
Rekencentrum teruggefloten onder druk
studenten

Beperking internet·
gebruik komt er niet
Oen drietal weken geleden ge-

raakte bekend dat de toegang
tot het internet via de compu-

Iers vall de KV Leuven beperkt zou
worden. Kandidatuurstudenten zou-
den tot het einde van het jaar nog
vijfenlwitltig surfuren krijgen, licentie-
studente" vijfenzevemig. Op hel Ge-
meenschappelijk Buro (GebII), hel
hoogste beleidsorgaan vat! de KU
Leuven, is vorige week beslist dal de
maatregel er niet kom'. Er wordt in-
tegendeel voor een uitbreiding va" l1et
computergebruik gezorgd: er komt
hoogstwaarschijnlijk een nieuwe PC-
klas en studenten zullen 24 uur op 24
toegang krijgen tot de computers vall
de KU Lellven.

geklaagd hadden dal het soms onmogeUjk
was om nog gebruik IC maken van de com-
puters um aan een tesis of verhandding re
werken. Een aamaljrnemetfruaks waren
namelijk niet van het scherm weg te krij-
gen. zodat de PC's, die in de eerste plaats
bedoeld zijn voor studenten dil: zelf met
over een computer beschikken en dus niet
op kor of thuis aan hun tesis of verhande-
lingen kunnen werken, overbezet waren.
Het Universitair Rekencentrum (URC) be-
sliste dan maar om het gebruik van het

internet te beperken.

Blokkeren

Vanal 8 januari zou je enkel nng (lP het
internet geraken via een speelale account.
Vla deze account kan men het aantal ingt-
logdt uren berekenen, zodat het mogelijk
zou zijn na een bepaalde periode de ac-
count te blokkeren. De grens werd nogal
arbitrair vastgelegd: kandldaruursrudemen.
die volgens het URC minder baal hebben
bij het tmemet kregen nog vijfentwintig
uur lmemetgcbruik tot hel einde van het
akademiejaar. Hcemlestudenten kregen er
vijfenzevenng. Op die manier zou de over-
bezening van de PC· klassen uit de wereld
geholpen kunnen worden.

De aangekondigde maatregel viel niet
in goede aarde bij Ulyssis. de werkgroep
van Loko die de Internetbelangen van de
Leuvense5luckllllen ve~ll.
gens Ulyssis was de maatregel hetemaat rüer
zo demokratisch als hij leek. omdat het ac-
cnuntsysteem niet waterdicht LUUzijn. zo-
dal de echie freaks wel technische middel-
tjes zouden vinden om de beperking Ie cru-
glippen en zo uiteindelijk onterecht bevooe-
deeld zouden zijn. Bovendien kon er volgens
de plannen van het URC voor bepaalde stu-
denten een unzondertng gemaakt worden.
Op die manier zouden bijvoorbeeld ook
studenten mei goede relartes in het proffen-
milieu aan de maatregel kunnen ontsnap-
pen.

Bij ulvssts ontkende men nlet dat er
een probleem was voor studenten die nood
hadden aan rc's voor andere doelen dan
hel surfen op hel nel, maar men vond dat
er andere manieren waren om het pro-
bleem op te lossen. Zo kun er duidelijker
werk gemaakt worden van een prtorueus-
regel: srudemen dk aan hun tests moeten
werken, krijgen voorrang op hel PC-gt"-
bruik en kunnen andere studenten gebie-
den een computer al Ie slaan. tntormccl beo
stond die regel wel, maar de meeste snr-
denten hadden er geen weel van of durf-
den ze niet toe Ie passen. Volgens Ulyssis
kon men de regel duidelijker maken. onder
andere aan de hand van grote affiches In de
PC-klassen. Een andere mogelijkheid lag in
urn een aantal computers ol zelfs een hele
re-kres van het internet af Ie sluiten, zodat
altijd een aantal PC's voor de niet-Internet-
gebruiker open stonden.

Snelwegen

Verder pleitte Ulyssis voor een uftbrel-
ding van het aantal PC's en voor hel dag en
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nacht openseëen van de klassen. Hel reken-
centrum achne hel uitbreiden van het aan-
tal cumputers niet mogelijk omdat er niet
genoeg lokalen waren en zag een 24 uur op
ze-service niet zitten om technische rede-
nen. Aan de Rijksurtiverslteit Gent en de
Vrije urnverstren BruSRI zijn de PC-klassen
's nachts wel open en lijkt het probleem
van uverbezening zich niet voor Ie doen.
Aan deze universiteiten Slaan er ook meer
PC's ter beschikking van de studenten. In
Gent bjjvoorbeefd heef elke fakulteit haar
eigen sc-klas en is er ook een won alge-
meen voorzitning~hatû waar studenten de
hele nacht lang kunnen surfen.

utvssls bezorgde de top van de KU Lcu-
ven een soort vergelijkende studie tussen
de Vlaamse universiteiten en hel is waar-
schijnlijk deze studie die hel Gchu heeft
doen terugkrabbelen. Het is namelijk geen
geheim dal alles wal met informatika en
bijbehorende snelwegen te maken heeft

één van dl' grote stokpaardjes van rektor
Oosterflnck is. Zo kondigde de rektor enke-
le maanden geleden het spektakulalre kot-
nel aan, een algemene inrernetaanslultlng
voor Leuvense sruderuenkcten. In deze op'
tlek zou hel inderdaad pijnlijk zijn dat de
KU Leuven niet dezelfde tactmenen aan
haar studenten aanbiedt als andere univer-
siteiten.

De aangekondigde plannen die nu ge·
hrrmulccrd zijn. gaan helemaal in de rtch-
linjo:van de voorsu-llen van Ulyssis. De be-
perklngsmaarregel .....'rdl in elk geval tot I:;;
mei aan de kan! geschoven. Op dat mu-
ment - mei is de maand dal er koortsach-
tig aan testssen wordt gewerkt - wil men
evalueren of het probleem zich nog voor-
doet. Ondertussen wil men hel aanbod van
PC's verruimen en op proef een rC-klas 24
op 24 uur openstellen. Volgens koördtnaror
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• lezersbrieven militanten. Ook dwong de rijkswachl een
jonge militant door middel van zware Iml-
rnidarle. tOl een verklaring en rrechtte ze:
hem allerhande feiten In de schoenen Ie
schuiven. Als de gespierde arm der wet zelf
onwettige metodes hanteert {toto's nemen
van niet-veroordeelden. verklaringen Ierse-
ren. gebruik van onevenredig geweld) han-
teen legen studenten- en syndikaal protest,
kan je gerust spreken van repressie en 'een
nieuwe stap in de stelselmatige afbraak van
de meest elemerualre demokratische rech-
ren'.

Peinzend over de me niet loslatende
vraag hoe Michel zou reageren als hij mei
gclljkaardigt: onrechtvaardigheden werd
gekonfronteerd, groet ik vrij en blij,

Steven scnoorens,

en van een overmaat aan vellen werd door
verschillende onderzoeken ongezond be-
vonden. Junkfood kan leiden lot onder-
voeding üekon aan essenuêle aminozuren,
vitamines en ruwe vezels), hart- en vaat-
ziektes (te hoog cholestorolnivo en vetge-
halte) en psychiKhe stoornissen (toename
van bepaalde aggresslehormonenj. Ook het
gebruik van kencerogene additieven lever-
de McD de bijnaam McCancer op.

Omdat McDonald's deze feiten wil stil-
houden gooien ze met tal van tegenonder-
roeken, verklaringen en dokierspraat om
het tegengestelde aan te tonen. Met hun
aggressfeve reklamekampagnes richten ze
zich op jonge kinderen: kijk maar naar de
verschutende geschenkjes die aangeboden
worden bij aankeep van een bepaald
menu. Een grijnzende down lokt kinderen
en hun konformtsüsche ouders naar hun
tempel van het hyperkapitalisme. In Groot-
Brittannlê gaat het nog verder. Wat dacht je
van een onderwijspakket aangeboden door
Ronaid McDonald? Zelfs bij ouders die hun
kinderen liever zelf brainwashen heerst
hierover kritiek!

De strijd tegen multinationals. zoals
McDonald's, is in Iene een suijd tegen de
ware machthebbers in deze wereld I Deze
strijd. hoe kleinschalig ook. zal altijd wel
een steun zijn voor de derde wereld en dl.'
bevrijding van ons eigen konsumptie-
gedrag!

Alk leaersreakries kunnen bezorgd worden op hel redaktlt'Sek~arla.lt ln de -s
Mciensttaat ~, 3000 Leuven.

De brteven moeten bt:trddûD@: hebben op in VelO behandelde onderwerpen of op
Leuvense (studenten- )aktualitei't. Anonieme brieven komen nooit lil aanmerking: de
x-nrijver mOei steeds naam, ~udJej.lar en adres bekendmaken. Sk-ctm uluonder!ijk.
en na ultdrok~IUk en gemouveerd verzoek. kunnee ze weggelaten worden in VeU'~_
Bneven dlé: langer zijn dan 3'j r<'gffl V3n 68 aanslagen (sp;atles Inbegrepen, wal

cvereen komt mei ± J.' getikte bladZIjde met dubbele Interlinie) worden In principe
Ingekort. De redaktk bebcudr tlch h('1 rectu VUOf brteven olet te plaat$(J'I.

Kondoom noemt. heeft daarentegen de plicht zich
voortdurend in te Zetten voor de verdedig-
ing van de waarden waarvoor hel katolteke
geloor staat. Hetzelfde geldt in zekere mate
ook voor het tijdschrift van de overkoepe-
lende studentenorganisatie. Studenten ho-
ren weliswaar jong. modern en kritisch te
zijn. Maar wij kunnen ons niet voorslellen
d31 een overgrote meerderheld van de SIU,
denten aan de KU Leuven van mening Is
dat er kondooms in de gebouwen van deze
universiteit moelen vcrkocht worden. De
wijze waamp Veto deze bcsllsstng van de
akaderntsche raad onthaalt en de nog veel
verdergaande kommenlaren die zij er aan
wijdt, lijken ons nict gepast voor een tijd-
schrift dat zou moeren schrijven namens de
studenten van de KU Leuven.

Zij die zich willen voorzien van kon-
dooms hebben daartoe meer dan voldoende
gelegenheld up neutraal terrein. wals apo-
leken en xerees. Het is niet nodig dat de
karoileke universiteit van Leuven zich in
deze handel gaat mengen.

Luc Donkers, preses canontea
(Kerkelijk Recht)

McDonald's

! één van de E40-six

De LaetDe voorbije weken gonsde het In de.'media
van berichten over de plaatsing van de
konduomautomaten in de gebouwen van
de KU Leuven. OOk uw tijdschrift mengde
zich in de polemiek en slaagde erin keer op
keer zeer progressieve srandpunren in 11.'
nemen.

WIJ zijn ten zeerste verwonderd, om
nier te zeggen geschokt. over zowel de
houding van de akecemtsche raad van de
KU Leuven als over uw stellingname. De
KU Leuven heelt niet alleen de onderwijs-
en onderzeeksopdrachr eigen aan elke uni-
versiteit. maar zij staat bovendten model
voor een zeer speoüek patroon van morde
waarden, Dit waardenmodel wordt in grote
mate bepaald door de gemeenschap van
gelovigen onder leiding van de gezagsdra-
gers van de ketclleke kerk. Als intellektueel
centrum van de Vlaamse kerolleke gemeen-
schap kan de KU Leuven het zich niet ver-
oorloven radikaal in te gaan legen de leer
van de karolleke kerk waarvan zjj ambas-
sadeur is.

waarom neen de akademische raad het
licht 0]'1 groen gezet voor de plaatsing van
de betrokken automaten? Is het standpunt
van de kerk misschien onbekend aan de
leden van deze raad? Zijn de studenten van
de KU Leuven vragende partf geweest in
deze ..angelegenheid ui zijn de automaten
vooral bestemd voor hl"t rerscneer van dl"
universiteit?

De!beleidsmensen van de KU Leuven
die zich aanvankelijk verheugden in de
eulorie rond hun progressieve besttsstng,
proberen nu hun handen In onschuld tl'
wassen door Ie stellen dal ze niet zelf de
automalen zulten plaatsen. Hun beslissing
zou er alleen maar IOc strekken zich niet
meer te verzenen tellen de plaatsing. net
alsof ze de voorbije maanden en jaren on-
der zware druk stonden van studenten en
personeel.

Zich niet verzeilen tegen iets wal
plaatsvindt in eigen huis en wal nlet kan
gebeuren zonder dat de betrokkenen voor-
afgaandelijk toestemming geven, Staal gelijk
aan een aanmoedtgcnde goedkeuring. Het
toelaten van de plaatsing van de kondoorn-
automaten Is vooralsnog geen wettelijke
plicht in ons land. Evenmin is he-t een
morele plicht, zeker niet vanuit katoliek
oogpunt. Een unlverslteit dit' zich 'katoliek'

In het anlkl van Veto op pagina 6 van het
nummer I van deze krant. verschenen op
16 augustus 1995, wordt mijn naam, als-
mede deze van de .w.·'!)e Leer, op een to-
taal lasterlijke wijZe vermeld. vete meent te
moeten stellen dat studenten die bij mijZelf
ol de nv. De Laer een studentenkamer hu-
ren. en daarbij een waarborg stellen, deze
waarborg noen terugkrtjgcn aan het elnde
van hel huurkomraki. Bovendien meent
Veto Ie moeten insinueren dan de nv. De
Laet Iallliet is en dat de huurwaarborgen
voor de huurders verloren zijn, dlr om lOt
de konklusie te komen dat men niet bij
mijzelf noch de nv. De Laer moet huren.

Vooreerst is hel ZO dat een alle huur-
ders de huurwaarborg op het einde van het
huurkontraki wordt geresutueerd indtè~ zij
aan al hun huurverplichtingen hebben vol-
daan, hergeen in bepaalde gevallen nlet ge-
beun. Bovendien is de nv, De Laer geens-
zins failliet eonzijn de huurwaarborgen hoe-
genaamd niet verloren voor de huurders,

velo rou er goed aan doen zich eerst ..
degelijk te informeren - en minstens de be- ..
trokkenen te horen - alvorens dergelijke
laster neer te schrijven. Artikels. gebaseerd
op onwaarheden en verzinsels. zijn er enkel
op gericht mensen Ie treffen en hen op een
oneerlijke wiJ~ in een ~le<:ht dagliéht Ie
stellen. De vrije menlngsuhlng is een recht,
hel misbruik ervan een onrecht.

In elgen naam en namens de nv. De
Laet,

E. Dewllde
AK Pino

E40
Graag wenste ik te reageren op de kijk van
M. De Koster op het studentenprotest IJl' de
E4() en de laatste Sabena-betoging.

Jawel. er bestaan nog geëngageerde
mensen! Mensen die nler aan de kant jam-
meren over wat er zoal misloopt in deze
'demokratie', of zjchzelf wegkonsumeren.
maar gebruik maken van sociale aktie om
hun mening over bepaalde onrechtvaardig'
heden te uiten. Zo ook de ëaö-beiogers.
Deze' naïevelingen betraden de euroweg om
hun niet aan eigenbelang gekoppelde eisen
kracht bij Ie Zetten, Ze deden dit op een
volledig ge".~ddlözc manier. Dal kan-aller-
minst gezegd worden van de 'ordehandha-
vers', Ol hun 'noodzakelijke' pcrne geweld
altijd in verhouding is 101de 'aggressie" van
de betogers. blijft nog maar de vraag. Bij de
E40 bied het beperkt lOt wat op de grond
liggen mei de handen op de rug geboeid,
het hoofd op het asfalt gedrukt.

