
Melanie op hel
Ladeuzepleln
Op woensdag vijf december komt levende
legend ...Melanie naar Leuven. De Ame-
rikaanse, die afgelopen zomer nog op
Dranouter te bewonderen was, staal als
ropper geprogrammeerd op het lolldestl-
val dat Mroic.a organiseert In hel kader
van een A1ds-wleCk. twee dagen lang
wordt een tent op bet ladeuzepleln over-
spoeld met binnen- en bufrenlandse folk-
muziek van diverse alloot.
De eerste avond van hel festival staan
onder andere- K-Passa en jcwnes Van
Zandt op het podium. K-Passa wordt
gerekend lOt één van de beste Enge~
lolkreekbands en heeh een heel stevige
nve-repuraue. tewnes Van Zandt op zijn
beun Is in foJk.kringenstilaan een legen-
dl!' geworden. Deze rexaan brengt coun-
try-rolk waarin hij zijn verscheurde leven
in mooi verpakte Ii~jes van zich af
speelt. Oe tweede avond wordt Mel ..nte
voorafgeg.un door onder andere Magyu
TekefÖUnekar, een Hongaars draailier-
ensemble en Wam, een Belgische groep
rond Koen De eauter met gipsy-jazz In
traditie van Django Re/nhan_

wordr door Medica. de KU Leuven en het
Rega-Instituut. Dat Leuvense instituut
houdt zkh balg met fundamenteel
onderroek over AIds, en met de AIds·
week willen de organisatoren het Insu-
tuut onder de aendachr brengen en
steunen. Ruimer genen is het ck bedcel-
Ing om een ~k I.ng Leuven U' senst-
butseren rond de problemauek. Zo zullen
geneeskundestudenten tijdens die week
lessen over AIds geven in de Leuvense
humanioraschoJen. Er komt ook een de-
bat mei onder andere een aantal weten-
schappers, een Aids·patli~nl en Lieven
Vandenhoune als moderator. De hek
week lang wordt ook de Red Ribbon, het
Internationale symbool van het Aids-
bewustzijn, In de kijker gezet.
Verder Is er in het kader van het lotkresn-
val ook een fotkhappenlng (annex tuiO In
A1ma 2, met een optreden van het
Belgische No Mai\anas, een gelegenheids-
groep met mezfkenten van Gurki. Pink
flowers en Milk The Bishop die het dans-
vuur zullen aansteken met rajun en
zydeco. Dezelfde week organiseert de
KU Leuven ook een gala In de Brabant-
hal. 'Van klassiek tot scutstsrer . Onze
keuze Is alvast gemaakt.

(bd)

In htt kadtr van de Leuvmu Aids·wuk. dit
plaRts vindt van 10 novtrPlbtr /ol 6 dt«mbtr,
zal Vtto ten Aids·~/trn pll"/icntn. [)Qarin
zal grondiJ aandacht hts/ud """rdtn een dt
problnna/itk Ol ZIlUm dt oktlviltilnl WIn dit
_k vtrdtr bt/ich/ -wordm. Maar "lijf W)Or-
IDpiglOChmoor tt71 kiln4DDmgtbruiknt.

GROEP
INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN

"De grote kraakvis mag hen kraken"
jaren In werking. nog nooit toegepast Is.
Deze Wet steil dat. jndlen het OCMW
hierom vraagt In een 'gemotiveerd verzeek
van de veerenter van de Instelling', de
burgemeester het recht heelt leegstaande
panden op te eisen en Ier beschlkklng te
neuen van daklozen. ne administratieve
verplichtingen die: hiervoor moeten voldaan
worden zijn bijzonder Ingewikkeld en tijd-
rovend. Ze nemen ,11snel een heel JUT in
beslag.

In de wet worden echter voor de erge-
naar een hele ritS achterpoonjes voomen.
zogenaamde verschomngsgronden. die: hij
kan inroepen waardoor de hele procedure
wordt stilgelegd of vertraagd. Bovendien
moet de eigenaar voor de oprising van de
woning een redelijke vergoeding ontvan-
gen. En, zo stellen de krakers, een burger.
vader heelt er geen enkel belang bij om,
door het opeisen van een leegstaande
woning. tegen de haren van z'n bewoners
In te strijken In het belang van een hoopje
-armoeraajers- •

Het is overigens niet de eerste keer dat
er in Leuven krakers gesignaleerd zijn.
TWee jaar geleden werd een grote aktie
gevoerd door het 'Magistrale Kraker·
syndikaat' in de gavenstraat H. Ook DJ
wilden op die manier de woningnood en de
leegstand aan de kaak stellen. Ondertussen
is er eigenlijk nog niet veel veranderd. Hel
15bijvoorbeeld opvallend dat er in de buurt,

INGENIEURS MET VISIE
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Campus Blauwput . vuurknnsenlean 4 . 3000 Leuven' Telefoon 016 230850· Telefax 016 22 B343

Krakers in Leuven

Gnrige~ek vrijdag hebben
jongerm hun intnk genmnen
in het leegst44mk pand in de

Karel van Lolharingmstraat, vlak
naast hdgebou~nkompla van
Iklgac:nm.Dej(mgeren hebNn gun
nnderdak en zijn alvast van plan zo
lang mogelijk in hun 'nieu~' woning
te blijven. VDlgmsde pnlitie gaat
Bdgac:nm.de eigenaar van het kraak·
pand, een kortgeding inspannen om
het pand ZO snel mogelijk te
ontruimen.

Vrijdagmorgen hebben een tiental Jongeren
Zich toegang verschalt 101de leegstaande
woning. die grenSt aan de Belgacom.
gebouwen op de Vismarkt. Reeds enkele
jaren Slaal het gebouw volledig leeg.
Belgacom is van plan om in april volgend
Jaar het gebouw te slopen en er parkeer.
gelegenheden aan te leggen. Ondertussen
hebben een iIoantal daklozen en 'bestaans-
minimumuekkc::rs' er een onderkomen
gevonden. Voor hen Is de Leuvense huur-
markt Immers Ie duur. De krakers willen
met hun aktie het gebrekjdg woonbeleid in
de Leuvense stad aanklagen.

Vuur mensen met een laag inkomen
blijkt hetunmogelijk om nog betaalbaar Ie
wunen, De krakers verwijzen ook naar het
feit dat de wet Onckellnx, reeds enkele
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onder andere op de aangrenzende vts-
markt. nog een iIoanul zeer grote gebouwen
volledig leeg suan en verkronen.

Belgacom is alleszins niel Ingenomen
mer het huidige initiatief. Zij schakelde-de
politie In om een proces verbael op te
stellen. Bij Belgacom zelf wilde men niet
reageren.

Annemle Deckx

vervol, op p. 6

InliliBjillil ..
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Vluchten !ij ..

IIIEgovan
Een atmeens·Am~rtkaan5t Slnusl die films
maakl owtrllnIJ verdwenen personaqes die ge·
speeld worden aeer akteur, l1li ten ~lsUndeliike
en I·psychologlsche milnltl. Als u o~ uw beurt
Ilslilnd tlcwurt En op de IHe'ilClllers!e rü pInt-
sneemt. ~II u ",stlg In slul,ommeltn. zodat 11
EQDfan'slloNschap KwaOI nlelloul killl mter-
eeteen.
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Homofobenkot
Arme Roet was Veto's reeks 'Witte Raven'
nu geSian met Henri de parkwachter of een
willekeurige: andere hetero. dan had er
geen h.aan naar gekraaid !ook geen roze].
Idem dito wal betren de ontelbare boeken,
kuhuuruirlngen, films. enz. zonder enige
'roze srecialisatk',

Overigens. Is 'jeaneuen' niet een lik·
kellje in de stijl van 'makakken' uf 'nik-

I:(tf~ 1crij:ir !
Tiensestr.at 118 • Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.

kers', of bedoel! u gewoon uw vele homo-
seksuele: medestudenten en personeelsleden
van de KU Leuven?

Tenslotte nog even parafraserend op uw
brief van vorige wede Professor Anoniem
ht:'cfl grom gdijk din hij niet wil dat de KU
Leuven een homofobenkor wordt. Wat
minder blauwe spedalisatle graag, goel.

Pld.er van der Voort

DISCOTHEEK SILO
IS OPEN

VR.ZA.MA
VANAF22h

Ma 22·24h: happy hour

kan je meedoen met het archilektuurpro·
jekt eind januari. Of met het meer sociaal
getinte projekt haH december, wa.JIrbij
Kultuurraad de link legt naar ~Ie Raad.
verschillende perspektleven van en visies
op de (studenten)stad dit:' reuven is,
worden op allerlei manieren met elkaar
gekonlrenteerd.

Voor meer informatie kan je altijd
langskomen bij Kultuurraad, op de tweede
verdieping van't Stuc. Iel. 23.67.73. Men
vrage naar Piet.

,

& berichten
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Veto
's Meiersstraal 5
lOOO Leuven
Tel 016/22 44 l.
Fax 016/22 Ol Ol

ZAAL TE HUUR:

SILO
basisprijs per vat: 6000 rrank
YAART29ALEUVEN

teI.OI6!20.17.71
digü049!21.38.31

Ook dit jaar is er weer ILhaka. Dat Is een
parcours vol hedendaagse kunst in de
Leuvense btnnensead, d.J1 die jaar weer
anders wordt ingevuld. Wil je mee bepalen
wat er te zien zal zijn op ILhaka, dat
gepland st.Jat op 29 februari, dan kan je
naar Ik vergadertegen komen. Die vinden
plaats elke dinsdag om 20.00 u, in het
Kultuurraadlokaal, op de eerste verdieping
van ht:t Stuc.

Ab je liever iets jdetnschallger werkt,

10
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Tocht -- Niet vurig 6 Keer,
werf ..; Wiel 7 Terreurorga-
nisalk -- Spaanse dans 8
Langzaam uitgevoerd mu-
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Herrie, drukte.
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vervoermiddel -- Nummer 3
Zangnoot -- Schaal 4 Te-
kortkoming. zedelijke Iour .
- Lichaamsdeel 5 Larve van
de langpootmug .- Mans-
naam 6 MeisjC'!inaam --
Graansoort 7 Begrensde
ruimte -- Frans komponist 8
Landbouwwerktuig -- Fami-
lielid 9 Boom .- Een edel
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Kassa kursusdienst ontvreemd

Door FUlp De xeuketeere
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Horizontaal -- I Nederlandse stad 2
Personen -- Meisjesnaam -- Muzieknoot
3 Belgisch plaatsje -- Helleveeg 4 Euro-

Inbrekers bii Sociale Wetenschappen
On de nacht van zondag 29 ok-

tooer op maanlÛJg JO oktober
werd in9~broken in het sekre-

toriaat van PolitilUl"Hierbij werä ik
kassa van d~ kursu.sdimsr. waarin bij-
na 100.000 frank, buit9~maakt. V~r-
moedens omtr~nt de dAder(s) gaan in
ik richting van murstrl die vertrouwd
zij" met de kri"9w«kin9. insikrs dus.

Ik unlcf gaat mee met haar tijd. Ze blijft ak-
IIMc'dt)ok al bt$I.ist ze zeil niet steeds over de
manier waarop dat gebeurt. D.JItzou een st-
nische kunklusic kunnen zijn die re maken
is uit de recente gebeurtenissen binnen Suci-
ale werenschappen. Studenten binnen dCU'
lakuiteitlijken nu ook kennis te kunnen ma-
ken met de minder propere kanten eigen
aan het politieke vak en die de taaiste maan-
den niet meer weg te denken zIJn Uil de ak-
tualiteit, met name de topic 'geldschandaal'"

Vorige week dus onder de vartarn 'dief-
sta!'. In de nacht van zondag op maandag
drongen Inbrekers de Iakulteusgeböuwen
van socete wetenschappen binnen, wrikten
de deur van het sekretariaat van de kring
open en maakten zich de kassa van de kur-
susdienst eigen. Hierin bevend zich het geld
van een hele week kursussenverkoop. onge-
veer 95.000 Irank. Kringkutirdin.alUr van
Politlka Wim vancermeerscb: -xormaat
wordt het geld elke donderdag ui vrijd.Jg
naar de bank gedragen. Vorige week was
h~t de eerste keer dat daarop toevallig een
uitzondering was gemaakt. Ofwd heeft de
dief dus gewoon unJo;dtM.flijk veel geluk ge-
had, ofwel wist hij van dit vtMITV.J1en gaat
hel urn iemand die nauw betrokken is bij
de krtngwerkjng." Een ander~ aanwijZing
voor ceze laatste hYJltIlt"St'is hel feil dal de
tweede kassa, waarin weini~ waardevols te
vinden was, onaangeroerd werd gelaren.

-neze dief sial berekent V1M.rde krinK
een niet tlnaanzienlijk~ a<krlatinl(-, aldus

nog Wim Vandermeersch, "temeer daar de
fakulteit reeds heeft laten weten niet Ilnan-
deel te zullen lussen komen. "Er had maar
niet zoveel geld aanwezig moeten zijn", zo
zegsen ze.

Verlanglijstje

Hel vreemde aan de helt" nak Is dat
aan de drk deuren waarlangs men zich we-
gang kan verschatten tilt het Iakuheusge-
buuw, geen beschadigingen werden gekon-
stateerd. terwijl de deur van het sekretari-
aal zelf wel gefoneerd moest worden. Dl'
Inbrekers hadden dus blijkbaar wel een
sleutel van het gebouw, dat in het weekend
trouwens gesloten Is. maar niet van het SC'-

kretartaat. Assistenten zouden zo ook bin-
nen de verdachten kring komen, hoewel die
dan weer niet op de hoogte zijn van de
twee bovenvermelde bijzonderheden.

Dat de diefstal wel degelijk in de nacht
van zondag op maandag plaatsvond, is af te
leiden uit het feit dat de veUigheidsmensen____ ~__ I

ZAALThHUUK
DE BLAUWE KATER

HALLENGANG1
(Naamsestraal 15-17)
digil: 049/45.34.11 of

049/45.35.71

JAZZ&
BLUES
KAFFEE

op hun ronde van zondagavond niets ver-
dachts hadden opgemerkt, Maandagochtend
rr:rns kwam Pierer 'rrauaert van Politik.J op
de djdstal uit. De rijkswacht werd erbij ge-
haald en maakte een plaatsbeschrijving op.
Op hc'l moment van dit schrijven srond het
onderzoek nog nergens.

Een element dal de hele Dlak nIJg em-
süger maakt. is dal ëunderdagnacht laal$lié~
den een nieuwe Jl<ltting uu dielstal werd
ondernomen. Deze kt-er hadden de daders
h~t gemuni op het SC'krr:l.;&riaalvan S.lCÎalt'
werenschappen. hoewel Ze tuer zonder buit
dienden huiswaarts IC keren. Dit kan erop
wijzen dal de dieven vrij zeker van hun
stuk zijn en misschien nug wel een aantal
kassa's op hun verianglljstjt' hebben staan.
Wordl misschien vervolgd.

Tom Mlchlelscn

alledagcn
open vanaf i
19uur 1

UIL OPDE BOND!
De Witte Uil die in ons land al in
Antwerpen. Gent en Brugge werd
waargenomen, nestelt volgens

Leuvense vogelaars nu ook op de
Bondgenotenlaan. Ook hier is het

devies van Oe Witte Uil:
VéVl ales, val 0IfJf'8J en fJJ{J veel fn8fr

I
Bond 99: Uil
Daarenboven: klantenkaart ~ 10%

op het totaal van de kaart
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Toch kinderdagverblijf in Gasthuisberg?

Vogelzang Revisiled

Hty wa;t IJ minwIl, "ren'tyoll ... Yq

OP 10 oktober werd door het
college van bUTgemeesur en
sdreptnnt van tk stad Leuven

een aanvraag ingediend tot afwijking
van het gtwatplan wor het gebied
VogelZAng. Dit gebeurtk na «ti bouw-
fUJflVrdIJg door de Universitaire
Zieknrhuiun (UZ) van de KU Leuven
voor het aanh99cn van een kinder-
d4gw:rblijf op het gebied. VO!JeI~n9 is
w'ss • "" ~rpLm ~ '"""
woninguitbreidingsgebied.

ProJ~kl VQldl.ilng been een lange geschle-
dents, waarover al eerder In Veto werd
bericht. Het gebied Is gelegen tussen de
'lervvursesreenweg, de Groeneweg en de
Hcnog~g. Al in 1992 diende de unrversr-
ten een aanvraag In om er een -asslstemen-
dorp' te bouwen. Dit zou veemen In de
huisvesting van professoren, assisremen en
verpleegkundigen. HC'Iprojekt werd echter
;d~Wt':un door de stad Leuven.

