
Vegetarisch in Alma: opnieuw vleesloze dag

Student is geen konijn
O,ma besteedt steeds meer aan-

dacht aan de veqetarische
maaltijden_ Dir gf.'be.lrt ener-

zijds onder druk lI,m de studenten in
de Raad van Beheer van A/ma en
anderzijds door de initiatieven van
direkteur Toon Marlens. Zowel StII-
denten als direktie zijn er van over-
tuigd dat de toekomst bij de 'veggies'
/;g'.

Vorig jaar elstc Sodalc Raad dal er da~elijks
IWet: vegetarische maaltijden aangeboden
werden In Alma. 'reen Marrens willigde dit'
cis gedeeltelijk In en verkreeg in nul daar-
voor dal de prijzen van de vegetarische
maaltijden stegen. Die prijsstijging moest de
kwalitatieve wrikte ring van de vegetari-
sche maaltijden bekusugen. Ook in 1996
wordt volgens Toon Manens -de vermee-
wlng en verberering van de vegetarische
schotels onvermtnoerd doorgezet".

Tot de lovenswaardige Inntaucven die
Alma opgestan heeft eind 1995 behoren de
sneakschotels. Dit zijn riteuwe en onuitge-
geven vegt'tarischt' schotds dit' u-r evalnatle
.......... _ .......... ~ ,,"ulkn\rnpu_

Op die manter wil Alma het menu-
aanbod uitbreiden. Als reëultaat van de
evaluatie lijn trouwens al een aarttal sneek-
schotels die een goede skurl' kregen ver-
werkt in het menu-aanbod. Een voorbeeld
hiervan is de 'groenrewaaler met notenrijst
en splegelnesije' (bruine rijst. groenten.
noten, mcncrdsaus. erwtjes en worteltjes,
bladerdeeSllebakje met prei en ei). Nieuwe
vegerarische maaltijden uüwerken is noch-
tans geen steekure. De rl-den tnervoor is

volgens Toon Marrens dat het ontwikkelen
van nieuwe vegerarische menu's nu een-
maal een moeilijke en tijdrovende zaak Is.
Daarom zijn sUSlle5lies voor nieuwe recep-
ten en een grondige evaluatie van het be-
Slaande aanbod door de studenten zelf dan
ook heel welkom, zo beslult Marrens.

Plant

Toch kregen de sneekschotels over het
algemeen een zeer positieve beoordehng
van de eudenten. Een eerste bt.'wlj~ dal
Alma de goede weg is Ingeslagen. VHmal de
groenten vielen in de smaak, de granen
waren daarentegen minder gegeerd. Het
besef dat groenten belangrijk zijn voor de
gezondheid leeft waarschijnlijk het sterkst
"ij vegetariërs. maar' Alma wil ~H!k~ndl.'r-;'
klanten sensibiliseren om meer groenreu en
truit tl.' eten. Daa rum plant Alma in Iebruarl
een groente- en Irunakue. Konkreet ~tl'-
kent dit dat tijdt.'ns de groenten-graag-aktie
gratis een tweede portie van een andere
groente kan bijgevraagd worden en dat het
fruit aan tien lrank wordt verkocht. Als de
akne ......n sukses is wiJ men hij Alma het
eUperiineOl zdfs venengen. Mei de. groen·
temaend in februari wil Alma tegemoet-
kernen aan de nlet allatende stroom van
opmerkingen van studenten die via inter-
net, de suggcsucbussen en enquêtes laten
weten dat ze meer woenten willen. Nu
Alma meer en meer aan deze vraag vol-
doet, heen ze een wapen in handen urn de
grote konkurrerule in de Leuvense hun-ka
tonder meer van fastfoodketens} het hoofd
te bieden.

Toevallig ot niet valt de eerste verjaar-
dag van de moord op vee-arts Karel Van
Noppen midden in de 'groeruenz-graagt-
maand'. Op 20 lcbruarl zal dan ook net als
vurig jaar een vleesloze dag plaatsvinden in
Alma. Oorspronkelijk was een vleesarmt
dag gepland omdat Van Noppen enkel
streed vuur hormonen- en amlbimlcavrl]
vlees. De weduwe van Van Noppen, die een
vzw heelt opgericht om dl.' nagedachtenis
en projekten van haar man hlHJg te hou-
den. stuurde Alma echter een fax waarin
gevraagd werd om geen vrees te bereiden.
En Zo zal geschicden ...

Licht

Dat Sociale Raad als 'representatieve'
studentenorganisatie de laatste drie. vier
jaar zo'n aandacht besteedt aan de vegera-
rische maaltijden ma~ dan al niel in ver-
houding staan rot het huidig aantal vegcta-
rtërs. op lange termijn moer dil ten gm-de
korru-n aan Alma en de vulksgezondheld,
Opmerkelijker dan de rol dit: secrele Raad
speelt, is de meegaande houding van de
Almadïrekteur. Die is 7ijn licht gaan opste-
ken in Duitsland en heelt daar vastgesteld
dar denig procent van de studenten vege-
rortsch cel. In de Alma bt:draa~t het aantal
IJ er-karnjvoren nauwelijks ncn procent.
Toch gelooft Marrens dal het molTktaandl'eI
van de \'egetariërs uok in Leuven zal stl]-
gen. Om dal Ie bewerkstelligen m(~t Alma
de vegetariërs dan wel au sérieux nemen.
Dat dit nu niet altijd gebeurt was vorige

vervolg op p. J
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Brand op sludenlenkol
Vorige week donderdagochtend urn 5.30 u i~ er een student omgekomen in een brand
die urnstaan was up lijn keu in d.. l)ariJ~straat. Dl' zolder ....erdiering van het huis is volle-
dig uitgebrand. Op hel mum ent van dl' brand war ..n alt.' bewoners uithuizig. alleen hel
uectnoner. Peter vandcnbornc. en zijn vrlendtn waren aanwezig.

Toen één van de medebewoners donderdolguchll.'nd tn de vroege uurtjes naar zijn
kot in de Parijsstraat terugkeerde. sumd dl' zolderkamer van hel pand in brand en was de
brandweer reeds in hct getouw om do; brand te blussen. Peter vandenbornc. een renen-
lwillligjarige Student TEW, en zijn vrtendtn waren rond dril' uur naar hun kot u-ruggc
keerd nol l'en avondje uit met vriend e-n. Toen dl' brand untsmnd kon de studentin om-
snappen via dl' brandladder. Zij werd in shockroesrand opgenomen in hel ziekenhuis,
Peter vandenbom .. kwam om.

Wal er prt'cit's gebeurd is, is nog lIit't zeker, v"tµl.'ns sommigen is de brand veronr-
zaakr d~H.!reen brandende sigaret. Volgens anderen h dl' brand urnstaan in de hoek waar
de keukenapparatuur stond. In dl' I<H!pvan dl' volgende weken komt er in elk geval ten
ekspertlse.

Net vurige week nog verscheen er in dil blad een artikel over de bran dveillgheid in
Leuvense koren. Het was reeds vier jaar ~eledcn dm er hier nug ~li)chtolkr.. vielen ten
gevolge van brand. Dit is IC danken aan de ~1H."dl·samenwerking tussen brandweer en
huisvcstingsdic nst en het bijzonder strenge reglcrm-ru dilt hier in Leuven geldt.

zie ook kader- p. 4 (ad)



• lezersbrieven
Alk II!'U'ro;reakli~ kunnen tlt-zorSd worden op ha redaktirlckrrtari.:lal In de 's

Mdersslraal 5, )000 Leuven.
De brteven moelen betrekkîng neteen op in V~Q behandelde code-werpen ol op

Leuvense (studenren-jaktuaüretr Anonieme brieven komen nvoit lu aanmerking de
schrijver moet steeds naam. studiejaar en adres bekendmaken. Sk:dib uiuondt'r!ijk.
en na uild.rukkelijk, en gemotiveerd verroes. kunnen "Ie wl:ggeJalen worden In veto.
Brteven die lall.Ker lÜn dan l5 reHel~ van 68 aanslagen ISP3ties rebcgrcpen. wal

ovër, ..een komt mct e I. S gelikte I»ad;>-Jjdcmet dubbele Interlinie) w, •rden In plincipe
Ingekort. Oe redaktie behoud! zich het recht voor blieven reer te pl.1..tsen.

Tobback Zaventem
Jn een reakue OJ} het boek van Chris Dl'
SlOOp over hel vluchtellngenbelejd. gceft do:
heer Loui§ Tobback lot' dal er één keer
vluchtelingen met een c-tao-goederen-
vliegtuig terug naar 'het land van herkomst'
zijn gestuurd. Dat was in de rerind~ dat hij
minister van atnnentandse Zaken was.

Hct Vlaams Blok ht"eh lang met haar
·C·130·club' een kampagne gevoerd urn
migranten en vluchtelingen per vracht-
vliegtuig de grens over te vliegen. Vumal
Philip De Winter had bljznnder veel svmpa-
tbte voor dat idee. Tobback wou nolt her
Blok bestrijden 'met alk mogelijke midde-
len'. Hij begon hun programma uit te voe-
fen. Hel vrachtvliegtuig Ç-I)O dat vol met
vtucmettngen naar Somalië vln"'g is hier
een mest symboor van.

In plaats van mensen genedeloos terug
te sturen. is hel noodzakelijk dat sr een
breed debat komt over asielbeleid, open
grenzen en de fundamentele waarden dit"
op hel spel staan als wc mensen als Tobback
en vande Lanone hun gang laten gaan.
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~ vrije tribune

Graag wilde ik reageren tip dl' lczcrshrie!
van Tom Van De Sande, die namens de MUl
in Velt) 15 van leer trekt tegen de riJks·
wacht naar aanleiding van hel 'brutale
optreden' tegen d ....betogers die In zaven-
tem protesteerden tegen hel plan-Godfroid.
Met alle respekt voor de vrije menlngs-
uiting en hel recht op betogen. had Ik Tom
toch willen wijzen (>P de gewelddadigheid
van de berngers die zich, wals iedereen lip
het laatavondjournaal kon zien, met behulp
van een betunblok IIlCgang wilden ver-
schaffen 10' hel luchthavengebouw lulke
vormen van ongekomroleerde aggressfe en
vandalisme werden gelukkig door de rijks-
wacht beentwoord met een kordaat gebruik
van de wapenstuk. wanneer betogers dan
achteraf gaan spreken van brutaal ingrijpen
van de rijkSwacht, slaan ze de bal volledig
mis en draaien Ze de zaken om. Wanneer
de betogers hel tarrnac betreden, terwijl ze
zl'er goed weten dat dal verboden terrein is,
lijkt het mij logtsen dat bij zo een ovenre-
ding hard moet' worden opgetreden.

Blijkbaar verbaast het Tom, dal wan-
neer men in strijd is met de wet en men
blijk geeft van eggresslet gedrag. de rijks-
wacht overgaat \I1t tourneren. boeien en
regfstrcren van de betrokkenen. Tom
spreekt in dal geval van 'een nieuwe stap
in de srclsctmarlge toename van de rcpres-
sie en van de afbraak van de meest eteroen-
ratre demukratlsche rechten'. wanneer
burgers in een demokratie hel recht up
betogen gaan misbruiken en nter rijp zijn
om volwassen met dat recht om te sprtn-
gen, moet er inderdaad repressief opgetre-
den worden dnnr de ordehandhavers. Het
strategisch plaatsen van videokamera's zou
dienaangaande een deenrenende oplossing
bieden.
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Horizontaal - I Spottend glimlachen 2 MeisjL"Snaam - Griekse Ieuer 3 Buum - Zoog-
dier - Groente 4 Overgeven - vooraeise! 5 Amerikaanse hoofdstad - Jong dier 6 crotc
bijl _ Overeengekomen teken 7 Vertrek - Buropees land 8 Voormalig Nederlands eiland
_ Oppervlaktemaat - Familielid 9 voedingsmiddd - ticnaamsdeel 10 Bisdom.
Vertlkaal- I Afgemat - Klein strandmeer 2 Houten lat - Sk-de 3 Bijwoord - Famllle-
lid _ Brilleboos 4 Griekse dans - Bestaar 5 Belgische rivier - Bevel 6 Moment - Euro-
pese rivter 7 Voorzetsel - Gevolg 8 Oog in een lOUW - Periode van hel jaar - naven-
onderdeel 9 Vlaams plaatsje - Lootboom 10 loon van Benjamin - Geestelijke.

Door Filip De Keukeleer e

Voons verbaast hel Tom dat na de
spontane bezetting van de E40 tijdens het
recente studentenprotest er ZC"l studenten
vervolgd werden. Tom gaat blljkbaar van
het prtnope uil dat in hel kader van een
betoging strafbare leiten gepleegd mogen
worden ten nadele van zowel partikulieren
als de gemeenschap. De eis dal 'de rijks-
wacht ontbonden moel worden' en dal 'de
vervolgingen van studenten en werknemers
die opkomen voor hun rechten moeten
worden stopgezet' is ronduit nerer. Als
betngingen steeds moeten ontaarden In het
vernielen van prlvee-elgcndom. konfroma-

til' mei ordehandhavers en het plegen van
andere strafbare feiten, dan vindt Tom hel
besnatten van deze Inbreuken np de wet
'een afbraak van de meest elementaire
dcmokrattsche rechten'. Als Tom, namens
de MLB, vindt dal bovenstaande strafbare
feiten behoren \CIt zijn 'meest elemematre
demokransene rechten", dan vrees ik dal
Tom een verkeerde opvatring heelt over hel
zo vaak misbruikte woord 'demokrane',
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Verkeersplan Leuven

Michiel De Koster,
tweede Ir Blo-Ir

.,

Toen Genoeg zo'n rwee maanden geleden
buuen de eigen organisatie even ging polstn ol er
in Leuven voldoende bereidheid was cm de üers-
ekues. die nu reeds zo'n iwee jaar geleden se-
Slaakt werden, te hervatten. was er een algemene
terughoudendheid. Burgemeester Tollbad: ZOU
immers met een mobilneitsplan op de proppen
komen. Onze burgervader zou naar goede ge-
woonte weer eens de les spellen.

Op wat moesten we dan 10 n(}di~wachten?
De Groep Planning kreeg de opdracht om ten
studie uil Ie voeren om hettussenplan Il' vet-
beteren. Het ss dUldehjk niet de Iledoehng het
amogellruil. tr vcrminderen lenziJ dan in de
buurt van hel sudhuu natu1lrJijk, De studie zal
ongeveer twaalf maanden in beslag nemen, Maar
geen geueut men boen verder. Aan het Mane·
larenplem kerm er een urnnel dIe tienmaal zoveel
zal kosten als er jaarlijks wordt uhgegeven aan htl
fiet5jnonjbekid, Deze tunnel zal de veneers.
drukte op de ring en de vesten vergreien en hel
autoverkeer naar Leuven zuigen. Daarenboven zal
men in de huurt van her stalion een groot aantal
nieuwe parkeerplaatSoert bouwen, terwijl men de
duizenden fietsers- [Zit het bntbreken van degelijke
en bewaakte flel$SUllIill'gt'PI)die wekelijks de trein
gehrurken en de vele I;lu~g('hmikers (zie de bouw-
valbge lulleh in de kou laat En dil alles terwijl er
een konsensus groen rond hetten d.1llrem, tram.

bus en ûeu best 10 goed mogelilk op elkaar aan-
sluuen.

Aisol dat nog nter genoeg is. blijh men
zwaaien met plannen voor meer dan 1500 nieuwe
auroparkeerplaetsen in hel remrum. En de fietser?
Die krilgt een honderdtal gehrekkiBe fielSstalhngen
aan het Hocverplein. Hij tal dan wel te voet moe-
len van het Hoo\'erpletn 101 aan hel PSI ·'1 Is toch
logisch met de tets in de stad.· Voor diegenen van
slechte wil: lOt nader order is dl' flets nog steeds
een pum-rot-puntvervoersmlddei. Trouwens in
regensrelhng rot wat men vaak zegt. hebben SIU'

dies in het huilen land aangetoond dal een kohe-
rent beleid ten voordele van de zwakke weg.
gebruiker niet alleen de stad leefbaarder maakt,
maar ook de plaalSeltjke handelaar ten goede
komt.

Om zijn plannen door Ie drukken doet onze
burgervader weer eens beroep op zijn plat populls-
me, Met zinnen zoals -aensen slem men op wie-
len." (lees autowiel!"nl moet weer eens duidelijk
blijken dat Tobback tik maalschappelijk debat
tracht te ontwijken, Ook wij gtloven niet in een
referenda ever het mobililtitsprohl~m. Nil't zo-
zeer omdat wij denken dat do burger niet verder
ziet dan zijn neus lang is·,....dat soort van redene-
ringen laten Wl' aan anderen ever - maar wel
omdat een referendum hel maatschappelijk de-bal
ten gronde "aak in de weg staat. En hrt ISnet dal
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debat dat nu gevoerd moet worden, niet met
Tobback, maar met alle wegf:!"hruikers. Men kan
de alarmerende berichten over de sieeds hogere
czookonsenuaues. het broelkaseltecr. de week-
enddoden toch niet blijven negeren. Bovendien
zorgt de auto voor een sreecs grotere immobrlueu.
De slogan "De auto mijn vrijheid" is allan): ekclo-
gsch. soctaaJ en ekonomisch met meer verant-
woord. Ondanks hel feit dat hel grootste deel van
de Belgische bevolking niet auromobtelu (en dil
ornwilfr van praktische redenen ook nooit zal kun-
nen wordem blijft men steeds meer geld pompen
In hel 'gouden ulf', openbare ruinnes inpalmen,
plemen vermaanlandschappen .... En endertussen
wordt hrl openbaar vervoer verder afgebouwd en
de fietser van de baan gereden. Reden genoeg dus
voor een sereen debat. los van al het gelobby van
de auto-. beton- en perrohummdustrie. Of hoeveel
jongelen motten er nog langs hel offeraltaar pas-
stren?

Ten slone zijn zo'n negentig procent van de
Leuvense studenten niet automoblel. Wij ver-
wachten dan ook van de Leuvense uudemenver-
tegenwoordigers een dUidelijke keuze voor een
andere mobilheh. Gebrekkige fietsstallingen?
Neen, dank u!

Genoegt-Leuven.
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Evaluatie van de 'Lessen voor de 21ste eeuw'

Nieuwe onderwerpen gearriveerd
ODe",e' de 'Lessen voor de zts«

eeuw' in hun tweede uitgave
nog steeds een even massaal en

heterogeen publiek blijken Ie boeien
als bij de ;'Iaugurale lezing. besloot de
kaördinatiekammissie van liet hele
projekt dar een tussentijdse evaluatie
zeker op zij" plaats was. De 9f'plonde
aanpassingen die hieruit voortvloei-
den, zijn "jet meteer revolutionair te
noemen, "Jaar dar tijkt ook overbodig,
Immers: 'Never dJange a winning
team'.

