdlng.
Nu al bestaat een dergelijk quotum voor de
spectallsrenopletding. Een kontingentering
zou tOl gevolg hebben dat studenten die al
zeven jaar aan hun opleiding bezig zijn.
plots te horen krijgen dat ze een roekomst
als arts kunnen vergeten en naar uitwijk-
mogelijkheden moeten zoeken. Bovendien
is hel helemaal niet zeker of die uitwljkmo-
gelljkheden er wel zijn. Mei zijn voorstel
wou Colla het felbesproken overaanbod
van artsen In België beperken. Men moet
niet bijster snugger zijn om In te zlen dat

zo'n voorstel niet ecm demokratisch is: men
laai srudemen leven jaar studeren en voor
dit' studies betalen, waarna ze ti: horen krlj-
gen dat ze h(1 beroep waarvoor ze gekozen
hebben niet mogen u!toefc:nen.,pe genees-
kuodestudenren noemen het voornel dan
ook een verborgen vestigingswet.

Ondertussen is het voorstel van Colla
vooral onder polnreke druk In de koelkast
geborgen. Vooral het protest van parnjge-
noot en Vlaams minister van Onderwijs luc
Van den Bossche en van de CVP heeft Colia
doen terugkrabbelen. Oe minister van
Volksgezondheid wou de kontingentering
lanseren via de programmawet. die een
aantal beslissingen uit hel regeerakkoord en
het begrctlngskonkjaal omzet in weneüjke
maatregelen. Vorige week is het voorstel
echter uit de programmawet geschrapt.

Colla wil nu eerst de bal in het kamp
leggen van de vlaamse en Waalse onder-
wijsministers Van den Bossche en Grillé en
de kontingentering als een stok achter de
deur houden. Volgens Jeroen SChouten. pre-
ses van Medica, is dit echter gttn reden om
op beide oren te kunnen slapen. "Het ge-
vaar ligt erin dal de Belgische politiek er
één is van compromissen. Als Van den Bos-
sche een roelaungsbeperklng kan realtseren.
dan is de kans nler gertng dat dit zal gekcru-
btneerd worden mei een kontingentering. al
of nler in een minder drasûsche versie."

Kamp

Wat de houding tegenover een kontin-
gentertng betreft, ligt Medica op één lijn met
Loko. Op het gebied van een toelanngsbe-
perking zijn de standpunten echter wel ver-
schillend. Terwijl voor Loko niet mag ge-
raakt worden aan de vrije studiekeuze urn-
dal die indruist legen het principe van de
demokratlserlng van het onderwijs. ziet
Medica een toeleungsbeperklng wel uuen.

Voor de geneeskundestudenten kan er
echter enkel sprake lijn van een toelaungs-
proef als die gepaard gaat mei ingrepen in
de gezondheidzorg uil. zo pleit Medica
voor een vervroegde pensionering van de
artsen. het aantrekkelijker maken van
groepspraklijken en assoctaues tussen jonge
en oudere ansen. Ook moet ervoor gezorgd
worden dat patiënten altijd cent aanklop-

bujven. Een teveel aan artsen leidt namelijk
tot een te grote inkomcnspreiding en dus
inkomensverlaging van de individuele ans.
Om hun inkomen loch te garanderen zul-
len zij hun patiënten aanzetten 101 uverma-
tig artsenbezoek. Het gevolg van die 11Vt'T'
konsumptie zou een netaste daling van de
kwaliteit van de gezondheldzorg mei zich
meebrengen. Jammer genoeg konden de

( (fotDFrank via~)

onderzoekers dit argument, waarop onder
andere het hele discours van ilnsensyndika-
ten gebaseerd is. niet beWljzen.

Bij de voorsrefhng van hun sijfermate-
rtaal stenen de onderzoekers dat zij met
hun studie tot duel hebben de politici ertoe
aan te sporen maatregelen te nemen tegen
hel overaanbod van artsen. Toch kan men'
zich niet van de indruk ontdoen dat de au-
teurs de cplosstng van het overaanbod van
artsen uitsluitend zien in een beperking van
het aantal studenten geneeskunde. Nergens
in hun onderzoek stellen zij strukturele
maatregelen vuor die ahernaueven bieden
voor hel huidige model van de gezondheld-
zorg. Nergens hebben zij berekend- welke de
konsekwemles zijn van ahemarleve systt'''''
men. Zoals le zelf stenen is dat niet een-
voudig. Het berekenen van de mogelijke
konsekwentles van verschillende anemaue-
ve gezondheldsystemen resuheen in min-
der 'robuuste' onderzoeksresultaten en va-
ge projeknes. dat wil zeggen dat de resulta- ~
ten gevoeliger zijn aan schommelingen bin-
nen de parameters.

Het opleggen van studentenbeperking
is, zoals dus nog maar eens blijkt, de weg
van de minste weerstand: makkelijker we-
tenschappelijk te onderbouwen. geen last
mer de artsensyndikaren. (inlegendeel: die
Slaan er vierkant achter) en politiek makke-
lijker te verwezenlijken. Fundamentele her-
vormingen vragen denkwerk en kosten
misschien ters meer geld. Maar dat zou toch
geen argument mogen zijn voor studenten-
beperking. We kunnen ons dan ook de
vraag stellen of dit geen behoeftesurdie Is
van huisartsen.

pen bij een huisans voor ze naar een speet-
alisl trekken. iets wat momenteel meestal
niel het~evalls. Tegelijk zou er ook grcn-
dig moeten gewerkt worden aan de kwali·
telt van de opletdreg Geneeskunde zelf, met
bfjvoorbeeld meer aandacht up kllntsche en
sociale vaardigheden dan up rechntcnen.

lulke maatregelen worden ook door
Loko geopteerd. Maar voor Medica zijn de-
ze ingrepen niet genoeg en daarom sluit de
kring zich aan bij de ondertussen politiek
algemeen aanvaarde gedachte dat er ook
ters moet gedaan worden aan hel aantal
studenten zelf. En daarvoor wUien de ge-
neeskundestudemen blijkbaar ook ingaan
tegen het demokrausertngsprtnctpe, waar
Loko trouw aan bliJh. Het is namelijk zo
di'Jt nog altljd niet tedereen even gemekke-
liJk toegang krijgt 101 de universiteit. De
drempels om aan universitaire studies Ie
beginnen liggen voor SOmmigen nog altijd
te hoog: nlet alleen nnandee! (mensen uit
minder begcede milieus) maar ook scco-
kutrureel (migranten bijvoorbeeld). Een toe-
g.JIngsbeperklng zou er enkel voor zorgen
dat die drempels nog hoger komen Ie lig-
gen. In een nota van Medica wordt gesteld
dat de vorm van roelatlngsbeperklng waar
zij voor pleiten, de -mtnsr ondernokrattsche
oplossinll" is. Dat het cndemokransch Is,
wordt dus ook dOoITMedica zelf erkend.

Als er een toelatingsbeperking moel
komen. dan zien de geneeskundestudemen
die IIdst v,,(lr de eerste kandidatuur. Ik
toelaungsproef moet dan bestaan uh een
verpleegstage om interesse en mutlvatle te
testen en een objektlveerbaar eksamen d.JIt
op federaal nivo wordt georganiseerd.
Groot probleem ligt wetltcht In de term
"objt'kllvf"t"rbaar": over de inhoud van het
eksamen bestaar er in elk geval nog geen
eensgezindheid.

Voor de buitenstaander lijkl hel In elk
geval vreemd dat de geneeskundestudenten
nu plots een week voor een algemene beto-
ging rond de problematiek. zelf op SIraai
komen. De-studenten hebben natuurlijk
het volste recht om hun eigen mening te
verkondigen maar de vraag is ol zo'n aktie
niet de loyauteit tegenover Loko en de rest
van de Leuvense studenten ondermijnt.
Volgens Tom Van Thienen van Sociale Raad
is er echter geen probleem: "we zien dit als
een opwolrmingsaklie vnor linze beroglng."

Velo deed een korte: rondvraag bij de
betogende geneeskundestuderucn, Bleek
dal de betoging van donderdag nter echt (IJ'!
hun aanwezigheid zal kunnen rekenen.
-We kunnen moetlijk tegen linze eigen
winkel gaan betogen:- was één van de
reakties. We vonden slechts één
geneeskundestudent die donderdag present
7.a1 ziJn, een Nederlander. "Ik ken dat, een
numerus etausus. Het is daarom dat ik hier
In Bcllllt' zit.'

Al1n~ml~Deck.
Ik lMhorftt een hllisartsm in lk'5ii.4Mr Frank
Buntinx e.a.. UIlYl1J.Akildtmisch Cnlrrum voor
Huisarrs~"ttskundt. 1995.

-Dagschotels
in Alma
"à la carte" ?

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vr,lol);7.~lil uW baukagcmwhap In Leuven.
Hcvcrjec uf I..e..sel-Lo.

V,lII.,fnu onk in Heren! en WII.ek.H~nk mieedene
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Vetocomputer steelt show op 24-urenloop

Schrijvers gevonden I

Ik algelapell jaren was de Vc!osund al een vaste waarde: geworden in het 24·1I~land·
sdlap. Studen~n van de meest vt:rschc:idene kringen trokken er steeds l'I'«T naanoe om
allerlcl ~~ en meer ludieke wckenjcs op p.apil~·rte zetten en aan een waslijn v.st te
knljpc:ren. Die berkhtjes koeden dan dOOJ'hun ~estudenten gelezen worden. Op die
manier hlng rond de Vctonand gedurende de hek evond een fijne en gemoedelijke sïeer.

mt jaM was echter anders dan de vonge. De Vnoredaktle besriste dat de moderne
tijden ook voor hen aangebroken waren, en bet bl.ad.,d.llttol nog wevrlj terughoudend
was ten opzichte van modieuze terreen als 'inlttaktivitdl'. 'hdonnatiesnelweg' en 'netsur-
fen', schafte lkh een handige draagbue computer aan.

De: eerste pubileke verschijning ",In ba tuig _ op de 24-urenJoop - bleek alvast een
overeenderend sukses. vele tuevalU~ vourbijganget:5 wilden de nieuwe technologie wel
eens van wat naderbij bekijken, en mochten tdfs dgenhandig een wekenje Intikken. De
op die wiju: bekomen zodtcrtjts worden, luidens de vetemensen dk de stand bemanden,
In de eerstvolgende Veto In hun geheel a(gedrukL Hoofdredakteur Bart Eeck.houl liet :r:iéh
achteraf alvast in niets dan lofvollc bewoordingen uil over over het nieuwe initiltid.

• Wij liM:'ken mensen die: snt'! kennen lopen.
om Ol' de oooging van 26 tJkl~r de: Ilikken
sneller af re zijn. wend u 101de bevoegde in-
srantjes. Me. m)'SC.'JI and I.
• Game-as§lste:nll;:n IOfM:'nnooit meer rondjes.
500 meier is te I.. ng.
• Aan de preses van Germania: en uen we je
volgende keer terug or de Krira- ....V?
• Aan Ban Debeer. Je had van die moote
blauwe ogen aan de: cerm ..nia-stand. Ik werd
rlots vertlefd up je. maar.i<" negeerde mij
srr ..al. Je: weet verdorie hed goed waar Ik
woon, en ik eis dat je eens langs koml! Sllke,
• snee. Ik zou bcged niet weren waar je
woont. en ik heb bruine ogen. Toch ~I ik
morgen eens langskomen. Ban Dewoll.
• WIJ (2) zoeken goedkoop adres In Londen
van 30-12-95 tot 2- J -96. Brabançönnestraat
125, Kamen.
• BB. als ge dil hebt gelezen kunt ge beter

(fOIl)Pel" Dhondl)
etkes naar mIJ komen want de verresstng zal
zo als gezegd groot 1.ijn. Jd van 'boven de
poon'.
• sech eigenaar van discount onder de poon
stopt is met alles in halve Irankskes uil te re-
kenen wam ulfs in " station nemen ze ze ni
meer aanl Iemand die vorige: week is naar
huls kunnen liften omdat hij zijn ticket we-
gens gebrek aan groot geld met uw halve
frankskes poogde te: betalen!
• ~zocht: eerste kenners uit alle riehtinsen
die: onze vrijgestelde up zijn .lfscheidskestje up
27 okiober in Polhika-Kaîee willen vergasten
op een smachtende zoen uit een gelijkwaardi-
ge randpastasmîle. Kringraad.
• Die halve frankskn dateren nog uit dl' tijd

.•
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van z~ngswaren. en toen Se:raakte: ge
daar nog mee thuis.
• Gaucht: nieuwe vrijgestelde met neig grote-
re tandpastumUe en als hel kan met een kts
grotere derrière, Frank.
• Mijn hobby is gat neuken met Lieve Hou-
weer. Groetjes van Hans.
• Kurt zkt geile gn vr avond. bd hyg gewaarb.
• Welke ZOI is op s.chok mei onze estafette-
stok? (Rom. Aantje).
• Niet meer kotsen, xcenut Hup, hup Johan 0

veel te weinig Jenever godverdeerne (sorry ik
ben teliltomspatit"litetypen)
• Ufp naar Atlantal
• En voor Ruth: liever een ICrote mond dan
een dikke ......
• De groeien ven-nevrc. Tom en Koen. Laat
vlug ietS van u horen. wij zijn bereikbaar op:
Baaimaat 40, 3470 gansberg.
• Ik wil Hoegaarden!
• Hé Els. ruk wordt vod?! (smeer je kellmg
wat bloter, dan is hij direkt voor de vullbak),
• Aan de liefste jongen van de wereld (Eric
vanbkrvlkt): Ik zie u doodgraag! En naruur-
lijk hoop ik dal dal wedenijds is. Uw Saartje.
• David! Je bent mijn lielste teddybeer! Uw
Kristientje.
• ....an Edwin. omdat hij zo hef was mij de ver-
keerde richting uit Ie sturen en omdat hij
lachte mei de benen van mijn vnendlnneke
(Hanne wenste anoniem te blijven). Van uw
liefste I.
• Mr. Swine, you are 50 beautilulto mei Ik
kan er 20 doen op een week, nu gijl
• woutenje. wouien]e. wicdewtedewledewoe-
hoep. pjepkleln kaboutertje, komt als Ik roep
(allee. da valt nog te balen). A propos, hoe is
't met uwe knoop? Iris.
• Koen f'etolers is nog altijd vrij. Erop aft Hij is
bovendien preses van ~nnania en kan goed
neuken (naar eigen zeggen; en hij kan het
werenru]. Van zijn lielste presidiumkindjn.
• Rumanicrs aller landen, verenlgt u! La Iucha
connàa.
• Er was eens een sprookje. En toen gebeurde
er wat. En het leeft nog.
• G1::zochl: blond haar. blauwe oogjes, liefst
met de naam Llesbeth. voor een romanûsche
avond op de sofa met Ban Pack et.
• Gevonden: Zwartharige mei bruine ogen dit"
wel gelmeresseerd is in bovenstaande B. .
Packet. Kentakteer mij (please). Terbank 3.89.
• Gezocht: basketbalspelers voor een speelse
ploeg. Kontakieer Henk ïïheedene voor ver-
dere informatie. Thuisadres: 8S00 Konrijk
Burgemeesterglanlaan 97. Meisjes met pon-
pons zijn ook welkom. Persconltjke selektie
om 19.00u elke zaterdagavondttl
o ceaccm: bezit, macht. aanzien en seks. Meer
hoeft hel echt niet te zijn.
• Knappe. mooie blonde vamp zoekt losse
kontakten. bel haar vriend voor afspraak. of
nog beier fax: 20.! 2. 54.
• Gespierde man met petje zoekt en zockt en
zoekt. wie durft? 47.22.]1.
• Triuan zoekt Isolde mei bv. blonde haren
(016/40.57.70) En u?