Maatschappelijke verandering is vaak
0Jl srraar afgedwongen. Hierbij wad vaak
op een geweldloze manier de wel oven re-
den. Vrije meningsuiting is noodzakelijk om
de vinger op de pijnlijke sociale plek te leg-
gen. Daarom is het belangrijk dal dit recht
niet uitgehold wordt door een niet noodza-
kelijk gebruik van geweld, of het overhaast
nemen van juridische stappen.

Bij de Sabena-beroglng werd wc! ge-
weld gebruikt door de akuevocrëers. Mis-
schlen is het tnreressanr om na te gaan hoe
het IIJt zo'n eskalane Is kunnen komen. De
direktie van onze luchtvaarttrots heef een-
zijdig besloten om dl' lonen en weddes voor
drie jaar te bevriezen. de arbeidsduur met
vijf procent Ie verlengen en nog meer flek-
sibiliteit door te voeren. Bovendien welgen
ze de eerder afgesloten KAO's nog na Ie ko-
men. Deze ultraliberale koers wordt reeds
sinds enkele jaren aangehouden. Om een
strijdbare en 'ambereme' syndikallsre. zoals
Maaike Sellers, te verwijderen. heeft de
direktie enkele miljoenen oprotpremie
klaarliggen. Geldgebrek? Blijkbaar kan de
Invloedrijke Godfroid allerhande maatrege-
len doervoeren zonder ter verantwoording
geroepen te worden voor de sociale en
psychische gevolgen hiervan.

Als de militanten in het verleden op
een 'votw~ssen' en geweldloze manier ge.
bruik maakten van hun recht van wije
meningsuiting. werd hier totaal geen reke-
ning mec gehouden. lntegendeeL het beleid
wordt mig onmenselijkcr gemaakt. In deze
sociale kontekst is hel besl IC begrijpen dal
de woedt' en frustraties hoog oplopen. Bo·
vendien vraag ik mij al ol je ook nog van
een korrekt rijkswachloptreden kan spre-
ken, als je holar ziet inhakken op Ingestoten

We kennen ze wel. de cleane McDonald's-
restaurarus met hun goedkope. netjes inge-
pakte hamburgers en hun opvallend Jong
personeel. De laatste lijd wordt er echter
ruet alleen in Duitsland. GroOl-Brittannlé!
en de VS aktie geYOC'rd tegen 'deze raStfl
gigdnt. Onk rn Oostende. Brussel. Sint-Nik-
laas en Leuven waren er akries tegen de
dubieuze praktijken van McDonald·s. ln
Tienen gaat er een petitie rond tegen de
plannen van McD om er een filiaal te
openen.

MeDonald's is en blijft een aggressieve
imperialist. Hun aknvnetren in Oost-Europa
en de derde wereld getutgen van de absur-
de macht van een mulrlnarlonal. Waar
mensen nog aanschuiven voor een brood of
helemaal niets hebben is er altijd wel een
Mcüonald's in de buun. Schrijnende mis-
leiding is het gevolg. woekerwinsten ma-
ken. 'plaatselijke ekonomteën ontwrichten
door de te grote tegenstelling. weken naar
goedkope loonstevcn.. .. het zijn allemaal
dingen waar MeD gocd in is. Hierin vcr-
schillen ze evenwel weinig van hun knlie-
ge's ShelJ, Texaco. Union Carblde ol Nesdé.

Het gebruik van syntctische sulkers.
van een minimum aan laag kwathensvlees

Rîta De Laet
Nvdr: Het klopt indtrdaad dot dl' av. Ik Latl
lUIg niet fail/iet is verklaard. Dat h(bb(n we ook
nooit gtsu!Jgerwd, wel dot dt nl'. De uut [ai/liet
gaat. ins waar op basis van de n(.qoti~ jaar-
rtkrning van 1994 al1sbluut !Jun twijfelovrr
kan balaan. Bij hel Ier perst !Jaan \'Qn htt erti-
kei was" al door ten aan/ol schuldrisrrJ voor
een schuld len bdope van tnkElt tientalten mil-
jmmen et" btwarmd b6Ja!Jfit/rgd op dl' room-
de mkotflStrn eonde onroerende baittingen van
de /'Iv. Daardoor had dt NV. wmulfsprtund gun
fjeld m", om dl' hMurwaarbcrgen urug te ~Ia-
len. Ik huurders mMltn hun huur aan dl' bt-
trokkm $(huldrisen bl'talrn. Of lI' hun waar·
borg zoudl'n ttnl!Jknwn, hing enkel a[ \IOndt
goodwil/I'an dt rchuldeisns.

U durft fW!J Sinds 11' flt/lm dal 0471 0111'

huurden de woarborg Itru9!Jtgtl'tn lA.'Ordtals lI'
aan hun verplichtin!}en htbhm wJ/daan? MiJ-
schim IttMten "it' de reouer aear maar "I'tr ta-
Im oordelm op 6 [tbrMari WO/'lnN'T" een praat
Il'!JtrI u KNJrkiJmlwe!Jens hll unrechtm4lig inhou-
dm \IOndl' hUMrwaarborg. Jnrussen kunntn wr
u ook al mudtltn dat er nog /voIttproarrtn zu/-
len volgen. Waarschijnlijk zal u nu wel ~grij-
pen waarom we u in een skdrt daglidJl wilden
nel/tn. Bij il1tfand dil' mei mondtlinfJt' kontrek-
lof wukt. huurwawborp inhoudi. ha huren
in n9tn naam o[ onder dl' naom \IOndl' nv. 'Mil
slordigheid' wrwan m (voor wol dl' nv. btlrtft)
in bijumder sltchle financiiflt papit'r1'1Tlito kon
ie als studml herl niet huren. Nog ibt raad,
mEl'TDUW Dl Laa: de vrijt meningsuiting is 1'01
rl'du. hef misbruik trVOn een onrn:ht.

~ berichten
Fol" u nog? sluc loekl vnlwliiigers
Deze week begint in hel Kultureel Centrum
een kursus luisteren naar lolk. Aéht maan-
dagen lang wordt u meegenomen op een
reis doorheen de Europese traditie. Het heil.'
gebeuren wordt begeleid door Mark vande-
moortete. redakteur van hel folktijdKhrift
Gandalf, samensteller voor BRTN-radio t
(o.e. 'Dl.' Grole Boodschap'). Hij haalde
reeds grote namen naar België en mis-
çchien u wel n~~r hel KC. Dl.' kursus be-
kijkt de plaats van de Eurupese folk binnen
hel mU7.iekbeSlel, ~n underzoekt zonder
nostalgie welke funktie folk nog heeft in dit
zwane fin-de-millenium. U betaalt 2.500
frank. begint op 29 januari om 20.00 u en
SlOpt op 25 maan om 22.30 u. Breng alvast
uw oren mee.

Het kunstencentrum SIuc draait ...oor een
groot deel dankzf] de medewerking van
vrljwiilij!ers, een heel akademiejaar lang.
De taken van de vrijwilligers gaan van de
verspreiding van affiches en brochures over
filmtransport. zaalwacht. decoropbouw en
-afbraak 101de meer intensieve en gerichte
projektwerking.
In ruil voor al deze taken (een doorsnee
laak beslaat Iweeft drie uur) krijg je vrij-
kaanen voor allerlei Stuc-aktivileiten.

Spring ttns hinnen op de wekelijkse
vrijwiiligcrsvergadering. elke maandag om
18.00 u op de eerste verdiepins van Stuc,
E. Van Evenstraat 20 of kom gèwoon even
langs up het onthaal. Je kan ook bellen
naar 23.67.73 en vragen naar Piel Marls.
Hopelijk tot binnenkOM!
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Huurwaarborgen: het studentikoze risikokapitaal

Tol in de rechlzaal
eDeialt Raad, de oudste geleding

van de Leuvense Overkoepe-
lende Kri"90Tganisatie, doet

vOOTalaan standpuntvorming. -verde-
d(qitt9 "IJ -doordrukking. Het werk
zelf laat de raad meestal aan de pro-
[essionals over. Af en toe echter; in de
duistere ZOtJes tussen realiteit en inti-
miteit, doet Sociale Raad zelf ook iets.
Zo houdt Sora zich al enkele jaren be-
zig met liet voeren van processen re-
gen kotbazen die onterecht huur-
waarborgt" inhouden.

tn België is her de gewoonte dat bij het
aangaan van een huurkontrakt voor een
onroerend goed de huurder een waarborg
geen aan de verhuurder. Die waarborg

moel de eigenaar ervan verzekeren dal hij
bij het einde van het huurkontrakt zijn on-
roerend goed In de oorspronkelijke Slaat
terugvindt.

Intresten

Vuur net huren van een huofdverblijf-
plaats bestaat er een sterk uitgebouwde
wetgeving die erop gericht is de huurder
degelijk u: beschermen. Zo kan l'en waar-
borg voor een hoofdverblijfplaats neon in
handen komen van de verhuurder. De
waarborg verbonden aan het huren van
een hootdverblljfplaars moet op een geblok-
keerde rekening geplaatst worden. Dele re-
kening staat op naam van de huurder, die
trouwens ook de Intresten krijgt. Hel saldo
van de rekening kan echter niet opgevraagd

worden zonder toestemming van de ver-
huurder, die verplicht is dele terug te geven
als op het einde van de huurperiode aan al-
k kontraktuele verplichtingen voldaan is.

Voor het huren en verhuren van stu-
dentenkamers bestaat geen wetgeving. De
waarborg voor een kor komt In de meerder-
held van de gevallen op de bankrekening
van de kotbaas terecht. Die gaal dus ook
mei de intresten lopen. Meestal is dat het
enige nadeel dal studenten up dat gebied
ondervinden. Als je als student echter
huurt hij een firma die op het punt staat
failliet te gaan. bijveerbeeld de nv De Laet,
is de kans dal je je waarborg lIoit nog terug-
krijgt Zeef gering. Als hel Iallllsement eflek-
tid uitgesproken wordt, wordt ook jouw
waarborg In bestag genomen en kom je
actaeraan up hel Iijslje van de schuldeisers

Tobback. Aldo Rossi en fietsen

Mannen maken plannen

Itmand een idu?

ea zt)n toespraak: op de I!ieuw-
jaarsreuptie val! de Leuvense
SP, had Velo een gesprek met

burgemeesler Louis Tobback onder
andere over de nakende plannen om
de Italiaanse toparchitekt Aldo Rossi
aan re trekken voor de 'Ientlnclrt;,'g
van de Pltilipsgebouwell op ik rillg.

Verleden jaar kocht de stad Leuven de zo-
genaamde 'Philips-siu~' aan, net bulren de
ring ter hoogte van de Parkpoort. Bedoeling
was om er onder andere enkele diensten
van de stadsadmintsrrane te centraliseren
die nu alle zeer verspreid liggen ever Lee-
ven en deelgemeenten. Beltrivest. de pro-
jeklontwikkelaar De eregene and Partners.
een arennektenburo uil Hasselt. hebben de
stad voorgesteld om hel Philipsgebouw aan
Ie passen en er nog een aantal gebouwen
bij te plaatsen. zodat de site kan worden ge-
bruikt voor admtnrstreueve en kommerslele
doeleinden. Tevens schoven zij de vermaar-
de Milanese architekt Aldo Rossl naar voor
voor de konkrete uitwerking van de plan-
nen.
Veto; Vtrlednr wttk wctmdag kwllm Aldo Ros-
si naar LtIH'fn om meI u DWThel PhilipsproJtkl
ft prilim. Ik ksn mi) mDtllljk mINt/dm dal Ros-
si s~dllill naar Ltuvm kom/ als er !lttn kwasi-
uktrhtid INs/aaI rond dal projtkt.
Louis Tobback: «wel, zekerheid beslaat er
nog altijd niet. Er is nog niets getekend, De
beslissing zal een dezer dagen vallen. Het
voorstel is zeker interessant. Ik heb een
mekene gezien van Rossi voor een omge-

(fa/a Sufan IN Pauw)
vormd Philips-gebouw. Hel ldee lijkt mij
mccr.,
Veto: Zal er lull'trandtren aon h~/ uilvchr
van ht/ gtbouw?
Tobback: .Nlet aan hel globale uitzicht. Wel
zou RO!isi in her midden van hel gebouw
een 'lichtstraat' willen maken: een deel van
het dak en van de wand zou doorzichtig
worden en dus meer licht binnenlaten. Dat
is ook nodig. Vroeger waren er In hel Phl-
tipsgebouw enkel Iabrieksrulmtes, maar
voor de nieuwe funkties die men aan het
gebouw lVIIgeven. is meer licht nodig .•
Veto: Het 8tOOitW tol worden gtbrwikt om er dt
nadsdirnsltn in ondtr U brtngtn?
Tobback: _Alleen die diensten die de men-
sen niet voortdurend nodig hebben. De
druk bezochte lokenen zullen blijven waar
ze zijn. Ook het mtraseerte van ünandën is
ge'imeresset.'1dom de buro's die Ze in Leuven
heen daar Ie centraliseren. Een samenwer-
king mei het mlnlstene zou voor de stad
Leuven ook ftnancteel interessaru njn.»

Doos

Veto: BtS/aal Irtl gt.'aar niet dll/ dt naam RO$si
sitehls ten nuxnr ''f'rpakking i$ 1'00' ren p,ojtk!
waarbij hl) tnktl ht/ btginidn ~'f/ dar dan
l'OOrdt 'tsll'olltdlg door andtren "'Ordl ur/gr-
wt'rkl? Ins !}tlljluJardlgs !Jebtltrdr immtrs In

Hasselt
Tobback: «wet, daar kan ik enkel op am-
woorden dal Rossi zdJ zegt dal hij er zich
wel degelijk crns!ig mee wil bezig houden
en dal wij het dossier natuurlijk van dlchr-
bij vulgen .•

Veto! Is et al «n datum btpaald waarop dt silt
gtbrwiksklaar mot! ZIjn?
Tobback: _Get!n enkeltdee. We gaan ons
zeker nler haasten. daarvoor Is de zaak te
belangrfjk.»
vete: Daarnet, rijdtns uw lotspraok. hUlvudr
ik even rctll u ui dat dt buss"l in dt slI1d »totur
mcts/t1r kunnen njdtn. Als ik aenk aan de sntl-
htid tn dt a!l!JrrniVlltÎl waarmtt dt bussen biJ-
voorhuid door dt &mdgtnoftnlaan rijdtn.
Tobback: «De verwarring is in die straat
dusdanig dat je er niet snel kunt rijden en
het risiko op ongelukken dus klein is. Wal
Ik met "vlotter verkeer van de bussen' he-
doel. is het Volgende: de buschauffeurs wil·
len hun uurregelingen respekteren als ze
bijvoorbeeld mensen naar het stanon bren-
gen. Hel probleem betreft voornamelijk de
wagens die dubbel gaan parkeren om te Ia-
den en te lossen en die alle doorgang beid-
ten. Maar natuurljjk mogen de bussen dan
niet, zoals nu soms gebeurt. de verloren tijd
ophalen door 'Zeventig kilometer per u ur te
gaan rijden in het centrum.»