Wie binnen vier Jaar plots \ûl hel besef
komt dat hij nter alleen een nieuwe eeuw
maar levens hel derde mtüenium Is binnen-
getreden, zal dal geweren hebben. Tenmin-
ste. dal Is wat prof. Mark Eyskens beoogde.
toen hij vorig Jaar hel initiatief nam om een
lessenreeks op u: zenen rond de vragen die
rijzen voor wetenschap en samenleving aan
het einde van deze eeuw,

Rijkdom

Tevens was het de bedoeling de stu-
denten Ie laten kennismaken mei een aan-
lal wetenschapsdomelnen en hun belang-
rijkste umwikkellngen en verworvenheden.
Uit de overrompelende opkomst, zowel
vorig als huidi!! akademkjaar en dl' daaruit
af te letden Interesse blijkt dat het beeld
van de onkritische: en konncmlge student-
van-tegenwoordig misschien toef dient
genuanceerd,

Uiteraard zijn het niet alleen studenten
dit: aan de lessen deelnemen. Ook een aan-
Zienlijk aantal dertigplussers zien hun kans
schoon om een graantje toekomst mee te
pikken en hun lnrellekruele bagage te up-
daren. Het !ljkt er echter op dat Zij nter de
gevolgtrekking maken waartoe de meeste
/icrnliesludenlen zich wel verplicht zien:
"'.n de 9'27 In«nchr..-venen In-1994-1995
waren er slechts 584 die het examen ~
drie tYJlC'essay-vragen uit een vooraf be-
zorgde lijst van zestig - aflegden. Vermoe-
delijk heeft dit lage djkr ook te maken met
hel feit dal er ook heel wal 'vrije studen-
ten' zijn Ingeschreven.

Kerk

Vormt de rijkdom aan invalshoeken
ongerwtjleld één van de grote aamrekklngs-
polen van het hele Initlatiet. Ze heeft levens
ook aanleiding gegeven tut een zeer perti-
nente kritiek rond de inhoudt:liJke kant van
de zaak. Na de eerste lessen bleek namelijk
dat het voor de lesgever zaak was om het
ideale evenwicht te vinden tussen een al te
specialistische uheenzettlng en het zoeken
naar de grootste gemene deler. Wanneer
men de meningen van Studenten uil de
meest uiteenlopende vakgebieden in ogen-
schouw neemt, zal men waarxhijnlijk wel
moeten konkluderen dat geen enkele prof
de kunst verstaal het eigen jargon voor elke
student verstaanbaar Ie maken. Immers,
een betoog dat voor een Student filosofie
tot de groolSle rrivlalueh behoort. kan voor
menig Intormattcus-In-spe gelljk staan met
pure wartaal. En dat geldt uiteraard in
znveel richtingen als er wetenschappelijke

dumeinen bestaan.
Zo was de les van prof. Jenssens rnc

mixing van hoog- en laagcultureel in het
postmoderne kultuur. zde jg.) niet meer
dan een kleurrijke, maar vrijblijvende
opeenvolging van nlet geheel nnverdlenne-
lljke illustraties. Een aantal lezingen, mats
die van prof. weetkeus ('Het heclalln
evolutie', tsre jg.) en prof. Van Rompuy
('Energlè in de z ï ste eeuw', tstc Jg.) tikken
dan weer de niet technologisch n-spckticve-
lijk ekonomlsche onderrichte Student het
petje te boven te gaan. Lessen die 101 de
betere behoorden, waren die van prul, De
Dijn ('Het einde van de geschiedenis', tsie
jg.) en van rauconnter en De Gruuft ('Nieu-
we en minder nieuwe media: eûekten en
omwrkkeüugen', zde jg.).

Kast

Uiteraard mogen deze gebreken, tnher-
ent aan de formule van het opzet. geen
ekskuus gaan vormen om gewoun slecht les
te geven. Iers waar prof. Lamben zich in
zijn 'Taal en fictie als waardesystemen in
het mediatijdperk' (lde jg.) aan bezondigde
door op geen enkel moment los Ie komen
uit inleidingen, terloopsen. pareniesen en
een stapel ridikule slldes. ondanks deze
kritiek was het globale eksamenresultaat
van hel eerste jaar zeer bevredigend. Zeer
markant was dat zowel studenten uh
humane als uit eksakte wetenschappen
goed scoorden op het niet-eigen subdumein
van de wetenschap. Bovendien bleek uit
een enquête dat het hele opzet door de
deelnemers onverdeeld sunstis werd cru-
haald en dat zonder voorbehoud gepleit
werd voor de veortzeulng van de lessen,

De Iogeueke en organisatorische Iou-
ten die de eerste jaargang teisterden. vooral
door de onvooraene toeloop en de her-
haaldelijke dubbelboeking van aula Pietcr
De scmer. lijken intussen opgelost. Bij de
ldscnrcdts \lan dl! Jaar diende men in leder
geval niet meer uit te wijken naar de kille
en weinig aangepaste kerk In bet GrOOt
Begijnhof. Ook de videoapparanrur die af
en toe gebruikt werd om één les tegelijker-
tijd in de twee aula'S van het Maria-There-
stacollege op te brengen, kon tOl nog we in
de kast blijven.
Volgend akademiejaar zijn de 'Lessen' dus
aan hun derde editie toe, De meen ingrij-
pende verandering betrelt de opsplitsing In
temablokken. Terwijl in de eerste twee jaar-
gangen de onderwerpen gegroepeerd wer-
den rond de drie tema's 'strukruurbrcuken
in de geschiedenis', 'wetenschap en wereld-
beeld' en 'mens en mens-zijn op de drem-
pel van de zisre eeuw', was het ourspron-
ketijk de bedoeling om vier of vijf tema's te
kiezen en hierrond telkens een aantal les-
sen te geven.

Tema's

Spijtig genoeg dat dit Uiteindelijk maar
gedeeltelijk Ingang heel! gevonden. Enkel
het eerste onderwerp van de nieuwe editie,
de toekomst van de demokratie, zal belicht
worden vanuit pohttkologlsche. ekonomrs-
che, filosofische en Inrernauonele hoek.
Verder komen aan bod in van elkaar onaf-
hankelijke lessen: religie en sekulertsaûe,

Alma
vervolg van I), I

week te horen op de Algemene vergadering
van Sociale Raad. Volgens enkele aanwezi-
ge rabiate vegetariërs "zljn studenten geen
kcnfjnen", al Ziel het daar in Alma soms
naar uil. Zo luidt de kritiek dat een maaltijd
die bestaar uit puree mei rijst en brood. nog
geen volwaardige vegetarische maaltijd is,

xwe vegetarische maalilJden heeft AI·

ma voorlopig nog hel monopolie als het
gaat om goedkope en gevarieerde vegeta-
rische maaltijden, De wetnlge vegerarische
restaurants in Leuven blljken Immers veel
duurder ie zijn dan de (gesubsidieerde)
Alrna. Op kot vegetarisch koken is ook al
niet evident omdat groenten schoon- en
klaarmaken veel arbeidsintensiever is dan
een maaltijd met vlees. UH de nieuwe inl-
riatieven die Alma in februari start, blijkt
dat Alma haar positie op de veggle-markt
wil verstcvtgen voor pakweg de fastfood-
restaurants er zkh mee gaan bemoeien.

TIjl vanbrabam

recente evoluties op het vlak van de gene-
tin, het milieuvraagsnik. multikuiturallteit.
de Europese eenmaking. geneeskunde en
spltstechnogje. eutanasie en palliatieve zor-
gen. derde wereldproblematiek. werkgele-
genheid en werkloosheid. symbolen en
riten. Opvallend aan deze nieuwe reeks is
wel dal de eksekte wetenschappen volledig
afwezig blijven. Ook de materie die men
kan semenvanen onder de noemer 'nieuwe
media en digitale technolcgleèn". war ruim
aan bod is gekomen in de reeks van dit
Jaar, Is eveneens van het toneel verdwenen.

Prestiqejaqen

TUI slm heelt men besloten om geen lesge-
vers van bulten de untversuen toe Ie laten.
Nochlans zou zotets de lessenreeks kwall-
talielzeker geen kwaad doen. Waar de
werkelijke motieven VtX'; deze rnaarre..gel
liggen, is moeilijk uit te maken, maar dat
het ruikt naar enig presrigejagen is niet
geheel uitgesloten. In het verslag van de
koórdiniltiekommissie wordt namelijk als
enige reden aangehaald dat "dit nter wense-
lijk is. daar het geheel gepresenteerd wordr
ais een tipisch KU Leuven-projekt". Ook de
elndkonklusle in termen van "de start van
een s!U~tm generale" wekt het vermoeden
dal de 'Lessen voor de z rsre eeuw' door de
akadernlsche overheid gezien worden als de
uitgelezen blazoen poets.

Tom Michielsen

TeieSales:02/511.12.12
)(MXl """" 1_19 l1t 0161290150 fAAOt6/29005O
l~~ 0•• _",17' Tft_ IlIt{2J,S.t.l!.IJI 01l{2J,t6.89

De juiste prijs
•

(Ka/rin Vandmbosch)

Sociale Raad (Sora) sran varrat deze week met een Inlurrnariekampagrte om srudemen in
Alma bewust te: maken van hun [flnandëlej rechten. Zo weten vee! studenten niet dil!
hel Almareglemem bepaalt dat indien de guedkoopste schotel van 76 frank niet meer
voorradig is, de op één na goedkoopste schotel in dat geval aan 76 frank moel verkocht
werden. Sora heeft deze: week affiches in omloop gebracht die Studenten aansporen om
het personeel op deze regel attent te maken.

Een tweede affiche is bedoeld voor personeelsleden van de KU Leuven, Die eten in
de week sowieso aan studentenprijs. Toch moeren lij zich aan de kassa kenbaar milken
zodat AJma een vergoeding kan vragen aan het algemeen ocheer van de KU Leuven. Het
algemeen beheer betaalt namelijk 86 frank per maaltijd die gegeten wordt dom een per-
soneelslid, Indien personeetsleoen hun ware status niet aangeven. mist Alma de roelage
en gaat dit dus volgens Sociale Raad ten koste van de sociale subsidies voor studenten,

Een andere afspraak die vorig jaar werd gemaakt in het kader van de begronngsop-
maak. is dat er Steeds een vegetarische schotel van minder dan honderd frank moel aan-
geboden worden. Deze laatste regel is door weinig studenten bekend, en {MJkSuciale
Raad heelt blijkbaar een en ander over het hoofd gezien wam van deze regel is in de
affichekampagne niets terug te vinden. Nochtans korru het soms voor dat de goedkoopste
vegetertsene schotel uitverkocht is waardoor er enkel eentje boven de: honderd frank
overblijft. Die moet dan onmiddellijk in prijs verlaagd worden. Dikwijls zijn studenten
hiervan niet op de huugle uf zijn ze nog niet mondi~ genoeg. en daar wil Sociale Raad
iets aan veranderen.

(tv)
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Medica organiseert Dag van de kankerpreventie

Vijfhonderd appels in ruil voor
sigareHen
OP 24 januari o,..gQlliseren de

studenten medicijnen een dag
rond kankerpreventie. Het idee

hiervoer ontstond bij de aanvang van
dit akademie jaar tijdens de Europese
week tegen kanker. Alle gl!lIeesklltlde-
studenten in het land verleende" hun
steJIII aan dit projekt en namen zich
voor om elk aall lum eigen fakulteit
een dag rond kankerpreventie te
organiseren, Op die mallier willen zij
naar II(~,studentenpubliek 'oe het
belang VQn preventieve geneeskunde
benadrukken.

Net als in andere westerse landen is ook in
België kanker verantwoordelijk V(Mlf vijlen-
nvinlig procent van alle sterfgevallen. Ma.lf
de huidige medische kennis stelt ons in
Slaat om één lip [wet' kankerpatiènten te

genezen. En de kans np genezing wordt in
grote mate bep aald door hel s(lon kanker
en het stadium van de ziekte. Bovendien
zijn heet wat vormen van kanker vcrmijd-
baar mits een aangepaste levensslijl en ge-
zonde gewoonten. Het Is dus duldelfjk. pre-
ventie is belangrijk. "Nochtans." zo Sielt
professor Hevrrnan, direkteur van het aka-
demisch centrum voor hulsartsgenee-skunde
en lid van het Leuvens Universitair centrum
voor kankerpreventte. "hlijkt dl' opleiding
101arts. ondanks alle l~~utics in de gezond-

hetdzcrg het meest konservaueve bolwerk.
Oe grootste aandacht t'llijft gaan naar hel
aanleren van ziektebeelden en kuratleve
technieken. Oe echte primaire prevenüe.
als bevordering van gezondheld en stimu-
leren van levenswijzen die ziek worden
voorkomt. korm tijdens de opleiding nret
aan bod." Marleen Polls.Student geneeskun-
de en organisator van de dag rond kanker-
preventie, beaamt: "In On7l' opleiding
wordt er eigt'nlljk nauwelijks aandaclu be-
Sleed aan preventie. En ons programma is
zowiezo al zwaar zodat het opnemen van
nog een vak In ons curriculum ultgeshucn
is. Eigenlijk zouden er een aanlal vakken,
die voor de opleiding van bestserts niet W

belangrijk zijn. gewoon gL'Schrapt moeten
worden en vervangen door vakken rund
preventieve geneeskunde. Preventie Is im-
mers geen makkelijke materie cn artsen die
hiervoor niet opgeleid zijn, zullen er in hun
praktijk weinig aa ndacht aan besteden.
N(lchtans is de huisarts bij uitslek de: geschtk-
Ie persoon urn patiënten Ie wijzen op hel
belang van prevende. Iedereen klimt immers
af en we wel eens hij de huisans terecht."

Beenhouwers

Om deze handicap in de opleidlng
enigzins op Ie: vangen hesloten alle genees-
kundepreesidla in Bt:lgië een pmjekt op te
zetten rond kankerpreventie. Medica, de

geneeskundekring van Leuven, zoem een
a...ntal mensen aan die vooral in de: preven-
ticve sektor werkzaam zijn en vroeg hen
om rond die problematiek een genkollege
te geven. »W1j hebben besleren om deze:
lessen na de parueëls tc organiseren, Zn
wordt aan alle Studenten de kans gegeven
deze kolleges bij te wonen," zegt Marleen
Pais. "Dit alles organiseren was echter niet
evident. vele prolfen waren immers niet
bereid om hun lesuur af Ie staart ten voor-
dele van een gastdocent. Erg spijlig vind ik
daL"

De: vijf docenten die: uitgenodigd wor-
den zullen in hun gastcollege belangrijke
elementen rond kankerpreverule en de spe-
cifieke taak van de huisans in deze proble-
matiek aansnijden en bespreken. Michel
Wouters. lid van de Vlaamse Vereniging
voor respiratoire gezondheidszorg en tbc-
bestrijding. ui maa ndag de mkersproble-
matlek bespreken. wouters: "lk vind dit
projekt een bijzonder goed initiatief maar
hopelijk blijft hel nier bij dil eenmalig eve-
nement. Het belang van preventie wordr
onderschat. dat blijkt duidelijk uit de aan-
dacht ~ er gedurende de npleiding aan
gegeven word r. Nochthans is dal kruciaal,
zeker voor huisartsen. Zij komen immers
c:rg veel in kontakt met mensen en hun
problemen. zij moelen daar dan ook mee
kunnen omgaan. Chirurgen. ik druk mij
misschien nugal cru ult. zijn eigenlijk geso-

Aansprakelijkheid bij brand, ontploffing en waterschade
Het burgerlijk wetboek Stelt dat de veram-
woorckUjkheid voor alle gevolgen van
brand. omplotflng cn waterschade volledig
ten laSle val! van de huurders. Tcnz.ij de
huurder ht"1 tegendeel kan bewijzen. ma ...r
dal is bijzonder rnudJijk. De huurder moet
dus verzekerd zijn legen deze drie moge-
liJke KCvallen van schade. Dit kan gebeuren
op drie manieren.

Ik kutstudent-huurder kan ulf een
brandverzekering afsluiten ui de boven-
Slaande etstco's worden In een speet ate
ktausule gedekt door de braodverzekertng
van de ouders. EeU derde m(.gdijhhdd, de
meeS! voorkomende die bovendien gepro-
muot ween door de huisveslin).,'Sdienst is
deze waarbij de verhuurdereigenaar in zijn
vcrlckcrinj!Spulh een speciale xtausute op-
neemt die de huurdersaansprakelijkbeid

dekt. In het huurkomrekt wordt dit dan
meestal explldel vermeld als de zogenaam-
de klausule 'aJSI~ van verhaal', Uat bete-
kem m ce praktijk dat de verzekertng van
de eigen ...ar de schade waarvoor de huur-
der verantwoordelijk is. ui' zich neernr.

"De meeste kontrakien voomen in de-
ze Rlausule", zegt Jes de Winter van de
buiwestlngsdicnst. "Slechts in 25 % van de
gevallen wordt er In het huurkontrakt niet
èxpli<ict mddini( van gemaakt. maar dal
bereeens niet noodzakelijk dal de eigenaar
in z'n kontrakt met de verzekenngsmaar-
schappij deze kleusule nler opgenomen
heelt. De stedemen dienen echter wel op
te letten. De verzekering van de eigenaar
zal immers niet de persoonlijke inboedel
van de bcucttcnde student dekken, Daar
moet de verzekering van de ouders Ihuls in

vooraten. De waarde van die persoonliJke
spullen op ket kan a1 snel oplopen als je
bijvoorbeeld een komputer hebt, een prin-
ter, een mtkrogotf en dergelijke. Over her
'3lgeml!nl kartjlfedrtet' stdlen-dat he1 mei
de brandverzekering van de Leuvense koten
vrij goed gesteld D. Hoewel ik het ergste:
vrees voor gemeenschepshutzen. M(!(''$lalls
het daar zo dat de hoofdhuurrlef een brand-
verzekering moc:t arsluiten die de verant-
woordelijkheid van de andere huurders
dekt .. Ik denk dat hel daar soms misloopt.
Vorig jaar bijVoorbcdd Is et nog een brand
geweest in zo'n gerneenschapshuls waarbij
de brandverzekering niet in orde was. Dal
is erg voor de huurders want die tnoeten
dan volledig opdraaien voor de kosten."

(ad)

fislikL't:rde beenhouwers, maar hutsensen
moeten veellng hebben met de samenlev-
tng, de mensen en hun problemen. Mense-
lijkheld is de belangrijkste rroet van de
hutsans."