.~.-
.... ,
::. :.":. :~"

• Ham ziet ze nog steeds vliegen (naar Finen-
ze). Heel! iemand van Mecenas de Vlieghe-
rnepper galen? Steek hem dan in de Claire
Obscur-bus in de bieb op de vierde verdieping!
• Veeni&jarige dikke man van adel zoekt jon.
gedame tussen 2) en 26 om tlJn overvloedige
rijkdom mee te delen. xenr veerug raosuscne
moppen en andere leuke dingen om de lijd Ie
doden. ad vanavond nog: 03/227.54.67
• Oproep aan de PoIIe: ceueve niet meer voor
mJjn deur te komen 'kotsen'.
• Polltlka zoekl brief]t'S van honderd.
• VetO zoekt briefjes van tienduizend.
• Mla. Fn:dJe zoekt U en wachl aan Alma 3
voor een kursus stijldansen en 'Iantazltlen".
Groetjes. Katleen Hendrikx.
• Hallo hier tijn Ban en Koen. Als u een in-
teJnSilnte boodschap wil doorgeven richt u
dan lot Ban Clijnen. Dorpstraat 11 J. 3470
Ransbers. Alle eersemen zijn welkom.
• Het leukste niet-kommunistischt projektbuis
van Leuven heet ghtnkgobäeba (of hoe je
deze boom zijn naam ook SC"hrijlt). Alleen
sl'ijtlg dat er zo weinig vrouwen wonen -
maar die twee prachteksemptaren kunnen die
meute mannen wel de baast
• Weet u nu al waar dal projekthuis dat naar
de ongt:klldjke naam ghinkgobUnba luislen.
te: vinden Is ? Nee.
• Als we op tijd op zijn nehren wij tsven en
Wiu en Stijn) volgende w«k een "Fabuleus
furT}' Freak Bruthers'-Ianclub op. Come 1U

Groenveld IV.3A ... or beller: Go Away.
• Gezucht: Human oddhies and freaks for nu-
de phutograrhy. Wry weil paid. JNOT).
• AI wie mijn klc:ine pekineesje met het snelle
!Ungelje hede gevonden. gelieve hem terug te
brengen. orore beloning. Een geile Els Vemen.
Gmenvdd 1I.4B.
• Eis verben sucks really bad (ask ~n)!
• Wij kumen in de Veto. Joepie. sven en Wim.
• Oproep aan de Polle: ceueve uw stoelgang
van mijn vensterbank te verwijderen, en voor
uw brtih- van "t zelfde.
• TatJana Burmt"nsky. kom naar de Polltika-
stand. Een jongen heelt dringend hulp nodig
in verband met hel aflezen van de lippen van
dl" piS1<lnlklaproc:njesman. Ge krijgl een sjako-
laatje voor de moetie.
• verontque weyqens maakt godverdomme da
ge aan de Pclitlkatem Slaat.
• ....neen I.oko is initiatiefnemer van de bero-
ging op 26 oktober. Lees Veto en steun Loko
op de betoging tegen de studenrenbeperklng.
M1lJ mag mee gaan om haaf onverwezenlijk·
bare idealen Ie steunen. Maar wij zijn de eni-
ge echte waarheid. d. Veto.
• Ban denkt dat Kringraad ironisch doel legen
vete, verre van.
• wordt vrijgestelde bij Kringraad. uitzicht op
carrière bij de CVP (en vele mooie eerste
unsters),
• Imp .. raild enkelvoud is nlel met dt, de
redaktie.
• Nu jullie Gen afgenomen hebben, kunnen
wij nlet anders meer.
• Frank zoekt initiatiefvolle vrijgesldde om
samen sjabloondokumenten Ie maken.
• Koen zoekt initialidvolle eerste kansrers om
hem te vervoegen In Bachten.de-Kuppe;
• Dat begint hier sterk naar akileve bifldcs te
rieken.
• Tim zoc:kt lieftallige dame die niet naar
Nederland gaat om samen te stempelen.
• Nu ge het zt"gt: "Ge zoudt zeggen dal er een
zoekertje van PvdK op komst is'.
• Jel. se hebt heet sexy benen voor ne kotge-
oom (bncheiden).
• Milleurilad vergadert (rond mobiliteit. dr.
Velo) dinsdag Olm 20 u in de Vlamingenstraal
I 16. Stop mei praten en doe ook letsl
• Vergaderen hé? Jaja. dat kennen we ...
• Veronique. ik heb je bericht (kodex) om-
vangen. ik hoop je nog eens Ie zien. Jürgen.
• ckee. ik heb sexy benen maar over die van
u kan ik geen uilsprëlken doen: eerst nen en
dan beoordelen! (mannenpraattj
• Wist je dat er in STAl3 vier Limburgers wo-
nen (op boomstronken) en dat wij daarmee
op maandag 23 oktober moeten gaan eten.
Arme wij! Gen, Els, Kriste!. Henk. O!ivier.
Hans. Frederik, Frederic, Esther en Nek. ver-
geet het niet. De AnlWerpenaarl
• Nancy, nlet vergeten om langs te komen.
P.S.: uw parfum is nog altijd dezelfde. J & K.
• Wacht maar als ge eens een paar Limburgse
benen genen het» wilt ge nooit van uw leven
nog andere zien!
• N(1g eerst bewüzen (van die Limburgse beo
nen}.
o steven Menen~ zoekl ten eerste Zijn zus -
die al lang in haar bed moest liggen - en daar-
naast een lieve (zij hel wat voluptueuze) Por-
luge$e om samen reizen Ie maken naar ekso-
tilioCheeilanden op kosten van Kringraad.
• Dan mali Krira mij ook ee:os op prospektie
naar Zuid-Afrika Sluren.
• Ga maar naar Hernol5 daarv'Hlr.
• Ik hd, hel principieel e:rICmlM:'ilijk me:t me:n·
sen van de Rechten. VRG wint loch de7.e 24
Ufen I'MIP van Ekonumika: Eva Dtrtld uw vat
maar
• Bi!>C"buelt:, schulmbekkc:nde, gan)(rc:c:nj.:em-
!e~lt't:rde. raddIlle. pyromolne. Irekkd>c:ncn·
de, mt't·schuldge\'I,t'I-u"crladt'n. hans(!,eh1c-
lijk Vl'rlan)(~ndc, 12·jarlllc. mcl·acné·t....d ..c:ldc
d"klOTl"rcnde studenl z"ekt lIjn hlauw·mt't-
"r,,~·nc·strcepjes-vt'rsl .. rd .. "'-ho"ltasjc. ZW!
Manu VellChe, Naamse~lraal 79 te 3000 Leu·
ve:n Dank!
• V""r Nlels Okc-e. die: limllu r)t~e !>c:nen zIJn
de maks! Is dal een red~n om Ie tmuwen? Of

misschien le15 minder?
• Is dit een aanzoek7 Anden had ik dit wel
Jeu romantischer verweetut
• versenmende interpretaties zijn mogelijk.
• Waar ztnen Cis en de rest? Ook voor Udo.
Torn. Ban. Arm en de rest.
• "Wie komt mee naar Lcuvaln-Le-Neuvej
• Van Philippe.
• MLD roept mee op voor de bewgîng van 26
oktober tegen elke vorm van studentenbeper-
king, Bf the way. onze etsen zijn niet onrealI·
seerbaar en onrralisti$ch. Solidariteit tussen .111'
studenten. Walen en Vlamingen op 26 oktl
• Pet~r. ga mee op ekskursiel Wie moeten we
IInders over zijn bolleke allien? Pliep en Pluis
(hihl).
• Wal een simplisliSC"he bedoening is dit hier?
• Waar kan ik nog PlU's vinden?
• Aan Iedereen van 't Iks: allee. 't is niet omd-
at ge assistent zijt. dat ge niet meer naar de
24-urenloop moet komen.
• Waarom S10pt een vrouw rond haar vijftigste
met menslrue~n?
• Omdat ze dat} haar bloed nodig heeft voor
haar Spataderen.
• Ik. Koen Vander Velpen vraag naar lrtge
Vander Velptn. Frands de V1SC"his ook goed.
De groeten. It~n (3.00 Politica!)
• Als de tunnel-van Dehaene al een tUMeI is.
dan is het er een onder de Atlantische Oceaan.
• Art en David worde ....d_ringend aan de wtna-
tent gevraagdl
• Sowieso zie Ik je graag. B. (hanje:)
• Karen. ik ben aangeworven. ik verdien
schatten, heb l'en bedrijfswagen. een mobiele
rejetocn. Sugus. die denkt dat hij werk heeft.
• Hilde, waar blijf je met je zoek ..njn in VelO1
Multi.
• Deer' is nog soep heiun.
• Pleter, nut for president of VVS. but lor pre-
stderu of VVS-Uc. Long live Poltrika, and
Pieler: Fuck Toon.
• MLB. leer geschiedenis alvorens historische
argumenten aan Ie halen!
• Veto. leve de persvrijheid, weliswaar na
goedkeuring op de Krira-AV.
• Aw()( voor de nieuwe lOlly-out van veto, hij
trekt op geen • .. ··(sensuur).
• Leve Ban zijn uer. die hem overal wil z~
ken.
• Fozzy en zijn vennoot je hadden hel toch
wel veel beter gedaan achter de toog van de
grote tent. ~Ioof me. die jongens. 't ziJn
prof si
• Els Verben sucks n::aJly goed (says TIm)1
• Als Wim en Sven In de Veto mogen, dan
mag ik dat zeker. Nê. Peter de allergrocme.
natuurlijk.
• Nu zijn lief hem kwijt Is. krijgt iedereen die
de veto-medewerkers trakteert een kus van de
blonde hoofdredakteurl
• Ra!. Ik hou van jou. En ik ben geen vriend.
• loc:k werk. liefst In de landbouwsektor. Ban
VOB.
• Sc:gers is op reis geweest met twee mooie
meisjes. maar heef geen sekse.
• Kebab zoekt kip aan't spit voor langdure re-
taue op basis van bladlulsteelt.
• Eksamenvraag: Hoe heet wie en waarom.
zo;a. leg uit. The weedsmokcrs-Sodctv, Leu-
ven.
• Gezocht: lieve jonge loopster om op te
wippen.
• Mols.e fuil crockworx JO oktober.
• Filip zoek! vriendje om Bloedy Marie te

(foto Peter Dhondt)
drinken.
• Dries Verach1 ..n 1,... kt SIt:ltepds V,)<I( snelle
Wip. Flik. goor gathaar. ik 7.ien a gel re. Fnnn~.
o T"m Verma~~en ~IJn mama zou !traag Turn
lijn hnN>dd'N>S bre:n)te:11 maar ze weet niel
waar lijn kla~je iç. kan I~'mand haar helJlc:n
tl>c:lnnm~ 100.000 frank Wolfl! we hebben geld
tl'n-d) dank u.
• Rnmama hledl et'n rundje I<I]'e/1 aan aan
Kh" Iwr kl'l'r d,lt 71j "'k,r un, 111d,' rij lCaall
Slolan v(~>r ht't "nihijl. Gl'I"kt"nd Philippe.
• Pr~"Scs van Eoo-s wenst de Golm<'·p!"t'1o: een
Jo(ocd n·su1taatt".: t"n Ik lal dl .. aoln Julhe:
denken m hel znnnig.· Zarall<ll.l waar Blauw-
Lwan een I:\"en p<)StUd r<,sultaal zal bc.-ha!c:n!
Get<,kend Brun".
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Enkel politie zorgt voor verrassing

Apolloon wint vieren-
twintigurenloop
Gorigt dinsdag en woensdag kon

je in het sporlkot te"cht voor
ik drie-entwintigste. 24-u""-

loop. Sporrraad's INkLndstL aktiviteit
verlooptal jaren vol~ns d~lfdt for-
mule, ik winnaar is al even traditio-
neet, en toch was her gun gl!WOne
uitgave.

grotendeels zoals ze al enkele jaren
verloopt: dezelfde ploegen vooraan,
dezelfde ploegen achteraan. In de begin-
uunjes liepen de burgles van VTK even aan
de leiding. later nam ApoUoon over om
tenslotte de wedstrijd IC winnen.
Uiteindelijk liepen de sponkolters 944
rondjes, 9 meer dan VTK. Ook onderaan de
rangschikking leek er lange tijd een
duidelijke aftekening te zjjn. Gedurende
drte-enrwirnjg uur bekleedde Klio met
onderscheiding de laatste plaats, 101
Terbank in hel aUerlaalSle uur plots laatste
wilde worden. Meer spanning achteraan
dan vooraan dus.

Voor het eerst sinds lang was er immers
geen Roger Dl!lemans meer om het
uartscbot re geven, Zijn glansrol werd dan
ook overgenomen door rektor Oosterlinck.
De:opmerkelijkste prestatie kwam echter
niet van de rektor, noch van de lopers.
maar van de politie: en buurtbewoners.
Zonder Strafbare Ielten te kunnen
vaststellen, verpltchuen ze dl" organlsaroren
om tussen drie en acht '5 ochtends elke
vorm van elektronisch versterkte muziek
achterwege te laten. Alleen Wedstrijd-
mededenngcn mochten nog doorgegeven
worden. Een stille vlereruwinüguren-
ochtend dus. nooit gehoord maar wel
absoluut bevorderlijk voor de smdenukoze
steer, Dal er enkele jaren geleden tienlallen
decibels meer tOl bij de omwonenden
raakte zonder dat er ingegrepen werd, is de
Leuvense politie blfjkbaar onbekend.

Toch bleef het hele zootje ook lopen
zonder geluld. De wedstrijd zelf verliep

Baby's

In de rand van de wedsrrljd waren er
dan nog de nevenklassememen. De snelste:
rondjes werden gelopen door Tom Omey
en Kris Luyckx (allebei I' 11· en Ekonu-
mika), en veerle Van Unden (J '21· en
Terbank). Aan een tets trager tempo liep
Steven Monchy van Ekonomlka. Hij won
met zijn 100 rondjes. meer dan 50 kilome-
Ier, hel klassement voor de: meeste rondjes.
Een prestatie waar hij een skireis aan over-
hield.

Heel wal leven dus op de piste, maar
ook ernaast. Voor de tweede keer was
Kultuurraad aanwezig, nu nog wat meer

(fOfOTom Michjebm)

vierkatl' lIOOrAfrika uit de stllrtblokutl - Vorigemalmda9 stortd midden op het lArituUplei"
deu 9rote kubus, Vanuit die kubus ~rd voor un paar honderd mtOt:riasteUrt9t1'!de kampagni
'VSnk4nt voor Afrika' uit de dotkm gedaan. Woordvondm vart 11.1/./ I. Brotdnllj'k Delm.
Oxfam-W(Teldwinlals. Vredtsrilandm, werrldsolidarj~it ti'! CcopilxJ \lf'rttldtl'! lrM 1:1 naafl hun
plmliktl,j'/a jaarlijJcu kampa9nes van pten zij" om voor een aantal9rottre initiatievm di handt11
in i/kaar te slaan. Die9tZ11mmflj'kt kampag"e hHt 'Werhlnt voor Afrika' m de btdotlin9 i5 dat
elkt mttWtrknltU or9a"isatie tm artdrr aspát van AfnKa belicht. De 11./I.II·kampa9ne in
Ltuvm volgende maand zal blj'voorbtt/d in het teken staan van rit rol van dt mtdia en de
mD9tfijkheid tot positin-r btefdvormin9 O~1'rAfn'kiJ. Andeu "",!Jllijke Itma 's zijn de handel tussen
Europa en Afrik4. de schuldenlast, de stnïd van orta!hanlallJkheidsbnw9in9m tnlO\lf'rdrr.
Allt tema 's lullen gtbu"deJd worden in drie palitieta dossiers. Hn unIt lal ijveren voor dt
kwlJIschtfdin9 van de schuldert/astm voor Afrikaanse landm mtt lage inkomens. Ook de SAP's, dal
liJn de Strukfllrele Aanpallin9!pr09ramma's die oP9t1t!9dworden door Mlln(f!rnalionaal Momlair
Fonds t11 de opbouw van een ti9en ekonomit btmotihjJ:en. moetrn 9rondi9 aanjtpast worden. Hel
tw«de tema zal de Gan-cwretTIkomsl aartklapn waarmu de huidi!Jt ongtfijla handr1rvtrhoudin-
!Jm alteen maar i" stand !Jehoudm worden, Te" d(Tdr zal meer 9tld !Jt'VTaa9dwordert voor ontwik·
keli"!Jsamenlllltrkin9 t11 U" efficihllrre aanpak va" hel beliid.
Alle afzortderlijke ak/iN motlt"- uit~jndrfijk samenkomrn in een 9rootu nationale slo/manifestatie
op 20 april '96 irt Uu\lf'11. Die dag lal er ook een 9rOOlAfrikadebat plaafS1.1·"drnwaarop dr
politieke douitrs btdiskussiurd lIlllen wordm tri ter sttmmin9 voo'9tle!Jd. Voorde slo/da!J
verwachten dr or!JanjUltorr" nirl minder dan tienduizend mtnStn. Dit da!JmOlt UUl~n dus hel
vierkant middelpunt wcrdtn van de rolidaritrir me/ de Derde wereta. (siJ

dan vorig J~ar,Wat toen oog een tree
podium was, Is nu een heuse dance hall
geworden. Een kompleet sukses, met een
aanral studentendj's die speelden russen de
optredens van de Organic Frull Band en
van Stuffed Babies On wheets. Vanaf 21
uur UIt de tent In hel amûteater vol entoe-
stasre danslanaten, en enkele uren later
konden de mensen van Kultuurraad zeggen
dat hun aanwezigheld in hel Spon kor meer
dan geslaagd was.

verkleinen.
Hel wanen echter vooral de deer-

nemende ploegen die zorgden voor een
goede sfeer. Iedereen trachue uit te pakken
met een of ander origineel gerecht. De ene
overbrugging volgde op de andere srelung
en naar het einde tee werd er gul gesmeten
mei allerlei jenevers of ander voedsel. De
prijs voor het origineelste standje ging naar
de houten dlnoskeletkonstrukrte van Wlna.
Voeg dan nog bij alle kraampjes en slandjes
een massa lopers en toeschouwers. en je
krijgt uptsche vierentwlrulguremoestanden:
een hopeloos gewriemel, maar wel veel
sfeer op het Spon kot. Je training voor de
studentenmaraton van 8 november Zit er
dus op. alles is op zijn poten terecht
gekomen. de snelsten hebben gewonnen en
VTK mag nog een jaan)e langer op wraak
Zinnen. ..,

Krampjes

En er was nog toko-ven Ie vinden:
veto verzamelde zoekertjes, las zr' voor en
was nel Iets minder Interaktief aanwezjg
dan aangekondigd. enkele Kringraders
liepen van standje naar standje om een
praatje It' slaan met Iedereen, en zodoende
de kloof met de mudale student te Koen vemevden

Uitslag <

Stand Kring of verenIging Totaal Stand Kring of vereniging Totaal

1 Apolloon 944 17 Thomas Morus 779
2 VTK 935 '8 Groenveld 767
3 Ekonomika 888 Wina 767
4 VRG 878 20 HistRo 76'
5 Induslria 862 2' H. Geeslcollege 760
6 L8K 844 22 8ios 749
7 Pél_l,/,.scollege 83' 23 Cité 744
S Lerkeveld 824 24 Farma 740
9 Justus Upsius 8'8 25 UP 737

'0 Politika 809 26 Katechelika 736,, H.H.H. 808 SteiVMedisoc • 736

'2 Salvasl 800 28 Pedagogie 723

'3 ChemikatMerkator/Geos 79' 29 Diana 723

'4 GAME 787 30 Archi's 709

'5 Psycho/crimen 782 3' Klio 704

'6 MedikalAZGlLLK 78' 32 Terbank 70'

FEESTELIJKE DOOPPLECHTIGHEID
DON. 26 OKT. OM 19u30
- Orllnlrn 'JIJ ~w.-ntl'lIJ~fJTe~m I?uJO ' Pk'f.:bll~tu.."'P -('011l)ootll~' om 20u00
-Im.ldhng-Ordr (.:on J)omIlS' urn lOuJO' Lttwlinr 'Ordt COl1n.-oIltUS·om111100

IUT GRATIS PROHrESTlIN VOOR IEDERE LEKKERBEK!