Vicieus
..Als het nieuwe lussen plan er eenmaal

is, zal er trouwens op de gondgenoteataan
ook minder autoverkeer zijn. vanaf het La-
deuzeplein zal de laan enkel nog handig
zijn om naar het stanon te rijden. Eerst
vroeg de Ujn om de ganse Bondgenoten-
laan voor bussen voor Ie behouden. maar
dal is natuurlijk nter mogelijk. Door de vlet-
tere verbinding Focb pleln-stanon-Gasrhu+s-
berg had de Lijn trouwens vorig jaar al een
verhoging van de bezenrog van hun bussen
met veertig procent.»
Veto: Er komtn ook ttn alln/al kitint busja,
zoals in Bru!l9t.
'robback: «Ja, een zestal kleine, hlbrtde
bussen. die op diesel rijden buiten het cen-
trum en op gas of elektriciteit erbinnen ...

Kringetje

«Ik wil wel even reageren op de vrije
tribune in Veto van verleden week van die
gasten van Genoegt. Ze stellen dal de fiets
een pum-tot-puntvervoerrnlddel is en da t

bet dus niet kan dat men zijn uets op één
van de ücrssretüngen up hel Houverplein
achterlaat en te VOt"I naar bijvoorbeeld de
fakulteit psychologie verder moer gaan. Nu.
als een automobilist zou zeggen dal zijn
wagen een punt-tut-PUnt vervoermiddel is.
dan zou men hem een egoïst noemen. nt'e"?
Maar met de uers moet dat dan wel kun-
nen ol zo? Die paar meter te voct vljn dan
teveel"? •
Veto: AlI/o's tlJn Wt'llNlasrtndtr \'O(>rtril Slad
Tobback: -Naruurtljk. maar (10k het gedrag
van de liet~gehruikers kan belastend zijn:
mensen kunnen de S((It"Pniet meer gebrut-
ken llijvuotheeld. In de Tit""se~traal ter
hoogte van psychologie moeten de vuetgën-
gers vaak de straat op omdat hel voel pad
1'01 ucrscn staat. Idem dito aan het stanon.
men j(eraakt soms niet eem meer aan de
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terecht. De kans dal je in dat soort situaties
nog Jets van je geld terugziet, is dan wel
heel klein.

Bovendten zijn er op de Leuvense ka-
mermarkt een aantal huisjesmelkers aktief,
die vaak het mono 'Eens gekregen, blijft
gekregen!' aanhangen. Studenten die bij
hen huren worden up het einde van hun
kontrakt plots gekonlromeerd mei een aan-
tal cnvoomene kosten. Zo zijn er huiseige-
naars die onomwonden stellen: -oe Verwar-
ming was wel in de prijs inbegrepen. maar
u begrijpt, de winter was toch eksueem
koud". Wal echter het meest voorkomt is
dat studenten verantwoordelijk gesteld
worden voor imaginaire of trrelevanre scha-
de ol voor schade waarvoor zij hoegenaamd
nlet verantwoordelijk kunnen gesteld wnr-
den. .
Huisjes,Jelkers

Als lV'\lrborg voor een studentenkamer
worden bedr~en van vijl- tot denigduizend
frank aangerekend. Voor de meeste sruden-
ten is dal een hCI()r"~Id. MoiIoiIf voor ZO'n
bedrag een rechtzaak tit:ginnen is 'Zeker niet
evident en dat is preeles waar de Leuvense
hulsjesmelkers zich heet gOl·d van bewust
zijn. Alleen al de gerechtskosten en het
I(K.n van een advokaat zijn vaak reeds ho-
ger dan het terug te verderen bedrag. go-
vendien vergt zulk een procedure veel tijd
en administratieve inspanningen.

Gelukkig voor de studenten is er aan
de KU Leuven een I.eer goed werkende
hutsvesungsdlcnsr. Als er een konflikt is
tussen een student en een kotbaas lorgt de-
ze drenst steeds V'K.r bcrruddeling. In het
uvergrutc deel van geschlllen met heu9"
king 101 het ontneeht inhouden van hu'tlr-
waarborgen kan de huisvestfngsdlcnst er
vour zorgen dat de gedupeerde student als-
nog zijn geld terugkrijgt. Er blijven echter
steeds een aantal gevallen waarbij bemidde-
ling van de hulwesrlngsdienst nlet volstaat
om de kotbaas Int betere inzichten Ie bren- "

\gen. Ik hutsvestlngsdlenst kan namelijk
zeil geen juridbche Stappen undernernen ,
Daarom is er een alspraak russen de huis-
vestin_.:sdieost en Sociale Raad. waarbij dew
l.liltsle enkel verplicht is de belangen van
de studenten Ie verdedigen en dus nlet ge-
hinderd wordt door enige vorm van neu-
traliteitsplicht.

Advokaat
• Als de hulsvesungsdlenst aan het einde
van haar mOKelijkheden is. stuurt Z.ij dl'
gedupeerde studenten d'K,r naar Sociale
Raad Soca gedt de volhardende verhuur-
der nos één waarschuwing. Als hij dan niel
bete ah. krijgt hij een dagvaarding in de bus
urn voor de vrederechter Ic verschijnen.
Voor de student zijn aan deze procedure
geen kosten verbonden. hij nf zij kan er dus
alken maar heter van worden. Alle onkos-
ten én hel risiko worden gedragen dlK.r
Sora.

Dal deze aktie betaalhaar blijft. is voor
een jotftKHdeel te danken aan Johan Bruy-
nlnckx. dl' !«ei::ngageerde advokaat van SII-
cialc Raad die zich wil tnzenen Dm stucen-
ten Ie vertegenwonrdrgen in de rechtzaal.
Hij doet dat trouwens met sukses: tot nog
toe heeft hij V(K.r Sociale Raad nog geen
enkele zaak verloren.

Wim De Rop

brievenbus.»
«Er zullen veel meer lietsstalllngen ko-

men. In de Tiensestraat zijn veel autopar-
keerplaatsen urn die reden weggenomen.
We zullen dat ook in de Bondgenotenlaan
naar hel statiun toe doen. Desnoods zullen
\V~.UI! aan de Jusrus Llpsluwtr aar alle auto-
parkeerplaatsen vervangen dour üeusrau!n-
gen. maar dan moeten die wel gebruikt
worden. Vanaf september. bij de aanvang
van hl'l nieuwe akademiejaar zullen 1'.1"

daar ouk up toezien. We lullen wel 5Jl'tlrlid
7ijn' eem 7.a1de verkeerd geparkeerde Het-
ser een verwiuigtng krijgen via een sticker
aan lijn stuur ,,) lil, en de volgende keer
kan de elgenear de lil'l\ aan de Pbilip~ gaan
terughalen .•

Carl Hourcau
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Huisartsenopleiding hervormd

Boze Hibo's: "Onze opmerkingen wor-
den gewoon onder de tafel geveegd

(!)OOraleereen huisarts in opleid-
i"9 defi"itief erkend wordt,
moet hij een twee jaar durende

Slage lopen, Pas daarna krijgt ltij van
de erkenningskommissie van liet mi-
nisterie van Volksgezondheid her sta-
tuut van 'huisarts', Omdat de vroege-
re opleidin9 tot huisarts "iel helemaal
in overeenstemming was met de Euro-
pese wetgeving heeft de Vlaamse raad
op het voors1i!I van minister VDn onder-
wijs Van den Bossche een nieuw de-
kreelgoedgekeurd. Vanaf nu krijgen
de huisartsen in beroepsopteidinq
(Hibo's) na hel voltooien van Irun sta-
ge en na het suksesvol afleggen va"
een eksamen een diploma als huisarts.
Hoewel dit ;n het kader VOII de op-
waardering van net beroep van huis-
ons een positieve evolutie is, heeft de
huidige lichting stagdopende huisart-
sen heel wat kritiek op de "ieuW("
regeling_

Op het eerste zicht heefl hel dekreel Van
den Bossche nret zo YL'e1 veranderd aan de
opleiding tot hutsans. Nel als vroeger wordt
de opleiding georganiseerd door hel rnrer-
universitair cernrum voor Huisartsoplei-
ding (Icho), duurt ~ twee jaar en gebeurt
ze onder toezjcfu VJn stagemeesters. Maar
omdat de nieuwe wetgeving deze opleiding
tnsnnntoneuseen (de opleiding wordt WCI-
lelijk omschreven en er wordt een weuelljk

4

(foto Frank Vlamt)

diploma afgeleverd] möeren de Hioo's na
verloop van twee jaar, in tegenstenrog tot
vroeger, een eksamen afleggen. En onder
andere daar kneh het schoentje.

Uitstrijkje

De twee jaar durende stage dient om
de roekomsuge huisartsen vertrouwd te
maken met hel beroep en ze te kontrome-
ren met atle mogelijke problemen van de
praktijk, Aanvullend moeten de Hibo's elke
veenten dagen een seminarie volgen. In
april zullen zij dan voor hel eerst een drie-
delig eksamen a îleggen. In een eerste deel
wordr de kenuts van de arts getes, door
middel VJn mulrlple choïce. In hel monde-
linge gedeelte van de lest worden twee me-
dische dossiers dle de individuele arts de
voorbije twee Jaar begeleidde. onder de
loep genomen. Een derde gedeelte dal dit
jaar in een eksperirnentele faze uitgelest
wordt en nog nrer meetelt in de uiteindelij-
ke beccrdcüng, is de zogenaamde 'stations-
proef', Hierin wordt de aankomende hUÎ5·
'Ins gekontromeerd met een tiental prakti-
sche vaardigheden als bijvoorbeeld het nc-
men van een uitstrijkje.

Probleem: niemand van de sragiairs
schijnt goed op de hoogte Ie zijn van de in-
houd van deze tests en de konkn-ie ver-
wachttogen en eisen. -Nu!)i' hebben wij
kursussen gekregen die de lesinhoud be-
schrijven, we krijgen immers geen kulleges
meer," zegt Kun Van wassenhove. voorzit-
ter van de Hibo-kern. "Hoe kunnen wij dan

"
welen wat de bedoeling Is van dat eksamen
en wat de leerstof precies omval? Nochtans
is artikel 44 VJn het dekreet Coens van
1991 duldelijk: de hoofdlijnen van de on-
derwijs- en eksamen regeling moelen open-
baar gemaakt worden. En wij vinden dat
dat niet her geval is. In de twee Jaar duren-
de stage kunnen \'Vi; 'och nooh acvcel bij-
gedeerd hebben dal wij 'alles' welen over de
hulsanspraktjjk, Bovendten besteat er hele-
maal geen konsensus uver de Ie volgen
strategie voor diagnose en terapie in de
algemene geneeskunde."

Subjektief

Van wessenhove wijst erop dat zelfs
prolesseren uit verschillende universnetten
elkaar legenspreken en elke ans een speci-
fieke aanpak heeft. -Hoe kan men dan oolt
een obj..:klid eksamen organiseren?"

Bovendien zit hel de Hibo-leden hoog
da t zij na een studie van negen jaar en een
spectueke hulsarrsenopleldlng In het zeven-
de Jaar genceskunde nogmaals geëvalueerd
wordef\roCn een selektie ondergaan,

Professor Heynnan, verbonden aan he,
Icho dat de stages begeleidt en de eksamens
organiseert. is het echter niet eens met deze
kritiek, "Uiteraard kan ik begrijpen dal de
Htbo's het moeilijk hebben mei deze aan-
pak. He' nieuwe eksamensysteem is totaal
verschillend van de aanpak die zij geduren-
de de zeven voorgaande jaren van hun op-
leiding krijgen. Hun leerstof Is niet meer te
vinden In kursussen die zij tijdens hun
vroegere opleiding, om het sterk te stellen,
gewoon maar van buiten moesren btokken.
Dit eksamen is een praktische proef. De
leerstof is niet echt afgebakend, maar vol-
genfmlj mag dat niet echt een probleem
zijn, En uheraard," zo Stelt hij, "is het nteu-
we eksamen een selektie, Hel kan toch niet
de bedoeling zijn dal dit een formele aange-
legenheid wordt waar alle kandidaat-huis-
artsen slagen. Wij zijn van rnenlng dat deze
stage-oplelding Iets bijbreng, en dal deze
kennls gelest moet worden. Overigens, zo
blijkt uit sijfers in het buitenland, Is er maar
twee procent van de examinandi die de test
niet suksesvol anegt.·

Kurt Van wassenhove: -Wat ons overi-
gens (Juk dwarszit is de huidige struktuur
van he, rcho. De leden van deze organisatie
zorgen voor de praktische organisatie van
de stages, zetelen eveneens in de acvtsercn-

de permanente onderwijskommissie (POK)
en zijn verantwoordelijk voor de evaluatie
van hun eigen projekt. ZO'n situatie kan
toch niet gezond zljn. Bovendien tonen zij
zich In de POK. waarin ook de studeruen
zetelen. op geen enkel moment bereid om
naar onze kritiek ol opmerkingen te luiste-
ren. Die worden gewoon onder de tafel ge-
veegd. Nochtans zijn wij diegenen die de
stages volgen en een eksamen moeten af-
leggen."

Wal de +übo's (Jok een doom in hel
oog is, is dat zij gedurende hun stage aan
een verminderd tarief moeten werken. In
plaats van de normale 580 frank per raad-
pleging kunnen zij slechts )99 frank vragen
aan hun patiënt. Zij hebben nochtans de-
zelfde taken als een erkend huisarts en
werken even hard. Maar deze praktijk is
onwettig, De t"et Onckdlnx Stel! immers
dufdelijk dat d"Qkde Hlbo's aan een gdijk-
gesteld tarief moelen werken. Hel Rlzlv
welgen echter meer terug Ie betalen voor
een raadplei:nl bij een +ubc. -Inderdaad"
zegt Heyrman, -er.ts daar Iets grondig fout,
De verklaring is echrur simpel: jaarlijks
heelt he! Riziv een vÎtilu-mschreven bedrag
dal zij mag besteden aan terugbetaling van
zorgversrrekklng. Wanneer men echter
voor de Hfbo's evenveel terugbetaalt als
voor een gewone huisarts, kan hel Rizlv
minder raadplegingen terugbelalen en dal
Is dan ren koste van ree-ds gevestigde artsen
die niet bereid zijn in te leveren op hun in-
komen,"

Pakket

Ondanks alle krhfek zijn er aan deze
nieuwe regeling ook positieve elementen
verbonoen. De wettelijke regeling van de....
opleiding en het eksamen schept immers
een kader voor dl' invoering van de zoge-
naamde echelcnertng. de hutsens staat in
voor de eerstebjnsznrg en verwijst, indien
nodig, de pauënr door naar een spedanst.
H":I invoeren van deze maatregel staar hoog 11'

op het verlanglijstje van de huisartsen en ....'
de studenten geneeskunde. Door een een-
duidige omschrijving van het takenpakket
van de huisarts wordt hel eenvoudiger om
de echelenering ln een wenclijk kilder Ie
gieten. De specltleke huisartstaken worden
vla een eksamen immers duidelijk gefor-
muleerd, Minder emoestast over deze evo-
lutie zijn de artsensyndlkatcn. die voorna-
melijk spedeusren onder hun leden tenen.
Vla echelenering worden patiënten Immers
gedwongen om eerst hun huisans IC raad-
plegen, terwijl ze nu de mogelijkheid heb-
ben urn rechtstreeks naar een speeeun I":

gaan, WJI ze in vele gevallen ook doen. Op
die manier drijft men de kosten van de
gezondheldzorg immers onnodig omhoog.