Begin 1993 kwam her projekt onder

- Ik heb me even
laten gaan
met mijn kaart:
een koffiekoek
met veel chocolade

I

, .. .
en een njsrtaartje.

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vr;ug ze lil uw bankagentschapin Leuven,
t leverlee of Kessel-l.o.

Vanaf nu ook lil llercur t~1Wilsel!.'.

een gewijzigde vorm weer boven water. Hel
ging 1000never een 'unïversnettsoord'. een
begrip dat In het OnderwijsdekTttt van
1991lngeschreven staal en waarvoor men
$ub5Jdles kan krijgen. De plannen voor de
aanleg van een Idnderkri~ daleren dus
van dal moment. Daarnaast voorzag men
op langere termijn het oprichten van een
nntal woningen voor personeel en van
toetevertngsbeddjven voor GUthulsbt:rg.

Protest

Nadat de SP de gemeenteraad op de'
hoogte had gebracht van deze nieuwe bouw-
plannen. ren er van verschillende kamen
sterk protest. Dit was aan de ene kiml
afkomstig van de buurtbewoners, verenigd
In het 'Buunkommltee Groen en Landelijk
Tl"rbank', Dil kom mi tee werd Opgericht met
de bedoeling de' open ruimte' van de gehele
groene Leuvense westrand te beschermen.
Protest was ook te horen van de unt van
de tommaIlge OW05itkpartijen In de gemeert-
teraad (Agalev, SP en VU). Ondermeer de
huidige schepen Juk arepoets (SP) spaarde
zijn kritiek niet. In een pamflet voor de
gemeenteraadsverkleztngen van 9 oktober
vong jaar liep hij nog de bevolking op om
hem een voorkeurstem te geven, als enige
mogelijk.hekl om de oprichting van een
unwersitenzone tegen te houden.

Op twee onderscheiden vlakken had
men mceue met het projekt. Ten eerste was
er de ligging van gebied Vogelzang. Volgens
hel gewestplan van 1977, Is dit gelegen in
een weonunbretétngsgebfed. Naar de toe-
lichtingen gevoegd biJ het gewestplan. kun-
nen zulke gebieden uitsluitend gebruikt
worden als de bevoegde overheid over de
ordening van het gebied heeft beslist.

Dat houdt In dit geval In dat er een
Buitengewoon Plan van Aanleg (BPA) zou
moeten opgesteld worden. Hierin wordt de
bodem~temming van een beperkt gebied
uit het gewestplan meer gedetailleerd uit-
gewerkt en juridisch vastgelegd. Om een
woonuhbretdtngsgebled aan te snijden
moet aangeroond kunoen worden dal er
een woonreken is. en moet steeds de voor-
keur gegeven worden aan de opvulling van
bestaande gebieden. Vulgens tegenstanders
was aan deze voorwaarde nler voldaan.

Ten tweede kwam er reaktie op de pro-
eedure die werd gevolgd om bouwvergun-
ningen te verkrijgen. In plaals van een BPA
op Ie stellen werd een zogenaamde struk-
tuurschets gemaakt. hoewel dat begrip niet

(/01{) Rob SUWm)

erkend wordt door de wet op ruimtelijke
ordening en stedenbouw en een BPA niet
kan vervangen. Ondanks een groot aantal
bezwaarschriften werd In oktober 199)
deze struktuurschets goedgekeurd door het
gemeentebestuur, Begin 1994 werd hC1.
projekt dan afgewezen door toenmalig
Vlaams minister van Ruimtelijke Orde
Kelchrermans (CVP). Bovendien werd de
gemeenteraadsbeslissing geschorst door de
vier-goeverneur van de provincie Br.abanl.
Projekt Vogelzang leek hiermee voorgoed
van de baan.

Aanvraag

Maar op 5 oktober van dl! ja.ar besune
hel college van burgemeester en schepenen
een aanvraag tot wijziging van het gewest-
plan in Ie dienen. Deze werd samen met
twee veranrwoordtngsnota's verzonden op
10 oktober. Er was een nota van de UZ
Leuven. waarin argumenten worden aan-
gehaald voor de oprichting van een kinder-
-kribbe in de onmiddellijke omgeving van

het Gasthulsbergziekenhuls. Hierin onder-
streepte men de behoefte aan de mogelijk-
heid lot kinderopvang die rekening houdt
met de werkuren van verpleegkundigen.
Nog volgem de nota zou een oplossing In
hel stadcentrum tijdverlies en vooral een
nodeloze toename van de verkeersdrukte
mei zich meebrengen.

Kans

De bouwaanvraag was voor de kinder-
kribbe. maar in de nota Stond ook een pa-
ragraaf over de mogelijkheid tot hel op-
richten van woongelegenheden en op ter-
mijn de uitbouw van tiekenhulsgebonden
spln-off-Inillillieven. De woningen zouden
beperkt worden 101een spedüeke vorm
van woongetegenhéld (50 à 75 studio's en
eppanementenj vc:.- onder andere onder-
zoekers uh binnen- en bullenland die voor
een korte tljd. va'i enkele maanden 101een
jaar. werkzaam ziln binnen de UZ Leuven.

De tweede verantwuordingsnota was
opgesteld door de dienst r~lfJl_Ielijke orde-
ning van de stad Leuven. Hierin stonden
een aantal argumenten op basis waarvan.
volgens her college van burgemeester en
schepenen. een gunstig advies voor afwij-
king van het gewestplan zou kunnen wor-
den gegeven. In de nota Is er sprake van de
oprichting van een kinderkribbe en van de
eventuele reahsaues van maximaal 75
woongelegenheden. De nota zegt dal over
hel al dan nier realiseren van z:lekenhuisge-
blinden sptn-off-Inhlaueven slechts een ult-
spraak zal worden gedaan op hel ogenblik
van een eventuele aanvraag.volgens scne-
pen Brepoels ts hel de mening van het
schepencollege dal eventuele spin-aft-be-
drijven eerder naar Termunckveld moeten
verwezen worden.

Bij de wijziging van het gewestplan In
1992 werd het Stiltuut van het gebied
Vogelzang niet herzien en volgens schepen
Brepoels Is de kans klein dat de huIdige
mlnlster BaldewiJns (SP) de aanvraag tol
gewestplanwijzIging gaal Inwilligen. Onder-
tussen kan arepeers. die oorspronkelijk ook
t~n het Termunckveldprojekt was, niet
meer rekenen op de steun van zijn Iraktie
en lijkl hij zijn verkiezingsbelofte I~moeten
Inslikken.

Agalev blijft zich nu nog als enige luk-
tie verzeilen tegen de projekten van de KU
Leuven. ZIj wijzen erop dat er andere mo-
gelijkheden ZIjn voor de bouw van een kln-
derkribbe Indien die er moet komen. Zo Is
er het terrein van Gasthuisberg zelf en de
Mgr. Van waeyenberghlaan: belden zijn im-
mers ingekleurd als gebieden van openbaar
nut. Michlel De Meyere van het 'Buurt-
kommnee Groen en landelijk Terbank' .zegl
In de zaak Vogelung voorlopig Ie zuilen af-
wachten.

Ann De Ron

IDIkelaEndeNumerus
Als u dadn dat vere dnddljx glnR ophouden met z:ljn aezug over numenu daU$US, dan
been u het sJad verkeerd. Elke weej; 15er wd km.and die ete sJugt zlchuJf met een of
andere verldarfng in bet rsecws te werken. DCR k«r ziJn het ... de studenten!

De Bdslscbe studeneen (Vluame nudt'nlC'oven:ni8inB en J'édfradon des Eludtants
FratK'Op)tonesl heboen vorig:e week beslist om op 22 november in Brussd (hopelijk 15er
dan geen IrelnStaklng) nosmaals Ie bel(":o ,*0 de dreigende nemerus daUSU$.Om die
dag vooral op emoestasre Leuvense deelcerners Ie kunnen rekeoen, o~nl~n Loko op
dinsdag 14 november om 17.00 u een opwarmbetogfng op het Ladeuzepleln.

Vorige: week maandag ZIjn coüa (federaill SP-minister V.aD volksgaondhdd) en Zijn
Vlaamse kollega Van den Bossche: (SP-minister van onderwijs) tot een akkoord gekomen.
Terwijl Van den Bossche zich verplicht om tegen één oktober 1996 een tngangspmef te:
organ\serm voor alle Vlaamse kilndida.t-geneeskun~ude:nICD. kan de federale minister
vanaf 2003 een kontingentering Invoeren, 1ndIt:n de S1lKk-ntenbe~rkinflell niet de beoog-
de: resultaten opleveren. üueraard Is het voor COU. bijzonder m.akkdiJk om te spreken
over kcmtegemerlngsvccrstellen In 200). Hijzelf zal dk: vcorsenee niet moeten ol'1lilnl-
seren. Die bedeokdijke eer zal te beun vallen aan zijn opvnlger.

Het vorige week gesleren akkoord tussen beide m.inlste:n ui In eik gevat vooral de
druk op de Waalse ~nschal\- die nog steeds gebnt is tegen elke vorm van studenten-
beperking, doen toenemen. TOl nog toe zijn tij niet tngegaan op de voontellen van CoJla.

De Vlaamse sodaJisleJ1 stelden uterdag dat In het kader van het ~.kzelr.e:rheidsde-
bat een sludentenheperking veramwcord is om de kwallteh van onze gezoodbdd'l.Org te
waarborgen. Maar een mgangsbeperklng mag volgens ben nlel de: enlge uiigmakende
oplos»og zijn VOMde problematiek.. Er moa Wttk gemukt worden van een omvallend
p.aklr..et maatregelen.

Pakket

(ad)
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Handboeken voor overleven in de eigen omgeving

Opgepastl Gevaar voor paranoiaI
O~thrvan ons huft wel eens

boek gekocht dat eksakt vertelt
hoe~ na un vliegtu;gcrQSh op

de Noordpool met ie blOk haradm een
iglo bouwt. Wanneer de avontuurlijke
bui overtrekt ,"uk je dat zulke sur-
v;valha"dboeken lijden onder één
serieuze manko: th kom dar je neer-
stort boven ArktÎlUl is bijzonthr klnn.
dat je op d4t momen' het b«k op zak
draagt is ronduit onwaarschijnlijk.
'Survival ..overteven in uw eigen om-
geving' s~e" zich. zoolt de titel aan-
gult. af in de "'jungle van de bewoon-
de wereld'". Men kan rich bij th uit-
gtver waarschijnlijk geen bete" re-
klamekampagne \I()Orstdlm dDn th
bomaanslagen VQn de laatste dagen
en jan". En als th braw burg" zich
nog maar half zo onveilig vodt als
altijd wordt beweerd, huft auteur
Joh" Wiseman hier een gat in th
markt ontdekt.

Oe gids stelt zichzelf voor als -anes wal u
nodig h~fIom te overleven: handige
wetenswaardlgheden, gert'edschappc."n,
purusgewljze aktielijsten bij kalamlteiten.
stmpele vechuecnntexen en uverlevlngsups
die u nut'it zelf had kunnen bedenken- en
het ot'tll dan ouk als een doe-het-zelfboek.
Stijl en vormgeving zijn nuchter en over-
lichtelijk. Je vindt hler geen mijmeringen
over socto-kuuurele aangelegenheden maar
logo'S met uitroeptekens en doodshoofden,
IiJstj~ met korte, konkrete bevelen. Wal
ook opvalt Is de lotale afwezigheid van
Ironie. Overleven is geen spel. hel is dode-
lijke ernst. De auteur. John wïseman. Is
geen socioloog of terapeut. maar een
beroepsotûder die jarenlang de Britse
Special Air Service heelt ge1T~ind en thuis
een heu'l<: 'oveTlevlngKhuol' hceh.

En de bewoonde werdd til volgens
hem vul gevaren. Hulzen nonen in, of
staan op vergiftigde grond. Ze schieten in
brand ol eksploderen voor u het weet.
Buiten liggen inbrekers op de loer en ver-
krachters. sptl(,krijders, geesteszleken. natu-
urrampen en milieuvervullers. Daarurn
moeren we allemaal stapsgewijs leren
omgaan mei uiteenlopende haarden van
gevaar als daar lijn: barbecues. alds-vlrus-
sen, chjuchllla's. Stress, lekke handen en.
last but not leest. gespreksrerapeuten , Wie
de inhoudsIaleI van dit boek hekijkt ziet dat
het in tenminste één opzicht geslaagd Is:

het Is echt anesomvauend.
Wat in eerste en teaure instantie de

afloop van een krtstssttuarle bepaalt Is de
betrokkene zelf. Is hij een -survtvor-z
volgens wlseman kenmerkt een overlever
zich door een akueve persoonlijkheid. Hij
anticipeert rtstko's en neemt verantwoorde-
lijkheid. Hij pUI uil zijn kennis en ervaring
en hel boek om risikovariebelen Ie komrot-
eren, maar ook zijn eigen lichaam (kondl-
ue. ademhaling, soeplesse) en zijn eigen
geest (stress, angst). Anderen helpt hij om-
dat hij zelf unk geholpen wil worden en
daarbij heeft hij altijd tijn overleVingspak.
ket bij de hand. Zo'n pakketje hc:staat uit:
een vergrootglas, pleisters, een nuit je, een
prnser. een pennenmes. een zaktamp. pot-
lood en papier, geld, een schaar en, jawel,
kondooms en maandverband.

De grootste sjarme van het boek Is

Red een leven!
Onderstaande praktische tips komen uit
hel hoofdstuk terronsme van het
hierboven besproken handboek. Ze zijn
liChtjes aangepast maar niet essenth ..e!
veranderd naar vorm ol inhoud. Ze
venellen u wat te doen in krtstssuuaues
die werden uitgelokt duur terrorisme.
Als u een verdacht pakje ziet, doe dan
het volgende:
- Raak hel niel aan. Beweging kan tot
ontsteking lelden.
• Roep niet: 'een bomt'. Dit kan gevaar-
IIjke paniek veroorzaken.
- Ga er bij uit de huurt en zeg tegen de
mensen dal te hetzelfde doen. Zeg het op
kalme toon.
• Ln een ondergrondse mag u de alarm-
knop niet indrukken tussen de stations.
De trein ui abrupt stoppen, wat het
pakje een grote schok kan geven.
- ln een trein mei deuren luikn de. riJtu-
tgen moet u de andere mensen zeggen
afstand te nemen en vervolgens de
kondukteur waarsenuwen.
· Als u ziet dat iemand een pIkje achter-
laat, roep heml haar dan. Als hijl zij zegt
dat hijl rij er niets mee te maken heeft nl
wegrent, moet u dit als verdacht
beschouwen.
- Onthoud hoe de persoon eruitziet. Uw
beschrijving kan van vitaal belang zijn.
• Als u een kamera bebi, neem dan een
Ioto.
- Informeer de politie.

tegelijk ook zijn grootste gebrek. De enteer
laat uiLSdlijnen dat we leven in een even-
tuurlijke wereld vol gevaren die wc, als we
maar slim en koel genoeg rijn, als een ech-
te held kunnen bedwingen. Daar hebben
we bovendien In veel gevallen niemands
hulp bij nodig. We redden het wel alleen.
wiseman laat een heleboel overleving-
strategieën dan ook onbesproken. Zo zal je
nooit een oproep horen tot kollektleve
sooo-kutrurele aktie: staken voor meer
veiligheid op het werk of een buurthuls
oprichten dat verveelde jongeren van de
straat houdt. daar houdt een survivor zich
niet mee bezig. Om het in preveruleiermen
te zeggen: de aktie is altijd individueel en
defensief.