TIENSESTRAAT 8 • LEUVE.N • TEL.: 016 / 20 •• 4.49
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een krhlsch integrauecenrrum blijkbaar
missen als kiespijn.

Ondanks de spanningen is de maat-
regel om TInt niet meer te subsidiëren toch
maar onverwacht gekomen. AanvankeUjk
kreeg 'rtnr te horen dat er wel nog subsidies
beschikbaar zouden Zijn, maar daarna bleek
dat er beslist was alle YFIX-gelden voor
TInt in te trekken. Bovendien werd die
maatregel genomen buiten de bestuursraad
van Tint om. Protest kon dan ook moeilijk
uitblijven. TInt zeil name een petitie op.
Het waarschuwde ervoor dat de maatregel
een precedent kon vormen voor de nop-
zetting van de subsidies aan andere organi-
saties. Die oproep kreeg respons. In het
blad -äenthten van de Derde- Wereldraad'
van de stad Leuven verscheen een arttkel
dal hel voor Tint opnam en dat aankJoeg
hoe zonder eni~ overleg de werking van
TInt opgeheverrjou worden. Een paar
weken later werd de sekretaris van de
Derde-wcreldraad ontslagen. -strukrurele
redenen' was'<niervoor de offldële verkla-
ring. maar nlen-fa.ml 1'.111 er verder nog enig
kommentaar over kwijl.

Aanvankelijk wolf'ifnt dus niet bij de
pakken blijven zitten. intussen begint de
strijdvaardigheid echter Ie tanen. De petitie
wordt stopgezet en men weet niet goed wal
men met de ingezamelde handtekeningen
gilat aanvangen. Men Wicht af en probeen
een beetje de kal uit de boom te k.ijken. ZO
goed en zo kwaad als hel kan is men wel
van plan om de huidige werking ve-rder te
uilen. Deze zaterdag vindt er bijvoorbeeld
een opendeurdag plaats waarop men de
akuvtreuen van TInt wil voorstellen en naar
bulten wil komen. Maar daarnaast is er
geen enkele andere aktie meer gepland.
Door dal Stilzwijgen lijkt het er dus op dl\
Tobback voor de zoveelste keer zijn slag
thuis zal halen.

Serge Franchoo
Tin' is op h~1Paur Damiaanplem 10. De open·
dtllrda!J start om J S uur: Op het prOfJramma
staan o.e. Chinest Iulll!gTl:lfit. tm BtrIKn thee- ,..
salon. ttrsral1djts tri tt1l [otortl1toomrû/il1!J'

On-afhankelijk integratiecentrum vervangen door stedelijke vzw

Tobback wil de teugels strakker
Oe Leuvense vluchtdingen- en

migrantenwerking luft al et!Pf
paar maanthn in onzekerheid.

Het Trt:fpunt Integratie (Tint) CJp het
Pate,..Oamiaanple;n krijgt vanaf
april volgend jaar gun subsidies
meer. Hel stadsbestuur heeft beslist
om Tint droog te leggen en te vervan-
gen door een eigen stedelijke vzw die
rechtstreeks van de stad afhangt.

pon dat ze 'zeer goed' georganiseerd zijn.
Schepen nroäée blijft hameren op de
stroeve Inreree werking. Volgens haar drukt
het Hiv. zich bovendien te vcorachug uit.
"rossen de regels lees Je nog veel meer", zo
verklaarde ze tegenover een werkgroep van
Sociale- Raad.

In elk geval was er wel degelijk on-
enlgheid binnen de Raad van Bestuur van
TInt en dat leidde ertoe dal een aantal men-
sen uit het bestuur opstapte. Eén van hen.
werkt ook voor de studiedienst van de SP,
maar stelt dal dit verder niets met de hele
kwesue te maken heeft. Nochtans had ook
de- stad zelf recht op een venegenwocrdlger
in de Raad van Bestuur. Omdat ze echter
altijd haar kat gestuurd heelt. ontbreekt
blijkbaar ook de wil om de problemen
grondig uit Ie praten. Jlroflée antwoordt
daarop dat de situatie zodanig scheefgetrok-
ken was dat er met pralen nog maar weinig
aan te- verhelpen viel. Maar de beslissing
van Tobback om op basis van die interne
ruzies de subsidies aan Tint stop te zeilen,
lijkt toch overdreven. De echte redenen om
Tint te sluiten zinen wellicht ook dieper.

Doorheen heel de kritiek van hel
stadsbestuur op TInt loopt namelijk één
rode draad. Burgemeester Tobback verwijt
Tint steevast dat hel zich op de 'verkeerde
doelgroep' richt. MeI die 'verkeerde doel-
groep' bedoelt hij asielzoekers. Zolang aster-
zoekers met erkend zijn en de kans dus
bestaat dat ze het land nog zullen uitgewe-
zen worden, vindt Tobback hel immers niet
nodig dat ze geïntegreerd worden. Het geld
moet volgens Tobback uitsluitend besteed
worden aan migranten en reeds erkende
vluchtelingen. Het Nieuwsblad schred dat
met de nieuwe stedelijke vzw -ae klemtoon
zal verschulven van politieke vluchteüngen
naar Leuvenaars van vreemde afkomst".

Het is inderdaad waar dat TInt zich

voor een groot deel van haar werking roe-
legt op astelaoekers. Volgens het Hlva-rap-
pon is 39 procent van de mensen die bij
Tlru komen aankloppen asielzoeker. Daar-
naast maken ungeproceëeerden 15 procent
uit van de hulpbehoevenden. TInt heeft de
voorbije jaren ook altijd 'Gastvrij Leuven'
ondersteund. 'Gastvrij Leuven' was een
akuekommnee dat hel vluchtelingenbeleid
van de toenmaUge ministe-r van Binnen-
landse Zaken - jawel. Tobback - hekelde.
TInt heelt toen, samen met hel kcmmhee,
herhaaldelijk het OCMW in Leuven aan-
geklaagd. Dat OCMW weigerde nieuwe
vluchtelingen In te schrijven en liet hen
letterlijk In de kou staan.

Tint stelt dat asielzoekers door hun
onzekere situatie predes de meest zwakke
groep binnen de mlgramenbevolklng Zijn.
AanJo:ezicn het OCMW zijn verantwoorde-
lijkheid niet opnam. ls Tint de vluchtelin-
gen te hulp gekomen. Tint beschouwt alle
vreemdelingen, zowel asletroekers, erkende
vluchtelingen als migranten. als de doel-
groep van haar werking. Wanneer Tint
opgedoekt wordt, zullen asielzoekers niet
meer terecht kunnen in het Leuvense.

Het geld dat Tint kreeg. komt van een grote
pot die- Vlaams Fonds voor de Integratie
van Kansarmen (VFIK) heet. Doordat
steeds meer steden op de subsidies van dat
fonds aanspraak maken. daalt volgend Jaar
het bedrag dat Leuven entvangt van 51
naar 39 miljoen. Het aandeel dat de stad
hiervan krijgt, verdubbelt echter van vijf
naar tien miljoen. Tobback krijgt dus meer
kontrole op wal er zo allemaal met de
vrtx-getcen gebeurt. Voor onafhankelijke-
projekten zoals TInt wordt het Steeds moet-
lijker om aan subsidies te geraken.

Grondig

PrecedentDe drooglegging van Tint wordt vol-
gens het stadsbestuur onderbouwd door
een rappon van het Hiva. het Hoger tnsn-
tuut voor de Arbeid van de KU Leuven. In
dat rappon wordt de werking van TInt
doorge-licht. Het Hlva is echter niet uitslui-
tend negatief over het rntegraueeentrum.
Er wordt gesteld dar de bestuursleden van
Tint te veel hooi op hun vork nemen en
door lijdsgebrek er niet In slagen het mi-
grantenpubliek volledig te bereiken. Dal
veroorzaakte spanningen binnen de be-
stuursraad die de werking steeds meer be-
gonnen Ie belemmeren. Over de Neder-
landse taallessen daarentegen zegt hel rap-

nroäëe van haar kant zei vlakaf legen-
over dezelfde werkgroep van Sociale Raad
dat een lokaal Integratiecentrum Zich met
politiek niet hoeft in te laten. Wanneer het
stadsbestuur de nieuwe vzw rechtstreeks
zal kontroleren. zal er voor die vzw Inder-
daad niet veel speelruimte vjn om een on-
afhankelijk standpunt te bepalen over het
vluchtellngenbeletd. Het wordt dan ook bij·
zonder moeilijk om de belangen van de
migranten en asielzoekers zelf te verdedi-
gen. zeker tegenover de stad. Tobback kan

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. E" bevalt deze nieuwe schotel je
echt niet, korn 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
invulIers van de mini-enquête verloten we
elke week 10 sneak-
preview tickets. ~ 0 0

,,\ /J 0 QO

~ ~ o· Cl • 0 c.--}oDoen dus!

lR rollUIktrI bij Tmt blij1lt'7ldicht
(foto Philip De Keyw)
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Verkeersvrije binnenstad nog lang geen feit

De pedalen kwijt
GijIk tuJnV411g van rijn bu~r-

meesterschap Ua Louis
Tobback verstaan dat her

otuhr th vori~ burgntfeeSkr vansina
al gesÛlrte verkeersplan UIl worden
1IOOr1gtUt. Nu, ongcwer een jaar
later. lig!}en de plannen 0," !IuWIt
verder verkeersvrij te maken ter tafel
in het stadhuis. De beslissing om de
Naamsestraat tot aan de Standallrd
Boekhanthl en de Grote Markt auto-
en zelfs busvrij te maken zou reeds
genomen zijn.

Het wordt stilaan een must voor elke, zich-
zelf respekterende stad om de auto te we-
ren uit haar centrum. Als baanbrekende
voorbeelden verwijst men dan vaak naar
Basel en Zürich. of In eigen land naar
Brugge, sleden die bewezen hebben dal
autovrije blnn ...nsreden wel degcUjk haal-
baar zijn.

Vanuit de oppositiepanijen zijn vooral
Agalt"" en het VLaams Blok nict echt blij
met de huidige gang van zaken. De VLD,
die mee in de vorige koalilie zat. Iaat neh
venaelfsprekend tets minder kritisch uit.

Agalev, nochtans grote voorstander van
Wat zij noemt 'de selekueve bereikbaarheid
van de stad voor de aUtO', heeft heel wat
aan te merken op de manier waarop het
stadsbestuur de verkeersvrije hemel op
aarde tracht te realiseren. Volgens hen ont-
breekt het Tobback aan een globale visk
inzake verkeersbeleid. In plaats van een
allesomvattend verkeersbelejdsplan, wcr-
den er hier en daar slechts losse beslissin-
gen genomen "ZOnderdat men echt goed
weel waar naanoe. Dit blijkt onder meer
uit het feit dat men geen. doch voor Agalev
noodzakelijke. alternatieven voornet die de
plaats van de auto kunnen innemen, name-
~Wl.bs:w .fIrl!j9f1"'frk sn SçA-~
UIlIJOUW van nel openbaar vervoer. Ook het
plan van Tobback om de autobussen die
langs het stadhuis rijden te verbieden we-
gens te belastend voor hlsrortsche bouw-
werken, Stuit op veer kritiek. Een meer
voor de hand liggende oplossing voor her
busprobleem ligt volgens Agakv In de
aankoop van een aantal veel minder ver-
vuilende aaçdgasbussen, Hel eeuwige pro·
bleem met de Ujn Is echter dat ziJ de zaak-
jes graag laten zoals ze zijn, en dat de
budgeualre ruimte onrbreekt voor een
nieuw bussenplan.

Bovendien. "ZOzeggen ze bij Agal~,
doet Tobback veer te weinig om de soms
h.achelijke positie van de uetsers te verge-
makkelijken. Echt vrolijk stemt het de groe-
nen niet helemaal. dat is wel duidelijk.

Ring

Eind '91njn in Leuven de besprekin-
gen gestart over het intussen welbekende
'lussenwan' , dal in werking trad op I juli
1993. Dit plan had tot doet de mllleupro-
blemen serieus terug te dringen en de stad-
kern mlnder te belasten. Door het onmo-
gelijk te maken om van het ene gedeelte
van de stad naar het andere te rijden,
trachtte men met het lussenplan de auto's
uit de stad te weren en het verkeer meer
op de ring te koncentreren. Algauw bleek
dat de ring overbelast werd. Bovendien
geraakten een aantal automobilisten vla
klemere wegen toch aan de andere kam
van de stad, zodat die klemere wegen over-
belast raakten.

'Hè:t plan was nogal overhaast tnge-
voerd. Bovendien was het te sterk ~richt
op de binnenstad, zonder dar het verjeeers-
probleem in haar globaliteh werd aange-
pakt', aldus Hans Brecquené, vtn-gerneen-
teraadslid. Niet aueen de stadskern, maar
ook de omgeving van Leuven hed in het
verkeersplan betrokken moeten worden.
Kenmerkend voor die fragmentaire aanpak
noemt arecqeuné het feit dat men het
station en de vesten nauwelijks in het plan
betrokken heeft. Oo~ Tobback hceü veel
kritiek op het huidige lussen plan, zoals
blijkt uit een Interview met Drempel. het
tijdschrift van Leuven verkeerdst. "Nu zll je
dus in een halfslachtige situatle waarin een
chauHeur op gezichtsafstand raakt van
waar hij moel zijn en weer terug de hele
stad uit moet om er te geraken:

Roest

Het plan was dus voor verbetering
vetbaar. Toch heeh hel blijkbaar enige lijd
gevergd vooraleer Tobback en de zijnen
zich over het probleem bogen. Veel wil
men er van offidèle Zijde nog niet over
kwljt, maar we hebben wel vanuit bepaalde
hoeken bedenkingen gehoord.

De middenstanders bijvoorbeeld zljn
niet te spreken over het huidige verkeersvs-
teem. Zij hebben het over niet minder dan
een ramp voor hun omzet en vrezen Iall-

Portugees studeren: ook aan de KU Leuven

Dure fado, pono gratis
0-bertura ofleial do Leitorado de

ponuguis na Uni-wmdode de
Loveina - kondigen de Portu-

gese Ambassade, het Com,t:S Instituut
en de KU uu-wn aan op de uitnodig-
ing voor de offieit1e opening van het
lektoraat POrlugus aan onze univer-
siteit. Na twee jaar eksperimmtuen
glUlt de kursus Portugees IUln de KU
Leuven officieel van start. Voor de
U"gua!ielen is er een nieuw keuz.tvak,
ambassadeurfans krijgen de kans om
Senhor Portugal te kieken, receptie-
jagers kunnen achter een gratis porto
aan.

Enkelen onder jullie wisten misschien dat
er al twee jaar Portugees gedoceerd werd
aan de Fakulteit Lelteren van de KU
Leuven (los van het Centrum voor Levende
Talen). "Inderdaad". bevestigt Maria
Manuel Gomes da costa Pinto Gandra, Per-
tugese en als lektrice naar gelgfë gestuurd
door het Camles Instituut, dat Instaat voor
de promotie van de Portugese taal en kul-
luur. 'Dat is de normale gang van zaken. In

Louvaïn-La-xeuve en in Gent heb Ik aan-
vankelijk ook twee Jaar geëkspertmenteerd.
Als daarna blijkt dat er voldoende Interesse
is, worden de lessen verdergezet en geïnte-
greerd in het vakkenaanbod van de fakul·
teit Lelteren van de universiteit in kwestie.'