Anncmre Deckx

Surfen
vervolg van p- 1

Studentenbeleid Van eerven zou daarbij
een beroep gedaan kunnen worden op job-
studenten om -s nachts het PC-bestand
rationeel I!! houden. Er zou evernoeet
een extra PC-klas bijkomen en een aantal
computers zal afgesloten worden van het
Internet.

Werkgroep

De plannen worden deze week verder
uitgewerkt in een werkgroep, die bestaat
uit studenten. mensen van hel Rekencen-
trum en professor Van eerven. Deze laatste
is in elk geval heel tevreden over de inbreng
van de studenten in de hele zaak. Hij vindt
de werkgroep dan ook hel ideale orgaan
om de zaak verder Ie blijven volgen en
eventuele problemen op Ie rossen. De
sen van Ulyssis zijn uiteraard ook In hun
nopjes. Voorzitter Tuon Dlegenaru: "Het is
bij mijn weten een van de eerste keren dat
studenten zo snel hun standpunten hebben
weren door IC duwen, En Ik vind hel verba-

zingwekkend hoe men de eigen administra-
tie teruggeflotun heeft." Of, om hel met de
woorden van professor Van eerven Ie zeg-
gen: "De Studenten hebben in deze zaak
heel goed geskoord."
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Litografietentoonstelling in Leuvense Akademie

uil hel slenen lii
OPrecies tweehonderd jaar gt'lt'.

den schonk de Duitser Alois
~nefelder de wereld de titoqra-

[ische druktechniek. De U!uveme Ste-
ddijke Akademie voor Beeldende
Kunsten 'Ik Lei' vond dat een mooie
aanleiding om een tentoonstelling op
te zetten met uitsluitend kunstwerken
vervaardigd volgens dat d.rukprotztJ«_
De etapositie laat een zestal werken
zien van de Tsjechische meester Miklos
Axmann, aangevuld met de beste tito's
uit de Etterbeekse Rhok-Akademie,
die dit jaar als 'Akademie te gast' in
'De Ld' aanwezig is.

Utografle of steendruk Is een zogenaamde
vlakdruktechniek. Daarmee wordt bedoeld
dal er geen ntvcverschjl is lussen wal inge-
Inkt wordt en wal wit blijft op de plaat. in
GIISU de Steen. Utografie onderscheidt zich
hierdoor bijvoorbeeld van hel etsen (diep-
druk], waarbij men de in Ie inkten reken-
Ing In een koperplaat - in de diepte dus -
krast, of van houtgravure (hoogdruk].
waarbij men de tekening uitspaart en wat
wit moet blijven ervan rond haalt. Bij lno-
grafi~ maakt men met krijt of tekeninkt een
t~kening op een daartoe speciaal geprepa-
reerde steen. Daarna wordt de steen inge-
wreven met gom, die geen val heeft up te-
kening maar de witzones errond bescherm!
legen hel vel dal In een volgende faze sa-
men mei een bijtend produkt wordt aange-
bracht. Het bijtend produkt doet de voer-
lopige tekening oplossen, maar op die plek
dringt wel hel vet In de steen. Vervolgens
wordt de gom afgewassen en wordt de
vochtig gehouden steen ingeïnkt. Alleen de
vet getekende delen nemen de Inkt op,
wam de Inkt wordt door het vocht op de
overige plaatsen algenoten. De aldus druk-
klaar gemaakte steen gaat samen met de
drager van het Iarëre kunstwerk door een
flt'-rs.·l\et resultaat Is een lito.

Steen

De litografietechniek Is vrij ingewik-
keld en arbeidsintensief maar laat ander.
Zijds relatief snel en goedkoop werk toe.
Oorspronkelljk werd het door Senefelder
ook niet echt als kunstvorm bedoeld maar
wel als alternatie! drukpreeede voor kleine
oplagen. zoals voor zijn eigen reetersrukken
- de man WJS In zijn lijd een miskend 10-
neelschrfjvcr die lijn pennevruchten niet
aan de straatstenen kwijtraakte, laai staan
aan een deftlgc uitgever - of voor muziek-
partituren. Toch zijn er ai aan het begin van
de negentiende eeuw artistieke toepassin-
gen te vinden van Iltogralle, zij het dat het
dan nug uitsluitend ('10 prentreprodukties
gaat. De romantiek die op dal moment in
de kunsten heerst, urnvat evenwel een aan-
tal genres dat precies met de HWJ:rane zijn
voordeel kan doen. Ht'l jo:aathier wel in de
eerste plaats om erg populaire gebruiks-
kunst uit een periode dat er van de futagra·
(je, die nu die funktie vervult, nog geen
sprake was. unrs met romantische land-
schappen, portreuen en spotprenten wor-
den veelvuldig en goedkoop verspreid tot
het eind van de vorige eeuw.

Mie/la

De donkere. jo:t'vnel~gdadell werken
van Pranctsco G\,ya en de sociaal-kriusche
karikaturen van Honoré Daumlcr vormen
de eerste hoogtepunten in de gcschlcderüs
van artistieke 111O"ralle.Toch blijh men dl"
steendruk vooral beschouwen nis een tnin-
derwaardige kunsttak. AJIt- grote kunere-
naars van Edvard Munch 101 Pablo rtcasso
en van Kälht" Kollwitz tut Wassily Kandin-
sky wagen zich wel up tijd en stond aan
een lito, maar hun greflsch werk staat loch
duidelijk in de schaduw van hun plastisch
oeuvre. De vaststelling dal de grafiek-
nochtans vaak 'de meedervan alle kunsten'

genoemd - zelf als dusdanig wdnlg grote
namen toaumter, 'roulcuse-Lautrec, Micha)
aan de officiële kunstgeschiedenis hedt toe-
gevoegd, is dan ook niet zozeer een bewijs
van een zwakke kwanten dan wel van het
feil dat die kunmak al te vaak als minor Dn
WOrdt afgedaan.

Nochtans heeft ook de tttografle gepro-
tneerd van de vernfeuwtngsdrang In de
kunst na de tweede wereldoorlog, Ntet al-
leen is door de opkomst van goedkope druk-
technieken de steendruk van een zuiver
drukprocédé stilaan geëvolueerd 101 een
louter artistieke aangelegenhdd, ook heeft
de nro zich ontwikkeld van prentkunst tot
een murale en pikturale kunstvorm. Die
dubbelt' evulutle laai mereen het ekspert-
mem binnen In de IIlogralle, De drager is
niet langer per deünrue papier. maar kan
ook kunststol. lekstiel of metaal zljn. De
lltografle zal verder ook gemengd worden
met andere technieken, binnen en bulten
de grafiek.

Aanbidding

Dat zoiets tOl erg mooie resultaten kan
leiden, wordt aangetoond op de tentoon-
stelling 'Steen. gids in de wereld van de
prent' in Akademie 'De Lel'. In haar reeksje
Ino's 'Het Raam' vermengt Annem1e Roger
Iotografle en steendruk rot een koherent
geheel. Helaas zijn niet alle werken op de
eksposltle van een dergelijk nivo. Misschien
kan je dat eigenlijk ook nlet verwachten.
Tenslotte gaal hel hier in vele gevallen nler
om proresstcncrc kunstenaars en zijn alle
werken lilt stand gekomen binnen de kon-
tekst van een akademrsche avondopleldlng.
\VÎe vernieuwend werk zoekt, loopt dan
ook kans teleurgesteld weer buiten te ko-
men. Van ekspertmemeren mei een andere
ondergrond of met verschillende kunstvor-
men van op een enkele utucndertng na
niet veel te merken. De nadruk IJgt voor-
nam~lijk op de beheersing van de-Iechnl'êk.
en op dal punt Is et ook weinig af Ie dingen.
Alle Ii[()'s zijn van een hoge technische
kwaliteit en tonen samen een goede staal-
kaan van de nier te onderschallen moge-
lijkheden van de Iitografle als ambacht. Alle
genres komen aan bod. Sommige werken
doen denken aan verkleinde 'culourûeld
paintings". waarbij monochrome kleurvet-
den naast en Over elkaar worden geplaatst
om de ekspressteve mogelijkheden van de

erk
kleur binnen de lnografle Ie verkennen.
endere sluiten aan bij'minimal art' ol 'post-
cobra', Maar er zijn ook ongegeneerd eks-
presslomsusche werkstukjes Ie zien. veel
variatle, een hoge kwalitehsgraad maar
weinig zaken die je niet elders al veel eer-
der et:! misschien ook wel veel beter gezien
hcbl.

Bosch

Technisch meesterschap is ook wel het
minste dat je de Tsjechische grafleus Mlklos
Axmann kan toedichten. Van hem hangt
een reeks "Iemptarions' in de centrale zaal
van de akademie. Met een haast nrer te eve-
naren precisie en verfijning schept hij een
eigen destruktieve en chaotische wereld vol
hele Insekten en halve mensenlichamen.

Zijn Ino's In zwartwit roepen gemakkelijk
herinneringen op aan de infernale schilder-
kunst van Hlëronvrnus Bosch. Axmann le-
ven zonder diskussie technisch volmaakt
werk al - één zo'n Uto maken kostte hem
naar verluidt twee maanden werk· maar
toch val je ook hier niet meteen op je
knieën In opperste aanbidding. aangezien
de kunstenaar nog weinig toevoegt aan die
technische krachttoer. Het enige andere
werk van Axmann dat tentoongesteld
wordt, laat evenwel een heel ander, kleur-
rijker beeld zien van de kunstenaar, wat
doel vermoeden dal de man wel degelijk
tor meer in Slaal Is dan 101 hel afleveren
van technisch perfekte prestaties zonder
meer.

Bart eeckhcut
'Steen. Sids in dt o,yt'I"tJd VQtI dt prent' is ten lito-
gra/itttHtooNSltlliliS iH de Sitdelij/u Aklidnnie
voor BttJdmdt Ku"sttn 'De Lei' (Konins A/hert
l-iaan 50-52). Ot ÛNµng isgrDtis,je kan er ~
Ifftdtl rotmaa"f'us IJ ftbniuri van 9.00 u lot
20.JO u ('s zDttrdags to/18.JO u, 'sWTldQgs!lt·
slottn) Ó,

Vier·wielen·wheely:
kwistaksrace in een nieuw kleedje
Op woensdag 31 januari pakl spon-

raad uit met een nieuw initiatief:
~e vler-wielen-wheely,Wk-l.ich

niet te oud voen om zich de <.tngdooflljke
speetvreugde van de ka.Jn-tjes aan zee te
herinneren en hierbij enige nustalgie voelt
opkomen, kan het die dag opnieuw bele-
ven op bet Ladeuzepletn.

Het idee om de kwi$UkSt.'Il- de Sport-
raadbenamîng voor de strandkarren - van
stal te halen. Is niet VOlledig nteuw, R("~b
enkele Jaren terug pakte Sportraad ter ere
van lijn Vijfentwintigjarig bestaan uh met
een kwisraksrece. In de editie van woens-
dag Zijn echter a!lcen de voertutgen dezelf-
de gebleven. AI de: rest wordt in een nieuw
kletdJe gesteken. RCI ecme drie:h<:lmlge
team zal de: pitstop verlaten om 15,00 u,
wa"""ima·tfii:-rn-1"'Oi ~nw-
moel kapot prikken. onder en over hinder-
nissen tijden en gebltnddoekr aUerid ma-
neuvers unhaïen.

Door bet Ledeuzeptetn als Jokiltie Ie
kiezen hoopt Sportraad, dat vooral akttvl-
tenen ergantseen rond bet sponkot in He-
verlee, ook studenten Uil de binnenstad
aan te: spreken. Hel einde vanjaouari
werd als Ideale tijdstip gezien omdat de

e ,sto Jaargang 22"T. 18 dd. 29 januari 1996

Ican'l get of Iht carrousstl

panieLe essemens dan voorbij Zijn II:n de
wintasportcts terusgekeerd zijn uit de
bergen. Alleen de vrieslr.ou zou wel eens
roet in het eten kunnen gooien. neewet
dat geen bawur rou mogen zijn om de
stalen rossen te laten rondsrossen. voor de
domigcn en verkseumcen ui er toven- r.:r
dien glühwein en jenever zijn. Op~1ct:0:
premllle blijft de grens.

Iedereen mag I!II kan meedoen aan de
vier-wiclt:.n-whe.d)'. Je hoeft klis niet In
naam van je kring of Iakunen re rijden. in-
schrijven kan al op voorhand up ht.1. spo.t~
raad5ekre:1ariaat. waar meteen ock het start-
uw van je dridedige team wordt ~-
dt:·c-Id.Maar ook als je de dag zeu al$ tee-
vallige voorbljg<1nger nng zin krijgt om
deel te nemen, kan je ~ nog insdlrijven.
Om 20.00 IJ t4'Qf"d1 de: race afgevlagd en
worden de winnaars gevierd. De nes sj..m-
pagne volgt tater met de- post. WlE- mee r
infOflnOllie: wen~. komt langs op het !ipon-
ra ..dsdtretarU.i!t. 'rervnursevest 101 in He-
verlee: of reteïooeen naar 016132.91.33 Qf

016/32,91 ,14. or zorg gewooo dal je erbij
bent!

•

(un)

(/0/0 Frank ViDtnt)
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De Drie Grijzen
in Leuven

Studenti-
koze Zoo-TV

OeI was druk;" aula PDS, vori-
ge donderdag. Was er voor het
eerste luik van het interfatcut-

tair evenement maar een halve aula
publiek komen opzetten, dan was liet
IIU sfeer tot in de nok.

Desalniettemin zag de Psychologische kring
het even zwart worden voor de ogen toen
tijdens de eerste minuten de stroom uitviel
en de hele show in duigen leek te vallen.
Begrljpdljk als je weel dal een groep van
een zestal aktievelingen sinds september
bezig is mei de voorbereidingen van dit
massaspektakel. Bijna tien minuten lang
diende presentator Ban Tauwenberg de
vinger op de wonde te houden - wal hij
overigens op professlcnele wijze deed -,
lOl uiteindelijk nIJg meer kabels de aula
werden binnengerold en hel inmiddels
ongeduldig geworden publiek opnieuw
werd voorzien van klank en beeld,

Beestig

Hel eerste deel van dl: spelshow was
het kleine brccn]e van het BRTN-spelletje
'De Dril.' WijZen'. Hierbij dienden de drie
grijzen, een amwoord IC Formuleren op dl;'
gcstelde vragen waar de vier kandidaten, de
pH:SL"S~envan Psychologie, Medica, Histo-
ria. VTK het Tilden naar hadden. Na korte
lijd ontpopten de professoren van dienst
zich tor volleerde grapjurken en gehaaide
leugenaars. 101grool jolijt van het welwil-
lende publiek. Afgewisseld mei beeldtrag-
memen van een SChampers·achllg Kris Van
Ik/] Durpd·rill<'zj.. 'CiIIl<'n' en ldh een
verborgenkarnera-opname. kregen we een
101in de puntjes voorbereide show die Zc:eT
genietbaar was. Komen daarbij de gesmaak-
Ie interventies van 'De Mens', het knappe
decor en de video- wal! waarop we elk de-
tail van de show in wervelende MTV-stijl
konden volgen, dan trok menig toeschou-
wer voldaan kmwa ..ms van een geslaagd
avondje amusement.