Maar er is ook een meer diepgaande
kritiek mogelijk aan hel adres van dit soort
handboeken. Wie nagaat welk mens- en
maatschappijbeeld de auteur er t,p na
houdt, korm al vlug uu de kunstatering dal
overlevers bijzonder rationele en kunuole-
gerichl zijn. Ze leven in een maatschappij
waarin er geen diskussie is over de normen
en regels, waarin niemand onrechtmatig
onderdrukt wordt ot ondanks Zichzelf In
zware problemen raakt. Waarin (M,kgeen
kunst beslaat. 'Gevaarlijke mensen' ever-
trelkn regels uit winstbejag ui doodgewoon
omdat ze getikt zijn. Men moet van de
auteur kortorn weinig begrip verwachten
V{MlI"'tegenstrevers'. Een terrortst heelt niet
meer gevoelsleven dan zijn bom en "hoe

Bomauto
Wanneer u bang bent van een bomauto.
doe dan het volgende:
- Loop om de auto heen en Inspekteer
hem visueel. zonder hem aan Ie raken.
_ Ga na ol er zich ieu onder de auto
bevindt.
- Kijk of er erug leken van plakband,
spelden. draad of andere is.
- Kijk of er aanwijzingen Zijn dat iemand
In de auto geweest is. Zijn de zegels van
lakband op de deur, de koffer en de
motorkap nog intilkt?
. komroteer uf er vmgeratdrukken zicht-
baar zijn up uw koetswerk. Houd uw auto
altijd glanzend zodat dit zichtbaar is.
• Kijk achter bumpers. spollers en rond de
onderkant van het koetswerk, bommen
worden vaak in deze ruimtes verborgen.
- Inspekteer het interieur vuur u de deur
opent.

Vastgebonden
Wanneer u wordt vastgebonden of een
prop in de mond krijgt, doe dan het
volgende;
_ Ontspan u wanneer men u aan de stoel
vastbindt. Laat u onderuil zakken en
maak dat uw rug niet geheel legen de
stoel Is gedrukt. Wanneer u naderhand
meer rechtop gaat zfuen. Is er welllchr
voldoende speelrutmie om uzelf los te
maken voor een ontsnapping.
_ Zet uw bom vooruit en houd hem in
poslue. totdat men klaar is met u vast Ie
binden.
- Probeer knleên en enkels van elkaar Ie
houden.
• Houdt uw handen enigzins van elkaar
- niet te-veel - zodat u net genoeg
speelrulnn,.e hebt om ze lus te kunnen
werken.
- Als u or de grond ligl en uw handen
ziJn up 'uw rug gebonden probeer ze dan
onder uw-achterste door Ie werken. Als u
uw handen VtM'"u kun I krijgen kunt u
uw tanden gebr5i~n.
- Als men een prop in uw mond stttkl.
probeer hem dan mei uw tanden vast te
houden, z:cldal hij niet verder in uw keel
kan.
- Wrijf een blinddoek legen uw schouder
umh(l('K- omlaag is niet goed omdat uw
neus in de wel! zit.
- Als u ergens samen met andere mensen
en vastgebonden, kan samenwerking veel
bereiken. Probeer de knopen van
medegevangenen met uw tartden uf
vingers Ins te peureren.

onschuldiger hel slachtoffer, hoe beter voor
de terronsr'. Aldus wrseman.

Wanneer de lezer wordt aangesproken
wil men ook wel eens vergeten dat er een
verschil kan ziJn tussen een gevoel van
onveiligheid en een reëel gevaar. in dat
opzicht spoon men ons aan alleen op on!'
eigen eerdeelte vertrouwen; "wees voor-
bereid. U bent wat u denkr Ie zijn. U zult
bereiken wat u denkt te bereiken, in ieder
geval is er maar weinig kans dal u iets
be.relkt als u niet geiooit dat u het kunt
bereiken. Andere mensen hebben onderling
verschillende meningen over u maar wat
werkelijk belangrijk Is, is wat u van uzelf
denkt." Wederom, weinig aandacht voor
empathie dus.

In het voorceel van het boek spreekt
dan weef zijn loch wel zeer grote informa-
tieve waarde. Wetenswaardigheden over de
meest uiteenlopende topics worden t,p een
zeer konkrete en praktische manier bij
elkaar gebracht. Het staat andenijds Ilok
vast dat we leven in tijdsgewricht waarin
slechts weinigen nog echt geloven dat de..
wereld zal veranderen in een idvlllsche
speeltuin voor mensen van goede wil. En
wie wi] er dan slachtoffer wnrden1

Maar leven Is meer dan enkel
overleven en de -overzlchtelljkheid kwa
opzet en indding- van hel boek kan men
best niet prujekteren op de ons omringende
wereld: die blijft komplex. Konsumeren
met mate dus.

Alexander Wlt"pas

Bombrieven
Wanneer u bang bent van bombrieven,
doe dan hel volgende:
- Pas op voor alle onverwachte post.
vooral als er geen afzender op staal. Als
het niet aan u is geadresseerd, vraag dan
aan de geadresseerde ol hljl zij het
verwacht. Bel de afzender en ga na uf hij
het pakje werkelfjk heeft verzonden.
- Pas op voor gewatteerde enveloppen of
pakjes die verdacht zwaar zijn.
- Pas op VIKlr pakjes met vet- of
vochtplekken, kan veroorzaakt worden
dom oude of Instabiele eksplosleven.
- Pas up v(lor unstekende
aluminiumdraad u{ -rone.
- Pas up V(Klr spunsachtige pakjes.
- Pas or>voor overmatig gebruik van
plakband, misschien om een veer inge-
drukt te houden.
- Pas up voor veel te hoge frankering.
- Pas up vuur pakjt."SIn pakjes.
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Manifestatie voor vluchtelingenrechten

Krislalnachl herdacht
OP ®ntkrdJJg 9 november orga-

niseert de aktiegroep 'Recht ~
Vluchten' un fakkeltocht ornkr

het moNo 'Vluchten is een mensen-
rechtr. Aansluitmd vindt er een
be"efietko~t1 en fuif plaats in Mala
lbrtJhim (Tint). Met deze manifes1a-
ties wil de onafhankelijkL aktiegrCJq1
reagerm tegen de aanpak van het
IIluchtdingenllraagstuk door th rege-
n·ng. Door hu" repressief beleid 'o'en
de bevcMgdepolitid uitschijnen dat
'Jet probleem bij th vluchtdingen ligt.
'Recht op vluchten' wijst ik scheve
noord-zuidverhouding en de interna-
tionale konkurrentie-oorlog aan als
Jam van hd probleem. IH uuvmse
Overkoepdende Kri"gorganisatie (lA-
kol omUNleunt het initiatief.

Op9 november wurdt dl' lugubere zeven-
envijltigslc verjaardag van de KrIslainacht
herdacht. Die novembernacht In 191!
kwam de vervolgjng en vcmktiging van
mlnderheldsgroepen in het nunse NaZi-rijk
op gang. Ook België kende wen een kor-
daal ullwljzingsbdt'id ten aanzien van
mensen die uschnen Ie crusnappen aan de
nazipollriek. Ht'1 Bt'lgië van de jaren negen-
tig vergelijken mei dal van de jaren dt"nig
is overdreven. maar aanknopingspunten
zijn er al!t"szins. Dat blijkt alleen al uh de
manier waarop men over dit dosstee
spreekt. ·Het salon Is vol", stelde Sp· voor-
zitter Tobback - toen nog minister van
Binnenlandse.' Zaken en dus bevoegd over
de materie - enkele Jaren geleden In Hu-
mo. In één beweging vergeleek hiJ de eko-
ncmlsche vjuchreltngen met meeuwen op
een stort- "omdat ze daar gemakkelijker
voedsel vinden dan wanneer zt' moeten

gaan vtssen in de zr:e .•

Diktatoriaal

Het blijft niet alleen bij woorden. zo
vreest het aktiekummltee. De 'plaag' wordt
kordaat aangepakt, zowel op Belgisch als op
Europees nivo. Het kommhee stelt dat be-
leid, waarin verschillende Vlaams-Blok-
standpunten uil het beruchte zo-ooruen-
programma worden overgenomen, aan de
kaak. In dal beleid wordt hel asielrecht
drastisch beperkt: de bewijslast wordt om-
gekeerd ten nadele van de vluchteling en de
verklaringen worden nagevlooid op even-
tude tegenstrijdigheden. Dat dil: tegen-
spraak wel eens het gevolg zou kunnen zijn
van misverstanden of domme venaenouren
- zoals bij de met uitwijzing bedreigde
Leuvense familie aetesnsoo het geval was
- wurdt niet in rekening genemen.

En de maarregelen gaan nog verder,
Het recht up arbeid voor esreuoekers wordt
afgeschaft. Er woroen 'gesloten opvangcen-
tra' opgericht waar de vluchtelingen ln alle
serenrtetr. maar vooral In totale ateonde-
ring. kunnen wachten up hun uitwijzing.
Hun behandeling is nagenoeg jdenûek aan
dit' van krtmlnelen. Hun enige misdrijf beo
staat er nochtans In urn weg te vluchten
van een dlktatorlaal regime. van een leven
in armoede door uitbuiting of van de
hongersnood.

Absurd

Wie het vluchtelingenprobleem funda-
menteel wil aanpakken kan dan ook niet
voorbij aan de wanverhouding tussen het
rijke Noorden en het minderbedeelde Zul-
den van dl! aardbol. Een eerlijkere noord-
zuidverhouding is dan ook het dieper lig.

Body Count is in dtllwuu (fotD Pttff DJumdt)

VEEAKKE
SPECIAAL VOOR U

Op vertoon van uw studentenkaart
Spaghettisaus 199 fr/kilo

+ een pak biologische spaghetti gratis
Verse Natuursoep 49 frlliter

Alles zonder hormonen, antibiotica of onnodige additieven
Gecontroleerd door de vzw Plattelandsontwikkeling

Zwarte Zustersstraat 14 Leuven, tr (016)/20.62.38
de ingang van het

Nieuwe wenen bedreigen asielzoekers
Nust de menffestade op 9 november Is ter ook nog een protestbijeenkomst gepland aan
hel Klein Kasteeltje ie Brus:!iC1op zondag J 2 november, Die niltlonaJe aktie is gericht te.
sen de recente voerontwerpen van -vludltellngenwelten', die de wet van 1980 over asiel-
recht dreigen te verseherpen met een aantal repressïeve meacegejen.

Het meest verregaande plan is dat van minister van 8innenlaJl(i$(" Zaken Vande La-
nette (SP). Daarin wordt de mogeHJkbdd geoppttd om de termljn van opslultlng van Uk-
galt' vrt'emdelin~ tt: verlengen met telkens twee maanden, zonder limid. op bet aantal
verlengingen, De vreemde redenering hierachter luldt dat lIIegalen, zonder ulttldu op
vrIjlatins. sneller genetgd tullen zîjn mee te werken met de overheid. TOl nu 1{X" kunnen
vreemdeltngen zooder vergunnlng ten bcogsre twee- maanden vastgehouden woreen In
gesloten centra.

ëen andere maatregel viseen buitenlandse stedemen. 10t dusver worden vreemde
studenten aan de deur gezet aan het eind van hun studtes of wanneer ze hun studies
verlengen op een manier,dJe niet In verboudlng naat lot hun studleresuhaten . .Ais bet
voorontwerp wet WOrdl. zal men studenten kunnen uitwijzen die oiet kunnen bewijzen
over voldoende middelen Ie beschikken, of wanneer Dj ol een verwante: een beroep
wlllen doen op het OCMW.

Over dat OCMW gaal het in een ander wetsvooronrwerp van voormalig minister van
MaatSChappelijke Imegrade Jacques Samkln (PS), De huldigt' OCMW'Wel voorziet dar
lUegaJen geen recht meer hebben op mUI$Chappdljkt' SIt'lmverlenlng. zodra Zij een defin-
itief bevel 8ekr~n hebben om bet land Ie verlaren. Santkin wil een bevel in eerste aan,
leg - en dus voor er v~ aangetekend kan worden _ reeds als 'dt:flDitid' bt-schouwen.
&vendit".n wordt de gelegenheid gesdtapt"n om illegalen onder te b~n~n in regionale
omhaalcentra. De betrokkenen kunnen dan uitsluitend dur nog teredil voor bijstand en
worden zo feiteHjk bullen de :wImenJeving gdtdd_

genoe streven van het aktiekornmltee. In
de roenemende internationalisering van de
wereldhandel en bijhorende konkurrenne-
oorlog bllJkt de Derde wereld hel pleit 11;:

verftezen. Landen zijn verplicht om de sod-
alt' rechten zo laag mogelljk re houden om
een goede konkurrenueposnte u- behou-
den. westerse muhlnationals. steeds op
wt'k naar de laagst mugdijkt' produktiekos-
ten, zijn gebaat bij de Instandhouding van
Deens-toestanden in de Derde Wereld.

vele zuiderse landen hebben een eko-
nomle dit' noodgedwongen ekspongericht
is. Door dt' massale uitvoer krijgt'n ze de
broodnodige westerse devteaen in handen
om hun schutden aan het westen te kun-
nen afbel~t'n. Deze schulden zijn meestal
gemaakt dom plasrseltjke potcruaren firn
hun weinlg doordachte grooischallge pro-
jekten te ünanoeren. Hiertn worden 1.1:: ge-
steund door perfide westerse Investeerders
die de machthebbers zo aan zich bInden.
Op die manier blijft het oude koloniale
stelsel In ere. Door de gestegen tmernauo-
nale interestvoeten is terugbetaling haast
onmogelijk geworden. Elementaire sociale
voorzieningen zoals onëerwijs. gezondheid-
zorg of voedselvoorziening. worden afge-
bouwd om de schulden af te kunnen tos-
sen. Bovendien blijven de prijzen dit' het
Westen betaalt voor die zuiderse grondstof-
fen.erg laag.

Zo ontstaan snuaues die absurd maar
waar zijn. TIjdens de hongersnood voerde
EtiopiÎ! volop vlees uit. In Zuid-Amerika
werken endervoede landarbeiders tegen
een hongerloontje op de scjaplamages van
grootgrondbezitters. Die soja wordt later
verwerkt als voeder voor het westers vee.

Kinderen
Het kommttee 'Recht op vluchten' is

dan nok de mening toegedaan dal men de
oplossing van het vluchteUngen'lraagstuk
moer zoeken bij hel rechttrekken van deze
scheve verhoudingen. neze beletdsoptte op
langere termijn mag echter geen alibi zijn

om naar
ropa niet tip te vangen. Het openen van de
grenzen - en ~1 uiteraard op Europees nl-
vu - Is hiervoor t;uxxtz.akdijk.

De Leuvense.' srudentenorgarusatte U....
ku besllsre up een extra ""vergildering van 50-
ciale Raad om de platformtekst te onder-
schrijvt'n en mee Ie mobiliseren voor het
initiatid. Aan dit' beslissing ging wel een
diepgaandt' diskussie vooraf. Vt"rschilJende
kringen vonden dat zulke Înitiatieven te po-
litlt'k gekleurd rijn en weinig met 'oemokra-
tisering van het onderwijs' te maken hebben.

Hienegen werd geargumenteerd dal als
luk" ervoor klt"Sl urn aktie te voeren tegen
elkt' vorm van studemenbeperking, dit (")(lk
Impllceen dal ht'! recht van nuderen van
studenten zonder papleren verdedigd moer
worden, Men kan zich afvragen in hoever
hel recht op underwijs van k.indt'rt'n van
ouders zonder papieren of van alleenstaan-
de kinderen zonder verblijfsvergunning
vandaag niet onmogelijk gemaakt wordt.

Meer algemeen gesteld moet het voor
een studemenbeweglng tnch ook mogelijk
zIJn zich te engageren in kwesties die de
universiteit en haar beleid overstijgen. De
suksesr1jke anuraosusche betogingen van
enkele jaren geleden, die gedragen werden
door een breed studentenplatform, zijn
daar de mooiste illustratie van, Lckc roept
de studenten dan ook op om op donderdag
9 november om 19.00 u naar het Larleuze-
plein Ie komen en zich te scharen echter de
platfonntekst, waarin een opening van de
grenzen en een versoepeling van de asiel-
wetgeving worden gevraagd.

steven scbcoeens
.Bart J;e(:khoul

'VlIlChltn is tm mtnsmrtt:hl', fallilUJdrI wor
vtrSMptlinS vluchttfinsmbtltid op dondtrdtl!J 9
1101'tmbtr.Stlmmkomslop htl Ladtuztpltin cm
/9.00 u. Etn info-avond owr 'Vluchulinpn il1
!k1!Jii, lom tI1 nu (jtlrm '30 tri '90)' !JatIl äcor
op 8 nol'tmbtr in Vil/tl Obscura (V1t1min!Jtn-
Slrtltll 116) om ZO.JO u mtl !Jtlstsprtk.trr G~orsi
Vtrbt«k (hiSloricus KU L~u\'tI1) en Rurh SlIxkx
(juristt).
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Gekraakt!