Mln Louvatn-La-Neuve Is het nooit zo-
ver gekomen, maar aan de UG heelt het
Portugees meer sukses. TIjdens de afgelo-
pen zes jaar is er een uitgebreid programma
tot stand gekomen, bestaande uit drie taal-
nlvc's: literatuurgeschiedenis, hedendaagse
literatuur en Portugese kultuur:

Keuzevak
"1\ve:e jaar geleden ben Ik ook hier ge-

start met een kursus Portugees. Net zoals in
Gent is de interesse ruim voldoende geble-
ken om een lektoraat te openen aan dé
grote, oudc universiteit van Leuven. Er
kunnen voorlopig drie vakken aangeboden
worden: Portugees T (PI). Portugees U (Pil)
en literatuurgeschiedenis. De twee laalSle
zijn vanaf dit akademiejaar officiële vakken
van elk derüg semesteruren en kunnen dus
als optievak gekozen worden. PI telt (voor-

lissememen. Enerzijds kunnen zij hun
prodekten veel moeilijker in hun winkel
krijgen, anderzijds zullen de in de auto
vastgeroeste Belgen andere, wel met de
auto bereikbare, verkocpspunten opzoeken.
Ze vrezen op die manier al hun klanten
(behalve de fietse:nde Agalevers natuurlijk)
te verliezen. Een boeuekunbaerster uit de
Bondgenotenlaan liet zich een tijdje gele-
den zelfs ontvallen dat al de fietsers en
wandelaars toch maar arme doppers en
OCMW·steuntrekkeN zijn waarvan haar

lopig?) niet mee, maar is natuurlijk nood-
zakelijk om PIl te kunnen volgen. tenzij de
student kan aantonen over voldoende ba-
siskennis van de Portugese taal te beschik-
ken. De grond van deze regeling is mij niet
helemaal duidelijk. De Permanente Onder-
wijsKommissie van Romaanse heeft er
eenvoudigweg zo over beslist. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen de srudemen die
dit semester PI volgen, hoofdzakelijk roma-
nisten, tijdens het tweede semester ook n(lg
PIJ kunnen volgen, ook al was dat oor-
spronkelijk enkel dit semester gepland. Op
die manier kunnen ze loch nog één vak in
hun curriculum opnemen,"

Vijftienhonderd

Bij deze bestaat er dus een ottldeel
lektoraat sonugees aan onze A1ma Mater
en dat weze gevierd! Op donderdag 25
oktober zal er om 16 uur een plechrlge
openfngsanung plaatshebben in de Ekspo-
zaal van het Erasmushuis, gevolgd door een
'pono d'honeur'. Voor de gelegenheid zal
er ook een tentoonstelling te bezichtigen
zijn. Verder wordt er een Portugese boe-
kenstand opgesteld en er zal zelfs porrugese
en venaaide poelie voorgedragen worden.
En dit allemaal met de medewerking van
de studenten. Na het pono-aperiüeven
staal er een vijf-gangen-Iado-diner in 'De
Spaanse Brabander' op de agenda van de
Portugese ambassadeur, de Heer en Me·
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boetiek niet kan leven. Het belooft alvast
een Interessante diskussie Ie worden.

Dfetmar Bosmans
Op 8 rtD1lOl1brr houdt lu1 Sic (~l1Sibilisnirtgs- en
/rtlormatitCmrrum) van dl! \IlW Vt!lotol aktie-
dag rortd milituvrimdt/ijkl mobititeit: vetoäuu.
in dt buun ven A/ma 1. Op dit martil!r wiUm Zl!

o.a. ij~rm VODreen bt!ttrt fittsirtfrastnd:tuur m
hd Itallirtgsbtltid van dt stad aanklap_ Voor
mtv inlo kan jt tuuht bij htt Sir in dt Vart
Evtrtsrraat 1 (dftp vtrborp in dt Vtloklldl!rJ of
Itltlontrtn op het "um~' J1.JO.J8. •

vrouweregenodigden en nog een handvol
gefortuneerde liefhebbers. De studenten
zullen dan ongetwijfeld moeten afhaken
want, geef toe, vijftienhonderd lappen IS
toch Ietsje teveel voor onbezoldigde werk-
ers.

Renllde Knevels

UIL OP DE BOND !
Oe Witte Uil die in ons land al in

Antwerpen. Gent en Brugge werd
waargenomen, nestelt volgens

teovense vogelaars nu ook op de
Bondgenolenlaan. Ook hier is het

devies van Oe Witte Uil:
Vanales, van 0V8ffi en nog veel meer

Bond 99: Uil
Daarenboven: klantenkaart ~ 10%

op het totaal van de kaart
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want binnenkort zouden we wel eens
met heel wat minder kunnen zijn

De Leuvense studenten betogen tegen elke vonn van toegangsbeperking op donderdag 26 oktober.

Samenkomst om 19 uur op het Ladeuzeplein. Wees er.



Als we een grote betoging willen,
dan kunnen we het beter nu doen

•



Prostitutie bij mannen in Brussel

Ze zijn toch niet zo lief
Of! ." op straat. Houden zich

op rond het CnrtrlUJl Station
in Brussel, in Ik buurt van ht!t

Fontntasple;n, ik Korenmarkt, de
Grote Markt. Ze leggen hun kontak·
ten vooral op straat of in bars. Ha
zijn mannelijke prostituees die al dan
niet hun weg vonden naar Adzon, een
w:reniging die zich lNzighoudt mEt dL
butrijding van kinder- en jeugdpros-
titutie. lH naam verwijst naar de
adolusenk jongen, Adson. uit 'Ik
Hoam van de roos' va'; Umberto Eco.
Het staat voor adolessenten zonder
naam. Vorige donckrdag nodigtk Ck
Rou Drempel voorzitter LudD
Smeekens uit voor een gUJ1rrksa\Jond.

Hel gaal wet dt:gdljk over mannelijke pres-
muees. jongens die: werken met mannelijke
klanten. Ze zijn overwegend IUSSCnde
zeventlen en de aesemwrnrrg. Een alge-
meen beeld van de jongeren is moeilijk te
geven. zegt Smeekens, omdat elke jongere
zijn eigen persoonlijke geschiedenis heeft.
ongeveer de helft komt uit de 'vierde
wereld'. Velen van hen rijn opgegroeid
zonder een duidelijke, psvchtsch ol I~kk
aanwezige vaderûguur. Sommigen onder
hen hebben hun jeugd doorgebracht in een
gebroken gezin. een opvengrebuts. een
pleeggezin, ...
Een verhaal dat regelmatig terugkeen is dat
van seksueel misbruik en msesr. De jon-
geren wilden hieraan ontsnappen en heb-
ben hun ouders ol het substituut hiervoor
vaak op Jonge leeftijd verlaten. Een andere.
meer recente groep Is die van de vluchte-
lingen of kandidaat-vluchtelingen. Ze ont-
vluchten de armoede. de werkloosheid. de
politieke situatie en de kapcue dromen in

hun land. De taalbarrière maakt dat het een
moeilijk te benaderen groep Is.

Natuurlijk is er ook een publiek van
scholieren en studenten die uit een
'gewoon' gezin komen. Maar zij vinden de
weg naar Adzon niet zo snel. Ze lelden
immers een vrij gestruktureerd leven. Ze
gaan na de school ol lussen colleges In wat
tippelen, of naar een of andere afspraak.
Daarna g.aan ze rond een uur ol acht naar
huis alsof er niets gebeurd Is.

Maffia

In tegensteüing tOt de prcsntune bij
vrouwen is er hier geen sprake van van een
echt georganiseerde prostitutie. Er zijn bijna
geen pooiers. Wel zijn er hier en daar ho-
tels of sauna's die optreden als intermedium
tussen prostnuee en klant. Toch is er een
evolutie naar meer organisatie te bespee-
ren. Zo Zijn er sinds vorig jaar georganiseer-
de Oost-Europese bendes aanwezig. Dit
heeft als gevolg dat he'! aanbod in de sektor
sterk gestegen Is en de prijzen navenant
gedaald zijn. Hel Is niet uitzonderlijk dal er
voor een beun bij de 'jongens' niet meer
betaald WOrdt dan de prijs van twee p.1kjes
sjgareuen. Er valt blijkbaar niet genoeg te
verdierten om aan drugs Ie komen. Dan-
dOM zou het kunnen dat er bij publieke
mannen niet echt een verband is tussen
prostltutle en druggebruik.

Seropositief

Veel van de jongens komen dus terecht
bij Adzon. De vereniging houdt zich dus
bezig met de opvang van de jongeren en
met de preventie van Jeugd- en klnderpros-
nnnte en van seksueel overdraagbare aan-
doeningen. vooral aids. Tegenwoordig is dIt

laatste wel een belangrijk punt gewerden.
Niet minder dan 35 jongens die bij Adzon
over de vloer komen zijn immers serepost-
lid. jwee van hen hebben zelfs al het ter-
minale stadium bereikt. En eigenlijk houdt
de vzw zich ook bezig mei vrouweJ.ljke
prostituees. Nu Is het zo dat er in de omge-
ving waar Adzon gevestjgd is bijna geen
vrouwelijke prceuicees voorkomen, zodat
Adzon zich in de praktijk in hoofdzaak
bekommen om de homoprcsrnuees. Hoe
gaat dat nu predes in rijn werk"?

SigareNen

Adaon beschikt over een ploeg straat-
hoekwerkers. Het zijn vrijwilligers of sla-
gjalrs van een opleiding in de sociale sektor.
In de namiddag lussen vijf en zeven uur en
-s avonds tussen acht en twee uur gaan ze
in groepjes van twee de straat op en han-
gen wat rond in de vermoedelijke pronhu-
nebuurten. Hel is namelijk zo dal deze
buurten zich door allerlei omstandigheden
verplaatsen. Steeds met een pakje sigaret-
ten op zak om de sodaje kontakten wat
vlouer te laten verlopen, en wal kondooms.
trachten ze te integreren in het wereldje.
De jongeren kunnen bij hen terecht voor
een gezellige babbel. Verder vinden ze een
luisterend oor, kunnen wal stoom aflaten.
hun gedachten wat ordenen. Ook kunnen
ze bij de mensen van het veld terecht me'!
praktische problemen zoals het zoeken van
een slaapplaats of het invullen van papieren.

l\.1iIar alle problemen kunnen niet op-
gelost worden op straal en daarom beschikt
Adaon over een centrum waar de jongeren
met allerlei problemen ierecht kunnen. Ze
vinden er een weg in het administratieve
doolhof. Ze worden er, al dan niet gedwon-
gen, geholpen mei het beheren van hun
budget. Er staan mensen klaar om ze psy-
chisch en medisch te begeleiden. Ze worden
er geholpen bij het zoeken van een job or
een woonplaats. Er is een gemeenschappe-
lijke ruimte mei TV waar ze gezelligheid en
warmte kunnen vinden. Ze kunnen er een
douche nemen, een tas koffie drinken. Of

ze kunnen er ook tijdelijk tereent voor een
slaapplaats.

Voor wie meer wil welen over de man-
nelijke prostitutie zou het boek 'Dan kleun
het water rood' van Sine Van Mol een aan-
rader zijn. Er Is zelfs een lessen pakket voor
scholen aan verbonden. Ben je aktiever ën
wil je meer doen voor de jongens dan ga)e
maat eens langs bij Adzon. Ze eisen van
een vrljwtJUger geen specifieke kwaltlika-
nes. Hlj moet sociaal, kontaktvaardig en
niet te vlug gesjokkeerd zfjn.

Jas Leun
Adzon vindjrin drAnsptlrhluan 160m 187 Ie
1000 Brussr/. Trkfoon:02l5IJ.90.01.

-
SPECIAAL VOOR U
Op vertoon van uw studentenkaart

Spaghettisaus 199 fr/kilo
+ een pak biologische spaghetti gratis

Verse Natuursoep 49 fr/liter
Alles zonder hormonen, antibiotica of onnodige additieven

Gecontroleerd door de vzw Plattelandsontwikkeling

I
Ecologische slagerij & biodistributie

Zwarte Zustersstraat 14 3000 Leuven
(tegenover de ingang van het Groot Begijnhof)

Ir (016)/20.62.38
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Kepone en Trenchmouth over non-improvisatie

Fear no breaks
OWl!'1! ~lan lan9wasLtulI(!nde

plaats waar liefhebbers van
muzikaal aberrant gedrag aan

hun trekken kwamen. Met het WT-
dwijnen van Fear no Fall begin' nu
de honger weer te groeien_ Daaraan
wil het Leuvense konsertbedrijOe
Keroune jets wrhelpen. VrijdAgQvond
heten Marc RiOOl, David Shea en
konsoorten voor de gelegenheid Mal-
funk, Keponl!!en Trenchmouth. Aan u
om de zt'\len vn'Schillen te ontdekken.

xeresene. de: organlsatle die er de voer-
gaande Jaren voor zorgde dal groepen mei
ronkende namen als Fugazl, Nomeansno,
viertm's Family en Alice: Donut binnen
studeruenhandberelk kwamen. zet die lijn
verder met hel optreden van drie ghaar-
bands die bij hel gros van de bevolking
eerder tol de verbeelding spreken dan dat
ze hel belletje der parate kennis doem rin-
kelen. Een ristko. zo lijkt het. om dergelijke
optredens Ie organiseren. AI heelt het ver-
leden aangetoond dat deze formule meer
dim eens heeü geleid lot het spontaan uit
de grond schieten van jokale Iandubs.

De avond wordt geopend met Mallunk,
een gezelschap met .115 voorlopig enige aan-
wijsbare verdienste dal hel van rtanaanse
anwmsl is. Hel leit dat er over hen in de

annalen met geen woord wordt gerept,
hoeft echter niet te betekenen dal men
moet opteren voor een bijkomend uurtje
boemerangwerpen in het stadspark al-
vorens richting Kessel-U. af te zakken.
Meermaals is bewezen dat beginnende
groepjes niet noodzakelijk hoeven onder te
doen voor de gevestigde waarden In hel
circuit. Zo ook voor de tweede groep van
de avond, xepcne. die al vrij snel na de
opnchung In '91 bekendheid verwlerl
nadat rij door the .resus Llzard als voorpro-
gramma werd opgenomen tijdens een
Amerikaanse toernee.

Estetiek

De driekoppige band, die in zijn rangen
ex-Holy Rollers Ed Trask en ex-cwar
MichaeJ Bishop telt, heef! stndsdjen een
stevige livereputatie opgebouwd. De
groepsnaam is afgeleid van een verboden
pesticide mei nefaste inwerking op het
mC'!nselijkC'!zenuwstelsel en geeft een beeld
van het effekt dat een Kepone-oprreden in
je hersenpan kan hebben. De hang naar het
ekstreme blijkt nogmaals wanneer men het
totematenaal en de teksten bij de twee pla-
ten van xepone l"ugly Dance' In '94 en
'Skin' in '95) er op naslaat: de 'esieuek' van
het naakte lichaam. de kracht van de licht-
jes verziekte geest.

Internationaal jongerenteater in Leuven

Laler als ik groOI en slerk
zal zijn

lapSluk is n09 niel afgdopen of
een ander festival kondigt zich
al aan: 'Fabuleus'. Teater·

groqNn uit heel Europa komen van
JO oktober tot 4 november voor een
week naar l.Lul1~nafgezakt. Het
speciale aan dit festival is evenwel dat
de akteurs allemaal jongeren zijn,
gf.'m.iddeldongeveer zeventien jaar
oud. Net zoals in het voetbal wordt
tegenwoordig in toneel Ik nadruk
gelegd op de jongere spelers. Een blik
op de toekomst.

De mensen van her Teaterhuls Jonna zoch-
ten een jaar lang naar andere toneelgroe-
pen die hun produktfes op de planken van
de Minnepoon wilden brengen. Dit gebeur-
de vooral op basts van video's, omdat hel
geld om Europa rond te relzen niet echt
beschikbaar was. De afliche Is internario-
naaI. Er komt een groep uh Turkije. Portu-
gal. Oroot-Bmanntë, ZwllSt.'rland, Hongarije
en Slowakije. In extremis moest een toneel-
gezelschap uh Italië nog afhaken, bij gebrek
aan ünanoëfe middelen. Deze vccrsteürn-
gen worden aangevuld door een nieuwe
produktie van teaterhuis Jonna.

De verscheidenheid aan landen wordt
nog geëvenaard door de verscheidenheid
van voorstellingen. Zo brengt de Portugese
groep Vila Franca de Xira een bewerking
van de tennhëoser-opera van wagner.
terwijl Jonna het houd! bij een vanatle op
het verhaal van de Ronde Tafel.

Voor

Ook kwa leeftijd zijn er nogal wat ver-
schillen. Jonna speelt nog met jonge ak-
teurs. de genoemde Portugezen zijn loch
allemaal rond de twintig. de Hongaren een
Stuk ouder. Blijkbaar wordt de jeugd door
de organisatoren als een nogal breed begrip
opgevat. Het gevaar bij het organiseren van
een jcegerentesnvat ts trouwens dat veel
studenten het links zullen laten Ilggen om-

dat ze er Zich te oud voor vinden. Een mis-
valling.

Fabuleus programmeen trouwens ook
voorprogramma's. een gewoonte die hope-
lijk terug in zwang komt biJ aue voorstellin-
gen. Drie meisjes uit het kunsthumaniora
van Brussel dansen een trio, ene Filip
Jcrdens brengt een hommage aan Brel. en
meer toneelgenchr leest xrtsuen Stel'gmans
een monoloog van Judith ëtsevrer. Kristien
is overigens vierent wintig Jaar oud, en Hlus-
treert dus het ruime Jongerenbegrip dal
men hanteert bij Fabuleus. Onder de
noemer 'Muziek in de marge' treedt In dl'
wentetsreen up de Vismarkl. onder andere
rvan's Land op en de fuifbeesten van
Organic Fruit Band. een goede week gele-
den nog te zien up de ze-urenloop.