Automaten

Het 'kankerprevenueprojekr" gaat nu
woensdag van start en wordt ingezet met
een Infobeurs waar de bezoekers brochure">
en gezonde hapjes worden aangeboden.
Ook aan Alma werd gevraagd om z'n mede-
werking te verlenen. "Aanvankelijk". zo
zegt Toon Menens, direkteur van Alma,
"planden we om een speciale schotel In ons
menu op Ie nemen maar we zijn van idee
veranderd. Nu is er de speciale groenten-
ekue tijdens de maand februari: l'en eXITa
ponk groenten, word! de studenten gratis
aangeboden. or geneeskundestudenten
zullen in de Aln'la's ook een kleine voor-
Hchungskampagne up touw zeilen. Via pos-
ters en brochçres willen zij hel belang van
gezonde voeding nog eens extra benadruk-
ken," Tevens underZ~kl Alma de mogelijk-
held om via de auromaten in de restaurants
gezondere tussendtl(,njeS, zoals muslikoe-
ken en dergelijke. aan te bieden. "Een ge-
zonde en evenwichtige voeding is immers
een bc:lan~rijk element in kankerprevernle"
Stelt Marleen Pais. "Dadrom schreven we
via ons kringblaadje enkele weken geleden
ook een receptenwedstrijd uh."

Woensdag zullen de deelnemers hun
zelfbereide maaltijd voorschotelen aan een
driekoppige Jury: een dii;!lÎst, een student en
de kok van een vegetarisch restaurant. De
winnende ploeg wordt een etentje vo ...r vier
aa ngeboden in een vegetarische: restaurant.

OOk de vereninging voor Belgische
tuinbouwveilingen steunt de aktie van de"
Medica. lij zorgen voor de levering van vijf-
honderd appels. Wat er daarmee ge-beurt?
Rokende voorbijgangers aan gasthuisberg
zullen in de loop van de week een appel
aangeboden krijgen in ruil voor een sigaret. ..

Annemie Deckx ,
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Mediamanipulatie volgens Frans Aerts

"Reklame die van slechte smaak getuigt, haalt ook
het slechtste uit de mens naar boven."
Orails Aerts. media-eticus en

docent kUllstfilosofie is maan-
dag 22 januari te gost i" Leu-

ven voor een lezing over ·Mmripulatie
in de media", vroeger durfde Irij 1I0g-
al eens van leer trekken tegen af/es
wat "aar kommersiallzerinq en me-
dializeri"9 rook. Veto 9;"9 hem inter-
viewen en trof een opvallend mild en
gematigd man aan met CCI! groot
gevoel voor relativering. AI ka" dal
ook om, het oclJtendlijk uur- vall de
afspraak gelegen hebben,

Veto: Vr!Ygtr schruf u nQDr ri!Jrn Z(!J~n
l'I)(1rlll vanuit IItrDnI'Wllardigmg DI'!" wal u in dr
,",dia tn rik/amt alltmaal 'o1g. Is dal Inmiddels
g«TI angu en frustraur !}l'\t.'(Irdrn:>
Frans Aens: .Ik probeer io\CWOUIlhel
verschijnsel media 1(.' begrijpen. want blijk-
baar kan nfemand er nog aan uil. Ik su-l
alleen vast dat er een eksplosic is van aller-
lel mediaroesranden. en dal hel mcchants-
me niet doorzichlig rncer is, nok niet voor
de mensen die het maken. Er is bij hen (10k
weinig veramwoordelljkhetdsgevocl wal
"dat betreft. Ml'n kan berichten en beelden
lanseren zoveel men wil. er i~ elgcnlljk toch
niemand verantwoordelijk. Bedden spre-
ken elkaar tegen, of dl' lnforrnarie spreekt
elkaar tegen. Er is geen lnstanth- die op één
of andere manier komroleen wat daar nu
nog waar van iso'

-Acn de kant van de kijker is er ook
weinlg voorbereldlng up de diversiteit van
beelden die zich aandtcncn. Het onderwijs
bijvoorbeeld is vooral ingesteld up het be-
grijpen van literaire werken, van taal. Ml'n
houdt zich ve-el minder bezig mct het leren
tmerpretercn van bedden.
vetes Uw CaIOIyij.:UtlatlJ vaak; VIoIIIe"It
nt!1afiM howdm!1 ~gl'tloW'r d~ buldhllrwwr. Of
Elft 11 dalIa nltI."7

Acru: _Nietl'cht. maar hl'l is I.U dat wc dl-
beelden niet meer kunnen situeren, dal we
niel meer gued weten hoc dil- Il- Imcrprcte-
ren. Hel is duidelijk dal men ons een beeld
kan geven dat nk·t hekmaal met de werke-
lijkhdd ~lroU!..t, en dat we daar dan door-
kijken omdat lIl' daar onvoldoende tegen
gewapend lijn. Ik heb ,mlJngs in dl! dnku-
meunure 13ccld~l(!rm' HP VPRO dl' bedden
scfuer de bedden van dl' landing in Soma-
He !<;t:LÎen.Er werd geuumd hoe dat hek
spektakel gccnsccnce rd werd. en wal bleek:
hel waren niet de militaire leiders dil' d ....
landing kidden, maar wel de tél cvisiercgi~-
seurs. Zij zetden regen de soldollen waar 1.C

moesten gaan staan. De soldaten waren ook
niet d.. l·.'rslen dit' landden in Somalië. daar
suuiden al een hen- rij lot(>~rakn en kamc-
ramensen re wachten.Dat I....·cld was nogal
onnutsierend. Ab ik der~djj"e bedden zie,
dan vraag ik mij altijd al waar dl' werkelijk-
heid dan nug.tll. Ok beelden worden ons
getoond, maar hoc: verhouden die zich lUI

de werkelijkhcid?«

Koeveuse

Veto: Dal de waarhnd meI Qwruml/:ml meI de
werkelIjkheid loals ze all/! QIIS,>~rst}lIjnl is "iel
«hl rlieljw. Heeft II mei un bUljt Uil idealis-
tisch buld 1'1211 de verhQuding lUSstl! .....aarheid
m werkelijkheId?
AerlS: "Toch niet. Waarheid is heel kom-
plex, maar h<eli~nu l(1 dat wat waar is t:n
vomal wal intcressanl is, wordT bepilJld
door de media, Als ecn bl'paald volk eens
in dc kijker Slaal. kiln ht:t (lP de internatio-
nale sulidarileil re"kcnen. Op het mument
dal het niet In de kijker Slaal. dan valt h!::t
huiten de prijzl'n, Het is toçh bizar dat be(U-
gcrs in de derde wereld allemaal rondiupen
met bordjes mei Enjotelse opschrilten. Ht:1 i~
duidelijk dat die alleen maar ddileren voor
dl kamera's, en niel prml'Sterc:n legen de
lokale autoriteiten .•

veto- Zil daar dan mwchJ~" ook m~1dt krachl
in \'1211 de media~ Dal 3 "raaldt din!Je1l lux·
datl()(Jk ondu dt aandacht brrn!1rn Etn oryalll-
sanr 1215 Amnl'"Sly lmemsnonal bouwt daar lIJn
hele werking op, Vroestr wisten WI' helemaal
nien.
Aeru: eNatuurbjk. maar anderzijds moeten
we toch proberen om een soort van kriti-
sche zin te omwikkelen. BIJhet losbarsten
van de Cinl!umlug was 11k'mand in Amerika
daarin gernrcresscerd, Maar bepaalde bed-
den hebben de publieke oplnie in Amt:rika
doen omkanteten. Ondermeer de leer emo-
tionele getuigenis van een verpleegster die,
in uanen. vuur het oog van de ganse we-
reld vertelde hoe Irakese munetren In de
koevense-afdeling de baby'tjes zomaar naar
builen smelen, Achteraf - en dal wist

voorgelogen. Men mishruikt daar de on mls-
kenbare liefdadigheid van de mensen .•
veto: Mallr is dal reden !Jlnoeg om al/t dtry-
IIJke Qrganuallls op iin heep Ie !JOOlnt'
Aerts: ~Blj al zo'n akues. en dat zit-je IMlk
duidelijk, letten al die presernatoren en
medialiguren hun schijnhdliJÇite masker
ep. Wanneer een aktie in eerste rnsrenne
bedoeld is urn informatie dfMlr Ie geven, up
een nuchtere manier, niet In hel kolder van
een emononete oPSc:kl(1j)te hedoenlnj{. dan
kan dn t niet door een holle slogan .•

elk heb daar niets legen znlang men
het belangrijkste niet uil het tMlg verliest:
echte informatie, nfer op een sîmpcle
manier gebracht. niet op een emononele
manier hel geld uit de zakken van mensen
kloppc:-n, WM bijvoorbeeld crcenpeece at en

roemde zln van wlugenstein IC'zeggen:
"Etika en l'Sletika zijn ién en hetzelfde". Ik
geItMIl daar nogal in. reklame die van slech-
te smaak getuigt. haalt ook het stectnsre uit
de mens naar boven .•
Veto: U ligl dal au mntU1l !1ed.....,ongrn worden
Dm btpaald~ kunstwerken als kultuur Ie waar-
dtren en re ervaren. dar dan ZDW!!I dt kul"lSrwer,
un als hel pJ/bli~k gedt!1radurd worden, Dal is
locI! een hul ditiUr standpunt: hou de grolt!
kulwur maar _g.\'an hcl klocljtrvclk,
Aerts: .Ik denk -dal alk kunst op hel mo-
mem dat ze ~e"uw is. allijd avantgarde is
en niet dl>llT Óc: jlTUotSte grtlep van de men-
sen hellre~n wcrdtr maar dat hoeh ook
niet. Kultuur heef v.!rschillc:nde nivo's. en~-
de daJ.:t"lijkse kultuur is ~ uitdrukking van
wat Icelt np een be[l.lald moment, maar ik
denk dat zich dal voortdurend vernieuwt
en dat het eigenlijk in zljn oorspronkelijke
vorm maar duor een hee! beperkte gruCJl
van mensen wurdl gewaardeerd. Gaande-
we)l verbreedt die appreciatie zich. In! ze:
uiteindelijk !<,'Cmeen)l.lt'd wordi.·
Veto: Maar tkm(>Kraltstrln!1 IJ \'O{'ltl"lS U allijd
yfijk een \'r1VfalcJan§?
Aerts: -lk heb daarvan w.-l een beelje
spijl. dal ik dat uuil gClegd ol ~eschreven
hel •. Ik wil dal wel t'niwjn~ terugnemen.
Wal ik ven.chrikkt:iijk vind i! j">I.pularize·_
rtng van kultuur. Dal tas! aununaüsch ook.,
dl:' kunuur aan. liet m'Mliste voorbeeld
daarvan i~dl' Mona U~ die: v""r achren-
veerrlg uur naar Tokyo werd verhuisd, en
in dk- achrenveertig uur mogen de Japan-
ners daarvoor dulllcrcn. ze krijgen allemaal
drie sckouden IIm de Muna Lisa eens Ie .f'

zien. In zo'n mechanisme worden znwd de
Mnna Usa als de" Japanners l'dacheJijk
gemaakt. Dal is ahijd hel gevaar als het
toerisme dl' llIuwtj('S in handen krijfl,t.
Bijvl>urbo,.'Cld"tik met ht:t Van Gogh·jaar.
up ht·t taaerc kan je daar helemaal niet
meer van genietell._
Veto: Dus ,och Ilo'f'r dt kulluur een bnljt
",eyhONdtn vlm d~ mQna?
Ac-rts: -Ja. v.... r de mensen dit" zich daar-
voor nucresseren. echt interesseren. Op hl ....
tnomem dolt daar een heisa rond gemaakt
wordt -11>.11\bijvl".rh._'Cld nu in Frankrijk
rond C"1olnne. dJe hangt daar 011honderd
jaar maar nu IOoc:1plots iedereen zljn werk
geljen hebben _ dan haak ik at.»
Veto: Sl~ml htl .. mn g~lukkig dat t? door lC
«n !JtOI~ lenux)flSI~fliJ1!J neet ""af mensen de
kans krl)!Jen om Cizllnn~ Ir ler~J1kennen,
Aerls: «fk ~td mij vrallen !lij dat 'leren
kennen'. Ab ik KJm n-lkenv weer uillej.\
aan mijn stoocmcn. ik Ilt"d dolt in verschil-
h-ndc gfll ..'pen, dan krijg j... op de duu reen
vlnt I....·jo<rijphareKant, alle moeilijke k antjcs
Lijn ervan at j.(evl.lkl. Op hl·t Iearsre \ raag i!..
me lelkell~ af \0\.11 hel urn-indelijk heel!
hijl(d"lracht. wam 011hl't wl'l'rt">arstijo<e.dl'
tlnl>t:~jpdijkhcid, hel my~tt:ricuzl', dJI is
juist dl.' essennc .•
V~IO: U beru ook rnrnsent Frame flleramu.
.".,r Ot M(lrgt7l AA U dan Ul1 $/Ukje :uhnJft.
biJvoorbetld /l1't" een ",~u\4' ~SJQyVQnDerride.
klnl u tr dan \1)or Qm die hul kemp lat km-
leksl aan ft bItdm. /lf pro}lurl u htl aallSchou·
.....IIJkt. Ir mak~n e>mze>m~" ml!tlsvz U ~Im?
A~ru: _Ik hd. c:c:n beet jo: de neiging om
aan!>Chuuwl'iijkhcid IC verkiezen. dal is ouk
mijn t'i,lll'n stijl van schrijven. Vorige wet:k
heb ik een SlOk over Montaignt: gt'·schre-
ven. wel dal ging over 7.ijn nierziektt: en de
manier waarop hij mei lijn zio:kte ()m~ins.
ciat bCj.\rijpt Îl'd~'r~'l·n.•
Vetu: Dus u p"pulolriSl'eri Monloligne?
Aerts: ~Euhm. Weljol, eigenlijk wcl.
MlIl1IaigJle is naluurlijk (.ok gemakkelijk Ie
1)(lpulariseren .~

De moeilijke Kant}n wo,d~n af!Jn'lakl

Jllen leef goed wen ml'n die Oeddt"n Uil'
zond - bleek dat dit' verpleegSter dc doch-
Ier WJS Volnde ambassadeur van Saoedi 1'-
Arabit', Dal werpl cen hcd ander licht op
haar getuigenis .•
Veto: U loopt e\'é'nmin hoc.IJQP~'al! ak.l/es \'oor
II~t goedt deel dit .'Jrbrulk makm val! dt media
U zeSIdat i/1 hel ntediasirkus d~ fei/rUikt bood·
schap '>'1'.fOrtl1,9a/JI.
Aerts: _Hebt u de 'Téll-wn',zJak in Frank-
rijk gevolgd (een televislc-inzamclaktle Il'n
voordele van bnkt:rocstrijdlng. I't'rj:elijk-
baar md 'Lc::\'enslijn')? \'u blijkt dal n"Jt
geen denig procent van het geld !en:cht-
kuml waal ht'1 moet !..olllen. namelijk bij
hel welenschappdijk onden'lt'k. [)e rt"si h
allemaal blijvcn plakken aan de hilndt'n
van de beheerden van die organiSollie. Dus,
men heeft daar \ ijftkn jaar de mensen

(fota Sltfan (k I'aww)

tuc doel. Men m.1t'1 eerst en VtMlrolllichLel1
goed inlortTleren, H\>c vaak heelt GfL'l!n·
peace it'15 weer moeten inslikken dat het
had bewt:crd?

Kant

Veto; fl er \'Oigem u cen é'lischt vorm 1'1111
reklame mllken mogelijk'
Aerts: .Ja, ik vind dol! reklame eersl eTl
vomal van een goedc smaak Illoet gt:lUigen.
Ht:cl wat reklilmc spech in op heel gemak·
keJijkt: gevoelem van IlumOf bijv(Mlrbceld.
Ik vind dat rcklamc goed moel gemaakt
zijn. Als we dan loch van 's morgens lil! 's
avonds reklilmt" op uns bnood krijgen, dan
rn.}<;:tZt: tt:nminsle plezierig .. I gOt:d ~w-
maakt zijn_ Hel is eersl en v(>oral een kwes-
tie van Wlt'dc: ~maak. Om het ml·t t'en beo
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Bart Eeckhout
Peler RoeIen!'

Op maandag 22 ftbwQri or!1alfllurl Medica etn
In.m •., \'al1 Frans Aerts mtl als uma 'MomplIIa·
n~111 d~ medIa.' om 20.JO 11 m M5.I. De w;ang
u !1fQIU
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'Bxistenzmaximum'

r voor dilettanten
Cl) et kali gebeuren dat 11 na vijf

jaren rondhangen in Leuven
plots tot de vaststelling komt

dat het decor waarin 1I rIIst;g uw tijd
doorbracht. bestaat uit geboflwen_
Heef even is verstommi"9 uw dul,
moor dan komt het inricht: "dit is
ongetwijfeld de langverwachte kon-
frontatie met architektuur ", Op dat
ogenblik moet er gehandeld worden.
De tijd is rijp VDar een projekt week
waardoor deze beklemmende ervaring
meerwaarde krijgt. Van 29 januari
tot I [ebruari richten een aantal 5111-
denten val1 het departement architek-
tuur een dergelijke week in onder de
naam 'existenzmasimum',

Waar de kandidaatarchitekten In bet verle-
den jaarlijks een feestweek organiseerden
om de I..a,sa ft' spijzen. werd Vllrijo: jaar ten
nlcu\\ konsept geuuroduceerd , De 'kas,
tl'l·I)oil,t"Slcn'.een epiteton dal enkele vierde-
jaarstudenten aan hun reeds vr ..en-d klin-
kende namen roevoegden. zouden een
nieuwe wind laten waai ..n in het xesrect
van Arenberg.

Zalld

Hct srot had zich nu wel tan)oi):t'nocg
uPSt"Slapdd, vonden Ze, Hel werd hoog lijd
dal men l'en daad stelde dit" zfch kon
>IJicgclcll aan wat zich dagelijks afspeelde
in de archuektuuropletdlng vulgons de
geaux Arts-traditie: een geregeld roetsen
van visit,\ up arennektuur en stedenbouw.
Hct konsept werd uitgewerkt en in dl' vorm
van een tentoonsu-lling gegoten waarin dl'
beste urnwerpen samengebracht werden die

gedurende her vlJUarigc curriculum in
Leuven waren bedacht. De selektie
gebeurde door een jury waarin studemen
van alle Vlaamse archuekruurscholen
zeretoen. Een geslaagd eksperlment dat na,
vulging verdiende.