Kursus kraken tweede kan
Je mOf:t echt 8«D Jurist :djn om Ie begin-
nen un een baabvontuur. dmlf hrt:
strr-ktwe) tot unbevdIog voontf eee blik
Ie werpto op bet krakem>~um.. Velo
deed dal voor jou. maar WIJstaan uituurd
niet horK voor susses (c:n we zijn ook niet
v~rantwoorddijk voor de gevolgen).
Eent enkele juridische bnisbesrippnl.
opdat je je met zou vergalopperen. Het in
gcbrujk nemen door daklozen van I~-
swnde woningen. kantoren en andere
panden zonder hiervoor de toestemming te
vragen un de betrekken elgenau. neerut
men ·laaken". 'Een letgstaand gtbouw Is
een bebouwd onroerend goed dal eigen-
oom Is van één of IJ'lC'eJ' pril/ll.1e eigt.'oaan
en dat sedert zes meenden nïet gebruikl
wordt noch werkelijk bestemd Is voor een
aktiviteit van welke aard dan ook. Een
huls gebrulk1 al$ldp~nhok of opslagpLuts
kan je dus niet baken.

Het kraken van een pand is In IkIgH!
niet strafbaar, Toch moeren linken reke-
nlng houden md een ;laolal wenen dit
~l op hen van torp.usUlg kunnen zijn.
zoals voor iedereen wel duU:lC'liJk z.a.1zijn.
kan men kraken nooit beschuldl&en van
'didsUiI van een onroerend goed'.

EVI."nmlo leao ram, ah kr.akl:t Van een
kqsUlaode won1na. ... nJ'ddu8d worden
voor huiwredebrruk Indien !MD zkb
tonder 8f'wdd lOeJI.R8 ffi"SCtyf\ lot hél
pand. Een klac.:htt~ huis~debrruk
dknl lnlmets ~ Ie worden door de
beweners van het pand. en aanaencn een
kIukpmd onbewoond is ...

Taktiek

Dit betekent echter niet dJl Je eomaer
carte blanche hebl als nieuwe bewoner.
Alle schade die Je be-rokkent aan bet ge-
kraakte pend (foneren van storen. bescha-
digen ViW deuren. aftappen van ekktrlci-
telt, vernielen van vensters) kunnen voor
de eigenaar aanleiding :tijn voor hel indie-
nen van een kJacht bij de wetsdlenaers.
Word Je op heterdaad betrapt biJ het
kraken van een leegstl.lnde woning. ol
mem de politie dat het slot geforseerd Is,
dan kan dat geïnterpreteerd woreen als
tribraak en ben je dus strafbaar. De
eigen aa r kan een dwangsom
(bal:'ttin~rgumiDgl en een schedever-
goeding eisen. Voor dat laatste dient hij
voor de rechter wel aan \1:: IOnen dat hlj

werkelijk schade geleden heeft..
In België Is hel ecmer nlcl IllOgrUjk

om anonieme personen te dagvaarden.
Voor de ogenaar komt het er dus op aan
de namen en de woonplaatsen van de
krakers re weten te komen. Een moeilijke

IdUl wannett de k.rakm Xkh verstoppen
-=blei' mutsen en Sjaa,k en allerlei bezoek-
ers de deur van bet p.lnd plat topen,
Anorumllrit bUjIa dus MI; bdm&djks1e
juridbcbe ....apen VUl kntkcn:. EaI aockre
taklldc Is ebi de kraken: elkaar V()QI1-

durend alwis$dm. rodat de elsenaar niel
M:-Ct wie Ie dagvaarden,

Ma&r ~s kraker heb ~ volgt'os dt-
rcdnspraak ook recht op priv.Jcy en 00'
schcndba.JJ'heid van de WQning, Hel Bel-
gische recht beschermt dus (ft bewoner
van CCD huis. Het is aan ee politie bijvoor-
beetd Dlet toeSela~n het buis binnen te
dringen zonder toelaIlng VUlde bewoners
of zonder huluoeklngsbevcl. wd moet
duidelijk blijken d.J1 er gewoond wordt
bijvoorbeeld door slaapzakken, een gasstd.
of proviand.

Tot slot e~ met onbelangrijk om
weten: word jo-gedagva.Jrd. cl.. n kost Je dat
per persoon een hoop geld. De brld van de
gerechtsdeujwaarder kost 3.600 frank.
Voor de ger«4tsplt:gingsvergocding beLu.1
Je 5,400 fr.ank·en kldien je het pand, bij
veroordeling. niet vdjwtllig verlaat. wacht
Je een boete van 10.óoÖ frank. ~dicn
bn~, Indien je bUjk geeft van weerspan-
nigheld. een korrektionde verootckling
oplopen, Of hoe je als dakloze van de
regen In de drop komt..

(ad)

11.11.11 speelt het politiek

Gelijke kansen voor hel Zuidèn
eolg~nd weekend is het

11,1', t t-weekena. Geld·
inzamelingen. debatten. infor·

matte-avonden, overal zal 11.11.11
weer in het straatbeeld Ie zien zijn.
Maar toch onderscheidt 11,11,11 zich
van andere Derdewereldbe~gingen.
De organisatie springt altijd uit dL
band met haar ongezouten slogans.
11,11,11 legt sterk de nadruk op dL
wranlwoordeJijkhei4 VIII" de politici
en neemt daarbij !leen bliuJ voor de
mond.

TWee weken geleden werd overal de
kampagne Vierkant voor A1rikit opgestert.
11.11.11, Oxl.am Wereldwinkels, vredes-
eilanden. Brcederiljk Delen, Wereldsnlida-
riteit en Coopibu zullen een hall jaar lang
semenwerken en verschillende aspekten
van Alrika In dl:' kijker zeilen. Met haar
jaarlijkse novemberkampagne bijt 11.11.11
alvast de spits al.

Dl' basisstelling van I I. J 1.1 I is dat
heel wal oorzaken van de problemen In
Afrika hun uUl'SlHnng vinden In hel belefd
van onze westerse regeringen. naarmee
gaat I 1.1 1.11 bewust in tegen het "antl-
nermondtsme', l'en trend die de laatste
jaren opgedoken Is in de Derdewereldbewe-
ging en die dl' schuld vom dl' honger en
burgeroorlogen eerder bij de A1rikanen zelf
legt.

Wal burgeroorlogen berreh, Is men In
de publieke opinie immers makkelijk ge-
neigd om plots oplaaiende onderlinge stam-
mentwisten of racisme als hoofdoorzaken te
noemen. Maar 11.1 1.1 j zegt dat konfllkten
nooit zomaar uit de lucht komen vallen.
Heel wat grenzen in Alrik. werden bij de
dekolonisering volledig willekeurig ge-
trokken. Verwante bevolkingsgroepen
werden tegen elkaar opgezet door de
verdeel-en-heers-taktiek van de destijds
bezeuenoe westerse mosrodhedcn.
Presldernen als Moboetoe werden aan de
rnaent geholpen en beschermd door het
Westen. Veel landen verkeerden in een
roesrand van totale chaos toen ze hun
onafhankelijkheid verwierven. Er was een
gebrek aan goc!d uitgebouwde srrukturen
en opgeleide verantwoordelijken.

TWintig
In het ~gin van de jaren '70 volgde

dan een periode waarin de eerste moderne
oruwlkkelingsemenwerklng op gang kwam.
Een aantal landen kregen beu-re grondstol-
fenprijzen en beloües voor ekoncmtsche
hulpprogramma's. Maar terzclfdenijd
werden ook buitenlandse leningen alge-
sloten en 'witte olifanten' opgelet. 'Witte
ouramen' is de spotnaam voor gnMlIschalige
projekten waar Westerse endememers
önnöernlljke bedragen mee verdiend
hebben, terwijl het uiteindelijk nut voor

het betrokken land uiteinddijk maar
twijfetachng bleek.

De krisis die uil brak in het begin van
de jaren '80 temperde het aanvankelijke
entoesiasme. Strukturele aanpassingspro-
gramma's van het IMF [jruemaucnaal
Monetair Fonds) en ingrijpende bezuinigin-
gen volgden. Maar daarbovenop kwam nog
de intussen opgestapelde schuldenlast. Eind
'9) bedroeg die voor de landen ten zuiden
van de Sah a ra ruim 200 miljard dollar. Zo'n
so tot 70 procent van de eksponinkomslen
van die landen gaat reehutreeks naar de
afbelaling van die schulden,

Volgens I J.J 1.11 staal die schulden-
berg de kansen van Afrika in de weg om op
eigen krachren te bouwen aan een nieuwe
roekomst. DI:' eerste c:is van I 1.1 I. I I is dan
(M,k de kwijtschelding van die schulden, in
de vorm van een versterking van het
schuldverllcbttngsakkuord voor de lage
tnkcmeostanden. DI:' huidige schuldver-
lichljn~ is meestel slechts een doekje voor
het bloeden en kom! bovendren ook te laat.

Samen mei een kwijl~çhelding van de
schuldenlast vraagt 11.11.11 (Mik recht-
vaardiger handelsverhoudingen lussen hel
Noorden en hel Zuiden. In 1992 was het
aandeel van zwan-atrtka in de wereld-
uitvoer I % en in de wereldfnvoer 1.1 %.
Dit is zeus nog een achteruitgang ten
opzichte van twintig jaar geleden, Toen
bedroeg deze verhouding nog respektleve-
Ujk 2,4 en 2, I %. Slechts 10 % van de
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unvoer wordr ingenomen door afgewerkte
prodokren. Alrika drijft dan nog grolen-
deels handel met het Noorden en bijna niet
met andere delen van de Derde wereld.

Deze handelsbetrekkingen worden in
stand gehouden door de Gatt-akkoorden ..
Een van de verwechre gevolgen van hel.
nieuwe Gatt-akkoord is dat de wereld-
marktprijs voor voedtngsprodukten zal stij-
gen. 11.11.11 stelt daarom dat het akkoord
aangepast moet worden om negatieve
clfekten voor Afrika te vermijden. De
verliezen die de lage Inkomenslanden tref- ..
fen d~r het Galt-akkoord zouden volgens \,
11.11.11 moeten gekompenseerd worden
door ell:tra Iinanciêle middelen ter
beschikking 11:stellen.

LAnd
De eerste vereiste om dergelijke eisen

kracht Ie kunnen bijzetten. is echter de
publieke opinie op de hoogte te houden
van de wantoestanden in Afrika en de
verantwoordelijkheid van het Noorden
daarin. Dat is ook de reden waarom
11.11.1 J veel belang hecht aan de benchr-
gevlng over Afrika in onze pers. DI:' ergani-
saüe sidl dal de media alte vaak t"Cnz.ijdlg
zijn. Oorlog en hongersnoden kernen om
de haverklap aan bod. maar zouden een
scheefgetrokken beeld geven, zolang dl: link
niet gell'gd ~(lrdt met de schuldenlast uf de
lage grondsrottenprtjzen.

Er is echter ook een ander beeld van
Alrika, Het kontinent heelt heel wal
mogelijkheden. Een voorbeeld is hoe
Zimbabwe jarenlang zijn graanproduktie
heelt kunnen verhogen. Het land heeh zelfs
voorraden aangelegd waannee het de buur-
landen Ie hulp kon springen. Op die manier
heeft Zimbabwe vervolgens de gezondheid-
zorg kunnen uitbeuwen en heelt hel een
onderwijsprogramma opgezet voor de hete
bevolking. Ook in Tanzania is een systeem
uitgewerkt waarmee de gezóndhddzorg het
land bereikt tot in de versie uithoeken.

Dat Afrika moet een kans krijgen, en
daar wil 1J.I J.I J precies de aandacht op
vestigen. [I. [ J .11 wil die kansen boven-
dlen vellig stellen door er politieke eisen
aan 11:'koppelen. Door de buttenlandse
schuldenlast heen Zimbabwe zijn graan-
voorraden Immers moeren vcrkopen en Is
het nu nkl meer tn staat om de gezond-
heidzorg en hel onderwiJs voor de bevel-
klng nog langer te verzekeren, •

Scr'Jc Franchoo
//.//./ 1 or9al1i~~rr haar d~bal CW'r beeidvor-
mil19 tl1 dt rol van dt mtd;a op dOl1dtrda!l 9
l1,""mbv om 21.00 11 in htI Mon'o- Thvtsia-
tol/egt. laaI 00.74. SpTtkrrs lijl1 MOI1vander-
Oltynt (Ot Stol1daard). Mohammtd Halum {ex-
diplomaat Etiopii). Di Rot[$ (Vrtdnn'land~n) en
Gtorgn Kamanayo (Vid~a<Cm).
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'Out of Africa': lezingencyclus van Kulturele Studies

Hoe mooi is zwart?

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN

einds enkelejarm organ~er1
Ik aanvullende opleiding
Kulturele Studies een dis-

kussie/orum over eh ingewikkLUh
problemDt;ek van identiteit in een
multikulturele samenleving. Vorig
jaar besteedth men onder tmtkn
aantUJcht aan het werk van kultuur-
filosoof Wa/ter Benjamin. Nu is
geopkud voor een kritische en inter-
dissiplinaire lez;ngenreeks over de
'beeldvorming rond Afrika in het
Europese discours'. Belangrijker dan
de geleerde titel is eduer de vaststel-
ling dat er ook werblijk enkele inte-
ressante lez;,tgt'n gepland staan, die
openstaan voor een breed publiek.

uitgangspunt bij de lezlngenreeks is de
filosofische grondstelling dal nrers Is wal
hCI lijkt, Er Is namdijk een essenueel ver-
schil tussen de werkelljkheid en de VOOfgC-
stelde werkelijkheid. lussen wal zich voor
doer en hoe daarover g~praat wordt. Dat Is
algemeen gesteld het probleem van de
beeldvorming. Beeldvorming Is dan weer
een krudaal punt in de manier waarop mrt
identiteit - nog zo'n sleutelbegrip uit de
hedendaagse wijsbegeerte - wordt omg~'
gaan. Simpel gezegd is wal wij denken over
anderen en hoe wij ons Inbeelden dat die
andere erun zlet, in de eerste plaats van
belang voor het opbouwen van onze eigen
identiteit. De manier waarop wij over
anderen spreken en denken verraadt dus
vooral tets over onszelf,

Een voorbeeld bij uitstek van het
onderscheid lussen beeldvorming en wer-
kelijkheid is de wijze waarop In het westen
sinds het begin van het kolonialisme
gedacht wordt over het Afrikaanse komt-
nern. Ook al is die denkwijze inmiddels fel
veranderd, toch Is rij nog geen di rekte
Wtt1"5~gcting van wal 'Afrika' In de rea-I iift'ft1s, Eens IC meer jj het Afrika dat wij
ons voor de geest halen een kcnsrrukue
van een Ingebedde werkelijkheid. Zij toont
immers in eerste instantie hoe westerlingen
omspringen mei begrippen als beschaving,
natuur, vooruitgang of ras. In het spreken
over Afrika loont de westerling In de aller-
eerste plaats zichzelf en de manier waarop
hij zich zijn eigen identiteit voorstelt.

De lezlngenreeks 'Out of Afrlca' wordt
geopend door prul. Jan Blommaen (UIA),
doctor in de Afrikaanse Geschiedenis en
Filol(Jgie. Die naam doel wellicht een
belletje rinkelen wannee~hij genoemd
wordr In knmbinatie die van ziJn kollega Jef
verschueren. Samen bezorgden Blommaen
& verscheeren - oneermeer met hun
ophefmakende studies over 'Hel Belgische
M1granlendebat' (1992) en 'Antlradsme'
(1994) - de enunosuscne beweging In dit
land de nodige wetenschappeljjke achter-
grond. Momenteel houdt Blommaen zich

bezig jnet taalkundig onderzoek rond aller-
lei vormen van koloniaal discours. Zijn
lezing zal ook vooral In die sodoUngulstis-
ene richting gaan.

Leidraad doorheen de lezingen Is de
vaststelling dal In hel denken over Afrika
eendïmenstonalnen nog altijd troef is,
ondanks de politieke en historische korrek-
ties in dat discours. Een korre rondgang op
de, overigens uitstekende, tentoonstelling
'Verborgen schallen uit het museum van
Tervuren' (nog te bezichtigen in Tervuren
tot 14 januari) maakt dat duideliJk. De
eksposltle biedt een mooi ovemctn van
Afrikaanse kunst van de afgelopen eeuw.
Deze kunst, die haaks staal op de westerse
estetiek, wordt echter nagenoeg uitsluitend
benaderd van uil antropologische hoek. en
slechts hoogst uitzonderlijk umwlllë van
haar artistieke verdiensten gewaardeerd.