Werk

Maar het is niet enkel de bedoeling om
de groepen gewoon te programmeren. er
wordt ook daadwerkelijk aan edukatie van
de jongeren gedacht. De ochtend nolleen
voorstelling zal het werk van de dag ervoor
geëvalueerd worden door de akieurs en
regisseurs. trouwens ook nog jonge men-
sen. AI die gesprekken en meningen
moeten uitmonden in een publikatie.

Er staan ook workshops op het
programma. Zo kan men er van de jurkse
regisseur Sahap Sakuygan een Inleiding
krijgen in Oosterse reatervormen. De Hon-
gaar Arpad Shilling geelt dan weer een
Improvtsaueworkshop. De Brazl!laan Braz
geeft 'een verkenning van de ruimte via
een Braziliaanse kombinatie van dans.
muziek en gevechtspon: de Capoeira.' Niet
alledaags in elk geval.

Hopelijk mag het festival voor en kelt.'
akteurs een opstapje zijn naar h~1 officiële
teatercircuit. Ah ZC'!zich maar bewust zijn
van de Hnandele moeilijkhctlen van hel
teaterfeven in Belgfe.

Dirnitrl De Maesschalck
Voormeer illfor7l1otitover Fobll/tu$ kon Jt OIlU
o!Jmda raodp/t'!Jt1I.
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Hun oeuvre zweeft ergens tussen dat
van bekendere broertjes uil de 'Touch 'n
Go'-stal. Tollende baslijnen. het hoge en
gedreven gitaarspel. uitgespuwde kreten:
allemaal zaken die men terugvtndr bij zo-
wel the Jesus Uzard als bij Cirrus Lupus of
de nieuwe verschijningsvorm ervan, Anll-
mony. De tweestemmigheid zorgt er op zijn
beun ongenvljfeld voor dal melodie-adep-
ten niet de ganse avond in een hoekje hoe-
ven te slaan mokken. Een applausje voor
de demokratie.

beweren: "the confusion is coruaglous", een
stelling die zonder meer op de muzikale
evolutie van de groep van toepassing is.

Op het podium zou de inteUigentie
zichtbaar tot ultlng moeten komen. Wordt
het u loch jets teveel, dan kan u zien nog
steeds beperken tot het analyseren van de
sporadisch maatschappijkritische reksten -
kaliber Nomeansno en Cop Shoot Cop. Bij
wijze van oefening is dit alvast één uit zijn
verband gerukt sitaat: -rr It hits you in the
headl then let the bricks fly.! jf I1knocks
you from YOUt bed! then Iet rhe bricks ny.1
if you never heard the sound! then lel the
brides flyl and Ir It knocks you tO the
ground/then let the bricks fly·. Hou dil In
gedachten wanneer er nog een vierde op-
treden volgt als de welvoeglijke kaap van
22 uur overschreden wordt. Het kan niet
de bedoeling zijn d4! u tets krijgt waarvoor
u niet betaald hebt. "

'Flllp De Maessl;hah:k
Vrijdil!J17OklO~r(m /9 Uil' stipt tpelen Ma/·
flink. Ktpone en Trm&bmoulh in zaal Soja.
Koor/Ol ~stm inVGC1Wr.too)' JQO fronk. aon
de /ausa ~lilOII u J.50 fronk., ~

,
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Konfusie

De derde groep op de affiche is Trench-
mouth. niet meteen de meest toegankelijke
van de drie. Sinds '91 verschenen er van
hen drie elpees. Platen die aanvankelijk
sterk verwijzen naar hel frenetieke ritme
dat je aantreft bij een beperkte schare
punkrockpeetvaders. Minutemen. vtcum's
Family en xomeansno. De aanwezige gekte
neemt in stijgende lijn toe en vindt haar
urgelpunt In het verleden jaar verschenen
·VS. the UKhI of the sun'. Of zoals ze zelf

Education Centre Leuven

Bij aankoop van een Performa ...

11

10 CD's GRATIS!!!

Hij komt eraan, de PowerBook met Power
PC Processor. ..

JU
,
•Pov e

H. Hooverplein 24 , B - 3000 Leuven
Tel. 016/29.21.50 , Fax. 016/29.31.50



014ps1Nk9ijkPunt Stew Paxton is
niet de eerste dl! bak. De
aeuren ""' de moderne dans

die door Mera Cunningham werden
geopend, is Paxton ook werJulijk
binnengegaan. Beroemd werd hij
vooral door zijn kontaktimprovisaties.
De ;mpr'OVistJties worden bepaald
door ruimte en tijd. Fysiek kontakt
geeft aan ik danser een impuls om
een nieuwe bf!wt!ging in te zetten,
geïnspireerd door muziek. Veto vroeg
de danslegende om tekst en uitleg.

vero: ZIj" Ir limidm 111111jlflprDVUtltit7
steve Paxton: _Mensen als Joho C..ge en
Meree Cunnlngham vormen mijn achter-
grond. Ik vermeld Cage hier hel eerst
omdat hij rechtstreeks mei chaos wou
werken. Cunnlngham Is meer formeel
omdat zijn materiaal uit levende mensen
bestaar. Cage was daarom vrijer dan Cun-
ningham, die: de regels moest volgen. Ik
groeide op In een lijd dat mensen op zoek
waren naar nieuwe kornposltionele toeeen.
Voor mIJ Is Improvisatie bijna een kollage.
een Insraru-komposltle. En als er een ümtet
is, is hel de limiet van mijn lichaam, dat is
een sta bid element in mijn werk. Ik ken de
mogelijkheden van mijn lichaam nog niet.
maar de beperking e n wel.s
V...lO: PrDb«r Jt dit grtnz;m It wrltfHtn. mDDkl
dal htl fnltrtsSDnI?
Paxton: _Ja, Ik dans nu al 35 jaar en Ik
vind n{18 altijd nieuwe dingen, nieuwe
technische benaderingen. Hel is ook be-
langrijk te kijken hoe je lichaam verenoen.
iets waar dansers zich met genoeg flp kon-
centreren. Hel Is belangrijk je je lichaam Ie
herinneren. Dat kan, omdat de dansen als
het ware in [e zenuwsysteem kruipen. VIX)r
mij geldr dal waarschijnlijk vanaf het mo-
ment dal ik eenentwintig was en begon te
dansen met Cunningham. Sommige van die
dansen zinen nog steeds in mij. En dal
geeft je een soort lkhaamsbeeld. gemaakt
van fysische herinneringen. Het moet wel
zonder schroom gebeuren, want het is erg
makkelijk om Je van je lichaam te distan-
tiëren .•
Velo: 1$hel de Ndoehng VDI1 dt ImprovUa/lt
tmorit5 up u roqJnl?
p;uton: .Goody, where did you get that
idea? Ik dacht dat ook. vroeger. Ht.'1is grap-
pig om er zo dirr:kt naar gevraagd te wor-
den. Mis!ioChienis het ook zo wd, uiteinde-
lijk. Maar Improvisatie betekent ook zoveel
andere dingen. Het is bijna wetenschap
bedrijven. zonder te weten wat het rnaten-
aal is waarmee Jt' werkt. Je moet echt
kijken naar hoe je keuzes maakl uf hoe Je
lichaam werkt. Ik denk met dal ik mei mijn
oog kan knipperen zonder een zekere emo-
tie als impuls. Ze noemen het we! een
reflex, maar hel Is in elk geval Steeds
verbonden met emotie. Elke beweging Is
ermee verbonden, al denk ik nlet dal we er
ons van bewust zijn. Dal kan ons arme
brein immen nlct aan. Dal is één van die
limieten waamver ik hel had. Ik weet hoe
ik gevoelens kan aanscherpen, maar hoe
hard ik ook oeren op een ruimldijk gevoel.
loch realiseer ik me dat ik er maar een
klein deel van bereik. Omdat ik altijd
nieuw materiaal vind .•

Punkers
Veto: Je PtrfOr7!1ana is aln'jd anäen, Iwml dal
ook door dt impaki van htl publitk?
Panon: «Er waren vier tmprovrsauesessjes
enkele dagen geleden. En ik weet niet wat
er is mei het Leuvense pubUek - dat geldt
trouwens ook voor mijn eigen uplredens -
maar het publiek kijkt echt intensief en
geïnteresseerd. Of zr: hel nu goed vinden of
slecht. Wordt het publiek in België ooit
kwaad? Werpen ze dan nooit dingen naar
hel podium? Niet wals in Frankrijk dus.
Wat het dus een erg Interessante plaats
maakt om op te tredert de waarde van de
voorstelling slijgi. Hel gaal niet meer over
emenalnmem alleen, maar er zijn ook die
grotere vragen die In de lucht hangen .•
Veto: Op dit impfDVÎratits danste Jt in htl
ttNU dttl ten dut! mtt Mtg StUDrt.Ligt een dut!
m~llljktr dan UI! UJIDa/!ffr impruvisun?
Panon: _Ik herinner me weinig van wal
ik dans. een spijtige zaak als je zegt dat vele
mensen het werkelijk mooi vonden. Met
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Op hotel met Steve Paxton

"Ik ken de mogelijk-
heden van mijn lichaam
nog niet, maar de
beperkingen wel"
twee behcon een zekere Interaktie tot de
mogelijkheden. Je moet naar elkaar toe
denken, en Je naar elkaar toe nemen. Bij
een solo-optreden hoef je je daar eters van
aan Ie trekken. AI weel je nog altijd niet
Juist wat er gaande is, je verstaal noen wat
er achter ligl. BIJ de Improvlsarles ïeue ik
vooral op het geluid. dal erg drtedtmenslo-
naal is en opgaat in de rulmie. Het gezicht
is dat niet. hel laai maar een deeltje zien
van wat er te zien valt. Daarom herinner ik
me visueel zelden iets van voorstellingen .•
Veto: Maar in ttn dutl kan jr jtulf loch

I'ustoppm?
Paxton: -wet. mijn solu's Zijn niet echt
solo. Ze bestaan uit veel deeltjes. ze herber-
gen een kombinatie van gebeurtenissen. Ze
zijn een soort reflektie op de ruimte. En
daar stuipt de emotie binnen. Soms heb je
verlangens, over de relaties binnen een
kamer en hoe je erin geortëmeerd wil zijn.
En die keuzes maken Is erg interessant. WH
je die Intensiteit van het publiek op je rug
voelen of In je Ht'2iehi?
Veeo: Gebru/k fr dt muzjá \lQ1! Bach dan als
ttn SODrtDp\IQnSntt?
Paxton: .JaJ maar ook als kommunikatie.
Ik ben vereerd om Ie mogen werken met
Bach en Glenn Gould. Het is vooral interes-
sant omdat nlenn een relatle had met Bach
en nu breek ik eigenlijk in die relatie
binnen. En ik heb ook het aangename

De blDu 'IOtt is dt mDdtrnt dans Dnlglipt

gevoel dat ik luister naar een konversatie
tussen de twee .•
Veto: Is GDuid voor )UUdlln em rivaal, of een
vrimd?
Paxton: -Ik zou een klein broertje kunnen
zijn._
VelO: WaafDm ri~nll'jk &lch?
P.axton: _Ik hou van Bach urndat hij
Iermeet streng is en hard, zowel ritmisch
als melodisch. en er gebeurt heel wat in
zijn stukken. Ik tuister eigenlijk de hele tijd
naar Bach, mijn lichaam weet er onder-
tussen zoveel over. Je kan springen van één
melodie naar een andere. De muziek drong
werkelijk in mijn lichaam. Duur te luisteren
hoor ik steeds nieuwe relaties In de muziek.
Het is een wild spelletje dat Bach speelt, en
Gould speelt dat mee .•
Veto: Spull htt ook mtt ddr htt grappig~
muzitk is?
pailon: «Dat is inderdaad belangrijk, die
humur. Er zijn sommige stukken bij dk ook
briljant zijn om op Ie ademen. ze klttelen
de longen, maar misschien is dat persoon-
lijk. Maar ze zijn niet alleen grappig. ze
hebben ook een soort Engels spreekpatroon
in zich. Ik dacht dat Gould als Canadees dat
wel apprecieerde. MJsschlen daarom dat hij
dat benadrukte. Sommige stukken doen me
denken aan een drukke kamer waar Engels
gesproken wordt.s
veto: WDIkomt er na &lch?

(fDf(JJDm Vandm HDutU)

PAXtOn: _Na de Improvisaties op de
Goldberg Variaties probeerde Ik wel jets
nieuws te vinden, maar Ik vond nlC1S.Ik
besloot dan maar zijn Engelse sunes te
nemen. lk denk eraan voor mijn perfor-
mances gewone geluiden te gebrutken.
Nclse kan je het niet noemen, want de
natuur is nooit echt nolse, er zit altijd een
struktuur achter. Sinds Ik zoek naar gelui-
den Is een wandeling door de stad een echt
avontuur geworden, alles wat je hoon kan
plots een soundtrack zijn voor een film die
je nog niet gemaakt hebt. Er was overigens
wel een grote Cage-vioolsonate die me
tassineerde. maar die werd al gedanst door
een Israëlisch danser .•
Veto: ZI'jn er in jt ImprUVÎJlltits rtftrmhtf aan
dt maauchappij, rijl! Mt prDdulatrr W"n hUI!
tijd?
Paxton: -t'.(ee, behalve dan mijn kostuum
In de eerste'yourstelling. dat een duidelijke
referentie is -aan deze tijd. Hel werk draalt
om zwaa~dcracht en de impuls die iemand
doet bew~gt;n, dal Is van aUe tijden .•
Veto: Ikginl het.shlk ook voor jou Disdt Iidlltn
aansaan m ben jt lwJ ntrWus?
Panon: .Helleel1·efook buitr:n, maar het
podium opgaan Is het belangrijkste.
Nerveus ben ik niet meer. Vroeger wel.
Vroeger ginK Ik door een soort versnelhng,
nu venraag ik eerder bij het begin van een
voorstelling .•

Njet

Veto: Eigenlijk htb jt jt tigm perfDr7!1Dna
floo;tgmm.
Panon: .VCMJrdans kan men video niet
vertrouwen, dus Is dal onmogelijk. Video
kan onmogelijk een ruimlelijk gevoel
oproepen. En die ruimte is belangrlJk,.We
welen niet wal het Is, het is iets tussen de
stoel en de muur. AJs we die wegnemen is
de ruimte eigenlijk ceeeude. maar dat 'loei
je zo nier aan. Ruimte is gedefinieerd door
zijn grenzen. Hel Is een leeg niets, en toch
doen we er alles In. En dat Is waar hel
publiek naar kijkt, het is iets dat gekencee-
treeree spanning oproept en de adrenaline
de vrije loop laat. Dat gddt zowel voor miJ
als VO(l[ iemand uit het publiek. Hoewel
hun'lidlamen r~latief slll altten. is de
adrenaline er wel .•
Veto: Htb jt al YOOrJltl/ingm grom lil Uuwn?
Panon: _Nec:, geen enkele. Nier dat ik niet
wit maar ik heb een première en dan is het
nier echr de geschikte tijd om andere kunst
te absorberen. Ik improviseer, weet je. Wat
ik doe op het podium Is misschien wat ik
de dag ervoor gezien heb .•
Veto: Jt /rad hiLr DPin un kltin ZQal/fr. is dat
~tfl vrxJrdtt/?
Paxton: _Het Is een heel andere snuane. Ik
hou er niet echt meer van dan van grotere
zalen. en waar Ik zeker nlet van hou zljrr
die plastleken vloeren. Dit' Is niet zo
geschikt voor blote voeren. en zo verliezen
we de blote voel in de dans. Een spijlige
uak. Iedereen probeert de juiste
samenstelling te vinden om dat probleem
uit de weg te rutmen. Maar hout en huid
gaan nog altijd het beste samen. En als we
praten over zwaartekracht, wrijving en
beweging dan wordt je werk bepaald door
de kwaliteit van het ding waar je op werkt.
Het is je Insrrument, en ik kan het zoals
muzikanten niet meenemen. Anne 'reresa
{De Keersmaëker] doet het tegenwoordig
wel. Het is alsof men Je een syntetisch
Instrument geelt. Als een plastieken gitaar.
Hel Is niet echt slechter, maar Ik verkies de
kwaliteiten van het houten instrument.

Maar wet leuk aan die kleine ruimtes Is
de tnumneu. Als er meer dan veerug voet
verschu ts met het publiek is er een verschil
in hoe de mensen massa zien. Van drie
dimensies schakel je over naar twee dimen-
sies. Massa verdwijnt. Ik vind het ook Inter-
essant dat mensen hier recht uit de drukke
bar de voorstelling binnenlopen. Dat neemt
niet weg dat ik Kraag wat meer ruimte heb.
Het lijkt erop dat "t Stuc het zaaltje be-
schouwt als een soon reliek lk hou van
ruimte, ik kom uit Arizona en woon nu in
vermom. Daar is ruimte. Dans hebben ze
daar wel met nodig. en zeker geen
moderne dans. Daar hakken we allemaal
hout.»

Dfmltri De Macsschalck
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Proton gaat nationaal

Weldra hangen ie
sleutels aan ie
portefeui Iie
einds februari dit jatJr is je por-

tefeuilIe in lLuven - en in
Waver - gere.duuerd tot een

wonderlijke bankkaart: Proton. Vanaf
nu geen zakken vol klûngeld meer,
want wisselgeld is uil th tijd. Gun
portefeuillevol viae, geknuk~ bank-
briefjes meer wa,,' voortaan betaal je
all~ elektronisch. Dat was in elk ge-
val het toekomstweld dat de 1/e""igde
banken th uuvense bevolking, de
studenten inkluis, voorspiegelden om
hen Ie overtuigen tot th aanschaf van
th Protonkaart. lh kaart was op de
koop tOl! (bijna) gratis en je kon aller-
lei leuke prijzen winnen als je een
mquite invulde.