Verruiming

Dil jaar besloten enkelen zich opnleuw
te engageren en er werd testeren een weck
van lezingen. workshops, cukussres. films
en video's IC laten doorgaan, ingekaderd
door een receprle en l'en lult, atndcnde
factor voor deze gebeurtenissen vormt hel
begrip 'Exlstenzmaxirnurn'. een term die
verwij~1 naar do: woning VOIIT hel êxtsteru-
minimum dit' dl' Duitse: avant-garde archi-
rekten als nplnssinjo: aanbrachten voor het

Als liefhebber omgaan
met de dingen leidt immers
tot een menselijke betrok-
kenheid en niet tot koele
beheersing.:........_---
probleem van woningschaarste na de eerste
wereldoorlog. In hl'l kader van de projekt-
week wordt de'zc term uit zijn historisch
verband gehaald me! de bedoeling hem in
andere konteksten in te schakelen. Kunnen
wc deze term gebrulken om onze denkpat-
ronen In verband mei archhektuur, en de

• [)urchschlllll}/1!Qxl/11U/11 ~
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dtssrplrnes dil:' hiermee in kontakt staan, !C
vernieuwen, te verrutmen. is de vraag die
dl' organtseroren stellen.

Mt't dit perspeknel van verruiming als
duidelijke schaduw op de achtergrond. zijn
een aanlal hooldlijnen voor de ganse week
uhgezet. Men organfseert lezingen en er
zijn korrseptuele en pr.Jktijkgerichlc werk-
shops. De lezingen reeks wordt door profes-
sor srraoven van ht:t Provinciaal Hoger
Archltekruurlnstlfuut van Diepenbeek in-
gezet met l'en voordracht uver Aldo Van
Eyck. Deze gereputeerde arennekt stond in
het decennium na dl' tweede wereldoorlog
up regen een aanral ronkende namen uit
het architektuurwereldje en richtte zich
meer spertflek tegen het englunktlonallstl-
sche principe: van hel -zxtstenzmrmmum'.
Ht'1 is rmeressent om Van Eyck in deze
kontekst geplaatst Ie zten tegen hel ver-
blindende licht dal Le eoebuster uttstraan.
Daarover spreekt in een tweede lezing de
Nederlandse architekt wnfem Jan Neute-

lings die in de Lage Landen bekendheld
heeft verworven met een ilantOiI kwalitatief
hoogstaande woningomwerpen. Nog Hp de
lijst staat de voorstelling van een aamal vi,
dco's waarin dl' aîwijke nde gedachten van
een stel hedendaagse archhektuurgoden
zoals bljvoorbeeld Rem Kooihaas een tijde.
lijk lorum krijgen.

Vliegdekschip

De konsepruete workshops zouden
moelen leiden lOl zuivere en wellicht ook
komroversiele uitingen van de idee van
verruiming. Hieraan wordt vorm gegeven
door onder andere Mauru Pcponcinl. Poll'
riek vandeweyer en Ivo vananamme. 'twee
grosere namen op dl' affiche zijn luc Deleu
en Rauul Bunschoten, Luc Dclcu ls een
architekt diejn 1970 zijn gelicht afwendt
van de 'comnrerctele' architektuur en ztch
meer gaat toefeggen op hel konseptuele.
Deze kCUZ'(Mclt hcm in Slaat Zijn socïele
bewogenhetd.op een meer directe wijze aan
te wenden dan vra de tradinonele wegen
mogelijk is. Hij sldÎ'ywrouwde dingen
VUDrop een manier dit- in eerste instantie
vervreemdt. Pas nadicn wordt dl' esmcu-
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Bxistenzminimum

Een maat voor niets
Oelf trosje architektuurstudenten

zit enigszins verweesd voor
ziclr uit te kijken, Enkele heet-

hoofden diskussieren wild over zin ell
onzin vat! afzonderlijke meditatie-
ruimtes in sociale woningen, Vallop
zelfgebouwde staketsels verkondigen
n09 anderen met een ongekende pas-
sie de inhoud van naar verse i"kt
ruikende manifesten. Dit tafereel
vam" misschien de uitkomst van een
week 91!dreven handelen en del/ken
rond 'Bxistenrmaximum', Yerruiminq
is het uitvloeisel van een moderne
ardiiteauurtraditie waarin de wisse1-
werk,'ng tussen tijdsgeest en gebouwde
omgeving steeds centraal heeft ge·
staan.

'Extstcnzmaxtmurn'. ner konsept waarrond
studenten van het departement arennek.
luur een veelbclovende projektweek heb-
hen opgebouwd, leidt ons terug naar dl'
pcriudl' van hel interbellum. Dl' akute
woningnood die na de eerste wen-ldoorlog
was gerezen brachr dl' nunse avant-garde-
archnokien ertoe funkliona!islischc opval-
lin)!cn over het nieuwe wonen Ie paren
aan dl' socta!c elsen van her n"enoliJ.._
Ecn en ander resulteerde in oktober 1929
in een tweede luik van dl' 'Con!(Ti:-s Inter-
nauonaux d'Archhecture Mndt:rnc' (CIAM)
waar men zich I."og over dl' IVnnin)oi\'1~Jr
hel Exlsrenzrninimurn, een wonin)o\ dlc de
f11")lclijkhcid schiep de lage Inkomens-
gTl1t:"]1en11)\ een minima le «ppervlakn- 1..'11

regen el'n minimale bouwprljv tt:"huisvee-
ten zonder dat daardoor de kwalhelt van
hel Illlnen \\crd aan):eta~!

Wederopbouw

Aan dt" nobck mUliöen "an dl' dl'l'l,
nt'mt'r<; aan CIAM II huell mt:n nl('1 Ie lwij,
k·len. HIJ., ]..I'rnl hel dan dat ,'en tcrm als
·E:>.i\lelllminimum· lcgcnwl1I)rdijo; ~1"'J1!,lan

een negatieve konnorcue oproept?
Daarvoor moet men inzien dJI het aandeel
van de .....ontngen gerealiseerd volgens de
VIM)TlIpgc~tcldt' prlnctpes verwaarloosbaar-
klcin is. De enorme mastodenten dil" men
in verhand brengt met onpersoonlijke.
nauwelijks Iunkrtonerende architektuur
zijn hoofdzakelijk produkren van de !-(HXJI'

schallge wederopbouw na de tweede
wereldoorlog. Projektontwikkelaars maak-
(en veelal dankhaar gd'ruik van de piste-
dk door de rnoderru-n wav 0l't'ngckgd.
maar er werd aan de CS~l'ntic van dl' zaak
voorbljgegaan: dc \'crhl'I~'rinl' VJn de
woonomgeving en Iwt schuorihcldsfdcaal
d.J1 via vormpurjsmc werd nagestreefd
!t:]..cn van (lndcr~t·slhi]..t ol geen beleng.

Omelette

HCI ):in)l echter om meer dan dit af):lij'
den naar wanordclijkr- verrnentgvuldtgjng
van een uitgeholde ()pl,,~sing_ Ook binnen
de gelederen van UAM was hl'" Exisll"n!,
mtnlmumpnnclpc tlndcrhevig aan kritiek.
Reeds ren tijde van CIAM Ii sprak Le cor-
buster over 'Ia malcon maximum' om re
waar-ahuwen voor r-en Ie ve-r dIMlr)ledre'
ven Iunktkmallvrnc t-nkeh- decennia laler
kwam cr l'en "l'rl"ul" in 'erhevi!!de vorm
toen een jOIl)lt'rt· Jo:olroczich ollcnsiel op-
stelde tegen hel te n'nlijdi~t' rationalicme
waarmee hl·t CIAM·,·\tahli\hmem It' werk
Sin .. _Tegenover Ot· Iunkttonele- onlkdin)l
van uc stud kwam een nu-er me-nse-lijk
)lcrilhll' aanpak. AanvanJ...t'lij].. werkte men
met 11,'t ldcc van -corc'. h<:l man-tiele hart
van Ol' vted dolt een kader '''11 scheppen
waann hl'l ):cmn"ll~lha!,\gc\"'l'] t(1I onl'
wiJ...kdin)l kOf! ]..oml"n_ In IIwedl' inSlantll:
!<'Itl' mt"f! n'n \tap in de richlin)l van de
'holhitilt', dk dl' archilcklt'n in staat slclde
"cmecn\(hap~ ..evocl uil It: brt'idcn tlll ccn
)levod van I>iolo)li\ch. S,><iohJ)lisch cn )lct"!>'
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Lic. A 1769* Midweek en weekendski Frankrijk. Italië en Oostenrijk vanaf 5,890 frank incl.
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pers. + skiles + skipas + huur materiaal* 2611196Mühlbach; prijs 19.650 frank incl, cat + HP Gasthof Grünholz + skilessen
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sche kw ..üten duldelljk. De bevindingen in
verband met sch aa l en perspektle! dil! uh
zijn ekspertmemen voorivloeien. worden
gebruik! ln de uitwerking van ta melijke
bizarre archhekruurprojecten. Ze runen
hun kracht uh de ver doorgedreven kon-
sekwenue en de humor die erin verval zit,
Hel TGV'trajt.-ct voor Brussel op vijftig
meter boven de' bestaande stad, de Ant·
weepse untversuen ondergebracht in een
vllegdekschfp en de omwerpen met neer-
gelc.cdc cleklrishdtspilonen zijn er enkele
voorbeelden van, gven etgenzlnnlg als
Deleu is de Nederlandse architekt Raoul
Bunschoren. Deze architekt heeft aan de
Archnectura! xssodauon in Londen gedu-
rende 10 jaar een werkgroep geleld waarin
fundamenteel onderzoek werd verricht
naar het wezen van archhektuur. Nu leidt
hij de J.:roep chore. ArchlleclUuT dient
volgens hem Ie omstaan vanuit de geest
van een 'super-dtlenant': de intuïtieve tase
die aan hel ontwerpen voorafgaat is essen-
tÎt'l"1om een aantal motieven los IC weken
die in normale gevallen niet eens zouden
worden herkend, De optosstngen die hij
aanreikt voor dtvcrsc reereusene en kun-
krcu- problemen hebhen een sterk roensch
gehalte: als liefhebber nmaaan met de din-
gen leidt Immers 11'1l'en ml'nsetijkt' betrok-
kl'nheid en niet 101kOell' beheerslng.

Slachtoffers

Enkele laarsrcjaarstudcnten leiden op
hun beun een kontroverslële workshop dit'
doorga al onder de naam 'Fuck-Eco-Socto-

lelijk gezond 11:'\'el1,
HCI nrgclpunt volgde toen de voor,

gaande idect:n in een ultgekrlstalüseerde
vorm door een groep van jonge arennek-
ten, Team X genaamd. werden voorgesteld
op hel CIAM·conJHl's van Dubrovnik in
1956: hel sleutelaspekt bestond er in dal ze
arennektuur en stedebouw nie-t langer \\1]·
den npvauen ,ll~ de re-suharn .. van Iunktles.
maar als dl' man-riele \'t'nalin.ll van rt-latn-v.
"~I Is beSrl!t)e\llk dal met de Invoertag van
deze gedachte het 'Exrstenzmlnimum' up
de helling kwam te staan

Gebouw

In hel .1rchiteklullnijdschrifl 'Forum'
SChrijft Glancar!o De Carlo tuerover "Ze
worku-n aan hel probleem van her 'hoe' en
speelden hel ~Jldvan de macht: u:
vergeren hel 'waarom' en dus ()O~ dl' vuur-
naarnste bestaansreden van hun kuhureel
engagernem (... 1 We. hebben daarenboven
ook het recht de vraag 1(' su-llen waarom
el'Jl wonlnM l'igenlljk w weinig mogclljk
moet kosten, waarom. lmcgendccl nil'J
zoveel Illllgelljk7 (,.,) Waarom mal' l'en
huis niet z" groot mogelijk zijn, goed
beschermd. geJSlllcerd, komfenabel. lil
_l:ot:d m"Mdijk .Ill'eqlJi~'erd. met lOl'eel
mogt'lijk privol()', met zovel'l mo~elijk kom-
murukane, uilwi55cJin~smll~dijkhedcn en

Peace'. MeI dit stukje provokatte willen ze
gewillige slachtulfers lokken en hen mee-
voeren naar een aantal plaatsen In hel
Brusselse die geen evident aanweZlK~ kwa-
uren in zich dragen. Vanuit de ervaring van
hel niet evidente is hel de bedoellng 1111 een
kritische evaluatie van verzande toeeen Ie
komen. Een andere uh~ap leidt naar de-
zelfde stad, waarbij een halve dag Is unge-
trekken wlor hel bezoek aa n achlergt:'Slelde
buurten in de kanaalzone die <1011hel eko-

nomtsche hart vormden van de stad, maar
nu broei haarden van soct a al konflikt zijn,
De andere helfl van de dag gaat naar een
negentiende-eeuwse stadswandeling mei
mogeujks toegang tot een aantal hulzen
van vroor Horta. Tussendoor zijn er in de
namIddagen nog prakûsrh gerichte werk-
shops. Indien u vindt dal hl"t bevenstaande
aanbod Ie weinig bevrediging btèdt,dan kan
u zich nllg steeds bekwamen in metaalbew-
erklng. zeefdrukken. huutbcwerkf ng, kleur,

perspektlehckenen. keramiek en archlrek-
tu urfotografie.

Filip De Maesschalck
Htt ht~ gtlNuren spttll tith af /ussm maandag
29 tenuen tri dondtrdag 2 ftbruari in hit Kas·
/ul van Arrnbtr!J, Mtlandaj om 19,JO u is er
een optllm,9sr~lit, !Jtvol!Jd door de ltzin!J door
proftlU1f Strauvtn om 21,00 u. Dinsdog om
20,00 u sprttk/ Wil/tm Jan NtUltlings, Voor in-
formatie owr de ....'Orkshops btlt u 22,17.4J til
Vf'aa!J1naar Na/hallt.

plaats voor persulInlijk., crcativltelt? ( .. ,)

Xiemand kan Ima". no): lal1!-tl'rg.'t."'en dal
hel een goed idee was om de ruimie al Ic
meren aan de lijd om een omelette Ie bak-
ken."

Moet de mens de open
ruimte nog verder inpalmen
in zijn verterende drang naar
rust, ruimte en isolement?

Ook Aldo Van Eyck liet zich in dl'l~
merene nter nnl-ocltli!-td.Hij streefde naar
een architektuur du- hel lunkriunch- over-
sleelAdoor drager van betekenis Ie zijn.

Poezie was moeilijk Ie verenigen mei het
reducerend ratkrnallsmc dal dll'Of CIA.\11J
\'r de wontng was losgelalen, De abS\rolklit-
die hieruil nntstund viel cpzljn beurt on-
mogelijk re koppelen aan het WCLcn van dl'
mens: elke mens 7.(1U dan Immers rdcnuck
moeten zijn,

Tegenstelling

Hel voorgaande verhaal hiedt de his!,,·
nsche invalshoek van waaruit hel ]"onse::pt
'Existenzrnaxlmum' kan benaderd worden
en daarin lil meteen zijn beperking vcrvat.
Hl'l gaat om één geïsoleerde le)otenstellin~:
de Icge::nstellin~ lussen enerzijds een tlC!-(rip
dal in hel verleden reeds zijn Iw~lag gekre-
gen heelt en anderzijds een door dl' nrgani-
~alOrl'n in hel leven geroepen w, ..srd. I)''''f

de term -zxtstenzmaxtmum' lus tt' wrikken
en opnieuw te gebruiken daar w ..ar hel
aangewezen lijkt. hoopt men dal cr Cl'n !-tt"
entmcerd debat zal ontstaan dat zich z<I\\l'1
binnen de grenzen van de: archltektuur bt.--

•
(fMf.)Kris/of Bra~kLláTl')

wl'C!-(lals daarbuiten. meer bepaald daar
waar dl' andere di\~iplinl'5 opduiken.

Ml'l deze achtergrond lijkt hel onv cr-
mijddijk dat ht'1 dd'<J1 fich zal verplaatsen
van dl' "'''ning naar dl' vtad vn van de stad
naar gr-uen- gehelen. Ol' deze scnaalnrvo'<
mannesreen zich Immers l'\'t'lllel'r de- \'r.:t.J!'(
naar hl'j 'Fxisten/ma>.irnum', M"e\ de
mens d,' "pen ruimte n0i-( verde-r inpalmen
in lijn ve-rterende dran!, naar rust. ruimte
en i...rlcmcnt ? "dn men Jc kanke-rs in de
gr,~I'\led('n vcrder laten woek v ren IIltdOlI
do: 1I111ullJin).;de aanvaardbare !!r'-'I1~"vcr·
schrfjdt. en dt, vrad een speelterrein ':'IK'r
duiven - en nk-t-, meer - w"fde !l"...
springt 11100n 11111 met ke)<,1.1nd ,>(1 spckula-
tk? Dal Lijn \riJgl'n waarbij men dl' poluic-
kc. MllÎaJc, ekoruumvr hc en ,']...ol"gbtl\t_'
lnv locden nu-r kan nq:nl'n en di ...elk "I'
hun manter hijdral-!en aan dl' invulliru; van
het I>q:riJl ']-)'I\I<'n/1ll0l)'11llUnl"

Filil) De M.le-sschalck
Hcrbcrt Devrtese

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN
REGISSEUR GEZOCHT(ryt/V)
Vrouwen achter het filmscherm
Een minifestival meI films "a" ondermeer Nicote Van Goethem, Anne Teresa de Keersmaeker,
Lydia Chagoll en Morion llanset.

Vlaams Filmmuseum en -Archicf', VanderkeJenstraat 30
Van maandag 29 januari tot donderdag J februari
Verloningen om 19:30 1I en 22:00 u (zie Ad VaJvas)

HET LICHTEN!) SALON
Praatsalon uver fotografie
Mark Van Gijsegrrn praal fIIC! hekel/de çperslfotografen O\'er !tilll wak

Romaanse Poort. Bruseebestraat 63
Dinsdag 30 januari 20:30 u: Koen Wessing
Dinsdag 6 februari 20:30 u: Patriek De Spiegelaere
Dinsdag 13 februari 20:30 u: Marleen Daniëls

CULTUREEL
CENTRUM
LEUVEN

RESERVATIE, 016/222.113
Schouw burg. Bondgenotenlaan 21
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Blauwe Maandag en Toneelgroep Amsterdam spelen onspeelbaar stuk

Barnes schreef zichzelf tot stilte
af!Blauwe Maandag Compagnie

(BMC) en Toneelgroep Amster-
dam INsloten hun krachten Ie

bundelen en I,et onspeelbaar geachte
stuk 'The An,ipho/l' van de Ameri-
kaanse cultschrijfster Djulla Barnes
samen Ie lijf te gom,. Zij zij" IIU te
gas. in de tseuvense SladscilOuwburg_
met een voors.efli"9 die in Amstu-
dam, Gent en Antwerpen reeds op
veel entoesiasme werd onthaald.