Dergelijke kunst wordt dan al gauw
(onbewust) denigrerend afgedaan als 'prl-
mitief', zoals trouwens ook over laat-
middeleeuwse westerse kunst gesproken
wordt met termen als 'Vlaamse Primitie-
ven'. De Tanzaniaanse kunstenares en
essayiste Everlyn Nlccdemus zal haar lezing
(Il december] aan dat terne wijden. Daar-
bij ui zij een scherpe analyse maken van
de vooroordelen en uitsluhlngsmecha-
nismen van de westerse kunstmarkt, die
sfecms één asJ'lt'kl van de moderne Afrl·
kaanse kunst In haar galerijen roelaat.

Dat Is nog maar één aanduiding van de
eenzijdigheid van het westerse denken over
Afrika. Belangrijk in deze matene is de rol
van de media, die letterlijk aan beeldver-
ming doen. Het imago dat zij van Afrika
verspreiden is er een van hongersnood en
burgeroorlog. van uitbuiting en verwoestij-
ning. Dat Is ook het beeld dat wij willen
zjcn. omdat het onze ergen 'beschaving' of
kultuur In een moeter daglicht steil. De
ergenwaarde van de Afrikaanse kultuur-
utungen. bijvoorbeeld op architekturaal en
urbanistisch gebied - wal in de k'ling van
de Algerijn Hassma (6 december) aan bod
komt -Is daarbij nauwelijks van tel.

Moboetoe
Ook het feit dat wat hier onder bescha-

ving verstaan wordt, niet noodzakelijk een
positieve Invloed gehad heelt op de Afri-
kaanse samenleving wordt meestal verge-
len. Zo h~~h het WCSleTSckultuurimperia-
lisme geleid tot een akkulturatieproces.
waarbij de oorspronkelijke verschillen gere-
duceerd werden 101 een kulturele een-
heldsworst met sterke blanke Invloed.
Daaruit spreekt een manifest gebrek aan
respekt voor de Afrikaanse eigenheld en
gelijkwaardlWleid.

Meer algemeen blijkt nochtans dal er
ook np hel zwarte kontinent altijd een
eigen beschaving heeft bestaan, mei eigen......

Theater

Dinsdag 14november 20.()()u. stadsschouwburg HET ZUIDELIJK TONEEL

Dinsdag21 november 20.()()u. stadsschouwburg NOORD NEDERLANDS TONEEL

Woensdag22november 20.00u. stadsschouwburg COMPAGNIE DE KOE

Dinsdag 5 december 20.()()u. stadsschouwburg TONEELGROEP CEREMONIA

Wereldmuziek

Zondag 19november 11.00u. Romaanse Poon La vcix du Liban
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hoogtepunten en waarin tipisch westen
geachte begrippen als demokratie en
mensenrechten ronder moeite kunnen
worden teruggevonden. Dat is altans de
stelling van GodffC'd Donkor, een sinds
1982 In België verblijvende uanese filosoof.
dle op 22 november een I~zlng houdt over
'Mensenrechten in Afrika'. Volgens Donkor
Is die bcschavingsvonn nel volledig ver-
nietigd In de koloniale tijd. Dat tijdperk
heeh aanleiding gegeven tot het ontstaan
van de 'colon!al made chic!' dle z.ijn gezag
alleen kon ontlenen aan het feil dal hij op
goede voet stond met de blanke overheer-
scr. Het Is deze scheve situatie die de
huidige wantoestanden in veel Afrikaanse
regimes In de hand heeh gewerkt. We
hebben met andere woorden de Moboetoes
van deze wereld zelf geschapen.

Meteen wordt quiddijk dat de organi·
saroren van de lezingenrcl:'ks ervoor geko-
zen hebben om niel alleen gastsprekers uit
eigen land aan het woord U! laten. Er wordt
ruim aandacht beft.et'd aan de visie van de
Afrikanen zelf over ~et beeld dat in Europa
over hun werelddeel wmd!. opgehangen.
Hel Is de bedoeling dat 5pr~k(!n uil Europa
en uit Afrika samen underttggende beteke-
nissen van het gangbare denken opsporen.
Zo moet men tOl een meer evenwichtige en
respektvolle dialoog komen tussen de visies
in Noord en Zuid op elkaar. En dus op
zichzelf.

-

Bart E«khout
Ot Jrzingmrttks 'Oulof Afn'CQ'over ~tldvor·
ming rend Afrika in Europa ~gint op 8 ncwm·
bn mtl tm lrong van prof Jan BJommatn.
Daarna is tr ..wktllj'ks ern frong op lAIfNn:oda!J
tot 20 dtcmlbtT. AIJt lrongm gaan dDor in MSI
02.28, om /7.00 u.Dt lfJt!Jangis srati:o.

•
•
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't Stuc vertoont werk van Egoyan

Werkeliik beeld of ver-
beelde werkelijkheid?
Oef Killpstuk-dansfestival is nog

maar nQu~lijks verteerd of
een glMdnl"euw Stueprogram-

"'11 wordt ons alwur voorgeschoteld.
NIJIlSt'ellle~rk van Victoria. lh
Roo-vers Ol Slan lig' de nadruk deze
maand voornamelijk op de film. Een
vlln de negen filnu die aan bod zullen
komen ts 'Speaking Parts' van Alom
Egoyan. Na hef suksesvan zijn re-
antsle film 'Exotica' klinkt de naam
van deze Canadese filmrt!gisseur u
tWllicht "iel vreemd meer j" de oren.
'Speaking Parts' daarentegen werd in
ons land nooit (officieel) uitgebracht.

Andere Sinema. "Je bevlndt je in een situ-
atie waarin je voertdureed Je eigen Identi-
teit moet verdedigen. Wal moeilijk is. Is dal
die volkerenmoord een moeilijk Ie bewijzc:n
historisch leit is. Er bestaat geen lorogra-
fisch bewijsmateriaal. Vandaar dal we ons
steeds erg bewust zijn geweest van de
kracht van beelden," De invloed van hel
beeld op het individu, en omgekeerd de
manipulatie van het beeld door het Indivi-
du, Is predes een kerntema van Egnyan's
films,

Een ander opvallend gegeven is de
afwezjghejd.van de centrale figuur, Vaak
behoort deze bij aanvang reeds In! hel ver-
leden, 'Nul ol Kin', 'Family Viewlng' en
'Spcaklng Pans' vormen elk een variatie up
beide tema's en kunnen in die optiek als
een trilogie beschouwd worden, Respektie-
velijk worden we in deze films gekonlron-
reerd met een alwezige zoon, een afwezige
moeder, en een arwezige broer, Met behulp
van het beeld van een ander Individu
wordt bovendien getracht die afwezigheid

Alom Egoyan werd In Egypte geboren uit
Armeense ouders en emigreerde op jonge
leeftijd naar Canada, Zijn leven als Arme-
nier in Canada blijkt voor zijn werk niet
zonder belang, -rn Canada erkent de rege-
ring crnoeeï de Armeease genocide niet.",
zo stelde hij eerder in een interview met

r
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(fo~ Fr<lnk Vlaent)

te kompenseren. De ander neemt dus op
een of andere manier vaak de rul van de
verlorene over. Dal kan doordat deze zich
eenvoudig voor de verlorene uitgeeft (zoals
in 'Next cl Kin'). Het is echter ook mogelijk
dat de ander gebruik! wordt als een soort
van scherm waarop men de gevoelens voor
de afwezige gaal projekteren zoals In
'Speaklng Parts',

Tenslotte speeh ook de video in elk van
de lilms een kruciale rol. In 'N~I of Kin'
weerspiegel! hij de wereld van de droom, In
'Famlly Viewing' wijn hij op verval en de- ~
generatie (het kontrast lussen hel onver-
anderlijke videobeeld en de vergankelijk-
heid van dargene wal afgebeeld wordt] en
in 'Speaking rans' fungeert video als
vervangmiddel voor de afwezige broer.

Substituut

In "Speaklng rans' worden drie perse-
nages bij elkaar gebracht. Ze verhouden
zich elk op een verschillende manier 101 hel
beeld. Usa bevindt zich het laagst op de
ladder van de beeldindustrie- zij konsu-
meert videobeelden. Omdat Lance haar
lidde onbeantwoord laaI.. bekijkt ze immers
onophoudelijk al de - overigens bedenke-
lijke - films waarin hij figureen, Lance
lijkt dus een Stap verder Ie staan, Als figu-
rant parnopeen hij immers In het Illmpro-
ces, En loch Inkameert hij de sChijndimen-
ste van het filmmedium in reue nog mar:
hlJ speelt immers eender welke rol en laai
zich blindelings sturen door de bevelen van
d~giS5Cur. Clara ten slotte lijkt zowel Usa
als teoce nog een stap voor. Zij wil het
verlies van haar gestorven broer cïerence
kompenseren door een film over hem te
maken. tence moet daarin de hoofdrol
spelen, daar hij volgens Clara zo op haar
broer gelijkt (de samensmelting van Clara
en rance In de naam clarence kan dan ook
geen toeval zijn). Clara staat dus op een
nog hoger nrvo in het Illmproces: als regis-
seur bepaalt ze immers hoe beeld en akteur
eruit zullen zien.

En toch, ook Clara moet buigen voor
de bevelen van hogerhand. Haar producent
hechl duidelijk meer belang aan de smaak
van het publiek en haar Ideeën worden
blJgC'volgSil5i:1el aari de kani geschoven.
Hel videobeeld dus als substituut voor een
onbeantwoorde liefde bij Usa, en als subsn-
tuut voor een verloren broer bij Clara.
Lancé is in beide gevallen de sleutelfiguur,
hel objekt van hel beeld. En meer nog,
tance tuegeen in wezen zelf als een leeg
scherm. waarop ieder naar believen zijn
eigen gevoelens projekteert. Bovendien
blijkt het beeld re prevaleren op de werke-
lijkheid. Hel beeld van de persoon wordt
belangrijker dan de persoon zelf, het beeld
van een ervaring wordt belangrijker dan de
ervaring in de werkelijkheld.

Hel beeld van rance gaat dus ht'1

bestaan van andere figuren vervangen.
Daarmee belkhaamt taoce de macht van
het beeld over het individu. Via nem drukt
Egoyan uit dat video de werkelijkheid lik-
uonenseen: dat het beeld de werkelijkheid
kan manipuleren, ten goede ën ten kwade.
De Canadese regisseur heeft hel hier niet
zozeer over het bestaan van de video, maar
des Ie meer over het gebruik ervan. -video
suggereert in mijn films het kontakt met
een andere wereld en heeft het potentieel
om onze ervaringen te trivialiseren of te
verheffen". zo luidt het overtuigd. Het komt
er op aan de waarheid te tonen in plaats
van de Ulusie en de leugen. Dil wordt
ondermeer gerealiseerd door de opvallend
talrijke vervreemdingseffekten (afstandelij-
ke mise-en-scène, a-psychologisch akteren,
Iilm-in-de-fllmtema} die elk Inlevingsver-
mogen regenwerken.

Daardaast Is hel uperend hoe Egoyan
een akllev~ inbreng van de kijker vcroen.
Verschillende verhaallijnen lopen immers
voondUl;end door elkaar, slechts narden
rnrcrmaue-worden overgebracht. Hel Is dan
aan de kijker ;'1"\) de puzzelstukken in el,
kaar Ie doen paskf!:" De afSUIndelijke, bijna
uppervlakklge sfeer die door die vervreem-
ding en de bruuske afwisseling van verhaal-
lijnen ontstaat, zou wel eens kunnen lelden
ror een verkeerde interpretatie van Ego-
yan's boodschap. Want het flirten met de
dingen die worden verafschuwd is ook
tlperend voor deze sineast. Egoyan klaagr
een kille, oppervlakkige maatschappij aan
door middel van een kille, op het eerste
gezicht weinig diepgaande film. Wie er
echter in slaagt doorheen die ogenschijn-
lijke oppervlakkigheid te k:ljken. .ziet de
breekbaarheid en de gevoeligheid waarvan
de llIm is vervuld.

Naar het einde toe loopt het tempo
steeds hoger op, Ruimte en tijd worden
opgeheven, droom- en videobeelden wisse-
len elkaar steeds sneller af en de verhaal-
lijnen versmelten. En dan vinden Lancè en
Lisa elkaar. De helse beeldenstroom worpl
plots stopgezet om plaats te maken voor,
een lange plansekwenue. Deze laatste op-
name staal in schril kontrast met de rest
van de film, Een voorzjchuge omhelzing
loont ons voor het eerst een echte aartra-
klng tussen mensen, kwetsbaar, delikaat,
broos. Daarmee komt Egoyan tOl de kern
van zijn zaak. Zoals ook zijn besluit in
genoemd interview overigens illustreert:
·Wat ik In mijn films probeer na te gaan, Is
her inherente mysterie van iedere ontmoet-
ing lussen mensen".

Gil Renders

Egoy<ln 's 'S~aking Paru : wordl ,~rtoond op
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Cyberpunktoneel in het Stuc

Kreëer eens uw eigen subkulluur
Cl) et woord ';"krnet~huft opdehedentûuJg~ koopkrachtige

hetul/ik effdt.t als het bl«d
van Lind4 Evonsdista op een gefrus-
frtertk mug. Na dL A.lma en Ik Cam-
puskrant stort ook Ik teat~nld
zich op de nieuwe media, want het
gezelschap viaoria knürr het eersk
cybtrpunksluk in onze ko"'men:
'2012 [now i om nat;onwitk/'. Maar
of dar stuk de nerds van achkr hun
computu weg en naar de pluchen
zetels van het Stuc ZIlt krijgen, is nog
maar de "raag. De kritische meningen
zijn al1esz;m wrtheld.

Een tuneelstuk over Inll~rnt'I? -ëen soap-
upera over de nieuwe medta. - zegt regis-
seur en schrijvt'f Frank Theys in een Inter-
view mC:1de centernar. ·NiC:lllver Internet
alleen - dat :wu alleen maar IC technisch
klinken _ maar over de cvberkulruur
waarvan internel deel uhmaakr. Ik haalde
bijvuurbeeld heel wal matertaal uit de wge-
naarnde 'cyberpunkromilns', een nieuwe
vorm van science Hetjon die gebaseerd Is up
de- jongste wetenschappelijk-technulugische-
ontwikkelingen. -

Over de nieuwe kultuur dus die cm-
staat rond de zich razendsnel verspreidende
hype rond het nel. Michel aauwens. ex-
hoofdredakteur van het cybenijdschrih
wave en lid van het cybergenootschap 'rhe
Founh Wav(', heeft een begeleidend essay
geschreven biJ '2012',waarln hij een eigen
kijk geeft op het sociale verschijnsel cyber-
kultuur, en waarvan Frank Theys vindt dat
het de Ideale Inleiding vcrrrn tOl zijn stuk.

Dat gaat dan bijvoorbeeld over het feit
dal het medium internet aan kleine anar-
chtsusche groeperingen zowel als aan grote
bedrijven de kans geert om hun meningen
goedkoop en op grote schul Ie verspreiden.
"Op het nel heeft de New York TImes niet
meer 'uitzendkracht' dan een klein anar-
chistisch kollektlef van Bachten de Kupe ol
een blJUlnder gemotiveerd individu, voor
zover deze de mogelijkheden op een inu::I1I-
genie wijze gebruiken." En dat gebeurt ook
daadwerkelijk. iets wat aanleiding geelt lot
hel verdwijnen van de homogene massa,
kultuur - televisie rtcht zjch bljvonrbeeld
op de groorste gemene deler van het kijk-
ende volkje - en het ontstaan van een
oneindig aantal subkuhuren en tegenkultu-
ren, die gespectaljseerde Informatie willen.
Daardoor vindt er volgens Bauwens heden
ten dage een kulturele renaissance plilats
op hel net.

Cyberspace

Tegelijk legt Bauwens een link met het
ideilal dat religieuze beschavingen ..I dul-
zenden jaren willen bereiken. Cybersj'hJCl.' is
een ruimie zonder Iysleke grenzen. en sh.·h
de mens nu in staat om het eigen lichaam,
de eigen relativiteit te ontstijgen. -cyber-
space is een uitlaatklep voor het technolo-
gisch utopisme, de voornaamste okkulte
drijfveer van de westerse beschaving. en
voor de apokalyptlsche energie van het
einde van dit millennium. Cyberspace heeft
dus ook een fundamenteel spirituele
betekenis .•

Hetjaal1al2012 waarnaar In de titel
van het stuk wordt verwezen, Is ook zo'n

De anarchistische beweging in België

Hel zwarte neefje van de
sociaaldemokralie
Oen Moulart, doctor in de G~·

schj~thnis aan d~ KU Leuven,
viste een vergden stuk uit de

historie van de socialistische belWging
in Be/gii op en schreef er een erg rijk
en jntrigerend werk over. Dit werd
'Rood en zworr', met als ondertitel 'De
anarchistische belWging in Belgii
1880·1914'. Het b«k verscheen on·
langs bij het Davidsfonds en werd
reeds bekroond met de Camill~ Huys-
mans-prijs.