Velen waren nieuwsgierig en wilden wel
eens tets nieuws proberen. Nu ruim een
half Jaar later Is hel nieuwe eraf. Op som-
mige plaatsen Is Proion al In de vergeer-
hoek beland. De betaalterminals beginnen
Ie haperen. Proton kost de win keilers bln-
nenknrt dubbel zoveel als nu en de mensen
lopen nog steeds met hun zakken vol klein-
geld. Want hoezeer de banken ook de
loftrompet steken over het jongste kindje
van Bank5ys. de firma van de Mister Cash-
en Bancontactautomaten. Je kan niet ont-
kennen dal er voor de gebruiker ook nade-
len verbonden zijn aan een Protenkaan.

Het is waar, met Proton betaal Je snel-
ler dan met baar geld, want je hoeft niet te
wachten op wisselgeld. en Je bent sneller
dan met je gewone bankkaan. Je mOC1
Immers nkt meer weemen op het akkoord
v<ill_de bank. Maar de kassier(ster) moet
wel twee keer het bedrag intikken, één
keer op de kassa en één keer op de Proton-
terminal. Dal had kunnen verholpen wor-
den door de Protontcrmlnal aan de kassa te
koppelen, maar van die mogeüjkheid is
bijna nergt'ns gebruik gemaakt. Aan loket-
ten, zoals In het station en In de sinema,
mOC1de terminal nogal omslachtig onder
hel raam door en waar Proton niet vaak
gebruikt wordt, moet de winkelier zijn
toestel vanonder een stapel papieren of
vanachter een hoek tevoorschijn halen.
Oudere mensen. zowel winkeliers als klan-
ten, Staan nog steeds onwennig tegenover
het hoogtechnologIsche gedoe, en weten
soms ntet goed welk knopje eerst gedrukt.

Voor de winkeliers biedt Proton inder-

daad een aantal voordelen. Ze moelen min-
der wisselgeld In huls hebben, want meer
mensen betalen nu gepast. Ze moeten mln-
der vaak mei hun kilo's kleingeld naar de
bank zeulen, wam wat de klant met zijn
Protonkaan in hun terminal achterlaat,
wordt 's nachts automatisch per telefoon
naar de bank doorgeseind en op de reken-
Ing van de winkelier gezel. Je kan een Pro-
tontermlnal wel stelen, maar je kan er dan
niks mee doen. omdat het elektronische
geld dat erin zit, en dat Is ten hoogste hon-
derddulzend lrank, alleen op de rekening
van de winkelier gezet kan worden. Daar
Slaat tegenover dat de prijs hoog Is, voor
sommigen te hoog.

Dagbladhandelaars bijvoorbeeld heb-
ben zo'n kleine winstmarge. dal ze zich
Proton gewoon mer kunnen veroorloven.
En hoewel de winkeliers er zich toe verbin-
den de kosten voor Proton niet door Ie
rekenen aan de klant, kan niemand vermij-
den dat ze dat onrechtstreeks loch doen
door hun prijzen te verhogen.

Poen

Op een studentenbudget kan Proton In
elk geval zwaar doorwegen. want doordat
je niet overal met Proton kan betalen, heb
je nog steeds ook baar geld nodig. zodat je
liquide middelen nu dubbel zo hoog moe-
ten zijn dan vroeger. Vooral automaten die
met Proton werken, bieden de klant een
grote meerwaarde, want je hebt geen pas-
munt meer nodig. maar behalve telefoon-
sellen zijn er maar weinig automaren uit-
ge-rust met een Protongleul. Als je wil park-
eren. heb je Steeds kleingeld nodig. Daar-
aan wordt wel gewerkt. Binnen amenbare
tijd wordt de Ladeuzeparking als eerste met
Protonautomaten uitgerust. Andere park.
ings met centrale betaaherrntnals kunnen
dan snel volgen. Blijft natuurlijk het pro-
bleem van de parkeermeters. maar volgens
de mensen van de bank zullen die stilaan
verdwijnen uit het straatbeeld. Op langere
termijn denken ze bij Proton aan een soon
persoonlljke parkeermeter die je op Je o1UIO-

ruit kleeft. Voor je gaal winkelen sleek Je Je
Protonkaan er even In, als je terugkomt
nog eens, de chip op de kaan slaat op hoe-
lang je weggeweest bent, en als Je de vol-
gende keer geld gaat tanken, gaat hel ver-
schuldigde perkeergeld automatisch van
jouw rekening naar die van de stad.

Fuif
v«vola van p. I
eventueel een deel van de zaal in gebruik
nemen. Daarnaast zouden de al te druk
bezette fuIfzalen blnnen de ring meer a-
demruimte krijgen, en zouden de studenten
natuurlijk meer In de pap te brokken heb-
ben wanneer huurprijzen ter sprake
komen. De PhIlipsgebouwen Liggen wel
buiten de ring. maar ulrelndeljjk niet zo
veel verder van het centrum verwijderd
dan bijvoorbeeld de Corso.

Gedroomd

De Phillpsgebouwen lJjn onlangs
elgendum geworden van de stad Leuven.
en het stadsbestuur heeh er grootse plan-
nen mee. Een deel van de Intrasrrukruur
zou een administratieve site worden, een
ander deel zou door De Post gebruikt kun-
nen worden. En men wil er ook een feest-
zaal hebben. De konsessie daarvoor wurdt

zo goed als zeker uitbesteed aan de rnvesre-
ringsfirma Beunvest. die de zaal op haar
beun in konsessie geeft aan partlkulieren of
verenigingen. Tenminste, als de eigenaar
daarmee akkoord gaat.

En als de stedemen de zaal willen uit-
baten, zou dat voor de eigenaar, de stad
Leuven, een gedroomde kans zijn. De over-
last In de binnenstad zou heel wat verlicht
kunnen worden, Volgende week vindt er
alvast een overleg plaats lussen stad en
studenten, waarop deze materie zeker aan
bod zal komen.

Maar voorlopig is het nog niet duide-
lijk hoeveel de hele zaak de nudemenbe-
weging zal kosten. Kringraad gaat dit nu
verder onderzoeken en ook nagaan ol er
gcîrucrcsseerden zijn om In het prtJjekl te
investeren. Volgende week 21jn er in dat
verband al voorbereidende gesprekken met
mensen uit dl;' bedrijfswereld. en in tweede
instantie denkt men ook aan de KU Leuven
als partner in het projekt. Er Slaat namelijk
(10k al een ontmoeting met rektor
oosterünck in de Kringraad-agenda.

Joris .Janssens

& berichten
Kring.raad, de onderwijsraad van de

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
(Lokol. zoekt een vrijgestelde. Deze bedien-
de (mN) wordt halflljds aangeworven voor
de Inhoudelijke en admlnlstraneve onder-
steuning van de werking van Kringraad. De
vrijgestelden staan onder andere in voor
het maken van verslagen, voorbereidende
nota's. voor het onderhouden van kontak-
ten met de andere raden en met de Iakul-
tehskringen, voor de permanentie op het
kantoor. de leiding van werkgroepen. De
arbeidsovereenkomst wordt bepaald vol-
gens de KAO van het PC 200.

Het werk van een vrijgestelde vereist
de nodjge neksibiliteit in werkuren.

De kandidaten dienen bij voorkeur
over onderwijsinhoudelijke ervaring te be-
schikken binnen de kring (POK ol fakultelt-
sraad].

Een veelgehoorde klacht was dat je
nooit kun weten hoeveel geld er op je kaan
stond, want daarvoor had je Steeds een
Protontenninal nodig. ÛlJk daaraan wordt
een mouw gepast. Tegen het jaareinde zal
je een hebbeding kunnen krijgen om je
kaan af te lezen. niet alleen het bedrag dat
erop staat, .qlaar ook de laatste oplading en
de laatste betalingen. Het ding zal in twee
vormen bestaan: zo groot als de kaan zelf,
als een soort beschermhoesje. en op de hal-
ve groene. als sleutelhanger. De versmel-
ting van je Protonkaart met je gewone
bankkaart Is nog niet voor morgen, Dal kan
ten vroegste in 1997. .

Winst
AI bij a] is het moeilijk te ontkennen

dat de banken hel meeste voordeel halen

Edgar AI/rn Prot/on
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Kringraad zoekt eveneens {wee verte-
genwoordigers voor de Vereniging van
Vlaamse Studenten en twee vertegenwoor-
digers voor Sektie Aggregatie van het Aka-
demisch Vonnlngslnstituut voor Leraren
(één uit Biomedische en één uit Eksakte
Wetenschappen). Daarnaast zoekt Kring-
raad een kringenkoördinator, wiens voor-
naamste laak het zal zijn de kontakten met
het stadsbestuur en de onderlinge kcërdl-
natie van de kringen te verzorgen. Kring-
raad denkt daarvoor aan iemand die reeds
krlngervaring heeft.

Kandidaten dtênen hun kandidatuur
binnen te leveren op het kantoor van
Kringraad vóór woensdag 25 oktober 1995
om 18u00. '(

Inllchungen zijn Ie bekomen op het
kantoor van Kringraad: '\_Meiersstraal 5,
tel. 016/22 31 09 of 016/32 F 89 (KU Leu-
ven) tussen 14.00 u en 18.00 u.

uit de Iansertng van de elektronische perte-
mormee. Zij maken winst door de bijdrage
die de winkeliers tnoeten betalen, en ze
maken nog eens winst omdat ze personeel
uitsparen door de vermindering aan kon-
tante verrichtingen. Hoewel uit de enquêtes
van de banken blijkt dat het merendeel van
de gebruikers en de winkeliers tevreden is.
kan je gerust stellen dat de banken een
behoefte gekreëerd hebben weerun ze zeil
het grootste prulijt halen. En ze gaan ermee
door, want in het vuosjaar wordt Proton
nationaal gelanseerd. De karnpagne zal zlch : '"
vooral koncentreren op de steden, eerst op
Gent, Mechelen, Namen en Bergen, en
later, in het najaar, op Brussel, Antwerpen
en Luik. Maar wie per se wil. kan vanaf de
eerste dag van de kampagne overal in het
land een kaan krijgen.

Frank Rlbben5 •

• (foto S/tfD1I Ik PDUW)
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Bill Friseli met kwartet en Joey Baron solo in PDS

Avanlgarde in de aula
Oef vermaartk Belga Jazz Festi-

val is niet meer. Ih sponsor liet
het afwell!PI_ Geen ~tnur want

Audi neemt de rol van geldschieter
maar al te graag over: En d4t zal ook
Leuven gewt:ten heblHn. Dankzij
Bookeroo. samenwerking met Germa-
"ia en KC Oratoriënhof. zjjn ze erin
geslaagd gitaarvirluoos Bill FriselI
met zijn nieuwe band uit de Jazz
Festival-catalogus te plukSren en naar
Leuven te halen. Niet te versmaden is
evenzeer Joey Baron. die als voorpro-
gramma ettdiju drumsoio's ten beste
uil geven. Beide vertolkers hebben
alvast beloofd hun sigareNen thuis te
laten en komen met de wagen.

BIII Frtsell werd In 1951 geboren In Balti-
more (VS). In zijn jeugdjaren speelde hiJ in
tal van bands, die zowel pop-, soul- als
bleesstandards vertolkten. In hel tljdschrlfl
Wlre verten hij honderduit over zijn muZi-
kale Invloeden. "leen ik 16 jaar was, luis-
terde ik vee! naar surlmuzjek, ook naar
Britse rock. TOl Ik op ten gegeven moment
Wcs Montgomery aan het werk zag. Ik was
er meteen helemaal weg van." Naast Mom-
gomer)' noemt FriselI ook nog Jimi Hen-
drtx. 'rhetontocs Monk, Sonny Rnllins,
John zorn en zijn muzfekleraar Dele Brun-
nlng als belangrijke inspiratiebronnen. Hij
studeert muziek aan de universiteiten van
North earoUna en Boston alvorens In 1978
voor een [aartje naar België af IC' zakken. In
ons land koneenneen hij zich vooral op het
schrijven van muzlek. Sinds 1979 heeft hij
zich definitief In New Vork gevestigd.

Waar de: fusie van juz mei rock- eu/of
Iunklnvloeden 101 In hel begin van de jaren
tachtig nog vrij onortodox de naam jazz-
rock meekrijgt, wordt later de term 'fusion'
gemeengoed. DeJan,n negentig luide!! eens
IC' meer een vervlechting in van muzikale
genres en subgenres. De klemtoon ligt hier
Inderdaad op het kombineren van aller-

hande muzikale ingrediënten. Ook Bill
FriselI eksperimerueert duchtig. Samen met
saxofonist John lom, toeisentsr wayne
Horvia en multi-instrumentalist Pred Frith
maakt hij de invlordrljke langspeler 'Naked
Chy': Jazz meers avantgarde meers death-
meial. Het bevalt het viertal zozeer dal ze
niet veel later opnieuw de studio Induiken
voor meer van dat.

Inmiddels noemt het hooldkwanler
van de New Vorkst: avantgarde scene zich-
zelf niet toevallig 'The Kniutng Pactorv". De
zucht naar vernieuwende Invalshoeken
gaat gepaard met lak aan de zogenaamde
uptown-an van de happy lew. voorname
vertegenwoordigers van deze dowmown-
kultuur zijn naast onder andere Sonic
Youth ook ex-Captaln-Beefheart-gitarlst
Gar)' Lucas en Marc Rlbot. eerlang door het
toonaangevende muziektijdschrilt Rolling
Stom- ortgeroepen tot beste Amerikaanse
gitariSl en onlangs nog Ie gast op het Klap-
stuk-festival.

Downtown

Ribot en friselI hebben trouwens meer
met elkaar gemeen. In 1989 speelden ze
samen op Gavin Friday's schlnerende solo-
debuut 'Each Man Kills the Thing He
toves' (titel naar een gedicht van Oscar
Wilde). naast enkele andere rasmuzikanten
zoals Michael Blalr, die nu tekent voor de
produktie van het debuut van Moondog Jr.
Gaan we nog verder terug In FriseJl's
vruchtbarë.muzlkale carrlère dan stoten we
nog op samenwerkingen met Vernon Rdd.
nu al weer ex-Living Colour ('Smash and
scanerauon'. 1984) en Marianne Eaithful
('Slrange weetner'. 1987). Onlangs bracht
BiU FriselI op hel Londense Meltdown festi-
val aan de zijde van Elvis cosrenc nog een
opgemerkte akoestische set ten gehore.
Costello's stembereik en Prisell's gt."Voc:lige
snaartoets weten nier ~liC't:nde- aandachtige
toeschouwers Ie vervoeren, ook de mensen
van de platenlirma horen een bc::Uetje (lees:

• berichten
LaIlSl.lln d. Grot. Vatawedsbllden
Ah jullie nu voor de eerstkomende vrijdag nog geen fantastische foto's, knappe cartoons,
aardige annets. zeer komische columns ol desnoods een elllenerlg woord uit het kruis-
woordraadsd jz.ie voor de opgave de Veto van twee weken geleden) naar de vetorecaküe
opgestuurd hebben, dan kunnen we het ook niet helpen als er bij Jullie op kot weer
honger geleden mIM:Iworden wegens hoge kursusrekeningen. ol je de deurwaarder over
de vloer krijgt duur je buitensporige uitgaven in de Leuvense cd- en stripzaken.

En dat terwijl wij hier nug vijf boekenbons van 5.000 frank, evenveel platenbonnen
van 1.500. vijf keer twee weken gratis eten in de A1ma en een boel Strips hebben liggen.
Voor wie ëven de mceue wil nemen hoger vermelde uitingen van ongebreidelde
kreativiteit naar de 'S Meiersstraat 5 te komen brengen. Het is je laatste kans. En kom
achteraf niet zeuren om een Studiebeurs.

kassa) rinkelen en brengen de IIvercgistra-
ue op de markt. 'Deep Dead Blue' telt
zeven ontroerende songs, waarvan enkel
het beklemmende titelnummer door beide
vertolkers werd geschreven. De rest zijn
covers (van onder andere Charles Mingus'
'Welrd Nightmare' en de Lemerrtoewc
klassieker 'Gigi') of oude Ccstellc-komposl-
ties.

Credo

Blll FriselI heeft in de loop der jaren
een geheel eigen stijl gevonden. HIJ heelt
zijn eigen syntese gemaakt. Een syntese die
opvalt door dl" subtiliteit waannee hij aller-
hande deklroni~he effekien [reverh, dis-
tornon. volumepedaal) henteen. Een syn-
tese bovendien die hem een van de voor-
naamste protagonisten van de hedendaagse
avantgarde scene maken. ZIjn werk Is dan
ook rijkelijk geschakeerd. getuige hiervan
'where In Thë world', 'Have A Lhtle Faith'
(met covers van Bob Dylan, Muddy Waters
en Madonna!) en het vorig jaar verschenen
'Thls Land'. In zijn spechtijl verenigt hij de
power van een onverteten rocker met het
flegma van een eigenzinnigjazzmuzIkant.
E~ lovenswaardig credo. Het kwarter
waarmee BlIl rnseu Leuven zal bezoeken
bestaat VOOI1S nog uit Cunis Powlkes up
trombone, Eyvlnd Kang op viool en Ron
Miles op trompet. Fowlkes was destijds
mede-oprichter van The Jazz Passengers en
speelde onder andere bij John Lurte's
Lounge Lizards. Kang is van Canadese orig-
ine en zal bînnenkon een eerste solo-album
uitbrengen op John zorn's Tzadlk-label.
Ron Mlles is tot op heden nog vrij onbe-
kend. Deze jonge dertiger haalde een
Masters negree voor trompet op de univer-
siteit van Denver. Momenteel Is hij daar
nog steeds voltijds assistent-professor.