Djuna BarJIL"Sis één ....m die schrijvers die
[e 1(1;."S1 en hcrlcl"Sl eenvoudigweg omdat je
de' zinnen en de woorden ZU mooi vindt.
want verder t>l:grijJl je t-r geen 7....k van. Een
hermeuscm- [ckSl zoals deze waarin de taal
de huurdrol spceh, is een "maskerade die
démasqués bd'N ,(I" zoals Stdan Hertmans
hel zou zeggen. maar dit' belohe uite-inde-
lijk IlHuil inlost. aarnes wilde in 'TIlt' Anti-
phon" een gruwdijke erv,uing uil haar
jl."U~ van lkh afschrijven. maar was 1t"g0C"-
lijkenijd bevreesd voor het spreken. Nit-t
alftn "mdat dal spreken het onzegbare

Filmpje
Korre films rijn in. ml,vals w~rop ze
verllInod worden ouk: In Leuven lijn a-
dil abdemkjaar al minstt::os twee de re-
vue g.::passa:nL en deze weck staat er
weer een np <,..pd. Dinsd.oagkan de lief-
hebber In dl" 51OOlo's tWtt-eotwlmi8
ldcinc films van misschien wel grote
taknten gaau bdtijUn,

Hel vermaarde Pitmft"Srival van
Brussel ol]µlIisecn dit jaar voor dl:' vijlde
keer een nacht van de korte ü1lf1. Omdéit
de vier vuor.r.fg;unde alleverin~n zo'n
poot sukses bkken. wordt er dit jaar

\

YOI'IC ho. ttnt uitgebreid: er kan nu ook
~ Luiks en ~ publft n-"U ck
Iwnlilm. Ik ,errtalkc'tlc: sdlÎjnwerpc-~
staan dit jaar ~I op een veelbeioven-
dr;oo,:.r Jm<:r.We filmers uil AU$I.~
en NiaJw-l«land_

Adll van de twcc~wtInig films
zijn tW." ook gemaakt door slnèaSten uit
Australië en omstreken_ Het vah op dat
de rqi~ ~n de andere films bijn..1
aUcmuI uil E~ komen_ Vooral
Frankrijk is mc"I vic mms goed vertegen-
wootdigd_ N..iII6 films van Ellr~at'Ii'D
en t~VUctCf'S lijn er ouk nOf: two;T van
Bra1ilianen. cm van Canad..-sc (J(Jrspmng
en een uil OckrairlC'.

Korte films ajn veer de sineaSt in
spe ('ft! mook It.t!n urn zijn kunnen 11:

bt:wijkn: u: zijn kon (.'1) dus gceëkoper;
en .:UóImoor is er ook lTlU!T ruimte voor
alkr1ci eksperimentcn IllCt genres ol
Icchnidl:l-n. ()e filJm die je dinsdag kan
pan bdtijken varirn:n kwa leogu~van
1~ IOCtwintig rninutm, er ]jjn ldot-
films en 'n:ht~bij, en wal iohoud be-
trdt koml zuwat allo aan bod; kvrni:>cble.
~ w~ gebeurde en de nlcol
bizarre verhakn.

êén van de Fran~ 61Im venen bij-
voorbeeld de Iotgt."\o'allenvan een ei in
een pan. dat wil emsnappen aan de sr--
tel die het op zijn leven tKrlt gonUni.
Uh Engdaod Imow.:n de spantl(:ndl' pre-
hi5loöschc avomureo van de: ~ die
de natuun:Il:'lTIenh.·n tc lijf 3'1';10.En In
ttn Z~ minuten durende: Duitse prent
ondt:r de titel 'Ah Pouk is I-It'fC' pr.tal Ah
Pook. de: laatste God V,In de !'ankk. meI
zijn illler ego uver leven en dood. Op
muZiclt van John Cale, en naar een Vl."l'-
haal van grootmogol van de beat genera-
tion Wimam S. Burruughs. Als dal niet
vedbelovcnd is Weten wij het ook niet
mtt>".

(mI:)
IX ,.«hI.,." dt korft [iJ", sp«lt i" Slwdio ...,
op jj1fS.d;Jg 23 ]."1011111.rn btjfrft 0,.12 00 w.
PI" 1IIIdIt dwwn dri~"m,1f ww, e" kcsI 200
fr.d. Er 'Djn I'wtr fHlvm..

8

zou moeten ornvauen, maar ook en vooral
omdat ze net bang was om haar ervaring
aan de range vormgeving prijs te geven. liet
resultaat is een menumemale h.·ksl die zich
ophoud! tussen spreken en zwijgen, lussen
laai en stilte, in. Eli IIL·tdie paradox van her
zich 1"1 stilte schrijven lassineerde regisseur
Gerardjan Rijnders. Hij heelt cr h(.1 uitganjotS-
punt van zljn voorstelling van gemaakt.

Pieten

In produktie moes! L'I.'nbcvructncnde
samenwerking worden tussen dl' BMC en
Toneelgroep Amsterdam. Dal is he! UÎ1CÎII-
delijk nuk wel geworden, maar hel Is alle-
maal nier bepaald van L'en leien dakje ge-
gaan. Al vlug begon men zich de vraag IC
stellen of her wel mogdiJk was een enjgzins
verstaanbare voorsrelhng Temaken van een
tekst die de auteur zelfs IC' moeilijk achuc
voor hoge pielen als .royce en T5 Eliol. He!
publiek zou zich gewoonweg vervelen, voor
dl' ~t'k gehouden voelen. Van raai alleen
maak je Immers geen teater. Vooral niet als
die taal als een ïnklviswolk- uerm van
Sames) elke verstaanbaarheid ovenrekt.
Slany crers van de BMC werd hc..'1beu en
SliIph.-op. Maar Rijnders hidd vul.

vanwaar die drang om dunr te zeuenz
Zt'lf heeft Rijnders het over een utrdagjng.
-het beklimmen van een berg die nog nooit
iemand beklommen bcetr". Maar wie na-
gaat waar het in zijn oeuvre tor nog Ille om
11.'doen is geweest, ziet al vlug een parallel
mei de verbillering die heerst in üames's
stuk. Dezelfde 'Vl!rkilling', dezelfde 'woede'
(in 'ztcetera'. XUJ/511 animeert hel werk
van telde kunstenaars. Hl."1stuk, dat han-
deh over de reünie van de lamllie HIII>bsin
Burk-y Hall, hun vroeger huis in Engeland,
g.rucide uit tul LTn geslaagde voorsrelltng.
mits enkele aanpassingen terwille van de
verstaanbaarhdd. Zo bnliste men de ver-
kr.KhtinR van Miranda Ik-n Djuna Bam"',

die uit de oorspronkebjke lekst was ge-
schrapt. Inch ekspliciet ten tonele te voe-
reil. En om dl.' autobjograltsche dimensie
duidelijk te maken, werd Djuna zdl als
personage geênsceneerd. vandaar de litel
'Barm-s' beurtzang". Zij genereen stemmen
en personages. teer hen haar eigen verhaal
venellen of Wil! daarvan overschier. en
neemt ren slotte de rol van Miranda - het
masker waarachter ze zich verberg! - over.
Djuna wordt op meesterlijke wijze vertolkt
door Lineke Rjjxman. Maar ook Els DOller-
mans bûnkr uh in haar rol van Augusta
Miranda's moeoer. VIncent van den Berg en
warce! Henserna geven, nu eens op rake,
dan weer op groteske wijze. vorm aan de
twee sfntsche broers. Jos Verbis! is erg geval
als Jonathan. Augusta's broer.

Roei

"De voorsretung is ren dele schatpllch-
tig aan het toeval". verklaart Rot'! verniers.
laatstejaars RITSC-slUdem en stagiair bIJ
-aemes' beuruang'. -Zo kwamen v.'rGp htt
idn eenpc>p~lIhuis rt monurrn c>mdar..,.'I"
lOt\'allig dt vidtD 'Femme-maison' van LDuist
Bt>wrgeoilhadden gezim. &wrgeois vcrtelt in
haar v.'I"rkDnfJtvl'rThnul/dt l'f'rhatJl als &mln.
m dt ~rontalit H1n dt fv..!"t' kunstenaresstn
m hun resprktit\'f'lijke media v.'I"rktt inspirerend
bij dt rta/isQ/ir I'an dt \'I',krarhtingutne. Dak
hrr idet een revue in 11' lassen. om het gehul wal
van zijn zwaarte tt on/doen. is l1idens een brain-
storming bij ltJCl'aluil de blls fJekomi'rl, /otn
GtTardjan in de 'ekst de term 'nursery rhymes'
had op9f'mtrkt. -

Droste

Toch drent de voorstelling zich aan als
een gestruktureerd geheel, opgesplitst. zoals
de !eksl het wil, in drie delen. Bij het begin
van hel eerste bedrijf zit Djuna achter haar
KhrtjhniKhlnt'. De Slemmen dIe' In haar

[!)fJ @[]J[j[j](jJ flOfJil(J)0 ~r> ~~

hoofd spelen en die ze dadelijk op papier
zal zenen. worden voor de teeschouwer
hoor- en zichtbaar gemaakt dankzij een
slemmenhulsje achter op het podium. Uil
dl' dtssonamen van de muziek worden de
personages daar één voor één geboren,
behalve Miranda, die, stil en bijna onbe-
weeglijk. als een wille. langgerekte doods-
figuur hel huis doorschrfjdr. tot bij Djuna.
die ze vervolgens omhelst. Tijdens het hele
bedrijf word! er gepraat en gepraat, zodanig
dal de personages enkel lijken Ie bestaan bij
gratie van hel woord dal ze produceren.

Bij hel tweede l>edrijf, waarin Miran-
da's verkrachting dl."kernscène uitmaakt.
krij~1 de voorstelling plots veel meer vaan.
In een werveling van etfekten worden de
reeschouwer heel verscheiden teatrale ete-
menten aangeboden, van revue 101opera.
Hl."1p()ppenhu~je dat de scène word! op-
gerold, en dat ~t hele decor in het klein
herhaalt. zorgt voor een moui Droste-effekt.

Teatralifeit
L

Het derde bedrij"ten slotte betreft de
uiteindelijke kl,nfn,nlatiè lussen Augusta
en Miranda, hun tweespraak. De 'beun-
7.an~', die de kllmax van de voorstelling
had moelen worden. dooh langzamerhand
uit In mineur. De paradox tussen spreken
en zwijgen ....ordt niet tot hel einde toe
volgehouden. maar wordt npgclcsr ten
voordele van de stilte. Deze stilte werd al
aangekondigd door de symbolische figuur
Miranda, dil' tijdens hel oveede bedrijf een
Pina Bausch-achnge dans uitvoert. en daar-
bij, als vocngesleepr over dl' smerige grond,
haar wnw kleed besmeun.

Ondanks de zichzelf hijwijlen Ie ernstig
nemende symboliek, dit' het geheel n(lgaJ...
zwaar op dl' hand maakt, bJijh hel bewon.
dcrenswaardlg hoc beide gezelschappen en
hun regi~~eur hebben aangetoond hoe raat
en IcatraIitcÎl hand in hand kunnen gaan.

Clara van den Broek I'

Ot 81/1u·....., Maanda.'1 Compagnit en TMuljr()Cp
Amsterdam sptltn Barnt. 'Beurtzanj in de Stad-
schouwbu'g ~an 2 J IN en mrt 2'> jam/ari. Aan,
YfI"!J 0'" 20.00 U KtJort", V41r 150 tot 500fT-

•

Superclub Leuven ziet er vandaag stukken aantrekkelijker uit. Superclub, je home

entertainment store in Super City, is volledig gefacelift. Voor al je cd' s, van Wacko Jacko bijvoorbeeld; T-shirts;

du's; cd-i'~; cd-roms; video's; computerspeltetjes; Internet-pakketten en:tovoorh moet je vandaag meer

nog danvroege.rbij ons lijn. Onze studentenkorting van 10%- SU PERe LuB~
blijft niltuurlijk geldig. We :tien je in onn omgebouwde winkel! _ .•.••••.••••••• ,••• ,••••.•• _
·Uitgn •• dud ude •• cJuqyu. ~U~III1'.Ullu'ttltkell. ga.. utout~tt~n ~n acu .. olui. nlu <u,,"le .. b~u "'" .ndue .. tiu.'

•II
!
o
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Zich in het debat mengen, Medica-preses
Jcroen Schuutun maakte van de gelegen-
heid gebruik urn zijn ongenoegen u' uiten
over de geplande kontingentering van het
aantal artsen na zeven jaar opleiding. Hij
stelde dat er nog genoeg andere maatrege-
len in de gezondheidzorg getroffen konden
worden vooraleer over te gaan tor een der-
gelijke inperking, neneeoe antwoordde
nietszeggend, Een andere student vroeg
zich af of we nog lets moeten Verwachten
van de milieubelasting. De regering had
immers wel beloofd daar werk van te
maken, maar veel is daar ror dusver niet
van gekomen. behaene antwoordde niets-
zeggend ...

Premier Dehaene debatteert over de sociale zekerheid

"Ik redeneer niet in zuivere termen"
(l)et debat rond sociale zekerheiddat afgelopen woensdag door

de Kristendemokratische
Studenten (CDS) georganiseerd werd,
leverde weinig groot nieuws op. Niet
dat dal verwacht werd, walft \-'ande
hoofdrolspeler in dat debat, premier
Jean-Luc Oehaene (CVP), is geweIen
dat hij zich zeIde" w(Utgt aan revolu-
tionaire taal, Ook nu trok hij rond
zij" eigenlijke plannen een mistgor-
dijtl op valf schabouwelijk Nederlands
elf technokratisch taalgeb",ik. Eén
ding stelde de eerste minister wel dui-
delijk: de huidige koalitie denkt er
"iet aan de sociale zekerheid te fede-
ralizeren,

moede Ie bestrijden,'
Hoc dat gemengd model er dan wel

moet uitzien. bied In het ongewisse. De
premier gleed zonder veel moeite langs alle
stekelige vragen van moderator Van den
nrtessetie terwiJl professor Spinnewyn zlch-
Iel! al snel vastreed in lijn ekonomtsche
denkpatronen. Tekenend titervoor was nel
Zijn vraag ol de eerste mtntsrer het eigen
Rijnlandmodel dan wel het daaraan tegen-
geslelde Angelsaksische model verkoos.
Geen van de sprekers deed de moene zich
Ie bezinnen over de meer runeamentere
kwestie ui er mlsschlen gee-n alternatief Ie
vinden is VUUf deze systemen.

de Bond van Grote en Jonge Gezinnen?
üehaene. zo diplomatisch dat het pijn aan
de oren doel: MIkdeel de mening van velen
dal je ntet 11;' VCrmag gaan in de selektivi-
teit van uitkeringen. Om een optimale solt-
darhehte behouden, moeren bijdragen en
uitkeringen evenwichtig verdeeld blijven."
Notarissen, ministers en dtrekreurs mogen
dus up hun beide oren slapen. Aan hun
broodnodige kindergeld wordt ntet geraakt.

Nochtans is het plan om de sociale
zekerheid op IC spli!.5en over twee pijlers
nlet onomstreden. vooral aan Franstalige
kant wordt gevreesd dal met die opdeling
dl;' federalisering van de sodale zekerheld
wordt vocrberetd. Dal die vrees niet ome-
recht is, blijkt wanneer je er de korurnen-
raarsrukken ln bijvoorbeeld De Standaard
up na leest. Onomwonden wordt daar in
naam van 'De Vlaamse Zaak' de kommu-
neutartsering van kinderbijslag cn zjekre-
verzekering gci;:!sl. Hieraan lijkt Dehaerte
vourloplg nochtans nier te willen toegeven.
MOefederalisering van de sociale zekerheid
staat nkt op de agenda van deze reg!:'ring.
Zij komt binnen deze legislatuur niet ter
sprake.' Dchacnc plaatst zich daarmee op
de lijn van SP-voorzitter Tobback die al eer-
der zd dat een verder doorgedreven staats,
hervormtng-ep dit moment -onveranr-
woord" Is. Het veto van Dohaene Is dan
(MJkvoorat gertrhr tegen de vlaamsc havik-
ken in zijn eigen partij.

Op het eind mucht uok het publiek

Arrogantie
Van een heus <feholtkon op woensdag-

avond in Aula Zegc~r.van Hee dan ook
nauwelijks sprake 1.IJn. Daarvoor kreeg de
eerste minister te weinig weerwerk van de
rest van het pane1, Het is verbazend hoc
's lands eerste burger ondanks uf juist dom
z.ijn gebrekkige redenaarskapaciteiten Cf, -lelhos in slaagt zijn regensranders in een
diskussie omver te blazen. Zijn nei~ing om
zijn opponenten al te hlalfen in plaats van
IC:: antwoorden kom I vaak in de huun van
de evermoedige arrogauue dil' hlijkl">aar
eigen is aan machthebbers. Of' de vraag of
hij niet geschrokken was over de negatieve
reeknes op zijn tweepijlerplan antwoordde
de prcrnk-r bijvoorbeeld: -ocn. je kan best
stappen zeilen in die hervorming. zonder
dal je daarom luidop hoeft te verkondigen
dal het om een tweepellersysteem gaat.' ot
hoe- de ZOI al lachend de waarheid zeilt over
de parlementaire demokratie.

Ban zeekhout

Kinderbijslag

Veel wijzigingen moel men dus niet
ve: ....vechten tegen januari 1997. Premier
Dehaene wil wel een onderscheld maken
tussen 'kostenkompenserende' en 'inko-
menvervangende' uitkeringen. Met de
eerste groep worden ondermeer kinderbijs-
lag en ziekteverzekcrlng bedoeld. onder de
tweede worden pensioenen en werkloos-
heidsuitkering gerekend. Dehaene wil die
tweede groep uitkeringen gelijkschakelen
voor de ganse bevolking. Kinderbijslag
wordt 'recht van het kind' in de nieuwe
sociale zekerberdstaat. van de plannen om
het kindergeld niet meer uit te keren aan
mensen die dat niet echt nodig hebben.
schler nier veel meer over. Lobbywerk van

Vuor het debat. waarin de premier onder,
vraagd werd door professor ekonomie
Sptnncwyn en journalist Pol Van den Dries-
sche. was opvallend veel volk in Aula leger
Van Hee komen opdagen. De nakende her-
vorming van het stelsel van de sociale
Zekerheid, Staal dan ook in hel middelpunt
van dl: belangstelling. Ondanks die Infur-
matlestroom weel niemand hiJ benadering
wat de regering Dehaene prectes van plan
Is. Û<Jk nu liet dl: behoedzame premier nlet
in zijn kaarten kijken. De hervorming
dreigt eens IC meer een kwestie IC worden
die boven de heetden van hel grote publiek
wordt ulrgernaakt. Dat was enens de hcold-
indruk die het debat naliet. Het publiek
wad platgeslagen mei ekonomtsche terrui-
eologtc en wte gekomen was voor ophelde-
ring van een aarnat moeilijke punten kwam
bjjgevolg bedrogen uil.