Moulal1 baseerde zich voor zijn werk
tip pottrleverslegen, dossiers van de
slaatsveIligheid en gerechtelijke bronnen -
de -repressre' van hogerhand viel in die
dagen niet te onderschauen - en voor ..l op
de toenmallge anarchistische propaganda-
bladen en -btaadjes. Die droegen 101de ver-
beelding sprekende namen als 'Lr Drapeau
Nolr', 'Ni Dleu Ni MilÎlre' en 'De Galelboet' .

De negentiende eeuw was, en laten we
nu even de neiging bedwingen om naar de
film 'Deens' te verwijzen, een tijd van in-
dustrialisering en soct .. le ellende. De krIste-
lIJkt' liefdadigheid en de liberale aansporin-
gen om te sparen brachten weinig soelaas
voor het uitgebuite proletariaat. Het verrei
kwam echter geStaag op gang. Rond de
jaren 1840 waren verschillende denkers lOt
hel socialisme gekomen: een droom van
een gelijke samenleving. waarin staat en
eigendllm afgeschaft zouden worden. Hoe
dit moest verwezenlijkt worden, bleek ech-
ter een groot twlslpufll binnen de socialis-
tische familie. Onder leiding van een poli-
tieke panij, zetden de marxisten. Duur een
spontane volksopstand, beweerden de anu-
entsten.

We schrijven 18 maan 1886. Die
donderdagavond versamen zich een be-

Inging op de P1aa- sarm-Lamben In luik.
Enkele duizenden arbeiders en werklozen
zijn afgezaki uit de grauwe jndustrtebek-
kens rond luik en Verviers. Ze volgen de
oproep van de Gmupe Anarchisle de Uège
om met een manifestatie de vijhlendc- ver-
jaardag van de in bloed gesmoorde Parijse
Commune le herdenken. De ..narchist
Edouard wagener, een rebelse kaleenaas uit
Hersrel. ItKIJ'ltup kop van de stoet. Na een
tijdje blijft een deel van de betogfng
haperen in dl: rtjke wijken van Luik.
Wagener neemt het woord. Wijzend op de
wejgevulde etalages van de winkelstraten
wendt hij z.ich lOt de menigte: -wïe heeft al
deze spullen gemaakt?' -WIJ, de erbeîders",
Is het antwoord. 'En juUie vrouwen en kln-
deren sterven intussen van de honger?·
-rat Jal- -gh bren vous êtes rous des Jäches.
vïve I'anarchlel"

Onlusten

winkeirunen gaan aan dl~len en er
wordt een hele nacht geplunderd en ver-
nield. De onlusten verspreiden zich over
het sterk geïndustrialiseerde wauontê. De
grote anarchlsrlsche revolutie in België lijkt
aangebroken.

Die revolutie kwam er natuurlijk niet.
De kleine groepjes anarchlsten waren bij-
lange niet in Slaat de leiding van de volks-
beweging op zich Ie nemen. Ze wilden dat
ook helemaal niet. Hel werkvolk moest en
zou spontaan de oude wereldorde omver-
werpen en zelf een nieuwe samenleving
opbouwen. Het Waalse oproer bleel echter
steken in stuurloze rellen en bloedde zeer
snel dood. De grnte volksmenner wegener
was trouwens de avond van de betoging In
Luik alom uen uur braafJes naar huls
teruggekeerd en daar de volgende morgen
door de politie van zijn bed gelicht.

tipisch cyberpunkbegrip. Als je de geschie-
denis bekijkt. zie je dat de kennis ekspo-
nenneel toeneemt, dat ze om de zoveel jaar
verdubbelt. Als je nu de lijn doortrekt, dan
zou in 2012 de kennis elke sekonde ver-
dubbelen. Er zou dan elke sekonde een
'Newtonlaense revolutie' plaatsvinden.

Hel Is In die periode dat het stuk zich
afspeelt. Een rnaneger looit een prijs uit
voor het beste rekonversiepröjektvöorstel
voor zijn bedrijf. De aantrekkelijke 'cvber-
nautc' Sarah komt met een Interessant
voorste! op de proppen: ze cnderzoekr de
mugelljkheden van het 'uploaden' van
mensen, ten gebeuren waarbij hun brein
rechtstreeks wordt aangesloten OJ'leen
computer. Iets wat vuur de ingeplugde
mens voor ongebreidelde mogelijkheden
kan zorgen. Wanneer de bediende Peter
dickticf upgeload wordt, loopt - u raadt
het al - alles fout.

-Htl boetende aan die cyberkultuur-
en in hel bijzonder aan dil: Iamasjeên uit
de cyberpunkrumans - is dat zij toelaat
urn een nieuw mensbeeld te voerspellen.
om opnjeuw een perspektief in Ie vlieren.

Het verloop van de 'Waalse brand' van
1886 sterkte de pas opgerichte Belgische
Werkliedellpanij (BWP), de voorloper van
de huidige socialistische partijen, in haar
sociaaldemokrarische ovenuiging. Ht:1 alge-
meen,.zij het enkel mannelijk, Slemrecht
zou de werkman de macht in handen
spelen. en nlet een gewelddadige revolutie.
De boodschap van de BWP sloeg aan zlJdat
meer en meer arbeiders zich tot de soctans-
uscne pani] wendden. Het anarchisme
belandde in de prullenmand van de ge-
schtedents.

Mechelen

Nochtans bied er tot de Ecrue Wereld-
oorlog in België een vrij sterke anarchistis-
che beweging bestaan die de grote, gema-
tigde sodaususene broer bestreed waar ze
man kon. Ons land zou in het begin van
dat' eeuw enkele honderden munamen en
enkele duizenden overtuigde sympathlsan-
ten geleld hebben. Brussel. Lulk, Charleroi
en vereters waren de belangrijkste anu-
chistische knooppunten in wallontê, In
viaanderen was dat verrassend genoeg
Mechelen.

Maar keren we terug naar de anarcms-
ten van weleer. Zij raakten, naarmate de
tijd vorderde en de revolutie uitbleef, meer
en meer ontgoocheld in 'de domme massa'.
Met individuele, zeg maar terroristische,
akties trachten ze het volk dan maar wak-
ker Ie schudden. Zo werd In 1894 de Fran-
se president eernor vermoord en enkele
jaren later schoot een ltallaanse anarchist
de Spaanse premier neer. Het bleek een
kataSlrufale zet.

Een aantal kunstenaars en nuenekru-
den van het fin de stècle werden weliswaar
unKetrukken door de romantiek v..n de
anarchistische aanslagen. -ou'tmpone
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Een perspektief dat het hedendaagse, post-
moderne nihilisme niet meer kan bleden",
aldus Frank Theys.

Een nieuw mensbeeld, nieuwe kuhu-
ren. voerwaar een Interessant uilgangspunt
om uit te bouwen 101 een geslaagde voor-
stelling. Maar de kritische reeknes tone-n
zich minder blij met wat Victoria er van
gebakken heeft. De cemenear sewaagt van
-een saai feest in de cyberwereld". Men
apprecieert er wet het gestoei mei de vele
apparatuur die het gezelschap op loernee
meesleun. maar beklaagt het leit dat Theys
da ar maar weinig pakkende beelden mee in
mekaar kan boksen. En oeverloze monolo-
gen worden slechts hier en daar opgeûeurd
door een sprankelende vondst. De Morgen
tocmzlch opmerkelijk milder, en val de
tekonkomingen van het stuk eerder op als
schoonheidsfoutjes van een leuk uitgewerkt
Idee. ~.

De Interneurueresse van Victoria reikt
trouwens verder dan dit alles. Het gezel-
schap heelt nu~k een ei!!en site op het
wereldwijde web.'wilfruJ'l je de première
inlegraai kon votgen.

:-Joris Jenssens
'1011/nuw i "'"nillionwidrf' l'11nviaone
spull zich af in '1StIlCop ...wnsdaj 8 m
dondtrdag 9 nOITm,," viln dir jil"r, om 10. JO lol.

Jr kiln Silan lajkm \ll)()r 100 of 100 frank. Ik
_bsitt van Viacria ISIr vindm op
hllp://wwWrtftrma.btMaoriil.
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I-ace. JXIUrvU que te geste soit beau- riepen
ze: verrukt uil. Jules Moineau, een ex.mur-
tair die In 1892 tot vijfentwintig jaar
dwangarbeid veroordeeld werd voor een
aantal bomaanstagen in Luik. werd zelfs de
mandaar van het Belgische anarchisme. De
hevige repressie van de overheid en de ne-
gatleve reaktie van de pers en het g,ewtlne
volk zorgden er echter voor dat de anar-
chtsttsche beweging een gevoelige klap
kreeg.

Na de terroristische "kinderziekte" van
het anarchisme, zoals Muulart hel noemt,
was de liJd aangebroken om zich upnleuw
naar de arbeiden te wenden. De anarchis-
ten probeerden dan een soort van anarchis-
tische vakbeweging op te richten, maar in
tegenstelling lot bijvoorbeeld Frankrijk en
Spanje, raakte die in Belgjê nooit van de
grond. De invloed van de gematigde BWP
bleek ook hier te groot. Wat ook mee-
speelde was dal een deel van de anarchis-
len bleef steken in een koppig individualis-
me, dat leidde 101 een vaak belachelijk
aandoende afkeer van organisatie.

De Eerste wereldoorlog, die in ) 9 ) 4
uitbrak. betekende hel einde van hel anar-
chisme als populaire beweging in België.
Een oorlog tussen verschillende landen,
waarbij de ene arbeider de andere alslacht-
te, was teveel voor de internätionale prind-
pes van de a narehlsten. Na de ëerste
Wereldoorlog en de Russische Revolutie
zou de Kommunistische Partl] de plaats van
het anarchisme Innemen als radikale
uitdager van de sooaaldemokraren. Maar
dat is weer e-en heel ander verhaal.

PÎeter Rallon

'Rood ti, ZWQrt.Ik ilnilrchinischl ~.!Jin!l il'l
Ik/git 1880-/914' VIII'I Jill'IM,,,durt is
llil.!JfJtvn'I bij DIlvithfonthUil""'. tdl468
blatJv)'dm
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r Anders gaan dopen bij VTK

Leren konlaklleren
leggen
Oet is als een chronische, jaar-

lijks wurkermde riekte die de
91!middelde fakulteit owrvQll:

eerstekanners die naakt over straat
mMten lopen, in een vat md pestici-
den ondugedompdd worden, of sim-
pd~9de landingsplaats vormen van
rotte eieren en aanverwanten. Luc
Bossuyt, laatstejaars Burgerlijk Inge-
nieur. werd door ik studentenkring
van het YTK gt\lraogd om een aantal
itketjes voor de doop van dit jaar te
lnleun en uiteintklijk om de organi-
satie van de doop op zich te nnnen.
Hij wil het anders aanpallin.

Jt: hebt er dit jaar wdllcht al enketen
gezkn en geroken: guur lillende. met vuil
besmeurde schachten. nieuwelingen die op
die manter binnengeleid werden in ons
aller universiteit. Oe' vraag dringt zich een-
Ier op ol vern('(!ering wel de beste weg is
om dal laatste te bereiken. luc Bossuyt
moet dil zich nuk hebben afgevrugd. toen
hij VfK's doop, die op donderdag 9 novem-
ber plaauvindt. bedectu.

Levenswijsheid

Bossuyt, tot vor1g Jaar nog lid van het
presldlum van VI"K en naar eigen zeggen
één van de laatsten die nog op straat ge-
doopt Is Ier zou een verbod bestaan om
dopen nog op straat te doen), vindt dal de
schachten een aantal problemen hebben,
en die problemen zou hij graag opgelost

zien mei deze doop - voorwaar een
godsvruchtig voornemen. Zo is er, aldus
Bossuyt. het sociale probleem. namelijk.
het gegeven dat de nieuwe studenten In
Leuven (Ie) weinig mensen kennen. Dit
zou nog vergroot worden door hel kommu-
mkeueve probleem. dil wil zeggen dal het
voor de scbactnen moeilijk Is om mensen te
leren kennen. neze belde problemen. op
zich aJ een verbluffende Illustratie van alle
mogelijke vormen van menk'lijk leed.
worden bovendren nog versterkt door hel
gebrek aan levenswijsheid dil de eerstekan-
net kenmerkt.

Fantastisch

Daar de schachten zich hier zelf nllg
niet bewust van zijn, worden ze er bij VTK
in een of andere aula mee gekonfromeerd.
naast het traditionele welkemswoord. Dh
alIC'Szou een halfuunje in beslag nemen,
zodar <k (naar gossuyt's verwachting) 150
schachten tegen 12 uur hun eerste Jlrod
van de doop kunnen ondergaan: eten In de
A1ma. Weer een half uur later begint het
echte werk. De schachten zullen een aantal
kontakt-terapeutlsche aanvallen milden
doorstaan. gaande van letterlijk en Ilguur-
lijk de pap in de mond gelepeld kr1jgen -
bij elke ICJlCI een hocveelheid levenswijs-
heid - tot een suon blind date In Alma.
Telkens rekenen de organjsatoreo op de
goodwiU van de in A1ma erende student om
de vrx-schachten te helpen "in hel durven
leggen van komakren", en dn Jaaete zou In
de beginfaze de essenue moeten vormen

Elke woensdag kan je in Alrna I, Alma 2,
Alma 3 en Sedes een totaal nieuwe
vegetarische schotel proeven. Doen gewoon,
want je krijgt er een waardebon van 15,- BEF
bovenop. En bevalt deze nieuwe schotel je
echt niet, kom dan gewoon terug : we geven
je gratis een andere schotel.

preview tickets.
Doen dus! 0 'j

r-

10

o
.,f-o

van de doop.
Vanaf ongeveer twee uur zal er een

opsplitsing plaatsvinden onder de gedoop-
ten. Een groep zal, nog steeds in het kader
van hel gebrek aan levenswfjshejd, goede
raad krijgen van mensen die geslaagd Zijn
in het leven nadat ze de universiteit hebben
verlaten (voor wie er aan twijfelde, er be-
staan dus zulke mensen). Er zijn een zestig-
tal brieven verzonden naar roppers van de
kulturele, politieke, media en universitaire
wereld, en de hoop leeft (bij luc Bossuyt
allans) dat er loch ongeveer een zesde van
hen positief zal reageren.

Vlaming

Waarmee de andere groep te lijf zal
worden gegaan, moet een verrassing
blijven, daarom werd aan ons gevraagd om
hel stilzwijgen Ie bewaren. Het Is nlet de
becoeung om vero hicr opte hemelen.
maar. Luc BIISSUyt, kijk hoe fantastisch wij
ons aan onze afspraak houden.

Nadat ook deze strijd gestreden zal zijn,
en nadat Iedereen gedoopt is met de nodige
r1tuelen en hel nodige vocht, worden de
schachten voor de keuze gesteld: naar huis
gaan of verder meedoen lol het bittere
einde. Het begin van dil bittere einde is
gepland om 19.00 u en is bedoeld voor de
'echten'. Hel aloude konsept van een doop
komt hier dan loch boven. namelijk
tweedekenners die hun eksnemtsusche.
fascistische neigingen mogen botvieren op
hun opvolgers. Een tweetal uurtjes later zal
er als slot een kantus plaatsvinden. en Luc
Bossuyt zou Lee Bossuyt niet Zijn indien
deze kantus niet enigszins spedaal zou zijn.
De Hcwoonlijke zing- en zuipzwIjnerij krijgt
nu een tema, namelijk de politiek. Een
kanlus met een tema, een bijna even groot
unicum als een Vlaming die nog naar de
mis gaat. .!,

meemar Bosman:s

de gedroomde plaats voor de wandelaar
en de fletser Is, komen 5tecm meer
studenten mei de auto naar Leuven. Hel
Sic wilt de fiets weer aantrekkelijk maken
door te Ijveren voor meer en beten:
fletsinfrastruktuur en door het verhuren
van Hersen. Daarenboven wenst ze mee te
werken aan de fietsdiefstalprevenlie.