Solo
Het voorprogramma is daarentegen In

handen van een echte autodidakr, drum-
wonder Joey Baron. neae trouwe vriend en
bondgenoot van Frlsellis niet aan zljn
proefstuk toe. In ziJn 24-jarige carrière
drumde hij bij een ware waslijst van
muzikanten. Onder hen: Dizy Gillespie,
Tony Bennen, Lau Rawls. Che Baker, Al
Jarreeu, Philip Glass, Laurie Andersen en
zetts 'onze' roots Thielernans. Opgegroeid
In Richmond, Virginla in een joods work-
Ing-rlass ge-zin leen hiJ al vlug eigenhandig
jazz maken. Als voornaamste invloeden
noemt hij enkele tetevrsieurnes en voorts
platen van Ray Charles, Booker T. and rbe
MG's, James Brown en Jimi Hendrix. Sinds
1982 leeft ook hij in New York. Naast zijn
optredens met de BîU Prisell Group en hel
Naked City-projekt houdt hij zich de laatste
tijd meer en meer bezig met soloprojekten.
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Hij zal dan ook moederziel alleen trachten
een hopelijk goed gevulde aula aerer De
Somer drumsgewijs op te warmen.

Tom Peeters
Ot optrtdms Viln Joey /klron en van ha Bill
Friull Qudrtel villdttt plddtr op wonrsddg 25
olaobn; in duld Pittn- Ot SDmn; om 21u.
Kaartm Iwslm 500/600f700I800frdnk, mddr
studmtm knjgm vijftig proant koning khdM
op dt duurslL kddrlm. lil 1IOOrvrrkoDpkan men
banm kopm bij FM(, Otmpus of 54;(. OOk
ttlt/onisdll rtSlTVQtilis ~lijk op 22.81.07.
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~ zoel(erljes
..J 'Vlaamse en Waalse studenten, ëën trom,
~n suijd'

TEKSTVERWERKING
VERTALING
A4-KLEURENSCANNIN G
lASER- OF KLEURENPRINTER
Tel. 016 / 26 . 06 . 58

..J MLB:'Slude:nte:nbepcrking? Neet Vrije
locg.mg1 Jalll'
..J venoren donderdagavond (19 oki.) in de
Rumba: zwarte sweater met korte mouwen.
oeueve alle geven op de lanunisch
verrassende Velorcd.aktic, '5 Meiersnraai S.
VEls genders laai aan hare wille prins welen

dal ze dondt"rdapvond niet naar PoIltlU
komt, maar wel naar de betoging van Loko.
..J Verloren op 18 oktober in de Shrink of HdR:
witte wolkn uuil Zal sinds twee jaar konstant
rond mijn romp, mÎS hem nu echter vn:sdijk.
Gevonden? Gel~t' hem dan terug te bezor-
gen aan Pictcr, Blijde lnkomslslraal SS, tel.:
20.48.45. Beloning valt daar ook Ie rapen.
.J Dankzij de: ma~k iruduijvins= voor de

JU MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal. i

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

zonder D.J.

~ 016/201.301

trainingen van X in de: bossen van Heverlee-
Bos, ui de rijkswacht het donderdagavond
niet lang uithouden.

" Klio dankt ledereen <ik voor haar een
rondje liep op de 24-urenloop .
..J Aan alle Arabisten e.a. roddelaars: ik heb
nku mei Niko, ik VCReef nkt met Midli!!! en

Ik draai zckrr adn jongens binnen per fuif!
..J Heb je zin om Spaans te lerm? ik heb 1.5
jaar in Spanje gewoond en heb hel elnddiplo-
ma van hel CLI. Priveeles, konvenatie of
grammatika à 350 Ir per uur. Bel
03/480.33.96. Peüpe .
..J Merelke. ik Zie ti eigenlijk wel heel graag,
beken ik op eens op mijn beurt. Je schaap.
..J Wat denken leerkrachten over homosekse-
allten en hoe zouden zij reageren als in hun
klas iemand met zijn/haar vragen biJ hen
terechtkomen? Maandag 30 oktober organt-
seert 'Hel Goede Spoor' een diskussie-avond
met leerkrachten, in zaal Pangaea. aan hel
S1UC, om 19u30. Tot danl
"Gezocht: kamer in gemeenschapshuis. laaI
tets welen aub op 20.73.39. {vragen naar
Jer~nlof op Tien'lntrnal 274.

" X geeft een beloning van I 00.000 fr. voor
elkt" overvalwagen van de rijkswacht en voor

elk waterkanon k.rijgt u }(,)().OOO Ir.
v Alle'en doek vissen drijven met de stroom
mee. Vlug stroomopwaarts naar de Vlamin·

gensIraai 116.
VBan, ik ben misschien wrI ~roemd in Boon-
~ maar zeker niet in Breml! Leen.
-J Gmoq1 Groene ekonomie op mensen-
mot1 Moel kunnent
-J Wli je iJllematlooaal pennen- word lid van
JntemationaJ Pal FJien<b,. + 300.000 jeden we·
reldwijd sinds '61.lPF, Henogenlaan 31, 1210
Unden. ceueve I posu:egel bij Ie voegen.
-J Karel. alias Sleven van Holsbeke, laaI weten
dal hIJ niet aanwezig kon zijn op proosdijfuif.
omdat Ie aan de ketting lag bij 'die van ulle'.
Bovendien vond hij hel rlsiko dat ie lOU era-
shen niet ondenkbaar. or om de gevleugelde
woorden van onze Llmburgse ropster lsabetle
S. te sneren: "mooooje, mooooje wocor-

een- ... (François '1
--J Rapunzel, Rapunld. YOu were nor supposed
10 die {-high·againl.
--J Neen, Ban. CV' mesthoop staat er niet bij ons.
Wel een Gift,afvltbak van lrnerieuven. Leen.
.J Ook een grassprietje·kan met de stroom
meedrijven. Ekologk, bém~i je ermee.
-J No way dat hier Coca è~l; gaat kom.:n!

• agenda & ~ ad valvas DOOHTO" ""HIEL'L'

MAANDAG
20.00 u VERGADERJNG Voorbereiding aktie 9

nov ..mber (KristalJnadnk.lml"lgne). in 1..01;

üuenos. Parkstraat 14 (..etste vt'rdleplng),
org. Aklicll~P Rt'Cht or> Vluchten

20.10 u DANS lynda Gaudreau's Cic De Brune
danst ·/illluamie·. in Stadschouwburg.. 10l"g.
2.001700. org. KLap$luk

20.10 u DANS Annamirl Van der Pluijm dan§!.
'Solo M' en 'SOlo P' ( wereldpremiêrej. in
Soetezaal (ArenberglnsIJluul). 10l"g. 280/1S0.
org. Klapsluk

20.lO u KONSERT Madrigalen van Gl.achn de
Wc"- (PoIylOoPie), voorafgcp.ln door een te-
lins van prof. dr. Bossuyt. in Grole Au'" (St·
MichicJstnal). toq. 2001400, org. Fntlval
van Vlunden::n

20.30 u ICONSERT MaUunk (h.l, de II.nwû·
sche Tn::nchmoulh (VSA) en de wo;crploze

Kcponc (VS....l. in tul SOjo (Kessel·lv. ach-
ter het SLlIlkm). 10C"g. )00/)50. 0r&. xeresene

2.2.JO u KONSERT 1'e.r No FaU'.ln za.l Toc:wip.
DlctW'~uut Ig2. tocg. 100. org. Klapstuk

22.10 u DANS SIC"V"PalIIon br ..ngt 'Somc
English sunes' (ullvC'rkochl). In Slut. teeg.
28013S0. =s. Klapstuk

DINSDAG

org. Los Buenos
2.0.10 u KONSERTTenulo·kofncn van IK BC'C"'I'

hoven Akademie olv Pauiek Pdre. mei Fabi·
an Per~chiuy (viool) Mei werk van Criltm.
êernaem en Menddswhn, in Aula POS,
toeg. }()()/600. 0'11. Beetboven Ak-ademk

21.00 u KONSERT Ierse folkzanger Thomas
lynch. in Oratoricnllof. loq. 2oo/2~0. org.

• KC Or.lIorit-nhof
20.00 u TEATER De TIjd speelt de ·Metamorfo·

sen' van OvidJui. in Stad$Chouwburg
20.00 u VERGADERING SUltlvt'rgaderinll Mi· 13,00 u KONSERT Uur Kultuur: Trio C1u$One:

lleuraëd (Isrn hC"!Sensibiliserings· en Inlor· jäzz met Michad Moon:: (riet). Ernst ReJJse·
maoecemrum): voonl('lling van Milieuraad ger (cdla) en HaD Iknnink (pcrk:ussic). in
en boold1op1c rond mobllhelt. ln proJdnhuis. xampos Heverlee, Cclnrijnenwn 200, ge·
Vlamingenstraal 116. org. Velo bouw L 06, teeg. gratis. 01"11. Kulluurk:ommls·

20.lO u VERGADERING Inlo-al'Ond ivm Mu· lÎe KU Leuven
mil. Abu JamaL zwan Ameribans joumallSl: 16.30 u LEZING 1>0:- ~ralc;gie van de Navo IaY

u:n.,gnrcdUc:. vC(l."lWd(eldl..JijJlJIiOObw· rk..~IlllUl~ur~.~n.SJmt·EuroptW' lau·
GenoC'II. Vlamingen~riI ..1 116. 10l'"8' griltis. Ikn door w. BauWCO$ {hQgC pipa bij de

WOENSDAG

crime.
·2)/10 om 1&.00 u: Kondltku-alnlng.ln
Sponhal De: NaYCL• 21110 om 20.)0 u:
JOa{Ktuk, in SllIdschouwburg. • 25110 om
19.00 u: Vot-tbah:narch kandldarurm-tkenucs.
afspraak in de bar .• 2S/10 om 22.00 u: Fak·
barofëlvund.· 26/10 om 18,0(1 te eteo, 10 A.1ma
2... 26110 om 20.00 u: Peter- en D'I~r.JvOf1d.
In Den TocwIp.

Eli_milia
• 24/JO om 14.00 u: Doop. in parkeerplaats
Waalbn'J .• HIJO om 20.00 u: Iotemer Was-
esee Ulys.m.ln Aula Cllsum EysItens .• 24110
om 20.00 u: Doopk.antus.lo JW"kecrplaalS
Mal PhIlips. • 25110 ()Q\ 22.00 u: fuif 10k Ik
TEW. In Alb<ttrQS. • 23/10 Qtn 14.00 u:
Jaal"Y~rgadt:ring Alumni.

Eoes
·25/10 om 20.00 ti: Kanuu. in AmbtoriX. •
JOJ 10 om 20.00 U~'UnIe Buddba' (8emilrdo
lkt1ollud). inMSI 00..2&.

GeelOIlsclll KItnt
• 23110 om. 22.00 u: ThrlU·o-beal fuif. In
Allia lies. lOqt. 50170 .• 26110 om 19.00 u:
Betogins. op Ladeul'l:pkin.

llerma.1a
• 25/10 0lI1 20.)() \I: Optreden BiD Frisc:1l. in
PdS. Ioq. SOQ/800.• )0110 om 19.10 u:
Pt'1t'r-dl mcteravond.

HlSIlll'la
• 2)110 om 19.00 IJ! Pa.er- en mc:tet1lYOnd. in
Admumhuis." 24flOom 18.15 u: We s.aan
klimmen. in ~tra4e 81b1lotet.k. .. U/IO om
10.00 u: K~ in de- pcrma L&W.

.. 24/JO om 1&.45 u; OnlmOf:fing met de pre'

sîdenl van de G'artfuna'"s. in MTC 01.01 .•
14/10 om. 20..00 u.: Open pres.idiumVC1Jl.de-
ring. inMande~lobaI ... 2SII0 om 14.00 u:
Stadswandefins in Leuven .• 26110 om 19.00
\I: Bt:togIlJi. op l.adeuttpkin.

Inl
• 2;mO Kllo tapt '$ nam~ In Fak
teneren. t~. Smis .• 23/10 om 14.00 u;
Voolillktic: Ieueren ICSen st\Idc:Oll'n~fkiug..
op Ladt'uteplt'ln. 1«1. Sr.ltlis. .. 23/10 om
1-4.00u: Klio tapt. In Fair:L&W•• 24110 om.
19.00 u; Buitendoop ... 24/10 om 21,00 u:
8ÎnN'ndoop en sd1lK'hlenverlcoop. in 'I
P1cctrum." nilO om 22.00 u: Doop-ul hl
City Saloonl.. .. 261 10 om 19.00 u: BclOS11"18
tcgt:n mt<krumbe(Jl':rltiog. op Ladeu:u:-plán.

LIl
• 24110 om 20.00 u: hlm· en smartlappena-
vond, in GI"'MXJI •• 26110 om 20.00 u: Palm·
Uttlus. in Th Na Nog.

MedIca
• 2l/IG om 19.00 u: Wm8J1Xp AkIs.ln Oude
kursusdleJw. .. 2)/10 om 20.10 u: Wc:ri:sroep
. Stagn. in Oud 7.a.ab}c bovc:tl Doc's bet. ,.
23/10 om 20.la u: WGMO Cnmculum. in
OtJde k,nmlsdlen$t.. • 23/10 om 21.00 u:

Dans. tn za3llje aduer Doc's bar .• 2'S/10 Inlll·
<uk -DDJlgeoN & Dtqi)l1s·, in uaJ~ achltt
Doc's bar •• 2'S1I0 om 20.00 u: Jallr"JUd Ie
kan. in Oud taaltje! bo~n Doc"sber .• 26/10
2e doe-avond. in zaaltje achier Doe's bu .•
26/lO' om 10,00 u; Blind dale. in DOC's bar.

IR
,. 26110 om 19.00 Ir. ktoglns legt'O StUdm-
u:nbqxTking (adunaf banlvond m vzw Plu-
00, anda de Clodcworkl. op lAdculCJ)láo.

Pedallgle
• WIO DIO 19.00 u: Belogtns legen clltC'

0"" Jaargang 22 nr. 6 dd. 23 oktoWr J995

vmm van 5tUden~ (achleraf ..uen
naar de K.af.er voor de ~enavond), op
Ladcuzepfem.

PaIIlIlIa
• 2)/IOom 19.)0 u:~dering. hoven
poouka·ka{ee .• 24/10 om 03.00 u: re b.o-
das: ontbijl. In Abna 1 .• 24/10 om 11.00 u:
re kan-dag: sdta ..tsen. -24/10 om 20.00 u:
Fuif YOo)RdScg.1llD door pIiIyb.dsbow, in
Waaiberg.. • 2'S/10 QIJ'l 16.00 u: Happy Hour.
In't xaïee .• 26110 om 19.00 u: Beloglngl.

Ps,challglsche IrllII
- 24JIO om 21.00 u; "E"erste-kan-cod:talha-
vond, In TiJI (Hog6Choölpkin) .• 25110 om
20.00 u: Kringve:rgaMring. in PsychoIog.&h
InslÎluUt. • 26/10 om 15.50 u: IkIDging testn
Rudmteobeperking. in Erasmus tncOSCSlraal).

Rellllllia
• 24/10 om 20.00 u: PnC"f- t'O ~vond st'-
voIgd door ROIllMli;duiL in Blau~ ~k'r, toeg,
50110.• 26/10 om 13.00 u; Boterhammen in
de Fak (Romania tapt). 1n Fak L&W .• 26/10
om 19.00 u: WIJ betogen uit~rilBrd mtt.

VHG
·25/10 Qm 1&.30 u: Doop en doop-ro. in
WaaJbc-rg. .. 26!lO om 70.00 \C Aad·jan-a.
vond (DJ('! Gpllcdm VlmW!Za.I'dsw(krzc·mu·
tlk.antCtlj, Irt Kafet: Tijl {tkoges<"hootpIein).

m
.. 21/10 om 21.00 u; Hogcrejaal$kmtu).. in
TIj!. • 24/10 mn 22.00 u: ArchîfuiL in
Sarmunl:lll:J.a. • 25110 om 22.00 u; Tequila
Night. in NapoII.