E.!:n ding staal wel vast. De hervor-
ming. waarvan 'Hlj-dle-zlch-nooh-op-een-
agenda-Iaat-vastpinnen' uitdrukkelijk stelde
dat ze afgerond moer zijn op I januari
1997, wordt geen radikale herdenking van
hel huidige kensept. De eerste minister wil
-all~n bijschaven waar dal nodig Is en hel
hutdige svsreem zoveel mogelijk bewaren.
"Een Stapsge\V!jz~ grondige hervorming".
heet Zoiets in hel wctstratees.

Toch lijkt he[ zogenaamde Rijnland.
model (een stelsel waarbij een inkomen
voor Iedereen verzekerd is door bijdragen
op basis van delonen] niet langer in zijn
zuivere vorm vol tl' houden, Dat besetre
ook de premier [oen hij zei "voorstander te
zijn van een gemengd model. Belangrijk
daarbij is dal wc de sociale zekerheid sterk
houden als preventlef systeem legen ar,
moede en I1kl als een middd om dil' ar-

'Druk in Leuven' op 24 en 25 januari

Aula PDS wordt tv-studio

Oezonae naijver tussen studen-
ten val! verschillende fakul-
teiten en kringen geeft het

studentenwereld je al jaren kleur. Dat
dit zich niet enkel il1 dronkemans-
lawaai hoeft te rliren probeerl nu de
Psychologisclu:Kring te bewijzen. Met
'Druk in Leuven' ats kop verteren zij
uw partieeleksamens, kater of meno-
pauze in een ludieke interkringen-
kompetitie.

speelt 'De Mens': de groep rond Frank
(meer haar op mijn ziel dan op ... ] vander-
unden. Hel prijskaartje dal aan dil feest
verbonden is situeen zich ergens rond de
300.000 frank.

te klein voor hun studentikoze interpretatie
van 'Op goed geluk',

Met veel meer mensen en middelen is
hel showdement in deze nieuwe editie up-
gevoerd lOt bijna protesstonele propornes.
Deelnemers zullen Immers werkelijk voor
de kamera's komen: enkele afstuderenden
van het Narali zullen deze hanteren en te-
yens instaan voor de multikameramix op
bel voor de gelegenheid aangevoerde
beeldscherm. De filmpjes, die u daarnaast
doorheen de shuw ten overvloede te zien
kan krijgen. zijn geschoten in semenwerk-
ing met Studenten van hel Brusselse Ri[c,.

Aangezien kosten. moeite noch spon-
sors gespaard worden. is er nok een muzi-
kaal toetje: geen heterhem met ei, maar
ortgtnete covers en groeverock vanwege hel
Antwerpse 'Brunch' (ex-Yellow Frxnpri nt ]
IIp de woensdageditte. Donderdagavond

Presessen

Aange7.ien naar deze Clogvt:rhlindinll
ook wat publick rna~ komen kijken. besloot
de organisatie zeven andere Leuvense krln-
gen mee in hel strijdtoneel te voeren. Eko-
nomlka. VRG. VTK en Polilika drinken me-
kaars bloed op wuens-da)ot. Donderdag betre-
den Medica. Historfa. G...rmania en de Psv-
ch(Jlogischc:: Krin~ het velt! van eer. De
kringen worden venq~t'nwIMlrdi~d door
hun bijbehorende presessen die aan hen
trots zclls een l'Cdenkdijkl' 'l"~l·tli'rt·Sta1it·
verurnden. De \...-apcncn 7ijn l'C~u<>n!ij).,,~
gevatheid. Intellekt en massale aanhang in
wat l'en reuzespelpro"r.unrna wordt. In
hlJi~kamerstijl wordt er }o:ezaplnrssen dissi-
phru-s als Tien "'IMJrTa,11.Waa)(~1L1k,De Drie
wijzen .... Overduidelljkc mms naar
schermgoden als Jamt ...-rs en Emid Goelen
".·ven hel );t'ht'eI kleur. 0...' akeocnusche
hterarchte wordt );efl'sjlcKtet'rd. en de
Iunku ..· van -Wijze~ wordt Ilijgt'vnlg vonr-

behouden aan h"""kraren uit de betre-f-
kmk Iakuftcit c-n , Wel'~ (Ook niet verbaa,o
wanneer 0l' het scherm h..·[ hould ver-
schijnt van rcku.r Oml"rlinck of van uld1.
De voorhije rnaenden i~ e-r in Leuven
immers 'Ml~ -vcrrorgcn' gefllmd

Doorbeen evn ~11!>d..·"ut,~)~tl·"·1Il Lal
steehts één presvs lm~l'o;("h,,[ldl"n uverbllj-
ven, die ver ...nlg,'n~ dl" strijd aanbindt met
de "cl1o:k aatl\\t'IJ)(" laai. or u aula POS
daarna nog hn).",,·nt laai men aan teders
vcrl:>eeldin" ,WCT. Verg"et \'l'iligheidshalv.·
toch uw iandeuborstcl niet.

Met hun vijftigste verjaardag als alibi om
het eens wat groter te zien, organrseen de
Psychologische kring deze week [\\el: Up-
eenvolgende showavonden in aula POS.
Het idee om hiervan een levende collage
van tv-programma's te maken groeide reeds
drie jaar geleden. Toun was MSI 03.18 veel

Jan-Frans Lcmmens

'Druk in Leuven .'j:l'U door (11' 2·/ rn 25 tanuen
m AI'/u PD5-. Kallr/.." :1)11 te J.c."p bi) d~
Pliydwl,lfJ15rh e Kmr; (Twrrsr$lruar 102) en bij d~
:nt'n andcTi' dulrrftlll'Pldr krmqen. TCIt'.'Jull;kost
J 50 (WK) of 200 fr,.mJ. HI'I spl'krakl'l begint ()pn

10.JIJ u. mam dl" druull worden 1'(" }Tu/ful/rljr
\.,..,.. •.;','p .,/r(lpI'PIJ

Op h~/ Hooverplein zijllliinds kon eeneemat porkeerplaatsen ap!ll'aff~rd fen IIOOrde/t \'0./1 fie/sfllukken. GIMi .. Hattelujah. Hel eni9~ probleem is
/Iaillurlljk dal er !JUl! fokril/ellm ill dr clPlmidde/lljkt! nabijheid zijn. en ren fins hrb;'r IIU eenmeat niet "m och/aaf 1111fjeens een fjU(J/fdhrids·
wanddinytjl' 11' maken.
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Discordia brengt laatste stuk van Thomas
Bernhard

Een zwarte merksteen
OO/SlOi, ûostojevski, Gogol, Toer-

genjev, dat was zijn wereld,
niet eens de filosofie, de Rus-

sisene schrijvers waren liet, ntet de
Franse niet de Engelse, de Russische.
Eli de muziek. Maar de laatste tijd
waren noch de RflSl';sche schrijvers
noch de klassieke kompontsten genoeg
voor hem. Hel berekent allemaal "jets
meer. heeft "ij tegen mij geugd. Hel is
IIog "iel zo lallg 11eeft hij gezegd, mij
interesseert tegenwoordig noch de lite-
ra/uur noch de muziek. Alles is alleen
""9 maar één (wertuigend teken van
het bankroet. W

Aan hel woord is een oud man. Robert
schuster. dit: het heel! nver zijn broer Josef
die net zelfmoord pleegde. De broers zijn de
voornaamst e figuren van het laatste toneet-
stuk dat Thomas Bernhard schred 'Helden-
rlat:l.', Hel Nederlandse roneelgezejschap
Maatschappij Dlscurdia speelt dit stuk deze
week in hel Stuc.

Thumas Bernhard w.as een Û<l5lenrijks
rcneelschnjver. romancier en dichter die
leefde van 1931 tut 1989 en geldt als één

van de belangrijkste Ous.enrijkse schrijvers
van de Jaren 2t.'ven.ij.; en tachlig, Hij schreef
'Heldenplatz' in !988, vijlti~ jaar nadat de
Ovsu:nrijkeT'S np dit Weense plein de An-
schluss met Hitler-Duhsland toejuichten.
Op hoge leeftijd beneem I Jnsd schaster
zich van het leven door ult t't'n raam van
zijn huis te springen dat aan dit pldn ligt.
EC:nvan de personages. de vrouw van Jose!
Schuster. "hoort" nog steeds voortdurend
hel gcjod van dl' massa dh: zich aan Hltler
overgeeft. Een derde belangrijk pt.'TSonagt' is
Robert die zich heeft teruggeirokken in de
stilte van het platteland, wat, wals hij zelf
zegt. gewoon een andere: vorm van zdf·
mo"rd h.

Nazisme

liel kader van 'Hcldenplatz wordt dus
door dit hOCJgbeja.ud Irlu (van JuOdk ai-
komst) gevormd. in 1987 in Wenen. dal het
vooral heelt over de dood. de ouderdom, de
komplen- uverwinnlng van dl.' domheid en
van hel fascisme in wenen en in Ottstenrijk
en de walHing vuor de wereld. Robert
schusrer: "De wereld is nu toch al helemaal
kapen. alles onuitstaanbaar lelijk. Je kuru
gaan waar je wil. d~' wereld is tq~l'nw""rdi!l-
alken nog maar IdiJk. en door en door
siompztnrng. Alles verloederd waar je ,"'k
kijkt. Alles verwaarlooso waar jl' (,ok kijkt.
Het UeiSt zou je hekmaal niel rnver wakker

willen worden. Dl' alKeltlpcn vijhigjaar
hebf-en de regecrdc:r~ alles verntcngd en
het valt niet meer goed te maken De arcrit-
rekten hebben alles verrueugd in hun
sromprlnmgheid. De lntellektuelen hebben
alles vernletlgd in hun stompzinnigheld.
!Iel velk heeft alles vernietigd in zijn
slomp1Jnnight:id. De parrijen en de kerk
hebben alles in hun swmpZlnniWlcid ver-
nlettgd." Een dochter van Josef schuster:
-Ot' mensen kunnen nlet achterljjk genueg
zijn urn in de hnogSIC ptlsitks terecht u-
komen. Overaf zfnen die ldluten. Dat is het
toch wat vader steeds gek heen gemaakt.
De universneu UI toch ook vol idioten.
daar heeft hij die twintig jaar onder gele.
den, suermerkse hansworsten, Salzburgse
idioten als kollega's. Het geestelijke k-ven in
dezestad is Inch al bijna gesrikt in ziJn xe-
degenereerdhetd en In de stompzinnigheid
van zijn baantjesjagt'r.i.-

Dierenliefde

Binnenin dil kader is de kleur uniform
zwart. zinnen vol haal en verachting VI",r
wenen. voor Oostenrijk (voor de heden-
daagse maaIschappij?). De personeges zijn
geobsedeerd door hel kwaad, de stompzin-
ntghetd, hel nazisme dat Wenen hen toorn.
Jnset schusrer kon enkel nog van klassieke
muzlekkonsenen genieten als hij de ener-
me Inspannlng kon opbrengen niet Ie den-
ken aan de wereld onmiddellijk rond hem.
"Hij vond het altijd verschrikkelijk vanwege
de dubbele Inspanning. wan! hij kon de
muziek alleen maar huren door zich af te
sletten voor de nauonaal-soctaüsusche
mentaliteit van de Musikvereinhezoekl'T'S.
Hij moest bij wijze van spreken zijn IIgen
en uren dichtknijpen om muziek te kunnen
huren. Vader was te gekompliceerd voor
hel reven." Tussendoor, heel even wat,
·nlacJ...ol COUTSt'·.humor: Olga: -Oom Ru-
ben is oud gewerden. Nu blijft hij srceds
Slaan en kijkt naar de roeken." Anna: "Dat
doet iedereen die geen lucht klîjgt. Dal
wordl dan altijd mei dlcrenlletde verward."

Verjaardagstaart

'Hcldcnplarz' was hetlaatste toneetstuk
dal Bernhard schreef: een donkerzwarte
Il.'ks. als literair testament? OVer de geest
die als IaatSIC verdedigingsmidde-l dl' om-
wereld als absoluut zwart beschouwt om
zdl nojoteen beetje zuiver en gezond Ic
kunnen "lijven? Ot zwan als merode urn de
geest 10 lucide moJotdijk Ie maken? or is dil
stuk I-WW'"ln een verjaardagstaan voor de
vijlt!): jaar van de Anschluss? De oosten-

Sportraad zoekt huisvesters

Scharrel eens een vreemde op

Gall 19 tot 23 februari vindt het
jaarlijkse Leln,'em,' tnternatic-
naai Stfull!lIlell Sporttornooi

(Lisst) plaats, Oe grootste organisatie
van Sportraad is misschien de minst
gekeilde, maar zeker niet de UI/VDII-

digste, Eén van de grootste problemen
is Ilel I",isvesten van alle deelnemers.

Elk jaar knmt'n ongevl'er vijfh')Jlderd Eum-
pese unlversileilSludcnten een weck naar
Leuven om cr It' ~r<,rlen, OVl.'rdag bekam-
pen ze dkaar in vuclbal, v(,lIeybal of bas·
kctbal. 'S avonds is de Ussl-bar slamkalee
vuur een week. Maar waar leg je: 'S nachls
zoveel gasten Ie sIallCn1 HOIels met stu-
dl'nlvriendelijke prijzen 1Jjn onbeslaande in
Lt'uvcn en jeugdhcrhi.·rgl'n zijn er in Lcu-
ven niet.

SlUdemt'nkntt'n du~. goedkuop v()Ur de
declnemt'rs ... en ervaring voor dt' huisves-
Iers en mt" wat !-l"edt' wil nog komfonatlt'l

10

ook, verschnkkehjk veel houdt de rol van
deze hulsvesters niet in, Wat van hen ver-
langd wordt, is dal ze op hun kor Ielgen
kamer or een legt' kamer in huis) wal ptaars
vrijmaken voor een gasr. Om de deelne-
mers aan het LisSl echter nier al Ie veel
sociaal IC lsoteren. wordl we! gevraagd
minstens twee mt'nsen Ie lalen Illgeren,

Om vnedsd, drank of ven ier h"d je jt'
als huisvl'ster niet Ie I>ckummtc'ren, dal docl
Sf'lI.,nraad \Vel: de gaslen brl'ngen zelf ccn
maljt' "t luch.matras en een slaapzak mee.
zod~t dl' innreng \liln de huisvt:ster feitciiJk
kan t>cperkl blijven 10\ het ter beschikking
stellen van dl' nodi~e vrije ruimte,

Koen Verheyden

Wit'"" LisSf·dtelnt'mer wil herber!Jtn, of mUf
inlichtingen wil. kon kontakl op/1/:'nlmmtl
Sportraad. Tl"rvuurs~nl /Ol, 3001 H~'t'rlel", It'l
11.91 13 of·)4, {(lX J1.9/ 99

De Acco-boekenmeter
,.,.~ YmltmfWtplidttm,m-
Ol strmdGmIdn 1JHIbtI- ~ .",-"'- """"- ......~cw " HNldt WQ$ /IIMJ'~ 1511\-

,." _'" ~ is ffIIgrotÎp1'OU1, m-
9 __ ...... , "" """"._".. ~...,_ .._"".~ .-_ ...........".,..---.,..·e__ "ojmis __ .-(m;'

·_-_ "'·c3--..~'.,.·-..,........-'"', ....
,
•e. :Specialti prijsje

rijkse regtring publtceerde zeer recentelijk
de resultaten van een enquête onder scho-
lieren dat uitwees dat de grOle meerderheid
van die scholieren absoluut geen besef
hl.'dl van de veranrwoordelljkheld van Cos-
ten rijk in verband met de 'tweede wereld-
,",ring en de nazimtsdaden. Ongeveer 25%
van de schoneren stelde ook dal de moord
"p 6 miljoen Joden gewoon moest worden
gezien In retaue met de pogingen in do:
nazi-periode lUI jobschepping.De eksrreem-
re1'l1lSt'Vrijheidspartf van Jörg Halder haai-
de bij de laatste Oostenrijkse verkiezingen
een kwart van dl' stemmen over het ganse
land.

earl Hourcau

'Htldenplall' v.;rnThomas Bernhard door Maat-
schappij Discordia op maandag 21 en dinsdaslJ
janurui om 10_10 u in het Srut. Kaarten ,",slm

~ berichten
Vluchtelingen
De Aktiegroep 'Recht up Vluchten' organ!-
seert een nationale solldariteltsdag met
vluchtelingen op zaterdag 27 januari in
Brussel. Hiermee wil men protesteren tegen
de voorstellen van minister van Binnen-
landse Zaken vande Lanone aangaande een
verstrenging van de asielwet. De aktkgmep
eiSt een volledige terugtrekking van de drie
wetsentwerpen en een overleg met alle
betrokken partijen. Ollk vraagt 'Recht up
Vluchten' om hel vluchtellngendebar te
kaderen in een ruimere diskussi .. over de
on recht va a rdlge Noord -Zuldverh oud in gen.

Vanuit Leuven kunnen svmpausamen
samen met de bus venrekken naar dl'
aktie- en trefdag in urosser. De bus venrekt
vóór her Slation om 9.)0 u. Tickets kusten
200 fr en zijn Ie koop In dl' wereldwinkel
Leuven (fsensesrraat 140, !cl22,OI.35) of
Los Buenns (Parkstraer 14, tel 29.30.79)

.,

,t•

100 of Joofr. IH ;QJ1flfJuurvan Maalrchappij
Discardia, Jan Joris lamt'Tf. praat op dll1uiag 2J
januari, /8,JO u O~Y'Th~llNgn'p Existenr-
maximum, in hu kadt'T \'an hel !Je1ijknamigt'
ardriukruurprojtkl dat de I1wÜnlt'1T atchitek-
luur van dt' KV Leuven dn:t' week organist'fen,

Ver. uitg.: Annemte Dcckx
Hoofdredaktie: Ban Eeckhout
gedakttesekretarts: Annernie Deckx

Redaktie: Kristuj Braukclelre. Henk
Dhecdene. Joris Janssens. Marlijn
Graumaos, Tom Mlchielsen

Doka: Kristof Braekeleire
Stefan Do: Pauw. Jan-Frans temmens.
Katrin vendenboscb.