Een troonsafstand van koning auto
lijkt de enige oplossing voor de
toenemende rnes. czonkoncenrraues.
parkeerproblemen, weekendoogevaHt-n en
verkeersdoden. Toch treedt burgemeester
Tobhlck steeds repressiever up ten
upzjchte van de fietsers. aovendren is er
op een jaar tijd nog steeds nter veel veran-
derd aan het slrkulalieplan - best
vertaald als rond-rij-plan - dat lijdem de
verkiezlngsdebauen nocmans helllg
aangevallen werd dnnr Tobhldc De
mobütrensprcbtemen in de binnenstad,
vooral veroorzaakt door de 'aUlomnbiel',
zijn niet echt afgenomen. Ook blijft er een
danig tekort aan fletsstallingen. en dat
terwijl er weer plannen zijn om nieuwe
autoparkeerplaatsen te bouwen in hanje
Leuven.

Mllieuraad. een werkgroep van
Gencxgl (onafhankelijk groen jongeren-
netwerk), roept dan ook op om Ie
reageren tegen de dubbelzinnigheid van
Tobback's beleid. Gesteund door loko
vraagt ze de studenten om op 8 november
hun flets niet op het trottoir te zetten-
dat mag tenslotte niet van de
burgemeester - maar op een
autoparkeerplaats. Hopelijk mag dil een
duidelijk signaal zijn naar de
gezagsdragers.

(thl)

I:(tf~ 1cri.) :.i""r !
TIensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u,

SNEAK-SCHOTElS IN AlMA!

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
invuIJers van de mini-enquête verloten we
elke week 10 sneak-
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Zoals je vori~ "V.Y!~kreeäs kon ltZ~n
In YaD pakt Ik studentenmareton
dit jtuJr uit met ~m nieuwigheidj~.
Zij die het Wl1lLnkunnen dit jtuJr
voor het UTSI de 42 kitometer al [iet-
send afl~ggm. Om dit nieuwe initi-
ati~f Ikgdijk uit te werken kan
Sportraad op th m~thwtrking van
Velo - V~Jligm Ekologisch in
!Luwn Op Ik fiets - rekenen, Yelo
wilt op dLu manier de stuJent~n
sensibiliseren voor het
mobiljtLitsproblum.

Het Sic. het sensfbütsertngs- en
Informauecenuum van de vzw Velo, wil
or 8 november de student bewust maken
van de manier waarop hij zich vel"fllaaisi.
Er wordt een sensibifiseringsdag voor het
universitair verkeer georganiseerd.
Medoupt velooras. Want ondanks hel reit
dat Leuven door zijn kom pakte stadskern



& zeekenles
VGezodll: ëe kgrncbirischc cc~C' ~ring
van "Pak Ik Poen· mtt de gcbroedcn verrein.
Evmluccll~n betaling. Men wende Zich 101
postbus 41.3000 Leuven l.
V Kloppm graag.
.J Mark Peeters, je hebt gelijk: de maanlanding
Îs bedrog. Graag meuwe maan-dagavondwan-
deltngen.
.J Claudel Claudel Claudel
,J UefSIC Ban. lang uitslapen, pootjebaden aan
zee, een hapjC' eten (piua7) en een speekver-
haal \IOOr hel slapengaan; dal zijn mijn kern-
woorden voor Jouw 22stc verjaardag op zeven
november, Begin alvast IC' grtezelen, je
lulderklpkt'n.
.J woensdag 8 november om 18.15 1.1 Is cr een
gedachlenisvicrirl8 W)C)rde overleden SUlden-
ren In de Sim·Jan·dc-Dnpcrkcrk (GroOl
Begjjnhofl met een aanslutrende
broodm.ultijd. Orpnis.atic door de

Universitaire parod!k.
.J Iedereen vogel-vrij. Pino.

" Claude! Claudet Claudel
.J Alle peteltindjes van Uesbet. Hans. Gunter,
DJ'ks. Leen. Blnke en Tom m.a.w. '8 maal X'
venamelen woensdag urn 20.00 1.1 aan hel
Stuc.
" 2 trom I pany met o.a. Alghan Whigs, Big
Chicf. Cypress HilL Deus, Prong. ~aWft:d In
Rumba s- Co op 20 november,
'" Jan (Verbrugghe) voor vrijgeJlelde bij
Kringl'3adl Aktkkommilee Jan voor Krira.
Voor meer info: raadpleeg Sleven MenenJ.

'" X organiseert in de unn van hel Koninklijk
Palds anli-MP-1f1illiningen, zodat we ol' 15
november in Brussel de Militaire P...lilÎr
onschadelijk rnaken en onte eb voor
afsdlaffmg van dl: numerus dausus in de
Koninklijke: werensctwppen reauseren.
lnsdnijvingen 21.19.00.

Het "OI"08ne" copy-centel" van Leuven.
Gel"GCycloel"den 1OO"Y. chloorvrij paplel"

Thesissen - Cursussen - Foldel".
FOl"maat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen. Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewel"kt

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

zat. 10 u. tot 17 u.

I

Tlensestl"sat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

'" You must he a klony.
'" Wie vond op zondagavond 29 oktober
enltde kunussen en stripverha~ in r-en
kanonnen doos ter hoogte van de C&A in de
Bondgenotmlaan? Bdoning voor het rerugbe-
zorgen aan Nikolaas. Bondgmolenlaan 66.
Td. 22.86.08.
'" eermoes reëoe Histertafuif van CCl finan·
di'1c (blauwe) kater.
'" Te: koop: kaan voor Diamond ~ival
(SportpaleiS Antwerpen. 12 december) voor
~Icchu 1000 frank. Gcinlernsttrd? Benen
naar Karen: 20.01.10.
'" Claudel Claudel Claude!
" Op dinsdag 7 november organïseren Los
äuencs vzw en AKPino videovertoning van
"De helse: vlucht". hel pakkend re:laas van de
lotgevallen van TUrbc vludnelingm op weg
naar Zwitserland.
.J Karen van Gennania heeft gem naamboek-
elldheld meer nodig. Dank u. Karen.
..J Graag gedaan. Wendy.
..J Surfhead zoekl een drummer. liefst eemje
met Tq'O:titieruimte. Bel Frederik op 23.)5.04.
..J ArislUtdcs denkt: als niemand zou moeten
dléten. dan rou er geen honger zijn up de

JO MEUWISSEN

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal. {

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

zonder D.J.•

~ 016201.301

wereld.
..J Gennanil zoeltl permanenne voor

Gt:rmanUi .
.J X hr-eft. danbij de verkoop van drie over-
valwagcns en één walerkanon. een Irakees

anti·walerkanon gekocht. Premjêre op 15
november Ie Brussel.

'" You are: .. loony .
'" Arisloleks denkt: .. Is de lucht een k)eur
gehad had. dan ware:n "' \I0OI' dl: rest geen
kleuren nodig..
.J Claude van Hlslona httft meer
naambekendheid nodig.. cermcos,
.J En Oermanta heell al een pennanmlk en
wel een die pas geschilderd is. K.
.J Alles draail echter om Gunther. GermU05.
.J Sorry K. In die van ons zal je loch maar
(weer) een groentje oplopen. Wendy.
v GemlOos: ·Edw~, een u:'PJCSCS geeft niet
dezelfde kick als c:t'I'I preses."
..J 8runo jEUfl!i): -Eèn would be-preses heeft
nkt de:zdfde uj~trallng als r-en preses."
..J Wendy: -grcno. dal was grol. •
..J xoen Petten: -Gcrmania,
gronlheidswaanzin? Ja'--

'" Exe:unt.
.J Or wuen$dag 8 n<lve:mboer is er <.Tn AXPino-
maaltijd in de: Sedes und .. r '1 mono 'Ul<1CJ'

ve:r.;larldlg. cel een naz!'. TUSSen 18.00 u en
20.00 u. Aansluil .. nd i'l er «n inf().avond over
'Vluchtdingen in Bdgic: toen en nu'. Om
20.)0 u in Villa Obscura. 0rJGnisall .. Los
Buenos en AKPin(). Tncgang is gratis.
..J sreven Menens. ge zijt Mike vergeren staap-
wel Ie zeggen "p de Histt.riafuif. Hij was er
kal'nt van.
..J KhM.tl KlIM)tl KI"ml
..J HiSI.. ria biedt tldenruimte aan.>m te
repereren voor hel interfakultair songf e slÎval.
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MUIIDAG
20.00 u FIIA\ 'N<'1work' v"m de luneribanse

slncait Sydn"y Lum<'1. uil h<'1Lallg vc:rvlogtn
1976. met Nedc:rl .. od,., ~"nil"'S. in Stuc.
loq. 1001150. 011. SIUC.

20.00 u ALM 'NetWOfk' van SydlK'y LumC'1.
hekmMI uil 1976, in Stuc. Van EVCDstnal
2el 011. Stuc..

22.30 u ALM 'Network· van Am e riki.anse
sineast Sydn"y Lumc:t, d" .anno 1976. mc:t
Nederl.lndsc: ondc:nitds. in Stuc. weg.
100/150. or&. SIUC.

DINSDAG
20.00 u TEATER 'P'ulUl)' van T~.aL"rIvnrm ..

U,1I. Ec:n stuk OVCTVrutlw e n dj" I'r.J... n uver
mannen. In SI..d!iCh"uwbuf&, I'q.
4(01)501)0012001150. urg. XC Lc:uve n.

20.00 u KONSERT Pi..en,"" brrng. muli"k van
Runini, Hummd, O...niZl:ni en ander e
d ..kumpuserende kumpunislen. in K,pd
Rom,anse ....'on. uq. 400. erg. AlllTIIanK'
.... n.

20.00 II FILM 'A1s werke!ijkheidzin ton .... t mOe'1
m08"lijkhc:idzin "ok bntun', h<'1veelbespro-
k...n filmdebuut van Fr..nósk.a Lambrechrs,
~mukl in hel SlOf. In '1 Stuc. It>c:g.

100/150. "t'JI. SI...,.
20.JO u FILM Vidnwc:nofling v..n-ne helse

vluml·. hel JYkkCflde .dus van de
l{lIgrl/alkn van TUrkK vluchld.îngcn op weg

nur Zwitserland. In Los Buenos. h.rXst~1
14. weg. gfinis. org. Los ecenos i.un.
Akti<"&fO"P Rechl op Vluchlen en AK Pino.

22.)0 u FILM 'Ah wc:rkelijkheidzin bestaal lDOC'1

mogdijkheidzln ooit besuan·. het
Langv..rwKhl" filmdebuut Vin Fr.mci~k.a
Lilmbrr:chls. gemaakt in het Stuc. in Stuc. E.
V.n EVen)IIlI'1 2<1, lOeg. 100/150. org. SIUC.

WOENSDAG
I J.OO u KONSERT H<'1jonge: enK'mblr Oltillys

speeh Debtusy. Goc:th.i.ls ..n Rave:L in Huis
V<lOChitvre. Groot BeJlJnhof, tOCJ. gnlk.
or ... Uur kultuur.

15.00 u ALM Vidal\lenonlng v..n 'Oc helse
..tucht'. hC'1 .... na.rijpende rebots v..n Ik
kJlgc:v.. lkn van TUrkK vluchlC!ingcn (IJl wel
M.lr ZwilM'rtlnd. in Los Buenos. '.ubtni.t
14. 1t ...... II..Ik.IIfJ. Los Buc:nm I.).m.
AJniqnlt'fl RKhl op Vluchlen CfI AK Pin ...

19.00 u ALM 1hr ..n ..m ...·• in Michune. PS!.

Tinöcslraal, toq. 60. org. Sludiereis SocWe
Pc:dagogit'lt.

20.00 u FILM 'Ah werkdijkhcidzin KSWI! moet
nlógdijkhddzin ooit beswon', he:I ..nereerae
fllmdebuul V<lnfr.tndW Lilmbrechlfo.- - ".~ - '_' ..
gemaakt In hC'1 Stuc. in SIUC.E. V..n
Evemlr .... t 2d. toe ... 1001150. 0fJ.. SIU".

20.)0 u JN'FQ..AYOND 'Vluchtelingen in 8elglë".
uxn en nu (jMcn '10 en '90). mei kommen-
laar van Geurgl Vc:rbec<:1t. hiitOlirus KU
Leuven e:n RUlh Slocb:. jurb": VClM, in
Vilb Otll,cun. Vlaminsen~IUt 116. t'q.
Ir ..us, .~ las BUCflta km Akdc:grnep Rertn
op vluchlen en AI( Pino.

20.30 u TEATER 'Now i ..m naüonwid.-· door

Iut"r VICt"n ... d.il cyberpunkl"~I er vennumt
als ~"'I'"1ll"1<I: zie Oflk ..nikd 0l' JVgiflj 9, in
Vlamlnll"nstlllal !), IC"",. 200/JOO. tlfg. SIUC.

21.00 u FILM 'Forresl Gump·. in PsydlUluglsch
Insmuur. audtrortum Mlchol.l". Lt>C'g.60. ClI'K.
Studier ....~ ~"Jalc Pedagogiek.

22.30 u FILM 'A1s werkeHjkhridzin bc:nlal m.. el
mox elijkhddzin ook beseaan', he:I
onl/("praen ftlmddlUut v.n Franciru
Lilmbn'Cht'l. gem.aHt in he1 SIUC. in stee. E.
Van E~nSlr.lat 2d.toes. lIlO/ISO. 0'1. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Xamerork<"Sl 'u Squadr .. ·

brengt wc:rlt v.n Purcd!. Vaughan,Willi.lm~.
Boyce. Elgar en HoI~.In K~nual
Lemmensinitituul. Hercstr.Jat Sl. loc:g. 200.
0fJt. Kon5envere:niging LcmmemJn~ituut.

20.00 u FILM'AIl; wc:rit:eHjkhddJ:in bc:SlaaI moel
mogt'lijkhridtln ook besl&lln', h<'1gl'OOUe
filmdeOOUl Viln Franciska Lilmbrn:hr.s.
gQIUilkl in hC'1 Stu..-. in Stuc. E. V~n
EvCnitrUI 2d. IOCJ. 1001150. orx. SIUC.

20.30 u TEATER 'Now j am nationwid.-' door
Ih0:8l"r Viel..ria. wal' opc:r. vcrkkc:d lis
qbc:rpunktealer; zk ook anike:I pagina 9. In
Vlaming.-Ilsaraal 81. lUeg. 2001)00. "11. Stuc.

22.JO u FILM 'A1s w..rkclljkhddzJn KSL1I.I1moel
lJlOI ..lijkheidzin ook bestà'an·. het beloIngIijk·
st" filmdcbuut V.ilnFranciska LlmbrcchlS.
gc:nuakl in hc:t Stuc. in Stuc. E. V,n
EVC1lSlr.lll 2<l.loeg. 1001150. orx. SIUC.

VRIJDAG
20.00 u FILM'AIl; w ..rtdijkhc:llUin bnuat fTl<>C'1

mu,dijkhridzln (m bcstun·. h ..t ve:rNzcnlk
filmdebuul van Francisb LambrC'fhts.
gcmukl in hn StuC_ in Stuc. E. Van
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EvnlStrUI 2<l.loeg. lOOIlSO. org. SIUC.
U.JO u FILM 'Ah werit:c1ijkheidzln besuoat moet

mogelijkheidzin ook best .... n'. hel nu lIUOf

bn juUt 1~1<k filmdcbtlul van Fralxhk.a

Llmbrechrs. ." ........kt in hC'1 Slue. in SIUC.E.. - ~.... ,.,
V,n Evc:nstl<lat 2d.loc:g. 100/150,01"1. SIOC.

ZONDAG
15.00 u TEATER 'In de P'ut' door kUIL Inlmils.

Pee is ongelukkig en zil op de bod.-m v..n de
put. D,nkzij Ba'l. de hond, k"rm hij e r weer
bovc:nt>f'. in Auditorium Min_p"oR. weg.
150/200. org. KC Leuven.

22,00 u UTERAlRE·SORRY-AVOND Een
sf'tlken wurd·""rf'>fTTIa,lCc: v.n dicht .. r-

,
pc:rfoITlK'T·naehlbrakcr·Codaltauwe:r·komm.ao·
neuk..,. en podiumbccsl Didi de: Paris met
oud "n nieuw werk; onder aoden
fr.Jgmc:nu·nvoorleting uit lijn ni..uWSle boo:k
·V<lYl"ur'. bijjlCSl8..n door een mystery dj. in
Dancing RumN & CO. tocs. 100. <'>rg. Rumb.l
• W.