(kb)

Gun btkl«ntrekkerlï onder de dril"jrijun, mDtJr
straffe verhaten. zoals en~1 prof!m ze kunm'n
btdenkrn, (rechtsonder)

Duidt/ijk minder geïnspirurd.- de p,e1lri~n van
?:'ycholojü'che Kring, Germania en VTK:
(b-oven)

Hel bibberspel: lallgr Izïd niet meer gttÎen.
(midden)

•
vendertinden en co deden hct onmenselijke (\IJl

het publiek ap janfj te trekken. jin!J anmenselijk
rekter. (/inkJcnder)

Foto's Kristof Braekelrirr en J/ke ChriIlianu.
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'Achterland' nog eens te kijk enkel ander werkstuk het publiek zo dicht
kan benaderen.

Rosas draait een film Boerenkrijg

o VIto Jaargang 22 tlr. 18 dd. 29 januari 1996

Cl) et za/weJ vrouwen plezier doen
dat een van mIZJ! grootste kld-
tureIe eksporlprodukren een

vrouw is. A,me Teresa De Keersmae-
ker is sinds enkele jaren geen onbe-
kimde meer. politici bombardeerden
de choreografe snel rot kultureel am-
bassadeur, en dwepen nu met de IIJO-

derne dans wao".,,,,, ze het bestaan
waarschijnlijk nooit bevroedden, Maar
ook in liet buitenland is ze een ge-
waardeerd choreografe, zoals een blik
op haar toerschema duidelijk maakt.
De film 'Achterland' is een goede in-
troduktie tot Iraar werk.

Het dansstuk' Achterland' ging eind novem-
ber 1990 In een overvolle Muntschouw-
burg In première. maar de flIm werd pas
gedraaid in de zomer van 1993. 'Achter-
land' werd gemaakt na onone. ouone un
1988 en -sreue' uit 1990. maar heeft er de
binere ondertoon niet van overgenomen.
AChterland Is een voorsretnng waarin de
rnogelljkheden van het dansend lichaam
met onbeschaamd plezler afgetast worden.

Maestro
De voorstelling drijft. zoals altijd biJ het

werk van Anne 'ïeresa de xeersmaeker. up
de konfrontatie van muziek. muzikanten
en dans. Niet voor ntets heeue haar eerste
werkstuk 'Fase, Fnur Movt'mt'nts 10 the
MU5Jc ol Swvt' Rejch', dal in 1985 hernc-
men werd met muzfkamen 0]1 hel podium,
en vorige week stond haar gezelschap Rosas
nog op de Brusselse planken met Jos van
Immerst:el die werk van Bach speelt In "roe-
cara'. Zoals in 'Stella' en 'MJkrokosmos' ge-
brutkte De Keersmaeker voor 'Achterland'
~~ndt.van Ik geniale Honpal"'5C' kompo·
ntsr György Llgetl, aangevuld met viool-
sonates van êugène vsaye. Ot' live-uitvoe-
ring was in handen van Roll Hind, dit' de
planostudles van ugeu speen. en Irvtne
Ardilll, bekend van hel Ardlukwarter. die
de vioolsonates van Ysaye vertolkt.

Opvallend aan de voorstelling zijn dl."
stoelen op het podium, haast een handels-
merk van Anne Teresa De Keersmeeker, en
de strenge mantelpakjes van de vrouwen,
die overige ..s op hoge hakken dansen. In
een interview mei Humo zel De Keersmae-
ker dat ze die prefereerde boven -een of
andere pleama-achrlge postmoderne losse
jumper: dat heeft absoluut geen spannlngs-
veld." Ze benadrukt hier ook de realiteit die
ze in 'Achterland' wilde binnenloodsen, om
niet Ie vervallen In evidenties. En evident is
het stuk inderdaad niet. Geen zwierige,
makkelijke dans met een boodschap ol ver-
haal. maar zoals de muziek suggereert een
spannende variatie van langzame bewegtn-
gen en sneue abrupte passages.

Millimeter
Een première van een dansvoorstelling

is in feite hel begin van een langzaam rij-
pingsproces, en dl' voorstelling van 'Achter-
land' die op film werd vastgelegd is nlet de
oorspronkelijke, noch de definitieve versie.
Anne Teresa de Keersmaeker had in 1993

MET DE RUGZAK DOORHEEN

(TOSCANIË)

AVONTUURlIJlU- EN kULTURELE
VAkANTIE VOOR

lONGEREN VAN"F t7 'AAR

al vier films gemaakt, waarvan de bekend-
ste waarschijnlijk 'Rosa' (1992) is, In een
regie van Peter Greenaway. MeI 84 mmu-
len is 'Achterland' echter de enige volwaar-
dige langspeelfilm. Hel is dan ook de be-
doeling dat de film een groter publlek beo
reikt, omdat hij als dusdanig in een bios-
koop geprojekieerd kan worden.

Hel mag overigens ook eens vermeld
worden dal de audiovisuele wenst van de
K.U. Leuven al drie keer instond voor de
koproduktie van De xeersmaekers werk.
De realisator van de Itlm. Herman Van
Eyken, Is een Leuvenaar. Misschien moeten
we maar eens beseffen dal België, op dans-
vlak weliswaar, niet hoeft onder te doen
voor de grotere buren. Naar het schijnt
vindt ook de vlaamsene mlnlster-presldent-
kelzer vandenbrande Anne 'reresa De
xeersmaekcr een grote Vlaamse kunstene-
res. Zolang ze maar geen subsidies vraagt.,,

DImItri De Maesschalck

Vluchtig

heel wat geschreven naar aanleiding van
het Klapstucfestival. De funktie van het oog
wordt overgenomen door de karnera. die de
roeschouwer zijn VIsie oplegt. Het is dan
ook onzinnig de podiumversie van een stuk
te vergelijken met de filmversie . In Iette is
de filmversie een deel van het geheel. Anne
'rerese Dl' xeersmaekee verfilmde 'Achter-
land' omdat Ze' de spanningsvelden van de
voorstelling duidelijker kon maken door in
Ie zoomen op bepaalde elementen uit de
voorstelling. In felle is het woord 'vertnm-
lng' dan ook een misvatting, aangezien
'Achterland' geen passieve momentopname
is, maar aktief herwerkt voor dl' karnera.
Alleen al daarom is de film interessant, om-
dat Anne 'reresa de xeersmaeker in geen - -

Een dansvoorstelling verfilmen ligt niet
voor de hand, Het voordeel is dat het
vluchtige idioom van een voorstelling door-
braken wordt. maar de nadelen zijn legio.
Over de moeilijke verhouding van flIm en
podiumkunsten werd in dil eigenste blad al

'Arhltrland' op di~ag JOjanwari cm J930 u
al WfKmdag JJ janwarJ om 1l.00 u in hu
Vlaams Filmmw~um en .ar,~i~f. uopold Van·
dr,.~JrrlStraat jO_

,
•

Spawnan!!!!

I

PREMIERE
GeieHarde Mensen

~ ADRIAAN~

~ VAN DIS
~ &~
~ CONNIE~

~ PALMENU
~

Schouwburg,
Bondgenotenlaan 21

~ Dinsdag 13 tebruarl1996
~ 20:00 uur
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Improvisatie in 't Stuc

Wednesday Night Prayer Meeting
Oeor No Foll (Klapstuk 95) is

amper Leuven gepasseerd of
het Stuc: heeft opnieuw vier

vermaarde muz;ikil.nten te gast om
elkaars diverse muzikale konseinen
binnenste buiten te keren. Elke avond
Vlm J 1 januari tot J februari dagen
ze dL meest onverzoenbare avant- en
post-genres uit op een eksklusieve
;mprovisatinnutin9 in het Stuc. Drie
instrumenten, drie stijlen. drie g<ne-
raties die met elkaar trachten te
kommun;aren in muzikale haat-
liefdetermen.

Niets ts zc duidelijk. de improviserende' mu-
riek heeft Leuven in xijn ban. Na de ophef.
makende reeks van kOOSleltcn van Fear No
Fall en het bezoek van otome Yoshlhidc en
Han Bennlnk, st.aólndeze week opnieuw
Vier grote' n ..men op hel Stuc-podium. Deze
keer zijn bc:1 werkelijk vier heel versebet-
een muzikanten dk de eigen grenzen nog
steeds ~rij<kn. Ik I'5Sen~ van de
ÎmprovisiU.ÎC zou verloren gaan als tussen
ben oki die grote diversilch bestond van
..flr.omsl. §lijl en fnstrumeru, Alles dlö1aÎl
rond bet: aftasten van de: bestaande grenzen
van genre. geografie, kultuur en komekst,
~cr Bröttrruinn (Rc:m5Cheid, Duitsland.
194 I) is een fU,am die ungetwijfeld heel
Witt oren don spêtsen. Als titelhouder van
de luidste salcsofonisr ter wcrdd. ontsuk hij
eind ja~n zestig de kmi van de tree jazz
(iree: music)-d(splosie, die hevig en wnder
toegevingen ht:1 toenmalige muzik.ale land-
schap voor eventjes verschroeid achter Ikt.

hyperekspressjonlsusch en anti-akademisch
[verscheurde zinnen, huilend met een
butrengewone energie). In de loop der
jaren breidde hij zowel het gamma van sak-
saloons (van sopraan lot bas] als van klari-
nenen [underrm .."Cr de Hongaarse tarogate]
uit. Zdfs tocn zijn tonale aspiraties meer
'melodieus' begonnen te lijken. liep het
steevast uit op een vreemdsoomg geweld,
grenzend aan de fysieke weerstand.

Weerstand

Een niet minder aanbeden maar wel
jongere god Is Nicky Skopditis. Deze gitarist
van Griekse origine. maar getogen In New
Vork-dty, IiJkl een waarachtige recyclage-

machine. Het gaal hier nier om multikultu-
ra llsme, zoals velen het stukje volkskunst in
een huiskamer plegen Ie Interpreteren.
noch om eklekuosme uil verschillende tra-
dities, maar wel om een doordachte cross-
kulturele decentraue van discours en kon-
tekst. Op deze wijze slaagt hij erin een soort
-world-cuuure'vmuzlek te kreêren die op
zijn minst vernieuwend kan genoemd wor-
den.

Op 'Nexr 10 norhtng' (1989), geprodu-
ceerd door BlIJ Laswelf drijft hij de assimi-
latie van diverse stromingen verder door.
Met ondermeer de polyritmische Glnger
Baker (ex-Cream) op drums, Bill LasweIl
op bas en Frcd Frith op vjoolinkorporeert
Skopelltls traditionele muziekstijlen met

Tenortrio

Ik muzikale loopbaan van BTÖUman
IJqtUn eind jaren vijftig met her begeleiden
van amateur-dbdelandgrocples. Nadat hij
7.kh gevcsügd had in WOppenal ondcrging
hij de inViom van Eric Dolphy, Juho Cul·
rrane en Chark.-s Mingus, Rond 1965
dweepte hij met de kunnbeweglng Auxus
en nam zelfs deel aan verscheidene perlor-
mances. Rond deze tijd trok hij door ëuro-
pa mei de Jazz Realities van Carla Bley en
SIe.-veLacy.ln 1966 stond hcl baanbreken-
de Globe Unity orcnesrra onder zijn leiding.

Het eksploreren van onbekende rer-
relnen van geîmprovlseerdc muziek leidde
tot t.·tm eerste hoogrepurn in 1968 met dl'
opname van 'Machine Gun' .. één van de
vroegste klasstekers van de Europese 1Tt.~
jazz. Samen met de Belgische pianist Fred
van Hove en Han ncnmnk vormt hij in
1970 een trin dat sncJ een plaats verovert
op de podia van de gIlMItSte Europese Iesu-
vals. In de jaren tachtig speetde hij onder
andere met ceol Tay}nr, Frcd Frith en
maakte samen met Sonny Sharmdc en BIII
taswelt deel uÎ1 van hl"! Lasr Exit kwartet.

liet saksofoonspd van Brörzman h

(TREKKING)
MET MOUNTAINBIKE, KAJAK

EN ZEILBOOT
ROND HETCOMO-MEER IN ITALI~

AVONTUURLIJkE- EN KULT\lRHE
VAKANTIE VOOR
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Superclub Leuven ziet er vandaag stukken aantrekkelijker uit. Superc\ub, je home

entertatnraent store in Super City, is voll~dig gefacelift. Voor al je cd's; T-shirts; dcc's; (d·i'.; cd-roms;

video's, Baywatch bijvoorbeeld; computerspelletjes; lnternet-pakkette n enzovoorts moet je vandaag meer

nog dan vroeger bij ons zijn, Onze studenten korting van 10%· SU P IERe LUS-
blijft natuurlijk geldig. We zien je in onze omgebouwde winkel! _ •.•• _., ••••••• ,.".a,._ ••.•• _
• u lig "oIldud. <~doaIlchequei. ~tf~u u ... concerti l.k.t •. 9 amulotfUllen en H<usol " •. 0 lel cu lil ul."bau met a nder. acH".'

moderne technologieën zodat een nieuwe
organische trancemuzlek ontstaat. M~t hel
verbluffende 'Ekstasis' (1993) bereikte hij
een subtiele Iuste lussen heavy rock, lunk
en trance. De kc-kreaue van muzikanten
met de meest uiteenlopende backgrounds
(zoals Ziggy Modeleste, Jah Wobbie en Jaki
uebeaem heeft een grensverleggend effekt
op de gangbare ideeën omtrent wereldmu-
ziek. Verder verdiende hij zijn sporen bij
Shankar, Peter Brötzmann, aooey coluns
en Swans.

Marimba

Hel grote geweld komt deze keer ech-
ter uit Thun, Zwitserland. Mkhae1 Wen-
mûller is een duizendpotige drummer die
ook vibrafoon en marimba speelt. Zijn
veelzijdigheid heeft Zich öntwtkkeld uit zijn
ervaring mei kfassleke muziek. jazz en eks-
pertmemele rO::k. In he.-tin 1991 opgerichte
jazzin.IDgecorettio Alooth! entpopt hiJ zich
lot een razcl1èe perkusstomst. De fragmen-
tatlë van zinneQ_ en strekturen ligt volledig
In de lijn van het 'rong' -kcnsepr dat onder
andere Naked City (met J_ohn Zorn) en vele
andere formaties hUldigin. Wertmüller
toerde reeds met Peter arëumann in duo.