•

Win
.. 26/10 om 20.00 u: Disoe)'-avond. Îo
K&ropus L 200 .• 26110 om 22..00 u: Doop.ut
'Oubept'rtllchacblenvkes·ld'. in Rumba.

xevo. nu ook wnder Willy). in MSlloc:g.
100/600.0'11. Ins.iluul voor Europets Beleid

20.00 u KONSERT Johan vermtneen: 'All"
I«h' uens Joholn vermtnnenj, in Stad-
schouwburg. totI. 200/650. org. KC Leuven

20.00 u KONSERT Jan: -veruucr» on a l<>Y<"
Suprcmt' Tribuut ..all John coluane ëcor
het kruim van de Belgische [azrwereld ro.a ......
fabrlnlu Ciloo. Jemen Van Herzcle. Kri~
Ddoon en Jan Kuyken). In Auditorium
Minnepoon, lotII. 400. org. KC Leuven

20.15 u LEZING Taal. ven.aling en tran$kultur ..l",
Inlerpretalie duur professor Jaap Vim Brakel
in Kardi\lilolJ Mcn::icru.al (lUW). IOCg. gratis,
arg. KU Leuven, H1W

20.10 u LITERAIRE AVOND MC"!u.a. Didl de:
Pam en KamicJ Vanhole. in tos auenos,

ParksIr. 14. toq. gratis

•
•
-"

DONDERDAG
19.00 u BETOGING Loko lC'Jen elke vorm van

studt'mcllbcpcrlcing. Ladcuzcplcin, (lrg. l..oIt:o
20.00 u TEATER 'Oliveui 82'. in Konsenzaal

Lemmeruinsdtuut, lOCS. 2oo/2~0. org. Kon·
senven:'niglnll I.c:lIlmensinstituut

20.30 u KONSERT Pulilonk: luiunuziek van
8aldark en Adrî.acnssc:n door Rail Uslcv.nd
Cluil) en I{a,clijne Van Lacthem (zang). in
Abdij Kcilen.bcrg (MKhcl~raal), lOeg.
200/400. urg. f~lîval van VI.aandcren

21.00 u XONSERT Rapunlcl (mtlodlel!lit .. grun·
Kt mei II:C'nVetulutugraaf). in Los Buenos,
Parksu. 14. «es. gratis

21.00 u VERGADERING info-starrvergadertng,
In Vlamtnj!emlraal 116. ocg. Jong Agalev

ZATERDAG
20.00 u TEATER 'Uw eigen mevruuw LaSI' door

KT De OiJlc:wncn. in de Slad~uwburg.
erg. KT De Dijlauncn

20.lO u KONSERT Cantabilr Laun::atenkonsen
vin het Brunch ImemalÏooaJ Youlh örenes-
tra olv Michel nlkin, mee Hans Rycl<e.lyndt
en hC"!duo Kolaroy (allen piaoo) W..rk van
Cabu$ en Swens. Inl .. : 29.14.22. in Aula
POS. IUC'J. 300/400. "rg. Jtugd en Mu:rie:k

MAANDAG
1900 u VERGADERING Amntsly lnlematiuOólI

Kampusgroep: "YOOJbc:n::idingvan c:e-n info.
avond. Alle bclallilstellcnden van bane wd-
kom. in 's Mel ..nstraal 5. org. AmDt"Sty
International

20.00 u DANS K'>(IC'vuorsteJlinK d."'r driC' ket·
tingen van de KunsthuJlllrUora uil BruJStI.
in Audit(lrium Min/lC'p(l(ln. 0Ti. Fabuleus 9S

20.00 u TEATER filip Jurdcns brengt .-en ·Hom·

lTlIl~t JI Brcl". in Audi"lfÎum Minnepoon.
org. Fabuku$ 9~

2.0.00 u TEATER 'ThC' ""ncc' dOOI'"Thtau"lal
Sludio Aoom uil Ruznava (SIov~ki~). in
Audiwnum MifUlc:llUl'r1, lOeg. 120/1 SO, ",", .
fabuleus 9S

20.30 u KONSERT Requiem van Fauri en Nen
(Nunlra Scnora de la Sokdad). in St,Lam·
~nuskc-rk. Heverit-e. lot'&- 300/400, (leg.

Arc:nbergkoor
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Mehmet Sander zonder skrupules

"HIV is het beste dat mij
ooit overkomen is"

rtdW(LV1 lof td/«" ",aar he' {tll dat het cm auh
draQlt?
$ander. 1)"1 doen ze niet, Johan Reynkn
nodigde mij 1;'1I1:0ZI;'r'ruh omdat twee van
de vijf solo's die ik hier breng over archt-
rektuur gaan. !\o1ijnwerk bij mijn gezel-
schap h~ft ruets Ie zien met homcrechren
of alds. H['! Is louter een zaak van ruimte.
lijd en het menveljjke bchaam.

'Maar Wanneer Ik mijn 1>010'sbreng.
word! hel f!e1'!i(.)()nJiJkcromdat hel dan over
meulf ~at. Hd lijkt dan meer op een eu-
tobiografie op de planken_
Veto: Klm p tlp/iJt wel ~'l'JUffm !PI jouw
"wk.;> Her MIGS"",' kwm~nall'J /lis J(cmdinsky
toch ook lT1f probkt'" dat u llflrm maar hn
t~t1tjilt bthltldm mllar eear ze opzo'n plint
1.t.OQrm Mlllnd wos hun werk trn erndt.
Sander: "Wan zij eindigden ben ik weer
vertrokken. 'b: moesten wel ophouden nm-
dat re lijnen gebruikten. Ik werk met men-
~Iijke lichamen en dat Is het grootste In-
strument dat je je kan voorstellen. Ik ben
nu ook meer en meer in de richting aan bN
gaan van het werken met bewegende oo-
jekren. Het is belangrijk dal je altijd met iets
nteuws voer dc.'dag komt. Want al miJn 1«:'-

orteen en mijn dansvocabulanum werken
niet ecm. omdat het nu neerkomt op het
soort Stukken waar Iemand het tapijt onder
de voeten van de danser wegtrekt.
Veto: Zijn jt fttJritin, Jt pn'nclptS van natuur·
kundt t7I archittkIJlwr dan nitl btT"rkI. zoets ~
ulf lijkI It willtn 'ttWn?
Saoder: 'Ntt, het is zeker niet beperkt. Het
is voor mij een beperking om te dansen op
muziek, emotionele, Idtore en zelfgenoegza-
me verhaaIIjes venellen en een masturba-
uevenonlng Ie geven op het podium. Elke
ch<..~ugru!.dK- wrrkt 9J!~ium ~be-.
perkt omcer ze allemaal dezelfde procedure
volgen. Mijn principes zijn nlet beperkt
maar wel bevrijdend, omdat elke nieuwe
dans die ik kreecr andere bewegingen ht'eI!
dan de vnrl!-:t' stukken. De dingen die je
kan doen in een pla~tleken kubus zijn ht'lt-·
maal anders dan dl' bewegingen die je van
je dansers kan vragen wanneer je mei een
hellend vlak werkt,
Veto: Hot ftaat dt rJannwuld tt9tn(t';.W'jouw
perfonnanas? lkn Jt \-'DDrIItl! «n outlaw?
Sander: 'zeker. maar wel een ~rde
outlaw. ze welen dal ik t-en doJeI heb. Ik ben
geen 'rebel without a cause'. Onze groep heef
een goede naam. We werken nu zelfs sa-
men mei een balletknmpëgnle. Mijn werk
is 1(1 radikaal dal hel op een manier ook erg
ïormeet en gedisstplfneerd overkomt.
Veto: &staat er roic-ts all tm Mthmtl S4ndtr
danmro",ins?
Sander: 'Er zijn hee-l wal jonge dansers die-
mei me willen werken. Dus leer ik ze van-
alles e-n dan doen ze dat. En later starten ze
hun eigen groep. Ik haat dal eigenlijk.
vete: Ie !Jaal naar htt scllij'H hilT' in uuven
een 'WOrkshopgtVlfI,

Sander. 'Misschien in december, maar dal
staal nog nret helemaal vast, Het wordt he-
lemaal geen workshop voor professionele
dansers, die zijn zo verschrik.kelijk gekondl-
uoneerd en geprogrammeerd. Mensen die
nog nooit hebben gedanst hebben een open
geest. ze doen prakttsch alles. Daarenboven
zijn hun üchamen opwindender dan die
van prolessjonele dansers die allemaal een-
zelfde soort lichaam hebben. Hel Is ...ed In-
leressanter om te werken mei apane licha-
men diln met die: magere, anoreksie'ilchtlge
lichamen.

'Volgende zomer werk ik wmen mei
'The Mayor's WHe' in Chicago aan L....n pro--
jc.'kl voor tÎèners zondl"r annen t'n benen,
enkel rompen t'n huulden. en ook mc.'t he:n
zal ik mijn normale werk doen. En ik ui
hen duidelijk maken dal ledeH."en in dit le-
ven begint vanuit een ander punl, dat nie·
milnd beter til slechter i1>.Ik ui niets ver·

reogr(JQfMehmd San-
du stond dit jatlr voor

tweede keer op Ik
Leuvense plank~n met

zijn brutale en krachtige
solo's. Zijn stukken zijn een kons~-
kwente afgeleide van zijn credo dat
dans zo puur mogeliJk moet zijn.
Maar wi~Item bezig hoorde op hel
uur KULtUUR, vond ook een 'Turkish
Queer with A.ids' terug die militant de
diskriminatie van minderheidsg~·
pen IIQnklaagt en erg begaan is met
de homo- en aidsv!-(JQgs'ukkl:n.

Veto: }t I/OOrlltll!1l!lwes hul andl!J'Sdan twu
}/Jorse'edtn, toen Jt ook op Klaps/uk stond. Nu
Ittk J( wil/zwakter o] ~û)ll/Jrdn'.
Mehmet sander: 'Dat vind ik nlet, rttaar
ik beglijf' wel waar Je naartoe wil Je trachl
het te vcrbinden aan het feil dat ik etds
heb. terwijl ik twee- jaar geleden allee-n nog
maar seropositief \\Ia5. Maar Toen "as ik
heel wat meer vermoeid dan nu. Ik hril
nog noolt LU gued gedanst als nu. ik voel
me nu beter omdat ik me een gflt:ie dokter
kan vcroorloven. Als je seropostuet bent
kan je doodtiek zijn. Maar aIs je ald~ hebt.
en je hebt een goede dekter dan valt het
altemaal fll'l8 wed mee. Bovendfen doe Ik
nu vijl sole's. 1t:l'W'ijlik er up hel vorige
ft:Stival maar drie danste.
Veto; H~b jt dt andtrt vrxm~llin!Jt1f in d~
'Outbrt/Jk'-,«ks 9f'tltn, dIt allmla/JI 'Md a/th
draalm?
$ander: lk heb MIchad Manhews'$ per-
formanee gezien. wal een zeer aangrijpende
ervaring was ik heb de hele vOl.lrsldlmll-
lang gehuild. Mijn minnaar i~nilmdiJk In
augustus gestorven. Ik heb heel veel be-
wondertng voor Manhews omdat hij nOR
steeds optreedt. ;U. zal hel ,)t.k mer mij
gaan, zelfs up mijn laatstl: levensdag liIl ik
nug een vtl(lntelling geven.
Veto: Htl ,"otl I'o'tlhard wor µ liJ" flm

Matlhrovs. dit lIeh 171 trn fin/Jal SliJdiu," van dt
tltklt bevmdl. Ii zim op/ridtn
Sander: 'Je moet nrer praten over hel üna-
I~stadium want dan kan je niels meer
doen, dan ben je een plant. Maar er ziJn
nug vele andere slappen vllt'lr Je znver bent.
In Iebruart was ik zwaar ziek en was er een
éansvocrsielltng up komst. Ik moest mijn
verantwuordelijkhdd opnemen en de dan'
sers op één maand klaarstomen. Daar
kwam nog bij dal ik zelf een Sluk. danste.
En daarna venrok ik naar Europ. voor een
toernee. lk heb het er goed van af gebracht.

"Waar het bij een performer om draait
Is het maximaal gebruik maken van al je
mogelljkheden. Dus ui Ik binnen een paar
Jaar misschien een stuk doen in een rol-
stoel, en daarmee tegen muren oprijden.

•Ik btn tOl fascisl in mI)" homopclJtJtk~ (foto Llidt Vongtn'l!l'f)

VH.O! MlSSChim lNn fr al/tm maar tblrttm
'ndtr H" f.sdsllt zijn
Sander: 'Ja maar-umdai-i'kzo' ekstreem
ben, noem ik mezelf liever een fascist. He-
mo's zouden enkelt' jaren in een dgen
buun moeten leven om zlch dan weer te
mengen tussen de hel("fu's. Want we weten
niet wie we zijn We moeten ons altijd
aanpassen aan de hetero's. In west Holly-
wood is er een homostad zo grout als Leu-
ven. We: hebben daar een homofiele burge-
meester, een eigen kommersteel cerurum,
een roze gids In plaats van een gouden, een
lesbische loodgieter, enzovoort.
Veto: [lQt is een fOOTr aparthrid.·
Sander: 'Ahso!uut, maar we hebben een
goede reden. Niemand kan me namelijk
dwingen om mei helero's samen te leven.
Dat Is pas als een diktatuur. Mijn hele leven
wordt ik al gedlskrtmlneerd. Maar we ent-
zeggen beterc's niet de toegang tot onze
homogemeenschap. Zij komen naar onze
buun, al was het maar omdat we de beste
restaurants hebben.

tederenes mei die tieners doen, het moel
.een1I[01t' uit~ worden voor hen

Homofoob
Veto: Na dl worsltlU'IIg op hl!luur KULlUUR
"'-'aS jt bthOflrlijk ~ op rthar Oas~rl",tX rn
pr()lo~r Van Gerven. F.tlUdt afficht ven 'Het
Gotdt Spoor' ter 5.pralu kwam raakIt jt bthocr-
lijk()p~dt'll
Sander. liet is duidelijk dil je niet homo-
seksueel bent. wam je bent nooit In me--
kaar geramd op straal.. je hebt nooit een
prubk-em gehad als je de hand van je vrten-
din vaslhield, je bent nooit op straat gezet
dO'lr Je ouders. Dus redereen die homosek-
suelen dlskrimineen, of zwanen of TUrken,
rnaaki me kwaad. En dat vind Ik een nor-
mille reaktie. Mensen zoals Van eerven zijn
homofoben die de doelstellingen van een
untversnen ondt'rmijnen. Zo'n instelling
moer de jonge geesten openen zodat ze
zender verdere vooroordelen door hel le-
ven kunnen stappen. En als er nu zo'n pro-
fessor Is die een organisatie verbiedt haar
eruche op te hangen, heeft dit een Wl!'e:-rs!ag
op de vooroordelen van de studenten.

lk word razend als de rechten van elke
minderheidsgroep worden beperkt. Ik ben
nlt't meer tolerant urndat ik al eens het zie-
kenhuis ben ingeslagen, Het punt ls dat
amt-redsme tegenwoordig In de mode is,
maar dal niemand zich druk maakt over
homo- of aidsproblemen. Die afllche Vin de
homobeweglng zouden de jonge homosek-
suelen op de karnpus aanzeilen om Tjch

aan IC sluiten bij de vereniging waar ze in-
formatie over safe sex zouden krijgen, Heb
je die aflicht' al eens gezien11f'f likt 'Htlw
kiddit '. Hel zijn zelfs get'n twee jongens die
elkaar vurig tongen.
Veto: J~draa!11mililaiTt klatn rn houdt I'Qn
",Ulfalu ",an;tn, moar dt !/rOOllltfaKistm tijn
1«h dt mih'larlsrisûrr tipn,
Sander. 'Maar ik bt:n ook een fasdn, niet
in mijn dans, maar wel in mijn h(lmnpoli-
lÏek. J~zou me nkt begrijpen wanneer ik
dil wu proberen uil Ie leggèn. I am a
lovlng fascist.

Stoer
'Om eerlijk te zijn, lk heb geen homo-

seksuele vrienden. AI mijn vrienden zijn
heterovrouwen die mannen alleen gebrui-
ken voor de seks en hen daarna de deur uit
schoppen. Thtyhavedicks, you know. Wan-
neer het aûemaal geaksepteerd zal zijn, zal
ik mij waarschijnlijk geen homo meer
noemen. nan ga Ik me misschien bij de
Paleslijncn aansluiten.
Veto: MO!Jtn ....,.jt ttn macho·Jwma normtn?
Sander: 'Er besiaar een ander woord voor,
bUlchfag. Maar Ik deed nog iets moeilijker.
Ik kombineerde de anfag met de bUlchfag
en het gaal me goed af. Hel vraagt werke~
lijk veel moc-d om etn vrouwelijke homo te
zijn. Ik daarentqcen. met mijn stoere ulter·
lijk, hou veel mensen op abtilnd omdat Ik
keet :;çhop, In een volgend leven wil ik
:zo'n grolC zwane travestiet zijn mei een
grott' lul.

Lijnen

Veto: Zou jt ht:rulfdt wtTk maJ:m _nnnT jt
!J«" aub lDU MbbnJ?
5.ander: "Nee:-,Misschien dat ik dit werk
dan zou maken wanneer ik lwintigjilar ou-
der zou zijn. Het vraagt namelijk eert heil"
dosls wijsheid en volwassenheid om 101 een
eigen estetiek Ie komen. sommige mensen
werken er twinlig jaar ilan, maar die lijd
heb Ik niet, dus moet ik zowel fysiek als
inteileklUeeJ hard werken.
Veto: Btdotldt jt dallt:Knjt uidal HW htl
groOlslt moMtnl in jt In'C'1l waf? Omdat htl Jt
d'WOns OM ft krWtn.
$ander: lk w..s slcchLS lwinlig jaar oud en
"p die Itdtijd wa'l je nug niet wal heT leven
belt:ko::nt. HIV gal mijn leven een heel elgro
betekenis. Al mijn vrie:nden hingen maar
wat ((Ind en vrneg~'n lich af wal te doen.
VelO: Is htt nitlspipi!J dat Klaps/uk jt wt,k

6art feckhout
frik Zlarczyk