Medewerkers: Kri'1lI1 Braekeleire.
Filip De Meesschalek. Herben ncvrtese.
Jan-Frans temmens. Peter Roelens.
Tijl Vanbrabant. Clara van den Broek.
Kllcn vcrhevden •

Lavout en vormgeving: Krist"l
graekelelre. Anncrnre Deckx.
Manijn creumans. Carl Hou rcau,
Jan-Frans Lemmens. Pt:ler goelens.
Ludovik Segacrt

Dip: Filip De xeukeleere. Hans
vandcna+eele. Ludovlk segaen

Eindredaktie: Armemie Deck". Ban
Eeckhuut

Assistent eindredaktie: Carl Hoereau

Spelling: Manîjn Graumans

Internet- Veto: hll]):I/ hagar.ans.
kulcuven.ac.berprojectsrverc
Ie-mail: vCIO@hagar.ans.kuleuven.ac.oc

IZetwerk en publiciteit
AHasel Leuven (016/22.04_66)
Drukkerij: ArtoOS (Kampenhout)
Oplage: 9000 eksemplaren
ISSN-nummer: 0771-5162
Abonnementen
Studenten; 2501r: niet-sludenien: 350fr:
bui1cnland: 6001r; ~Ieun vanaf IOOO!r;
over Ie schrijven or rek_ nr_ OOI·
0959719-77

RedaktievergaderIng
iedere vrijdag namIddag om 15.00 u

Jaargang 22 tlr. 17 dd, 22 jalluari 1996 0. V9to



~ zoel(erljes
..J Wie speeh er met': zot. 1.iI1IC'r.zotst? Rara.
Wit' ben Ik?
.J Annemie. als hl) weg is. 1..11ik je T. Gocdele
je Ien Hilde je M zijn. En als eermen ook wil
meespelen. mali ZIJ een asperge zijn. Gnt't.
,; Gezocht: gasmaskers voor Maggy-home.
.J X.B" Zwan blokparlementslid. zoek, 12 à
1<-'1IS-jarigen tm/v) om dokteetje IC spejen.
Beloning en diskretie verzekerd .
.J Babs: aangezien de takbar blijkbaar okt de
ideale plaillS is. Slei ik voor om nog een vijftal
weken Ie wachten. om dan een grootscheepse
aanval In te zetten.
,J Meer zo..kenjes in verot Lucht je hart up
een velletje recvdageueptcr en stop hel in
onze brievenbus Of' dl' 'S Meiel>stra.1t 5
(binnen op de benedenverdieplng). Of nog
mllieuvrienddijker. §mijl hel 1'1" de
infermanesnelwcg. Ons e-malladres:
veto(iil hagar.ans.k uleu ven.ac.be
.J crore l\aj)<l uil eerste Ik kla~skke: bedankt
voor Je voortdurende aanwezigheid en steun!
..j l'm in love with the sunüower sult

..j Verloren: inspiratie\'olle schrijvers.
hnogralen dlp'ers en ranoorusren, Indien
gevonden: zich aanmeloen elke vrijdagmiddag
om drie uur m de 's Meltt'SStraat 5. Vragen
naar Veto. Grole bodónm, verzekerd [vriend-
schap, genegenhejd. tederheid ... )
..j Doktert je speten ja. nonkel Xavitr's vlere
spelletjes nee. Mlekc (Jl) .

.J Maggy 6 natuurlijk.

.J Nadjä Ocd«kerc wenst thd) al het beste

.J Dries: doe geen moene meer en vergeCI he!
gewoon. 01;7 HSD,
"Carmen. nu weet ge hueveel hiJ om u geeft,
wam scherven borensen geluk.
v Leen, il; zlc je liever dan het (even
,J Nonkd Xavier van hel Zwart Blok moel met
zijn handen van mijn lijf blijven, Jarmeke
(Il).

..J Girls just wanne have fun. Verandering van
lucht kan wonderen doen.
,J Gcnoeg! is op zoek naar alle fiel5lievende
studenten. Vlamingen straal 116.
..j Dit prachtblad zil al een tijdje weer op het

I-r.~~.~ Het ··g,.-oono··copy-contor van Leuven.
~ Gerecyclee,.-den 1000/achloorvrij papier

... Thesissen - Cursussen - Folders
• Formaat A5 tot A2cr. ~ ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

Snel _verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.
TIensestraat 118

3000 Leuven
tet.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

Internet. Vind om op hnp:l/hagar.ans.kuku·
ven.ec.be/projectsrveto
,,' sccrpto houdt van voethall Brugge-support-
ers mogen geaus binnen op de Scorpinfuif:
wuemdag)1 januari In de Rumba.
-.J Anderlechtenaars mogen C'S rongzoenen mei
Raf veelemans.
.J I always say: rheres nmhing an agnOS\Lc
can't do iI he really doesn't know wherher he
beüeves in anything or nor,
\ Tip ..an de week: 'Meiso' van DJ Krush.
.J Woensdagmiddag 17 januari verloor ik mijn
rugzak (m<,,1onder andere mijn
mondharmnnika) in hel stadspark. Kan de
eerhJke vinder ze terugbezorgen. (lf tenminste
een seintje geven waar ik de spullen kan
terugvinden die hij niet kan gebruiken? Bli.
ërasme Ruelensvest 159.
.J Er zal toevallig roch geen basgitaar lhanez
Roadstar 11in die rugzak?
.J Tc koop: basgitaar lbancz Roadstar U, natu-
llrhollt afwerking, pertekte Slaat met hoes.
tienduizend frank. vesaliusstraat 34/210 (bij
afwezigheid hrit:lJe achterlaten}.
.J VC'IUzoekt drrrrnngend medewerkers.
Schrijvt:r5. Fotografen. nro'crs. CarhK>nislen,
Fricthalers, Leuseraars. mteressame Mcosen.
U. WIJ zitten in de'5 Meiersstraal 5. }OOO

JO MEUWISSEN
"',,,

Alle verhuur video-. klank- en
lichtmateriaal. ~

Videoschermen tot 4 m. i
OISCÓllAR EN CD's mei of -

zonder O.J.

~ 016/201.301

Leuven. Spring gerust eens blnnen.
v Vickt gestopi met Chinees? Ni bu xuexl
banyu Illa? Ben.
" Tc koop: eenwlelerfjets [akrobatenflets] €in
jaar oud, prijs ork. Adres: Predikherenstraat
[zwarte poon). IJclkn boijPleter Jan. tussen
20.00 u en 21.00 u.
" Hel is beter een kaars aan Ie steken dan de
dui~lcmls I., vervloeken.
" Of niet wm5?
" 'Wel Jong Niel Helero··groep Hel Goede
SI'OOOrorganisecn op maandag 29 januari een
avond speetaal voor alk heterosympathisan-
ren. waar alle wilgen aan bod mogen komen.
ledereeen is welkern In hel zaaltje boven
kafee nomus rnensesvaat 8) vanat 20.00 u.
.J 0.18 dikke beesn Uw lieve driftkikkertje.
"Beukcnout. oensen met uw broek op uw
enkels is met geperJ{lIlt:erd!
-.J Aan diegene dit: .,),lri~e weck mijn geld en
alles aan hl·t secre\.il~iaal van letteren terug
gebracht hcelt: pmflciat. u hebt mijn
vcrtrouwen in d~enshdd gered.
,J Wij h .. rhalen: men zoekertjes in Veto! Lucht
J.. har! op ....n ve lleIJe r~da8cpapîer en SlOP
hel in onze brievenhus np de:s Meiersstraat 5
(binnen Ol' de benedenverdleptngj. Ol nog
milieuvriendelijker: smijt het op de
lnfcrmaticvnelweg. Ons e-maueores:
vew@halt1lr.ans.kuleu ven.ac.be
" Wie een Llsst-deeinerner wil herbergen om
tiJn sooate vaardigheden \,1 talenkennis aan Ie
scherpen. kan kon lakt opnemen mei
Sponraad. 'rervuursevest tüt, }ool Heverlee.
tel n.9J.H .. f ·}4. 1.11.:}2.91.99

THESISSEN ·EINDWERKI:N

1'CS 013/32.23.82 n. t1 " I'

• agenda & ~ ad valvas DOORMARTIJNGRA~MANS

MAANDAG
11.00 u VERGADERING werlo:grocp -brochure

mîddt:l~r onderwijs', in .~ Mcie~strollat 5.
01\\. Kringra.d/Sociilk ràild.
üVDRMlNG~~'_1

m...nieren'. "<11. Elder·kk.
20.}() u TEATER 'Heldenplarz', van Thomas

Bemhard door M.litlSchappij Oisrordia. in
Stuc, reeg. 2001300, org SIUC,

20.30 u TEATER MaalKhilppij OiKlIrdla s~elt
'Hcldenplitll.· van ThOfllill Bo:rnhard. Over de
joodse famIlie Schustn. w;elt) ht:lo: lo:~cn
geleko:nd rs d'K'r dl" tclfmoord van prolcssor
Schust ...r; In SLUC.rueg, 2001100. erg. Stuc.

DINSDAG
17.30 u KONSERT Ik b!:iurdi". speel! tJluzit:k

voor gilaar ...n lult: al, " hel ruet );dL~lh ",ag
u voor 50 tr.lllk \ voor ho:I goede doel 'een
hoek vnor s.arajev(,·~ naar boven ktaureeen
om hel ..an didJ1blj 10:bekiJkcn.

18.30 u LEZING Jan Juris Lamers. akreur, regjs-
seur en vormgever ..an Maatschappij utseer-

dia ~prn:kl over het bcgrip Bxlsrenzmaxi-
mum. In Stuc, reeg. gr.li~, org. Stuc.

19.00 u LEZING Een alnivitdl die een reoreu-
!oChevoorbereldlflS go:eh op de s.v1lidlalio:'
trainingen van februari. m MSI Ol.18. lOCS.
gralis.. org. PJaalsingshulp,

20.00 u TEATER De Blauwe Maandag COm·
p;.gnÎe speelt samen mei de Toneelgroep Am·

SIerdam 'De Beunung'. hel enigzinsolluttr
biografische maar alleszins ons~elbaar gC'.
a('hle slUk van Djuna Bames, In StadKhouw.
burl>- IDC'g.500J450/40012S01lS0, o~. Kul·
lureo:l Centrum Leuvo:n.

20 30 u TEATER MilatKhappij DiKOrdia s~e)t
'Heldenplalz' ..an ThllftliU Ikrnhard. ovo:r dt:
jt)\Jdse familie Schu~Ier. wier ho:le lev"'11ge·
tekend is door de zeil moord ..an professor
Schust"r, in Stuc, tocg. 200/300, arg, Stuc.

21.0011 KONSERT Oe Leuven:it: formatie EI Fish
s~eh st<.ulleude weSI eoa~l en jump blucs. cn
fUl1g~o:n als begelefdingsband \lan do: Engcl~
bluesanfesl Bob 'The Blues is Alrighl' Pearce;
samen lillen ze Leu ..en op haar grond ..eslen
daveren. in de Blauwe Killer. 10<:8.2501l00.
org. vzw Bookeroo en KC Oralorienhol,

21.30 u KONSERT uju(\, zydr-ro I'n lexmex·
gezelschilp 'No MlIi'ianas' speelt len dans.. in
kaf« '1 PlCClrum. Naamsesirolal 46, 10C'g,

grans. 01\\. killee -r PIo:CI\'\nn,

WOENSDAG
16.l0 u LEZlNG 'Carilas en hel gezondhetds- en

wdZijllSbcJddlu CellifilaJ· c:.u O~·.Euwj)a·
door dr. D. veys. ko-ordin..IOT van Citrilas
Cath"UC3 V!aallderen. in MS!. roeg, 600. ".g.
InSIl1UUIVOOrEuropl't:s Beleid.

20_00 ti TEATER De Blauwe Maandag com-
pagnie speelt samen mei dl' Tonerigr~p Am·

sterdam 'Ik BeUI1U1ng', het enigzins ilUIO-
blogràflsche maar alleszins onspeelbaar ge-
achte stuk van Djuna Bames, in SladKhouw.
burg. 1<>C'g.50014~0/40012501150. otg. Kul·
tureel CcnL.um Leu ven,

20.00 u FILM '1000 Rozen' van Theu Buermll1U,
over weivaenskocns in ~..n kneulerig dorpje
waar rijke Amerikanen ten tonele venehij·
nen, np basi~ van een ~l1ariu ..art oosten-
rijks auteur Gu~tav Emsl. in SI1IC,lOeg.
WO/l50. "Tg. Stuc.

22.30 u FILM 'Playlime': MUl1~ieur Hulm on-
weerstaanbaar grappig In do: clinch 111<:1hel
moderne Parijs vao dC'Jarcn lcslig. in del e

pracbrprem van Jacques Tali. in SIUC. loeI.
1001150. org. SIllC.

DONDERDAG
15.30 U LEZING Juhn Köm'o:lIng. archileklkun·

stenaar die vanuit de kunst de architektuur
en andC't>QIn injeklo:eM meI leuke joeeên,

sproxkl over ht:1 bo:&ripExisleozmuimum. in
Sme. 10C'8' gfilli~. org. SIUC,

20.00 1.1 TEATER 0 ...BlaUWt: Maandag Com·
pagnie sJlt'el! samC'n 111t:1de T('nrtlgroep Am·
slerdam 'Ik BcuMung·. hel enigzJ05 aUI·
(>biOKrafiSChC'maar allo:nins <",spt!clbaar ge·
achte sluk \lan Ojl1na Barnes. in Sladschouw.
burg. !ocg. 5001450140012501150. or~. Kul.
tureel Ct:nlrtlfn Leu ..en.

20.00 u MEEnNG 'Soclale strijd In Bd~iè' en
Frankrijk'. met syndikolisen van NMBS.
Volhwagen. De PlISt. Sab!:nil cll Vince11l
l.alOUCl1O:..an de !'ranst: Sluoeme,wakbond
UNEF. in MTC OO.S9. Mg. ALS.

20.00 u KONSERT Hel perkussle·orkest .. an het
lemmensinslit'uul ~,III Konsenldal
lemmensinSlituUI. HerUlUdI H, t~g

~.. " '"200/250, urg. Ko~rmlginlllemmen~.
insulllUl.

10.00 u FILM 'Pliytime': Monsieur HulOl on·
wn:~liIanba.r grappig in dt: clinC'h meI hCI

moderne Parijs van de jar ...n ze)lig. In een
practnprem ..an Jacqut:'lo Tati. in Stuc. weg,

10011 SO. 01\\. SIUC
20_00 u KONSERT H~I Koor Kuntrarie zingl. in

~.._~
20_15 u LEZJNG Filos"flsch" kunfercmio: duur

PWICSS"f Willem L vin der Merwe van dC'
Uni ..o:rsileil ..an Stellenbosch in Zuid·Alrika:
'Philosnphy and rhe Multîruhural Ûm'e.' (,I
(PosllApanheid South Afnca. in de K.rdln;),1J
MerdC'rlaan ..an hel HIW. t'lC'lI_gratis. or~
Hoger lnsrhuut "\HJr Wijsbege.,ne.

20,}0 U DANS Mar( VanrunxI brengl 'Dies lrae',
waarin de dansers willen werden opgenomen
in een hogere orde. met muziek ..an Lully en
Pam Smllh, in Vlaming erurreer 81. h'q;.
200HOO. o.g, SIUC.

lO.}O \l SHOW M~t Carry Gnt,.;.s<:ns en Sinwnm'
reeters. in Stado;chuuwburg_

VRIJDAG
17.30 U KONSERT De beiaardier spech een !:C'.

varleerd programma.
20,00 u FILM '1000 Rozen' ..an Theu B<lC'nnans,

,

over "'el ..aansk.~,") in een kneulo:rig dnrpje
waar rijkc Amerikilncn It:n 1<>" .. k verschij.
nert, (lP basis ven ee n scnariu van öossen-
rijks auteur Gustav Errm. in Stuc. lOeg,
toeuso. mg. SIUC.

20.00 u KONSERT liet xoor Kontrane zingt
wede ... m. in Minnepootn

20.}0 u DANS Marc Vannl11XI brcngl 'Oie\ lrae",
waarin de dansers willen w{}fd~n opgenomen
In C'C'nhngC'rC'orde. "I' muziek ..an Lulty en
Pal1; Smilh. in VlamJngemlraJI 82, roeg,
200000 ... rg. Stuc.

22.l0" FILM 'PlaYlimc', MonsÎtllr Hulnt on-
weerstaanbaar );raprig in de dineh meI ht:t
muderne Parijs VJII de jaren !t:~ug. in ""n
prachtprent van Jacques Tau. in SIUC: roeg
100/1 SO, <If);, Stue.

ZATERDAG
2000 u KONSERT HJnllunÎt:·urkeM en komb ..

van 11<'1StedelIjk conscrvetonum nnder dl'
7"lld". lIl"er de~kundig('lciding Van Mar(d
Vand,'u'rkl'n en R,,!:er Derongé. Hl
Minner<~,n

AHa LBK

~I

.24101 om 22.00 u: Jeneveravond. in Praat-
kamer Fakbar l&W .• 25/01 om 20.00 u:
Film 'The Shilling". naar Stephen Kirtg, met
onder anderen Jad. NidtQlsDn. in MSI 0}_18.

reeg. gratis.

Crimen
• 22/01 om 10.00 u; Fihua"<)fld, in D\' 91.54.
·23101 om 18,00 u, Inleiiknde infOlOessie
'Berot:i'inl('8eUjkhedelJ voor de afgestudo:erdo:
kriminulosldtudem'. door J. Getoethals en f,
HutM:baut. • 24/01 om 21,00 u: Lustrum·TD,
In Albatros .• 2~/OI Qm 18,00 u: Eten, În
Alma 2_

Germanla
.2211 om 15.00 u: rraesidlwn\'t:lltadt:rinli.
• 22/01 nm 20.}0 u: Kantus, in A!nb1()nX.

KilO
• 22/01 om 19.JO u: A\londtap, in PaL1>ar
1.&-W.

·22/01 Revue .• 22/01 B<:gindag Halî-Tlme.

• 2}/01 Fuif.

Medica
• 22/01 om 18..00 u; Se FmaJe IFH mlntV~f-
bal. in ROtKllem:ln .• 21/01 om 20.30 u:
Thema·avond "Mallil)ulaüe rn de media". m
MSI.· 24/01 I)ill rond kankelJlreventîe.

Merkator
• 25/01 FUtl. in A.lbatros.

POlltlka
·23101 om 00.00 u: 48 uur. in KilUcc.

Romanla
• 24101 lWttde unieke tup·IOO-fuif. met dj'\
Swa &- FlipJlO. in za.a\ de Blauwe Kata, t<.q.

50170.
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•in nieuwe zakken

"Ik geloof niet in de
euforie van de
informatiesnelweg"

Oude wijn

,. binnenlandse Francqui-
leerstoel, een wat ouböl-,

naam voor een
~'a"225.000

~ ter IJnJorJerill9
C/J ver:rpreiding wm zoqe-

naamde "oorspronkelijke wetenschap-
peiijke werkzaamheden ", wordt dit
jaar 'of'.qekl'l1d aan professor De 8ens,
9('u'ooll hoogleraar 0.<1.11IJ,., departe-
",('111kom mU" ikatiewetenschappcn
\.'<111dl' Rijksuniversiteit Ge",. Vanaf
d,.:e week guft ze in Um',." een reeks
,,.:;"9,.11 onder de tilt'! 'De media i"
het digitale tijdperk', Veto reed met de
trein "aar GeI" om daar een analoog
ge!>prek met haar te \'0(''''''': :0 voor-
uitstrevend zijn we dus' ook: weer "iel.