De vierde gast op de meeting Is de New
Yorkse gitariSt/violist Hahn Rowe.In 1983
richtte hij de groep Hugo Largo op, die on-
der de lieflijke vleugels van Michacl supe
werd genomen. De ondefinieerbare klan-
ken van dit mysterieus kwartet worden
dikwijls omschreven als gregoriaanse new
age tolk. Toch heelt Rowe een bredere kijk
up de zaken dan dit. Zo verschijnt hij regel-
matig aan de zijde van Glenn Branca, John
lom en Tom Cora en verzorgt gitaarparti-
jen bij opnames van swaos..Michacl Stipe
en wlsebtood. Ook komponeerde hij mu->,
ziek voor Meg surarrs choreografie Dis-
flgure Study.

.,
I

I::[II~c(ij~"r
TIensestraat 118 - Leuven

016(.Z3.70.30
Open van 9 tot 22 u.

$tefan j-tuber

Wam$dag 31 januan: dandt"Tdag 1. vrijdag 1en
ZJlIt"Tdag) !tbTllan am lO.JO u in hn StUt.
Kaar/en in VtNlrvrrkQoplOOfrank. JOO aan dl
kassa.
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KAV schrijft gids voor samenwoners

De tontine en het beding van aanwas
ee Standaard Uitgeverij en KA V

(Krisrelijke Arbeiders Vrouwen-
beweging) stelden vorige week

de 'Cids voor samenwoners' VOOT aan
de pers. Deze gids geeft konkrete et!
begrijpelijke sociale en juridische in-
tormatte aan samenwonenden, in de
meest ruime zin van liet woord: van
niet-gehtnvde paren over samemvon-
ers va" hetzelfde geslacht tol groepen
samenwoners. Het naslagwerkje
kadert in een reeks van informatieve
uitgaven waannee KA V de Vlaamse
"rouw wit wijzen op haar rechten en
plichten.

Sinds enkele tiemallenjaren is het traditio-
nele kerngezjn . een vader en een moeder
van verschillend gt....,laClJtdie samen één of
meer kinderen hebben . aan erosie onder-
hevig. Tot in de jaren lcslig was dal hel
toonaangevende lipt: van samenlevlngs-
vorm, en ook nu nog maakt het een meer-
derheid van de huishoudens uit, maar aller-
lei alternatieve vormen van samenleven
winnen steeds meer aan populariteit. Bo-
vendien blijkt uit het hoge aantal echecnet-
dingen dat ook de duurzaamheid van hel
klassieke huwelijk sterk vermlnden. Deze
overwegingen, samen met hel grote aantal
vragen dat hel KAV van samenwonende
leden krijgt, zenen haar ertoe aan eens na
te gaan hoe het zit met de samenwonender
in Vlaanderen.

vangrijke bespreekt de sociale zekerheid,
het derde gaat over een reeks minimum-
voorzieningen, en het laatste over belastin-
gen. In elk hoofdstuk komen de verschil-
lende samenlevingsvormen aan bod: het
samenwonen 'met een partner VJn hetzelf-
de geslacht'. 'met vrienden of lamme', of
'met iemand van hetzelfde geslacht'. Soms
wordt de situatle van de samenwonende
ook vergeleken met die van gehuwden. zo-
als in hel laatste hoofdstuk gebeurt op het
vlak van belastingen. en dan blijkt al gauw
dan dat er onvoldoende (duidelijke) rege-
lingen voerzien zijn in de wet.

Samenlevinqskontrakt
De bedoeling van de gids is dan (luk,

naast hel geven van tntormaue. hcr aankta-
gen van deze dubbelzinnige situatie. Hel
huwelijk geniet in hl'! burgerlijk recht heel
wat tescnermme, maar nu ook een hele-

boel andere samenlevingsvormen op onge-
veer dezelfde manier funktioneren, blijft
het wachten op een aanpassing van de wet-
ren. Die moeten volgens de auteurs een-
voudiger en konsekweruer worden: nu Is
het zo dal er in sommige regelingen bij-
voorbeeld de sociale zekerheld. wel reke-
ning gehouden wordt met samenwoners.
terwijl ze in bijvoorbeeld het ertrcctu. over
het hoofd worden gezien.

De raad van de KAV voör alle samen-
woners is dan ook zo snel mogelijk een
sarnenlevlngskontrakt Ie sluiten. om toch
e~n beetje zekerheid te hebben. Navraag bij
Karotten Iielrnans. een van de auteurs van
het boekje. leen dat daar geen Tom Lanoye-
achngc toenanoen mee worden bedoeld:
"Een samenlevtngskomrakr ts geen samen-
levlngsreglSter. Het regtster is eigenlijk eer-
der symbolisch. en een signaill naar de wet-
gever toe. Verder is het ook niet bindend,
en kan het niet ateeslorcn worden lussen

Gebroeders

Uit onderzoek blfjkt dat tussen 1981 t ..

1991 hel aantal ongehuwd samenwonen-
den Is verdubbeld, en bij koppels tussen 20
en 34 zelfs verdriedubbeld. Ongeveer tien
procent van de vrouwen tussen 20 en 24
leven ongehuwd samen. De meeste~ge
.SämÎ!nwoners_ tro""UwenweI"na- verloop v~
tijd, meestal als er kinderen op komst zijn.
maar ook ongehuwde ouders met kinderen
worden meer en meer aanvaard In onze
maatschappiJ. In 1981 bleel amper twee
procent gewoon verder samenwonen 0115er
kinderen kwamen, tien jaar later had al
bijna zes procent wel kinderen, maar geen
boterbriefje.

Naast samenwonen vóór en als voor-
bereiding 0Jl het huwelijk, blijkl uok hel
samenleven bij zogenaamde 'cnthuwden'
in de lift re amen. Maar lIe1st dertig procent
van de geseneroenen. weduwen en weduw-
naars gaan opnieuw samenwonen, maar
dan zonder Ie trouwen. Ook samenwonen
na het huwelijk is dus blijkbaar een maar-
schappelijk verschijnsel geworden.

Maar behalve deze eerder konverulo-
nele vormen van samenleven bestaat er
ook een groeiende verzameling van 'nier-
familiale huishoudens'. Dat zijn bijvoor-
beeld vrienden die samen gaan wonen om-
dat dat praktischer of goedkoper is, broer
en zus die Jn hel ouderliJk huis blijven als
de ouders dood zijn of een groep studenten
die samen een huis huren. Over deze meer
anemaueve samenlevlngsvcrmen zijn am-
per sijfers beschikbaar. maar de auteurs
menen toch dat een aanzienlijk aantal
mensen op die manier samenwonen.

1111111111111 IJ HII 111\tl 111/11 I1 n

Belasting

Hoewel sommige van deze samenle-
vingsvormen op het eerste gezicht sterk lij-
ken op een huwelijk. gelden er in de mees-
te gevallen andere. en vaak zelfs helemaal
geen juridische regelingen voor. De meeste
samenwoners weten dit niet. en gaan zich
er pas in verdiepen als een konkreet pro-
bleem zich voordoet. en dan is het meeslal
Ie laat. Om de samenwoners op tijd weg-
wij5 Ie maken in hun ingewikkelde rechten
en plichten. is er nu dus een handig boekje.

Dat Is ingedeeld in vier hootdsrukken.
Het eerste behandelt een aantal tema's uil
het privaatrecht. het tweede en meest om-

Studenten Café

De Rector

Oude Markt 4
Tel: 20.06.38

Ambiance - D.j.
Vraag Onze Speciale Voorwaarden voor

Spaghetti-Avonden en Vaten

Zaal voor vergaderingen of feesten

rot 40 pers.

•terclavers
~A' •••• A __ ••• __

UW KOMPLETE LI""",~"",,,.v..._t

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

r)(------------------ _

Geldig tot 31/03/96

Tegen afgifte van het Rector mannetje
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twee familieleden, Het kontrakt dal wij be-
doelen bestaat al een hele tijd. is wel entg-
zins bindend. en kan bovendien door- bij-
voorbeeld broer en lUS worden opgesteld.
In zo'n kontrakt kunnen allerlei afspraken
gemaakt worden door de samenwoners, zo-
als wie wat beau. wie de huur belaalt enzo-
voort."

Koelkast
Die laatste laken zijn ook voor studen-

ten interessant. veeral als ze in groep een
gemeenschapshuis huren. Duidelijke af-
spraken maken de beste vrienden. Om pro-
blemen te vermijden kan hel zeker geen
kwaad twee keer na te denken bij gemeen-
schappelijke huur ol aankopen. Als een
groep studenten samen een koelkast of
mlkrogulfoven kOol)!. kunnen ze bijvoor-
beeld ook best samen het aankoopkontrakt
ervan ondenekcnerr, Voor venekering of
huurkontrakt ge!sll herzelfde. Als u twijfelt
kan u dus su:eds)eiechl in de ·Gids voor
samenwoners'. Een goedkopere manier is
even bellen naar de Leuvense Hulsvestlngs-.-
dienst, waar ze Je ook graag verder lullen
helpen.

Martijn Graumans

IN 'Grds I'OOr samtmwtlers' is 112 bladzijdm
dik, !Jtschr~tI door M. U1UWl'nt' en K Be/mans
I'lIn KAY. tn uitjtJn'l'tl door dt Standaard Uit-
!Jntrrij. à is !ti aJlt b«khandt/s ft kor>p voor
595 fratlk_ Ik Hurn'tifmgsdr(tlSf WOOnfop de
NaamUSlfaaf 80, (ti is ft bert'iqn op )].44.00.
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Kringblaadjes op de rooster

Laai hel vuur eronder maar opflakkeren

I-r.~~~~Het "groene" copy-center van Leuven.
--\: Gerecycleerd en 100% cruoco-vrtj papier

Thesissen - Cursussen - FoldersC,.. ."'"\.T Formaat AS tot A2
\".11 .. ALLE Inbindlngen, Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

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

zat.1Q u_ tot 17 u.

Gaar jaarlijkse gewoollle "eemt
Velo de haar toegestuurde
krillgbfaadjes DIJder de loep.

Bij"a elke fakulteit Ileeft de gewootlle
opgevat om een deel 1'Q" de milieu-
vervnilinq op ::iC/, II! 1/e/l/(!II ::odat je
onder de vorm van eCII kringblad de
op zjeh al Ol/overbrugbare papierberg
weer wal zier groeie", Niet ZOllder
overmoed kroop Veto erover en onder-
zoelll in de eeuwige sneeuw der pa-
pierbergen of er enige tellke dingetjes
Ie vinden waren, maar eerlijk ge:egd
zijn we gestopt met zoeken toen we tot
aan on:e neus i" de witte tset stonden.

Een din~ hebben deze schriJfso::lsalvast ge-
meen: Jt· slaar z.: opvn en onrntddellljk mikt
de redaktie een n..daktioneel nm je oren. J«
kan j« atvragen wat dl' Inhoud ervan dao
ncl mag lijn. Dl' krin~hlololdjes hebben im-
mers dl' J.:e\\ollnle om zich Ie beperken rot
aktualiteit blnncrt hun ei!-:en kring. Helzelf-
de bleek (lok Steven Van Dessel te denken
toen hij de redaknebljdrage van 'Pclstok'
(p{)litika~ schreef Hij heell a Iidst ander-
halw t">ladzijdevoor nodig om lijn lezers
uil te leggen h,H;' muc:ilijk het wel is urn een
redakuonee! Ie schrijven. Ook Bleke Van
ëtsacker van 'trreeet' (VTKI acht het blijk-
haar n'JodzClkeJijk om aan te tonen dat de
joumalisnek niet gemakkelijk is. Alsot ze
zich up voorhand 11 il verontschuldigen
voor de elentuek la~c kwahrcit van haar
1110ld.De redaktie van 'Pyromearuje' (RIJma·
nla ï lijkt minder k lijden onder een ol an-
der minderwaardighcldskomplcks: 'AI jaren
51aJn Romanisten in "uur en vlam voor IJJl5

krin)!l'ol,ld dat als voomaamsre doel heel!

Tlenseslraat 11B
3000 Leuven

tel.: 016 - 23_70.30
fax: 016 - 23.34,31J

(folo Filip Gystmans)

de vlammende leeshonger van onze go-
maanse lotgenoten te blussen". Gezien hel
verdere verloop van hO:Iblad, moet het
ofwel zo zijn dat de Romania-mensen een
leeshonger hebben die de ver!tC"lIjklnl.lkan
doorstaan met dl' voedseloverschonen van
de Sahara. ofwel dat er in de redenering
van de: redaktie loch een iuurje is ge-slopen

teksten V()(1rwie oog voor de vorm heeft
weinig aantrekkelijk Zijn om te lezen. Alle
teksten staan zo djcht mogelijk bij elkaar en
er zijn weinig of geen tekeningen of andere
visuek ontspanners Ie bespeuren 'Crim-
max" (kriminologie, is in hetzelfde bedje
Lick. De blijkbaar inderhaast bijeengeraapte
reksten hebben vaak een verschillend
leuenlpe. kadertjes rond Titels worden voor
het gemak met pen en lal getrokken, foto's
zijn op dit' manier gekopieerd, dat hel her-
kennen van wat er opstaat even gemakke-
lijk is als voor de hond van pavlov CImzIjn
kwijl binnen te houden. Crimen is welts-
waar een kleine kring die om die reden ook
niet over dezelfde middelen kan beschikken
als bijvoorbeeld grote broer VRG. Deze
kwanmaueve beperktheid blijkt tevens uit
het kIt dat er een maandelijkse vcrjaar-
dagslijsl van de krlmlncloglesrudcnrcn kan
geplaatst worden. 'Pyromaamje' is nog zo'n
blad dat niet echt boven do: middelmaat uit-
slijl!'- Enkele gedichtjes, een rubriek die laat
vermoeden dat de bedoeling erachter hu-
mor is (bijvoorbeeld: -de tien geboden van
de student: bovenal vergeet het werk ... '),
l'en verhaaltje en de twintig frank is opge-

Ekstreem

Andere blaadjes ("Balans' van hel VRG,
'Hvsterte' van het gelijknamif-!e HislIlria)
maken van hun redaktioneel een soort van
in tekst gegoten Inhoudstafel. Een van de
markantste boodschappen vinden we In hel
rcdaktfoncel van 'Akuut' (,"lt:d!c:a), waar de
redaktie waarschijnlijk gemakshalve dl'
deadline voor de artlkels van haar volgende
editie aankondigt aan haar medewerkers.
Ten skure is er nog het 'wlnkellertje' tEko-
nomtkaï. dal zowel het -ekureme stand,
punt" inzake do: srudentenbeperklng van
Loko (dat beheerst zou worden door een
clubje PVDA-ersl hekelt, als voor vero ecn
boodschap heeft: "Net zoals bijvoorbeeld de
Mmgt'n nu aanvaard wordt als l'en objek-
lieve kwaliteitskrant. zo zou Vetn ook meer
inspanningen moeren doen urn van haar
linkse imago af te geraken.' Goed dal er
nog waakzame ekcnomtsren zijn om ons
daarop Ie wijzen.