•

MAANDAG
20.00 u FILM -sre .. ldng Pans' van erom

Eguy<ln. Canad.il. 1988. in SIUC. E. v~n
Evc:nitni.1 2el !(Iq. 100/150. nrg. SIUC.

22.10 U FILM 'Speaking 'am' van Atnm
Egcoyan. Cinad.i. 1988. in SIUC, E. V..n
Ev"nsaril8t 2d. Ifq. 100/150. urg. Stuc.

_111001
.. 061 J 1 urn 20.00 u: Inlwllcltanlus. in
Waaibcrg.

Eklllomilla
.. 07/11 om 20.00 u: Polirldt: ~1. In aula
POS.

HISIOrta
.. 06111 om HUlO u: KIÎ~ring.

Kilecllelilla
.. 07/11 Groou opsevaae show voor tWtt'lk
ka.n. in MIe. .. 09/1 f om IJ.OO u: Werk'grocp
VonninS'Aktic, in Kl) IGatecbnîka.

Kilo
.. 06111 om 20.00 u: Pn-sidiumvcg.adtrlnt. In
" MdersstRat S.

Kura
.. 03/1 1 om 18.00 u: Lrling Didier Wijoant$
(J.lta·re«n5('uc van onalhanlc:dijlc dagblad De
MoJllCll). me'! aaruJuÎlcnd luiste~1e van
jazz..-scktûe, In MSI91.10. loeg. 100.

Me!llcl
.. 06111 om 12.00 u: SchrijfaCtk voor
AmllOty lnt.enutIoD.ilL in Alm.lo Gasthutsbrrg..

NfI(

.. 0611 1 om 18.00 u: VèrsadttlD! Aids·w.;ck.
In ZaD02." 06/11 om 19.00 u: ScttrijfakiJe
voor A.m.nt-uy lnt~rnallonal. in DO<~ Bar ...
06111 om 21.00 u: xamos fWff6c (ioc. in
MuZa DCX'5 Bar ... 06/11 om 21.00 u: fuU
voer eerste ken. In ~mbaja." 09/1J om
20.00 u: Blind date en Hal~·nîght. in
Ooc's Bar.

.. 09/1 1 om 21.00 u; f"tbaral/(JOd.In vzw
Plulo, Bodtbvtdcl$lraat 1, tóCg. gr.aIÎS.

Pedagogie

PsyCllolOlle
.. 06/ J 1 SIUI 'Zet 'm op Psy' ·aktie naar
aanlddin8 v<UtaJwcu een hatw t'èUW
psychuloglsdloC kring ... 06111 om 22.00 u:
KrIng lapl, 10 Sbrink..· 07111 om 19.00 IJ:

Td(dlOlmlll/(tIld met 'Tht' Uon Klng' en"11w:
ArblOcats'. In Psychologisch (ru;;lituut. audilO--
r1um Micholle:." 09111 om 18.30 u: Mini·
kringvC'rgadcrlng. in 'I KrirtslolwaL •
Romanla
.. 071 J 1 om 21.00 u: Kanws. in Patapod.
.. 09/11 om 2l.JO u: Pilm: 'La vic ~ene tin
BelJC$'. in MSI 0).18, ~ gratis." 1010
Vertrek Rormniareis naar ArttlU: (thuiskomst
17/11),09 Ladc:uZl:J'lIcin.
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VlrJamse stripu;t9ev~
ers waggelt al enkele

un lelijk eendje.
, Te"m;"s~ IIls we' dL
k~'krenM griju mussen

moekn geloven. KOrlrijkuum Ronny
Malton probeen al un jDar of acht
een mooie zwaan te worden_ 'n zijn
geval INtekent d4t dJzl hij van zij"
stripaktiviteiten probeert te leven. Na
zijn heroïsche carrière bij uitgevenï
BUtz. waar hij ,lis artistieke motor
schitterende Franse strips in het
Nederlands uitgaf ('pacush 8111.6',
'KristaIJm Zwaard', 'Aquablue'),
huft dne ""wrd t.t'rribleven de strip-
voIim Uil nieuwe biotoop gevonden
in zij" dgen u;,geverij Farao-Talent.
Bowndien schrijft hij senerio's van
erg Vlaamse strips voor een volwassen
publiek ('lkutte Stad', 'Kroniek van
de Gulthnsporenslag', ·Parispolis'). De
andLre !10gers houtkn hun hart vast
en wij gaan op undenjacht.

MUÎtgtverij Farao-T,1]tm. Een Interview mei
Ronny Manon? Dat kan. Alleen is hiJ mo-
menteel ntet ~rtikbur, want hij is bij de
drukker en daar werkt zijn GSM niet. Kunt
u terugbellen?" Vijf telefoontjes !.aler. "Met
Ronny Mallon. &n Interview over de uit-
geveriJ en mijn sc:n.rio's? okee. volgende
w«k kom ik loch nur Leuven om de boe-
ken In de miph.ndcls te bezorgen. Dan
kan er wel een lmervtew bij." Een week
later. "Tj.., dl' planning Is gewijzigd. Maar
weet je wat? Kom naar de opendeurdag
eind september, Dan heb ik zeker tîjd ge.
noeg en dan un je ook de tekenaars zien."
Een maand later. -Opendeurdag? Jazeker.
maar hij is een maand verplaatst. Ja. dat
brrn~t weer veel werk mei zich. Het huls
mCJeIworden opgerufmd en zo."

RHnny Miltlcm Is een drukbezet man.
Drie maanden na hel eerste telefonische
kornekt verkeer ik uiteindelijk in de kwasi-
l.ckefhdd dilt hij mij te woord zal Staan tij-
dens de vernissage van de upendcurda~ van
zijn uIIgeverij Talent. 'Blinde zaterdag" werd
de avond ged()()pt en het is de brdc~ling
dat jc gewapend mei een zaklamp de nrigi-
nek striptekeningen aan de muren van een
pikd(lOker herenhuis bewondert. Aan de
vl'dhdd van tentuungcsu~ld m,jtleria.al al Ie
lezen. naan er weer zeer veel projeklen op
Stapel. AIStII het uuil anders is geweest. De
hek avund is Malum bezig. met de stomste
dingen «!SI üatels versleuren, zaklampen
distribueren). -Ik kan mijn tijd niet geed
Indelen", slaat hij een mea rulpa. Maar na
een :z.inloZt'lOeSI)r.aak van stripleek I"n
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Stripmaker en -uitgever Ronny Matton
zoekt een markt

"Grote uitgeverijen zijn
zoals Anderlecht in het
voetbal"
rmnlster van justltlt: De Clerck, vindt hij
toch enkele minuten om, hangend tegen de
vensterbank van hel nntngertchte heren-
huls waarin zijn Ultgevèrlj zic:h zal vestigen,
tekst en uhleg te gevcn.

Farao

Wal ons in eerste Instantie tnteresseen
Is zijn gMchiedenls bij hel nu al legenda-
rische tonds aec. Ongeeve naard is de rol
die die uiigeverij hcdt gespn>ld bij het In
Nederlandse venalinJo: brengen van Franse
strips. SlripkJassiekers als 'P.fcush Blues'.
over dl" nihlIJstlschl" ratten van de !kIK Pli-
roe of 'Aquablue', de stripversie van 'wa-
rerworld', maar dan veel minder duur en
veel beter, zouden zonoer die ultgewriJ
voor de NederlandsullKc sirlpiiefhebbcr
onbekende en onbeminde kunstwerken
zijn gebleven. Ha.fSI even leKcndarisch als
de kwaliteit van dl" meeste jtepubllcecrde
Strips WIS hel cbaonscbe publikatiebelt"id:
stripr«ksen werden slIIpgezet. voortgezet
op een ander formaat en liefst nog In een
andere kollektie ook. Die kolIekties waren
een manie van de uitgeverij: de strips wee-
den nûn o! meer tematisch gegroepeerd.
Kollektie coneerde voor soence ncucn.
Metro voor zeer bevreemdende senarto's en
Kronieken voor geschiedenis. En Matton
had daarnaast nog een eigen fonds farao
binnen die chaos. Na een tiJdJc verwaterde
ook het prindpe van de kollekties.

-re moet een onderscheld maken rus-
seJuie..pe.riode cIiIIl.,lk._cIiII&r ~le en, cm .. ,
TIjdens mijn akuvttenen dur is de schade
relatief beperkt gebleven. sjechts één aan-
gekondlgde Strip Is nooit verschenen. Het
verwissejen van kollektie en formut Is pas
tater gebeurd, wegens kommerstëte rede,
nen. En dat zijn natuurlijk uok geJdige
redenen. Ik heb altijd de nelging om de
arusueke redenen de voorkeur te geven.
maar als uitgever moet je een zo perfekt
mogelijk huwelijk tussen enrsucnen en
kommersje nastreven." flnandel"l Is hel
altijd mcellljk geweest. 'Het ISwaar dat ik
up een bepaald moment de tekenaars niet
meer kon betalen. Wij hadden namelijk
problemen mei de dlsulbutle. Eerst zalen
wc voor de verdeling In Nederland biJ
acrapress. een hele jtwte verdeler, maar tip
een bepaald moment vond ik dal het beIer
kun. Bij gerapress waren wc maar een
nummer. En ik vond dal ze wel wat meer
konden doen vuur kleine ultKeverijtjcs
zoals de linze. Ik zeK dit zonder rancune,
want ik nt weer bij Bdaprcss. Maar lip dal
moment wou een Amsterdammer een
nieuw distribullebdlrljl beginnen. Ik sltxII
mei hem een kontrakt v,Xlr vijl Jaar. Na
een tijdje krt't'8 ik geen Inkornnen meer
van hem domgcstlln. Hij had dit- hek dis-
tributlè grondig onderschar. En dan kon ik
mijn tekenaars niel meer betalen natuur-
lijk," Hel bied slechl gaan met BLhz. Na een

taüussemenr kwam hel fonds bij drukkerij
Oranje terecht. die begin 1995 op haf;(
beun alle uhgeversaktlviteuen doorspeelde
aan Geknipl P.apier in Gcnt. Geknipt Papier
let enkel de meest seksesvolle reeksen
voort. Maar Matton is ondertussen allang
mei iets anders bezig.

Talent

"Bij Blhz had ik al een ekspenmem
met Nederlandstalige strips gedaan ('Wolf'
van steven Dupr~ nvdrt. Ik had wat jonge
tekenaars verzameld en ik had enkele
Ideeën voor seneno's liggen. Bij Blltz ver-
koos men echter geen strips zelf te laten
maken. Enkel venaungen hadden een kans
om rendabel re zijn, vond men. Wanl nfeu-
we slrippagina's VIKlr een volledig album
laten maken kost al gauw een half miljoen

"'frank. De kleurenfilms zijn zo duur. Omdat
euu niet wou voongaen met Vlaamse
strips, ben ik dan maar zelf aan een aantal
dingen begonnen. Ik had nn,;: miin eigen
fonds farao, dat ik v..n naam veranderde in
Talent: door de perikelen bij aun had de
naam farao een te betaste konnolallC!." De
eerste uitgave van uitgeverij Talent, In
1993, was de dubbelstrip -aeaeue Stad', op
sënano van Matton zelf en getekend door
jonge belofte Christian verhaeghe. Deze
reaususen getekende, overvloedig ingekleur-
de en vrij ingewikkelde strip kreeg veel pu-
bUeke belangsrelllng. Ze paste perfekt in het
kader van Antwerpen '93, omdal ze die

..$Ud.tI!'D_ujde:.xm.Raul yan Osui~ ,Is
decor heeft. De titel van de Strip Is ook een
tnel van een dichtbundel van Van Ostaijen.
De schrijver zelf speelt de hoofdrol in een
verhaal dat zeer verward eindigt. Hoewel
het eksperimem verre van geslugd kon
worden genoemd, betekende het de tanse-
ring van Manon's nieuwe uitgeverij. Voor
1996 zijn nog een vervolg op deze sene en
een uitgebreide tentoonstelling In hC1.ael-
glsch Cernrum voor het äeeldverhaalln
Brussel gepland.

Als senarioschrijver IIjkl Mallun een ,
voorkeur te hebben voor symbolisch Kela-
den epiS<ldes uit de geschledenls. Daarbij
doel hij zijn uiterste best um de intriges nlel
te eenvoudig Ie maken. zaden hij dl" kunst-
vorm strip HP met een mlnderwaardlghejds-
komplex? 'Ht'1 is waar der Ik mijn senarto's
probeer te doen aansluiten bij de Ineraruur.
Ik speel namelijk (Jok mei het idee.' om een
roman IC schrijven. En ik venrek uil hel-
geen ik gned ken: de geschledenls. or dat
nu de Guldensflorcnslag Is voor de' vierde-
lljle reeks 'Kwniek van de Guldensporen-
slolg' (lf het leven van Paul Van Ost.aijen
voor 'Bezem' Stad', maakt nkl UiL Ik beMin
nu trouwens Ie ekspertmenreren mei
teme's. Ik bereid een medtsche thriller Vt~nr.
die zich afspeelt In het Amerika van nu:
-xarvesr'. En de onlangs gestarte reeks
'Parlspolis' is ook al geen geschiedeniS
meer".

Pareltjes

De tekenaarS met wie Malton wt::rkl.
zijn over het algemeen nog hdemaal onbe-
kend op het mument dat ze ziJn senilr!(I'S In
bt:<;:Jdbrengen. lilj hêcft blijkbaar een neus
voor teken.aar.; die de perfektie nog nl"'l
bereikt ht::bbt.-n. molar toc.:h wd .....al in hun
mars hebben. ZcJf kijkt hij mei gemenMde
gevl~lens legen dt!U: m.anler van werken
aan. "Enerzijds is het pkzierlg. Je Ziel dat
zu'n tekenaar imdt"r je supervisie t'VlJlun;:n
lot een vlllw ..ardig Striptekenaar. Anderzijds
kust het heel wat moeite en verlies jc die

~
Inspanningen waarschijnlijk weer na een
tijd. verheegbe bijvoorbedd zie Ik elke dag
verbeteren. ~~ (.en grolt" uugeverf met
geld korm zwaaren, kan ik hem niet hier
houden. Dat 15zoals Andt:rlecht in het voet-

bal, die klIpen .xlk alle talenten weg hij de
kleine clubs. Ik kan mijn rekenaars nu al
niC! betelen vll1llens het werk dal ze preste-
ren. En Ik moet ze dwingen onder hun nivo
te werken. Om ons brood te verdienen, moe-
ten wc immer> snel kunnen produceren."

Sinds enkele maanden geeft Talent (10k
strips van andere auteurs in vert.f1ing ult.
Naast perenjes z!in daar nelk strips bij waar-
van je vermuedt dal een andere uitgeverij
ze gewoon kado heodllJedaan aan Mattun.
Ziln er nll~ wel voldoende striDS om een
mooi fonds op u: bouwen? '"Dal kan Ik Je
nu onmogelijk venenen. Ik denk altijd op
lange termijn. De derde 'Donnington' heb,
ben we niet ze goed verkocht. Maar die
reeks stond ook in een slecht daglid'it om-
dat Lombard z.e bij De stegte gedu~pt had.
ceet die tekenaar nog wal tijd en jeiult
eten. Ik denk dus dat er nog voldoende
klasse voorhanden is."

ondertussen komt de produktîe van de
ultgevcrij op volle toeren. Een nieuwe
reeks vanJdatlon..J'~uit~Monigan', over de
lijkwade van Turijn, getekend door Dupré
en NuytS I'Parispolis'). 'warucd', een 'BJue-
berry'·lookalike, en 'H. Aas Vollegaas', een
grappige motorstrip à la 'Joe Bar' door
aerem. de bescherm ding van Guust Flall."r-
tekenaar Pranquin. moeren kommersteel
sukses verzekeren. 'Yasud,', 'Amlante' en
'Kronic.k van de Guldensporenslag' lopen
verder. HCI aantal uhgegeven Strips neemt
dus renomeneet roe. Maar van de ultgege,
ven SIrips kunnen levert, is niet eenvouctg.
'Dat blijft rnoeitijk. Als anes meezit, verko-
pen we van een album vlerdulzend stuks.
Een album van -suske en wtske' verkoopt
vicrhunderdduizend eksemplaren. Maar ik
heb er gt1lo'dehoup up. DI" bestellingen uit
Nederland zijn Moed voor de nieuwe strips."
Ronny Mallun: een bl.·ndd ungever. nog in
\lUKmet de harde .....ereld van de ekonumle.

Gen Mt'fltets