-

In t't,";' recent Interview "m~hrt."d rodaan
~t."r !'ranJo. Blad, de ~h':lI-p(Jxn ur tnu-rner
alv d",I..If1.>niuhl' tofleunuren waarop h-der
een ztjn ~hilPH:r om ht."1even \\'.11klln
sputen. Die ~l'd.lr.hl'" 1.;\',1m waar ....hijnlijk
bf hem "PlOt'rl hij via tmcrnet "p Ul' rod.
del ~l'Hltle dat hij outslegen lOU Lijn ullm
Lijn platenhrma. Waarop hij lkh Iwdit'ndl;
van tWI woord -dt'sinl"rmatk~nc.'lw("jo\
Wij:wnd "1' h('[ gevaar van " ...t"rbda~tin~
van het Internet door .:I1It'rld multimediale
(()(:'piI'~in~t'n, nam nehaene dan weer het
mlH'll' \\o,'td 'informdtjt','dd,\'(~' in UI'
mond. rr"k~ ...)r De Gn)u!f um'i(;nrl't:'f dC'
mnjo:t'lijkhdd un hel omstaan van een kla~,
..... 'dlgibetcn' . mensen dil: nkl 10 de moge
hlkhl')li verkeren «m [<: parucrpe-n-n Jan dl.'
ritouwe _ma'II~(haPl,iJ dit: t:r,lit aan te ku-
men " me! de- 'pt'chstruok van dt' mronna-
!it'~lwlweJoi'

HOI' ml."i deze vananten \lp dl' meta-
IIH,r van de illlnrmollit"'nt"[wt')~ dt, ptl1\'mit'·
le problemen van de ~Ieed~ verder opruk-
kende Inf"rmillien,aah,hal'piJ Iw,k mogen
beschrijven. hel i~niet dil hq,:np dal prulo;"i
sur De Ben~ ~d'ruikl in de- mel van haar
kl.in~enrn'ks, V,oI~l'n~haaf loll d., ~ed\H>d·
verfde term "inlormatie-rna atschappij' met-
lenijd vcrvangen worden duur de term
'Uil-\itaal kommunlkanetljdpetk Hil'rl'lil 1i!(1
de klemtoon nll:'l meer alken (Ir nerwer-
ken. informatie en die-nvten maar or dl' be-
lanttrijk .., mi dit' de nieuw.' II:'(hnlll"'io!ll'en
)ol.Jilnsl'den hij dt' ontwikkeling Volnh,,!
ellienainmenJ vall de lueknm~1.
VelO): II /l('(fl lori wk "',., o.If "'NI .. til Ion ..".,J/(~If
lIiJ,vTi WIII,,'IIr. (1/ mfl '-""I' dr mlu"~- ,...J,J
lXnJ.lu Joll dl "'ld/Q, :"",/1:l nu bt<WQn_:u/Iln
MJ!'~""tsl<l ..n
Oe 8ens: .,Et:n ni,'uw rn,'dlum Iwcfl illuid
de inhoud \'an l'ell oud mt'dium, Ik lte,
~Ia,lndt: nwdid, radill, tell'vi~lt: t:n kfilnten
lullt:n ,1l1ijd I'lijven h,,·~Ulan. Het I~ de dra·
jo\er\'an d,' inlurmatit, dit' )olaatvt:ralld,'fl'n,
dit wordt dil-\ililal. maar dl' inhnud hhJIt
dl:'7elfdl- Biiv!)oort't'(:'ldwnrdt hel m"~o.:hJk
vldel'ldms Ic 1'tO~ldJl'n~'anUll dc lt'lel Zt'n·
dn nllJ: dt, vldt'utl'ek Ie m",'ll'n ra<1dplq:t'n,
'Vidl"'·un·d.'mand zal.,!, zilh nit'15 \'l~ran'
dt'fen aan dt:' kllk~t'""()nten ol dt:' appre(i<l-
ti..' VMldl' kijkef_ Ikll.ijn du~ nituwt: file·
dia m.-I (IUdl' inhl'ud, En dit dijl.ilall' Ide·
vi~lclOepa~~in~en zullen cr j,"'[flt'n "mdiiT 7~'
I'tt"! ~ehrulkwrit:ndl'liJi..t'r Jiin, N.'!(rnrnfllt;
noeml ddt b,/('w"Jm_q, GeldddiJl.; olil!1kunnen
er \~t'l n,euW~' \'urmfi;evin~wn ilan de mt,t!i.:l
",ltdt'n 1,Jt:K~v('cgd, \-1ilar dt I'rlmnll'dja,
hil\tH,rloeelu, zullen altijd hlij\'l'TI t>l~ta<ln
\\'i.' 1(;1011('r nu ~~flroman lilten it"t'n I'j)

e,'n ",mplJlt'~ herm:' 'b, ben ik d 1,eiu.'r
v.,n d,~l \lIll( de kranltn niel lulk:1 H'rdl\
,Ien, \\d KJal de prinHII~di.J de nJl'U\\''''
<:i~l,jk mt'dia k..mplt:"'enldir J'l'('ruiken
l()dh \\c' nu rt't'th Zien mei lil' kranlt'n or
ui t"m_ I)il tal hl'! np7oeJ...\\'<.'rJ..~It::rk verge·

-

•

makkdijl.."Il, In Frankrijk hl'dt 'Le Mondt'
bij""'HJrIxTld e-en Kl'~I"t'(i.Jlht!'<"rdedalallolnk
dil.' kan wnrd.'n !(uaadri ..'t'jo\d...ia Mmllt': .•
Veto: G(I'(I('_fr/( in d,' iJu ven ren GI.~ba! \1.'·
/a!]!', een l~rlUe/f Iwre/J waamf de tUI,wtJr_,kl'
en l~mrO/tlr ,qrl'1lun ;:l>lülm ....~,'1nl/kn.w"l1r
kllllllU1I !I."l,lf,'0k JI,'hl.:r "'i c//.;aJr k,i1mm?
Oe Bens: ",,,'n vaan lal ht-I we! nie-t

lopen Gal ..., en Nl'~f"PI'nll' hijvoorbeeld.
ddl lijn lnhn"kra!t'n dit: It'ef ver staan van
dl' maal~dlill'pii l'n van de markt. Dil.' eten
illk~ hed It'Hleli ....h en na.ef . Gatn, "'hrij!!
ddl d.Jnklij Internet dt' ri,ke en de Mme
Jand.'fl tllj e-lkaar zullen komen. Daar !l-Cl<H,t
ik ruet in. fr lal natuurliik wel wat veren-
deren \'t~\r dat ~qtment van de bevolking
dat Inlt'HWI )'.:Jill ~.'hfuik~n, mear in 0.1c,
derde wt'ft'ld hebben IC n"1! nier I;<'IJ\ <1UIO'
cnelwegen. wal zouden lf: aan Inlormatre-
snelwege-n bt'l-\innl'tl •
VelO: KIII/ntn d,_' m..U'"~ mulia em ,üm,~kra"
,.jJr rrJrIl,lr.J/l./I'Q01 J( mf(lrm"t1~ndVr't'!] NIJ'
I'NI ,>/.:;r<lIl,;O('"")

Oe Rens: -tn teorie zou jv kunnen zeggen
dal dil pav ur- t'dllt' dctn"kr<1l;t' is. ledereen
kan up het net, En er i~gee-n enkt';" rq.:d-
.l:I;"\'ln", Mddr dit tal al, I-\cn,lg hebben dal
euotm veel mensen ervan {uilen \Iil!:\t'~lo·
ten blqvcn l'wlollf.: 10Iljll('n Irucmet-ge-
bruikerv wt'Tt'lrl"tjd, dat is een peulschil.
031 is er-n kle-ine- dile, Ilo..stel mij de vraag
hoe de basrs )!a')l kunnen meegemeten.
Hknut.' moeren dnnge-nd 'rt~\I1eringcn
komen. Ander .. wordt hel dignale lijdperk
C\'n K(\ml'ku,: lha<l)..•

"DIe chaos geelt nu reeds problemen.
ZJ.) j, er "I' het I1ltl·rnt.'1 een clubje rev isl<'·
rtlsten die hun ~itc, vol e-nen QJ.,-:I allJ;j'jd
rnl>~t:'hjk bewljsmau-rtaal dat de h\Jlt>uIU51
nler zou bestaan hebben. Daarregen ken
men nib beginnen. Hl'1 i~een open net
M.:Iar de ene ~rol'pt'rinl! 15 beter ~"'I'rl-\ani·
seero dan de andere en heeft meer mtdde-
kn,.

Porno

Veto: Uw Iwllr ..,a aan dt I'UB üan·Ç!alldt
B~r.~Im.1!f WD,lf)4huwr Vi.....'r htf fjfi'uar lan een
ninl\'\' 'duahurin,q ven dr maatschappij, na·
,,1t'/rjk tnrTlIjth zij dJl' IJ'f!la/I.'IllIlIm Irrbbl'l1 lrol

dt illjiJnnl1.lit . d( '!rQI'($' . tri Illldtr.:ÎJd,\ dl!
tnaSóQdil,' dal "itl ;QI hihbm • dt 'hQ\'(1I(l15'"
E('n m.~..-Itlllkt DCr;:,1Qkhitn'oor ;QU hnnl'n liJn
dm dl' .9~'OHl mQII in dl! IlrQUI mt'l wiiJ raQk/
Uil dt I«hn&ht ktnlllJ dIt vtftl$1 is I!n :'~9i"
naamd 'dlq!b«I' wi'rdm
De Rens: .W~ ffiO)(en cr ....an uit !laan dal
l'f hed Wdl gaal \-erandt'ren in hel ond('f'
wiis en d~t ).,inderen cr ret'ds V,ln in hun
kindt'rjalt:n mee v~nrouwd rakt·n. In unn'
we"\It'l'Se ma.Jlschal)]lij waaf ht'! ()ndt'rwij~
n\)~ l't'r'lIlf!td \\Iordl dll"r de Ilverhcid en
<.luil~iJ.:ralis i\, waar It-de{t'cn onderwij~ kan
hebb<-n, daar kunnen we I'~ronderstellen
dol! rnen!ot!'ndaar Icren met' nmJ>:il.Jn•

.Et'n IWl'We punll~ uit ...railrd d.Jt
tlll'n'i<'l1 dl' hard\\afl" "ilan mot'lt'n kunnen
tlctakn, lil]an!! ft' in hel Wt:'slen t>Ujlt,
wordl die almaar ~"'l'dkt>flC'f:pc', dakn in
I'rij~. Alldt'l7jJd~ !laan dl' aanhieder.. een
mar).,1 zien t'n lich m~t hun di<.:n~len cn
so]Twart' ....j)lkdl~ ilf~ll'lJlm~'1l"I' ue r.l'hlldH'
van uil.' m,nkt, BljHlorhedd bij '\-'ldc'HItl·
d~milTld', \\-JI luikIl I\I~daar hl'! t'C!;!>1vin-
(kn? De 1"1' tÎt:'1IndluurliJJ.. t'n ni"1 de kltl),
sid.l'f'>, A1~~r )olcen feJ'ultn!l~ klImt. ,'fn"
ik dat h,·cI \..,1( m..'men UI! dl' LJ,.l()[ Zullen
\'ilJ[t'n_
VC'to: H, \~'rlul!; l'fll'n', I."TU 11 n .I,,' T"SI<'/L-

'!tIi :}<J .. n
De 8ens: ,Het'! v,· In S""f\\"'sen bij""(Hlf'
hedd_ I\-ilar lug \1,- .i!; a. hll'nz('5li~ oallbl.J·
den l'er.dllJTll'n i).lw~'n ~!'r~lo..evan "1111le-
,jn~' Dal k,omt vtll"wn~ mij doordat dt

o)-tth.dd '1~s.l)ogdo<)IlUke i~,.nnJll!t~n
heeft gedaan naar de 'print-media' 1\,1.', Ik
meen dus dat hel ~lilngrijk h d31 dl' over-
heid haar funktic al~ kunrrole-In-aantle kan
blijven behouden en dl.' minder rendabele
sektoren oudersteunt. Maar ik vrecv dal dal
nicl 18.1 gebeueen.»

V,wlr de openbare \>IIH,)t'p )l.ddt dal nu
leed): hun bt-lan~ ligl In hel Idl dal ZIj her
zich kunnen permtueren om uil te zenden
wal voor VTM nj~! rendabel ~enot')I. Is, Vol·
Nf'n~ mij moer men op IV ook een zekere
kulturele bagage kunnen opdoen, wat de
vrijt: markt nkt ~tn'd~ kan garanderen. Ik
neb nrets tegen dit:"'zonnige UlhtV')Cllg'
held', zoals Frans vt'rleyt'n he! Iweml, maar
er In.-""t ""Illens mij SIt'ft!S no~ plaats blij·
\I(.'n V\lor kWdliteit en tmst. ~

Nieuwsgroep

Veto: Als d~dr mrosrflikt (XI':JlQk IU<2rMI dt
man in dr frfûal mwdtien mI'l ~dQI kU""'tIl
/'tI('f}pt!tn in lort dl'fua!t h/dptrk, kan mI'/! dr
~rori,lku!turtll' drnnptl Qal/lrQ/en Hrl /'tIutnduJ
v..n dl mensen }rolldll'aak kr"mpachn,'1 vaSI
aan .>/rlitl/I,>/dr waarden :pais radio til (I' lQI
JUl mcvilljk :!IJn om dIt JA.\'t"land If!Jt'n mtU'\w
kuiluurllimtnU'n I,' brrk.:n"
Oe Rens: .Ik 1k Internel no~ altijd ,lIs een
lOeJl<l~~injo\dIe allt't'n VU\l1l'cn beperkte di·
IC ~~Iemd zal zijn, Jan Modaal zal ~,wit'~o
vt'cI minder in ht'd dit' e\'~llutil' bt:lfuJO..en
\\orul'n. Die ",lat dal [}Jet ~ehruikell om
et:n ui anu,'cc nl'w~grnul' tI:' raadrlq;en,
ma .. r t'nkl'll;'n alle('n V\H,r wat ~1lt'1lt'ljt'~,
('C'n lilm, Will pom,), rnWI t'nt ..n.-llnmt'1ll
d\J~, w~'mONen ons d<l.lI'!l-I.'t'lliIlu~tt') "vcr
rnilken,.
Velo: U hebr heef w.u geplI/>iI;r(l,.i ,,;md a, jrJ'
I'/"rd \'.m 11' "p hel !!"'''-' pllblirk >\',:/ z.. ll'Ol·
_~em;I< jI,' Inlp ..1a 7/111VJ' dr, '1('U\Wttt.'.~:-.1,~p
hu '..,I/(lll NI dllOl \'<11111'
De Rt'ns: .wat;k hÎ<'r ml'I('l'l; ,_,,'1\'(H'r·
Ilt't'ld n.'m,'n ~an d., ver': ..,lti>!~'VLlll-t,IJ.::I
nwu\\-~ da, trJdilill[leclllC~:dal uilleilt'n
mal,'naall'n de gd)~un,'m~~l'n t'nertijJ, en
kommt:ntart'n hicr"[1 and<,rzjid~, Bij fl'n.)·

(filfO Krif/;,:>f Bratk.'/nrr)

.mencn els Intemel nel men dat de etstand
tussen helde vcrdwijm. DiI.1( heb ik pf<lb)~.
men met', De HII van de Inurnausl ver-
dwijnt. Er is geen duiding meer.,

wln!ormalit' wordt bovendten sH'ed\
meer vermengd met fikti(, en \lfllsp<1nnin~
Een voorbeeld bij uitstek van hot' het nu
reeds lijkt 11:unteporen. is hel sukses van
reelhy-rv, NLCUW~ wordt steeds meer ge-
bracht ilh omspanntng onder de vorm van
'SI(JI1e_~',verhalen Je moet bedenken dat
hei tv-steuon Sky in lijn nieuws rekon-
srrukues toont van moorden (Of ~eweldpk-
glngen meI de redt' sl.:lchtofft'r~ als akte-ure.
Puur telll<,r,.
Veto: Zoll dt IQllk VQn d~ ;QUmah-SI in het dl;i.
wit Iljdptrk dan IIItl kunlfrtl ;:ljn Dm al. ft/k"
op ft "I!dtn w<or dl mQ,tfIl·m(onnQtll' die dt
'tnjromlalltltkm btrtike
Oe Bens: ~Dill Is prt'oo:s ......11Ik ook denk_
De jnuffiillisi k.Jn da.arom in de t()('k()m~t
v"lj!,t'os mii mlfo\~'t't:lllt:lanJ1,tljkcr worden
dan nu, hij m\lCt aHet;'n dt' kans krijfl.en,
Zondcr een preselektie en kanali:;.erinK van
hel nieuws dour dt' ,.)urnalistiek zal hel
pmt' chilus worden en op lermijn heel
(lndcm[)krali~ t'n oncli<;{'h,~
Veto: Hn/llkJ c,,-,p dRt u df IDtkol'fUt 1f<"!Ia!
-:wQrr,~a/"," Ujtm«llf :ra
Oe 8ens: "Ik Ilt'n oki echl een zwankij·
ker, Ik !l:eltHIIjo:t:Wfl<lIi nlt'1 jn de al)ll'hclt:'
~uftllit:' rund Telencl \'Iadnderen, rund d~
deklroniS<.he 5I1t'1Wt'!-:,Ik heh dit' ht;'lle n"~
eens (Wlil ml't')l.emaakt ,)flder hCI mUllu '10:
grand plan cablc', in I<J82, Tocn gingcn lt'
httl Frankrijk vol h'~('fl Tlll't ~la~Vt'zd til
hierui1 zou Jilll dt' Ct'!">lt'mlorrnaliellldat·
Khilppij nl\lStaan, lo: I~ l'r nnuil gt'koml't1
Ook nu lal ht'l \\1.:1 alkmaall"-o \'.lilrt n.t't
I~,pt'n_.

KrIstof Brd('keldre
T,lO I\I\I(:nielH'H

.::I •• "

,1r-,',"l U':ln ~; J 't," ..k
n:(f Ird-'bnI. ~~~' i=" lP ..-~ I ti ':lr J~
H,t",It-:'n,q .ijl", Ur. " (d'r", "I ..ulIAV
Ol 12 (1-~',rFI1'/:I/I,I.' ,Fó ~RlI .4_00., lel
16,QV "

•