Middelmaat

COMO-MEEn., ITALIË
WATEns PORTY AKANT. ES

(WATERSKI)

(WINDSURFING)

(KANO)

(KAJAK)

(ZEILEN)

1
Wat hebben de kringbladen verder nog

Ie t'tieào:n? 'Akuut', hel Mo:dica-t">lad.Slaat
inhoudelijk erg sterk. Het blad bledt erg
veel informatie en schijnt bij de eteen Stu-
denten gretig gelezen tc worden. hoewel do:

(MOUNTAINBIKE)
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SOl." ree rd.
Wel ts hel zo dat de romanisten met

Marijke Bcmaer, die her leeuwendeel van
dil speeltje heelt geschreven, iemand heb-
ben dil' nog leuke verhalen kan schrijven,
dit in tegenstelling 101 vele andere bladen
van wte we vooral [en uitsluitend] kunnen
zeggen dal hun kroniekschrijvers hun best
doen.

Swahili
Op die manier Zijn we beland bij de

mtddenrncters: ze besreen. ze zien er ver-
zorgd uit maar gedurende de vrije lijd zal
het moeilijk zijn urn een aanzei te vinden
om ze te lezen, een vervelende les zal in,
zake Ieesbcretdhetd hier wonderen kunnen
doen. 'Hys~cria' Is zo'n blad, Een antkel
over numêrus dausus. een zoveelste bespre-
king van e<n aantal CD's (waarop eigenlijk
niemand zit te-wachten), een vervolgver-
haal (bIJ~oorkeur Ie lezen voor het slapen-
gaan), een 4t>S Swahili, enzovoort. Niets
opvallend dus ier;tzij dan wel hel opmerk-
bare gegeven ddl.Hi!,Oria haar boekhoud-
ing open en bloor publiceert. Voor hen die
de Politika-kas geplunderd hebben, het is
alvast dl' moeite waard om aan die van
Hlstorta eens een bezoekje Ie brengen: er
zit welgeteld 206.739 frank in kas.

Niets

'Ncuroosje'. het blad van de Psycholo-
gische Kring heeft net als Hysteria de re-
renslekrlebcl - hier gaan de films onder
het mes - te pakken. Nt."1als bij Hysteria
wordt er duidelijk wel moeite gedaan om
het kleurloze IC vermijden. maar vaak is
hertoch moeilijk om zich van de indr'Uk te
ontdoen dal artikels gepublfceerd worden
omdat hO:Iblaadje vol mO~L We moeten de
psychologen wel meegeven dat ze. ook al
hebben ze niets Ie zeggen, Ze dat met stIjl
doen. •Het is opvallend dat er een neerwaarjse
trend is ingetreden in hel krtngbladgcbeu-.'
ren. Vroeger waren ze best lezenswaardig.
en waar men enkele jaren geleden in Veto
schred dal In de "krtngbladen humor mei
een grote Ir te vinden is. moet je die nu
toch al ver gaan zoeken. Er dient hierbij
opgemerkt dal de middelen V()(1fhet maken
van zo'n kringlijfblad beperkt zijn, Wat het
produceren ervan enigzins bemoellijkt.Er Is
trouwens nog hoop. Elk blad heefl wel een
engeslepen diamant en de grote krtngbla-
den van de kapltaalkrachdge kringen heb-
ben zeker één en ander to: otecen. Maar die
kategorie mist dan weer dl' amateuristische
sjarrne van het echte. ouderwetse kring-
blad.

Dtetmar Bosmans

TOl zover dr urnr lading k.rmghlaadjes. Voigen-
dr wrrk krijs/ 11dr rva/ua/ft 5tstrl'urd \'all de
'5rOl(/l'. Inf(J/conntkl'- hl/lijfblad l'an Wina-.
Polstok. Winkclirrljr. Balam en ïrnset.
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.J Help. " is koud! Breng daarom zo snel mo-
gelijk mijn Jas, sjaal en handschoenen terug,
verloren In dl:' Blauwe Kater tijdens
Romanla's Top] OO-fuif van woensdag 24
januari (donkergrlJ:te jas mei grote kap.

veetkjeung gestreepte sjaal en groene hand-
schoenen]. Mijn naam staat in miJn jas:
veerle Brosens. Van 't Sestichsrraat 15.
v MYSlerie van hel geschaakte schaakbord.
..J Help. Ik ben schaakmat !lezeL. Dan zit een
mens eens nlSllg op " wc. en dan hebben
m'n lopers het plots echt op een loopje gezel.
..J Beste Dirk en Jan, twee krtmlgozers uil de
Naamse: [ullle mogen eerstdaags een
bezoekje verwachten van ons. Jullie fanclub.
HM is het trouwens mei Jullie voordeur

g~leld? Dil was nog maar het begin.
..J Wil de persoon die dachl dal hel opendeur-

dag was UI de f. Untstraat van woensdag- op
donderdagnacht alstublieft mijn twee
pionnen redden uit de eenzaemnejd. Grote
emononefe waarde. Anonimiteit en dlskrene

verzekerd. Eventueel beloning.
"Toch bedankt dal ju'llie mijn stereo-fustalla-

tie en uitgebreide cd-kouekne van Frank
Zappa. Jimi Hendrix en UlU Reed
oneengeroerd lieten.

" Donderdag 18/1. HOR: Verkeerde pullover
meegenomen. Tom. Pretatenstraat 38
v Ik ben een WtS waar je op kunt bouwen.
Tnm .

.J Trips van de weck: Babylon Zoo,
'Speceman. rhe Ginger Baker Remixef en
Pavernem, 'Give it a Day'. hel nieuwe
subrultural teenage anthem geschraagd door
de gewaagde breakbeats van DJ steve We-st.

" Miet, Je hebt een goed bed. Je kan mij nog
cnk.:'!e keren verwachten. Een familielid.
" Over welk lid heeft u het precies?1,-' .J \Yalhrlm, me delender ol the innocent. is

back. Mei een rijmpje. Voor al wie uitlacht
Karen Stills, zijn wij absoluut niet mals. Nu

MAANDAG
18.00 u AKTIE uncven schrij~'cn Amncsl)' Inter'

nathmal. ur);. Kampusgroep AI.
19.JO u FILM 'Nlruk van Goc:lhcmen dl.' rueu-

we lichting animatidilnwrs', in vtaams ütm-
mU~IJ11I.Uleg, 100

20.JO IJTEATER Maalschappij Disrordia p.1kl uit
met 'Som.. ot my b<.OStlri~nds' van Judith
Herzberg. e..n stuk over een Duil~ "Vcr·
levende van de holocaust di...jun!!.. ISr.J.-Ji·~
en DuitSt'rlimet elkaar wil Lunlr"ll1..r..n ..n
wü taren zeeken neer hun Idemhen. lil Stuc.
reeg, 200/100. arg. SIUC

DINSDAG
19.30 u ALM ·Dusl'. psycho·drarna van M. Han-

set, in vtaams Illmmuseurn. lOCS.100.
20.00 u TEATER 'D~ moord op J"annck~ Van

C.:IIJck·.d()()rTon~ell{e1:clschapl"onl1" Lu. in
Schouwburg. 1000g,4001)50/}OOI2ooI150.
org. Kultureel Centrum Li:u"en.

20.00 u KONSfiRT Engelse I,~koni"n" Ma!l8ie
'Hol Vuhures'lIolland speen uhgcpuurdc
songs. van haandl. nvten en Dr~);g.mei
«nvoudige gilaar· ol banjobege)eiding. in
Kultur«1 C...nrrurn Ora[ori"nhur. 1<I"g.
250/JOO, org. vzw Bookeroö en KCOra[,,·
riinhof.

20.00 u TEATER Ivonne Lex: 'De moord op
Jeanneke van Caldi:'. in SLldschouwburg.

20.JO u TEATER MiI<ItschappijDisrordilr palet uit
met 'Some: of my best lriends' van Judith
H..rzberg. een sèuk over een OuilSt'ever-
Jt'VendeVal1de holocaust die jong~ lsr.Jdi's
en Dult""rli mt'! elkaar wil konttorneren en

gij Claude.
"SnaU mail 10Zavelmaat 14, J040 Hulden-
berg. Head down.
,j Even, ondanks hel geringe resultaat. loch
bedankt voor al je goede (1) raad. Ik ui ze
zeker niet opvolgen. Zo gaat dal nu eenmaal
mei verlegen scheten. Leen.

" Dag dikke puttie. De peer was lekker. Kipo-
wa.

,j Babs. vorige week dinsdag was je er niet.
Nu donderdagavond kom je echter wel naar
lakbar L&W. uiteraard. Leen.
.J Arkansas, Mississippi ...
.J Hel goede Spoor is er voor en door jongem
die van jongens houden en metsjes die op
meisjM verliefd worden. Meer info over onze
akuvnehen krljg je In een neutrale, gesloten
omslag vla PB 1I J. JooO Leuven ) lel
016120.06.06 of op hup.zrww.plng.berdrern-
pellspoor
"Leen. melkt wa minder. draait wa minder
rond de pot en pakt dient' 'Enappe', blonde.
blonde langharig", misschien kan ern wei
kussen. BSK.
"Voor alle gefrustreerde. verliefde srudemtn-
nen die gortige boodschappen hebben voor
xart. L en die hem helaas niet kunnen e-
mailen: C. Meunierstraolt 66

"Ik zou zo graag eens mijn hersenen eens
willen sareten. Tom.

" toursiena Alabama ...
" Veto kan nog altlJ.dmedewerkers
gebruiken: Ictografen. schrijvers. canoonn-
ten. lavouters, dtp'ers. Elke vrijdag redaktiev-

ergadertng om drie uur in de '5 Meiersstraat
5. Kom erbij.

.J l.udwig opgeslokt door walvis, Verrijzenis

ECOTEXT [iii
THESISSEN -EINDWERKEN

'fr 013/32.23.82 n. 11 u

over drie dagen.

" Porrorurae te sahnam.
"Sisters and breihers. rtde onl Gel crazy
Wlth rhe cheese whizzl Wordt verwacht: The
Veto Allstar Sound svstem .
" Verloren: maagdelijkheid. Terugbezorgen
aan Jemen. Munllitraat 32. HIJ het:!1 ook e-
mail.
" Mark Plomteux, where ar" you? Vour
hom)' fanclub.
" U vraagt. ik zing. Alle gelegenheden. bij
voorkeur kafeebezoek. VoUt."digrepertorium:
kinderen voor kinderen. Jlp en Janneke ....

Kontakteer TIne .

" MCC vraagt lidmaarschap aan bij de 'Boys
w1th rovs".
" Geert v.. nog veel neve e-maus.
" wemed: homicida pisdum aumrum .

..J Bruno S. leer es waar je mond staal ol ge-
bruik een rietje.
" James Bond lijdt aan sclüzotrenfe.

"Slefanie, zal hel etentje nu doorgaan?
l1"'st fondue want ik lust geen spaghetti.
"Voor Hellen en Gus: Durcx sex. sed sex.
v ttmeo Gilberturn et dona teremem.
"Veto: Spraakwater 101je kotst.
" Kamer Ie huur in gemeenschapshuls. 5.500
Ir. alles Inbegrepen. Oerneenschappelijke
badkamer en keuken. SluiSSIT.13. Id.
22.06.48.
"Vergeet (tät van die supporters. Allemaal
betalen en handen af van onze Raf op de
Scurpiofuifvan wncnsdag 31/1 in de Rumbal
v Nng steeds akrobausche eenwielet Ie k""11
tegen Spulpri)S 12500 Ir) in de Predikheren-

i.i 016/201.301

wil teren zoeken naar hun id~mÎlcit. in SIUC.
roeg. 200/300, org SIUC,

20.30 u TEATER Maalxharpij Disc\'rdia 'Sl1mc
of mv best Iriends'. in van E.·"nwaal 2E.
org. SIU(

20.30 u KONSERT De frivole traml:>l1u!o.in iud
Minnt'poon.

21 30 u KONSERT la Pion a. Andrea croonen-
""'rglu, in Kale.- '1 P!ck[rurn. 1000g.grali)

WOENSDAG
1UlO u KONSERT UURKUllUUR pianorrolal

door Jan Mlehids. Ui[v""nng ..n van Llgetl,
S<'humanrl, Ch"l'in. Debuss)'. ~n anderen, in
Stuc.

14.00 u FILM 'Ik roof van H0f!·Mariann"L..·.
t954, komedie van J. Dlels. in Vlaams tiJm·
museum.

l5.oo u SPORT Vicr·wiclcn·whcdy. "1' Lad..uz..·
plcin. o.-g. Sportraad,

20.30 u KONSERT lk"lho"~n Ak.1deml.. under
Iddiug ~'an J. Ca<:y<:rs.Ii. $Ildly np pi~n"
spt'dl Mcnddsohll. In PDS. [OCII
6001450/300.

22.00 u FILM -acmcrtand'. 1994. dansfHm van
Anna·TcrC'SilDe: K~..rsllla<,k"r.in Vlaam.
Illmmuseum. locg. 100.

DONDERDAG
19.30 u ALM 'In naam van de runrer'. 1977. L

Chagoll. in vtaams ütmmuseum. ""'11.100.
J9.JO u FILM 'Dus!'. 1985.1'))'rlto·drama van

M HaIlSt'Lin Vlaams IrlmmuloCum.""'1:' 100
20.00 u VERGADERING Fi..t)<1ktken al..alver-

werking, lil croen I'roj"klhuis. Vlamint:t'n.

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal. ~'

Videoschermen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD·s mei of -

zonder D.J.

str. 116. "rg. Mllicuraad, Gem"'):!
20.00 u LEZING 'KunSI <:rlarchntektuur in

811[hall' dour Marc Dujardin. in MSt Ol ,28
20.0011 KONSfiRT 8ig Band onder h:iding van

I:I_Joris; klarilh·[.cn'lemblc ondcr I,idinl: "an
G. S",,~rens; koor onder leiding van K Bik-
k"l1Ibcrgs, hl Lemm..nsinsthuur

VRIJDAG
20,00 u TEATER Mat<:rDei ·ill)\1111111.I", ..h

'gtmon V"ddaar' van Sldan val1cra~)'n..sl n\
"en rCl;k van JulI" G",d[s.in aud. M"1n~'
,,<>on. ""'I> 180/200, 011:. Mal"r 0 ..,

20.15 ti KONSERT WiIITuralur:a. in SLld·
:schuL1wbu'l>-"rtt. Vn..nd"nkring.

suaal (zwarte poon. bel Pieter Jan).
"ScorpIO fuift nu ook in de Olympia! 1J/2:
arugge kampioen .
.J Foto's aner Kljoren. verzamel! u. Mara.
.J Hoi. grote broer, bedankt voor de kaanjes.

Ik hoop dal ge weer gezond zijt en nog altijd
zeer gelukk.ig. Ze heeft je toch wel goed
verwend. hoop Ik? Kom eens langs. Uw
jongste zusje.
" Miss NutelIa, Ik smelt. Zoete kusjes van sjo-
komen.
"Tom Mennes. wat is er verdorie zo goed
aan Leuven?
"Chlro, Joho speelt roneen "Maar mes onk,

dllt niet skoon zijn, 'ZO een koord gespan. al
de rook gaal zo In pe kleed en de kachel. zij

niet brandtdt. .,
"Chris Brauwers i;26 geworden, denk ikl
Wat één [aar Brussel al niet kan doen.
"Greet Simons 1ttl.ell wel weten waarom ik
dinsdag zallangskomen. ,Grapje, geen panlek.

ik blijf wel thuis. ... ::
"Gezocht: Magie senna-rans. Op 2} maan
zal een Mt'morial Aynnn Senna plaats
vinden In de Indoorkarting te Deinze. Voor
meer informatle: stuur een aanjezell gead-
resseerde en gefrankeerde omslag naar: Jean
Pierre De Wil, Pluimstraat 80. 8500 Kortrtjk.
Obngadal
" Aan alle meisjes mei smaragdbruine. ree-
blauwe, kanarierode. kreeftgroene ogen: om-
Ierm u over nns!
-J O. Cartttn. H" used I" run smack whh
remanoo.

•
TEKSTVERWERKING
VERTALING
A<l_KLEURENSCANNIN G
MET TEKSTHERKENNING
LASER- OF KLEURENPRINTER

Tel. 016 / 26 . 06 . 58

,

20 lO 11KONSERT Patn~'JlSICl'SI,'Muzlkak
schilrr,·" u" de LeUWI1><:unrH·r~ir<·u,I"ldi,.·
I..~k·.<t""1C.1piU<Irtamcnca. In Grnt~ Aul<l.

ZATERDAG
20,00 u KONSERT Rud<lT'<'sISyrnpho"r Orrll"'"

tra. Vabe~ d~ Vi ...lIn~, on Stadschouwburg.

ZONDAG
15.00 u RONDLEIDING OOllTDavid Mdla<.'m

.Ot: vrou ....~1l\all d.. R"'"ddnSt' poon'
(Gynalka). 111RUlllddJll-<'P,~,n, [OC}:. grillI).

2000 u KONSERT I)..na wtun ...r lal.,·s 11all. in
Slad5oCh"uwhurJ;

Apolloon Medica
• OJ!02 UUI 22.00 1): Galabal. In nymnastom,
1f>eg.450.

Kalechellka
• JO/Ol Discoluif: verkleed komen, cd's mee-
brengen en afgeven aan dj rteier en lJart. in
Cllf\hoe-k.· 31101001 20.00 11:van hel pre-
stdlum. in Mandelalokaal.

LBK
• 29/01 om 20.00 u: Plan Sjarel. in Gnorgl .•
03/02 Galabal. in Pellenberg (7..1alKastanje-
hof)_

• 30(0 I urn 11.45 u: Gastkollrge kankerpre-
veture. lil SUj\ercily.

Pollllka
• JIIOI UIT!20.00 ti: pree-poenurn 'P"J)'va·
kIlHa\ellr: Pnüttka Unplugged, ;11 Pangaea.
·01102 om 20.00 u: Pree-podium 'Poïvva-
km-talent' optredens van valurm reebuorop-
treden) en Elvls Shot JFK (pretgroerje), In

Pang.lC'a.

VTK
• 29/01 Hall-urne, in TIjl. • 30/01 om
20.00 u: Halfttme-kwis, in DOlnus.• J 110I
om 21.00 u: Halltim,,·TD. in Samambala.
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Het probleem van de vrouwelijke animatiefilm

"De wereld wacht eerder op
rs en schoendozen"

-

rouwen hebben ',et
moeilijk in dt>wereld
VOII de sinema. Je
vindt ze meestal terug
in stereotiepe funkties

als scriptgirl of grimeuse.
tenvijl de belangrijke mell.5l!n meestal
mannen :ij/'. Omdat er alm liet talent
van vrouwen vaak voorbij wordt
gegaall, is I"" op lijd en stond eens
nodig de dames i" IICI zoeklicht te
plaatsen. Het Kultureel Centrum
orgolJlseert daarom de:e week in de
film reeks 'Regisseurs Gezocht (J(IV)'.
tn samenwerking mes Cinema Brevis,
een organisatie die kortfilms promoot,
9"nt het KC daarbij speciale aandacht
aan de nieuwe generatie BeIgiscll1!
animatieîitmsters. Zij" IIUII probie-
mell een gevolg \'011diskriminatie. of
hebben 111111 mannelijke kollegQ's het
ook :0 moeilijk? Luc Jor;<;,de samen'
steller vall het pro9ramma, ell Linda
novecar en Sylvia Defram:e, vall wie
er werk wordt getoond, Itebbe" er
hun ei9f!" ideeën over.

-

Alternatief

Veto: Wal lorrl rr prtotJ mIS?
Joris: _Normaal probeen Cinema arevts zo
ruim mu!!C'lijk 11:werken. Wij maken er
geen onderscheid tussen of een kortfilm nu
duur e('n man uf ("('n vruU\\', aht'rnalkf 0)(

l.:esub~jdlt:t'rd wordt j(t'maakt. WI:. kijken
naar de kwatitell van dt' prt:nt. Molilr als je
dc sljlt'n bekijkt zh: Je dolt er !och wel ecu
prohl~m Is. Elk Ja.u kumen er 11('"/1 à vijf.
tien gcsuhsidkerdt" konlllms Uil, en tdkells
her dailr maat et'n of I\ ...·el:.van een vwuw
bij. De V(1)UW komt In hel fIlmmedium
moeilijk aan bod. V.lak krijgen Ze de nOj(al
stereotÎcJlC funktif' van scriptgirl ol grimeu-
se aangeboden, of mogen ze de montolge
doen. Er :tiJII vrij weinIg regisseuses,.
Joris: ~Het probleem van de konfilm tlgt
'lIs volgt. Veel mensen haken al dum subsi-
dieproblemen, Als zelfStandig kunStenaar is
het moeilijk om Ie overievl.."n, In 1994 wt'rd
hel zogenaamde detaksaliesysu:em afge-
schaft. na! zorgde ervoor dat als «,n distri·
butiefirma konfilms wilde venonen vóór
langspeelfilms, die konnImers dan ten ~-

paald percentage van de recette kregen
Doordat daar mfsbnnk werd van g...maakt.
hedt W'L'd,x, UI.' Illt'nma!igl.· minister van
Kultuur, dit" ft"lwJinl{ ...rge~chah. Maar er is
[(1('11 geen alternatief voor In de plaats
gekornen.»

Nachtmerrie

~Anima1tdilm.'rs zoeken dan werk in
dL' reklameeektor. ,11Ie werken in alle ano·
nimheit met' aan tiln8~IH.'cUilrn~. Mt'n~l:.n
uit de VC'ICIligdè staten schulmen de Euro-
pese Iesnvals af op wd, naar la!("Ol, en
schakelen die dan lil In ht'l pwduktlepn)(.es
van films als die "1.'0111 f)1~ne)', or 'A :-li!!-hl-
marc ht'fnre Chrhtmil~' van TIm Hurton. 21..'
laren dan tocWU~1 hun eigen \\erk linb !ili:-
gen. De anJmatiefilms dil" In Bf'lgie gernaakt
worden zijn m(.~lal emdwcrken lil' de
akaderntes. IJh\ et reeksen IIp de tdt"Vhk .•

beefd. In de eerste jaren is er een menge-
ling van mannen en vrouwen, maar na vier
jaar zien we loch dat er meer mannen dan
vrouwen atsruderen ...
Veto: Vl'i'1jf jf als vrouw pis.krimrnurJ In df
ammatitfilmweT"tld7
rrerrance: ..Ik denk dat rollenpatronen on-
bewust nog allijd ingele~ld worden. Je ziel
vrouwen meestal als scriptgirl of op de al-
dt"linlo:kostuums. en de meeste rC'gi$seuf"i
zijn mannen. Daar koml dan nog bil dal Jt'
in de rnacncrosmes in ëe Industrie alleen
maar mannen rerugvtndr. Toen ik mijn IiIm
moe-a voorstellen voor de vlaamse Film-
kommissie. die OVer de overhetdsubstdte
besli\t, heb ik daar geen enkele vrou ....
gezien. Ik kan naruurtljk wel mtsgekeken
hebben.»

Llnda Hovecar (2~) ziet hel enigzins
anders, Van haar wordt er deze week
'Happy Home' vertoond. baar etnowerx
voor hel Kask over een vrouw dit' zlcbzelf
geschenken opstuurt.
Linda Hovecar. «Ik ~rsuonlijk heb wtul
geen lolStvan dtskrtmlnaue. Hel Is wel zo
dat je weinig vrouwen tegenkomt in onze
se-ktor. maar volgens mij ligl dat nlet aan
het systeem. Het is eeroer een probleem
van de vrouwen zelf. Het is een beroep
waar je heel zelf~tandlR voor moet zijn, en
vele vrouwen zijn daar bang VO(l(_ AI\ er

Sylvl<lDelrance j21!) is een mooi vour-
beeld van dh eltes. Van haar wordt er dt'7.c
week ht"l grafisch knappe 'wlnsron aod
Julia' vertoond Dat is een filmpje over een
man en een vrouw die hun lieldesrdath: In
vraag stellen, en daarbij verhet'lding en
werkelijkheid door dk~ar balen. Met deze
prent studeerde Ze in 1994 al aan hel Kask.
Sylvia nerranee: _H~t been daarna nog
lang geduurd voer IVC mlin film op Icstfvats
konden vertonen. Wc meesten de Iilrn zun-
der budget abverken, en een vriend van me
hC'elt cr knstC'nk,(J~ muziek hIjgebracht..

_Mijn nleu\\'e liJm 'Candy Darking ollld
Daddy Cane'. \\ ordl wel via het umd~1c
proces gemaakt, en dat IIJI)j)t niet heel vlot.
H~t eerSIC' pwduktichuls dal zIch engageer-
de, daar hl:'el! de persoun die lleh vuor
miJn flIrt\ Intl·fI..'"SSi:erdeIkh van.lf gescheurd,
Een and~r hub, dat (lI)r.>jlftlllk.dljk als ko-
producent zou meeWerken, bed! \)l1denus-
sen bijna het ganse l'Iudgct bijeengcSI)wk-
ke!d. Maar hel Is nu al bijna twee Jaar gele-
den dat ik het scrlpl schreel.~
V.eta: HfN ""mi het dal vrauwrn htllo m«ill)k
hebINn? ex problfl1len d~ jullie sdrnsm lijhn
nitl echt van diskriminutnde rzard.
Joris: "Mlsschi~n moet je die vraag eerder
aan een Sódoloog stellen, ik weet het nlel
zo goed. Misschien heert de nktiewere!d
een overhttm'nd mannelijk lmaga. Op dl"
animaticschokn zien w~hel volgende

rollenpatronen zijn. Is dat eerder doordat
vrouwen die zlebzelf aanmeten. Ht"1 is niet
1.0dat men denkt dal een vrouw geen
anrmauerüms kan maken ...
Joris: -Langzaemaan zie je toch dal et een
evotuue aan de gang is in hel filmland-
schap, Vrouwelijke sineenen In ons land
zijn n(lg altijd op twee vingers te tellen.
maar er worden steeds meer konfilms deer
vrouwen gemaakt. En vaak vormen de
konûlms een terrein waar een beetje alge-
LaSIwordt. en is het mogelijk om daar een
logische evolutie uil 3f Ie feiden,.

Daglicht

Veto: In ilOh'tnt Ondtrsdltj'dm dit Ilmmll/jt-
fil1Pl$lÎch dan «hl .lIs vrt>uwelljk?
Joris: .Blj vele filmslt'n koml er geen ver-
wijt of a.lnklacht over onderdrukking tt:rug
in de mms, De films van La Cambre (frans-
talige: animatie·ak.ldt:mie in Brussel, nvdr)
zijn lid en Icder. guitig: tipische kenmerken
voor Jonge filmen, De slude.ntes van de
Koninklijke Akademie voor Schone Kun-
sten (Kask) in Gem maken grimmigere,
mèCr volwassen films die hun kijk op het
vrouw·zijn weeT'Spiegelen, In het program-
ma van deze week komen beide aspekten
aan bod. Je krijgt een kombinatie van visies
ap dt' vrouw in de maatschappij, en een
gevoel voor detail die eigen Is aan vrouwe'

•

De cnl~:e Oscar die Bt'lSii: o.\it WOB, !!llIg
naar Ntcole van coeehem. \lOO{ 'Een
Cri.'kst' trDgedle In 1984, In haar kldwg
ontstond er een Ilchtlng IkJgjsche entmade-
/ilms,,,,~. Hel mmif<!$tlval an dt'l.e wcek
wordt gcopcnd met Van Gc -tbem's oscar-
winnaar .. Daarna wordt het werk van de
nieuwe gcnerati~' gewond. 1).:11 ts -wtnston
and Julla' Van Sylvla üefrence. 'Arthuru IV'
van Kim Keukelt'1r e. 'Jeull de main' van
C;ui("lnno:l.do~ 'uItte WClll van An vrom. •
Uf.~jp#ff~i"!Prt~nrll!'l..",....-_._-------

'Stlnio: de oalo' \'0111 Florence Hcnrard,
'D'amour et d'us trars' van ceone Marreiros
M.lrum vn '('hinm.) d'Oro' van Kldar1Jt:
~chrijvero.;_
Luc Joris (Cin ...me Brevisj: _De reeks
anirnanefilms wordt venoond in ht'1 kader
van (;ynolika. een pr,ljekr uil zacbt-temrnts-
li$(.ho: boek dat de aanwezight'id van vrou-
wen in dt' kun~lw\'rf'ld in de kij~er wH zet-
ten. Daartoe henl)!>n ze een paar kulturele
centre ,",ckontakl('erd urn tets IC organise-
ren. Aan crnema Rrcvi~ hebben n: ge-
vreagd of w...leIS wuocn doen. en wc heb-
ben den \ (l<)fBC'$teJdom een kOlnpil.Hie
Inms door vrouwen opte stellen. Vanuit
her Kultureel Centrum Leuven kwam dan
de vraag om spedfh-k iel~ Ie doen rond
vrouwelijke anlmarlelilms. En het Is wel
bc:langrlJk dal die eens in hetllchr worden
gc~teJd,.

liJke filmen."
Hovecar: ..Ik. neem daar geen zware stand-
punten over in. Mijn film gaal ()(Ik wel over
een sterke vrouw, een lemme fatale. Maar
Ik heb die gemaakt uit esteusche overweg-
ingen, uit verheerlijking. NU:I de vrouw als
vrouw. maar louter om hel uitzicht. Ik vind
dat veel interessanter dan mannen filmen .•
Defrance: ..Ik kan (lok maar films maken
vanuit wit' ik zeil ben. Ik heb niet echt de
doelstelllng om de vrouwen in een muol
daglicht te stellen. Ik probeer gewoon lil
eerlijk mogelijk It" zljn. En het gebeurt dan
wel dal Ik daarbj] dingen aanstip over de
relatie man-vrouw in de maatschappi],
maar dol! is noch mijn uhgangspum.»
Veto: 1/(1( schatten jill/u de ",aarde in van een
avond dit \7"~lIu'f'lIÏkt ammatiefitmsterv m het
licht stdt? IJt-heb de indruk dat hel eerder dt
al1lmlllieukWf is äie in dt probtemrn "àldan de
\'rou",V'PIdaarin.
HovecaJ'( .Ik denk dal hel gewoon heel
erg 'in' is 0'" zulke evenementen Ie nrganl-
scren. Maar ik dt'.ll.k ntet d.lt dat echt nodlg
Is. Alleszins niet om yrouwcn In onze bran-
che meer aan de bak te laren komen, De
problemen In de anlmanesekrcr liggen op
andere vlakken.»
De(rance: «Ik vind hel wel goed dal er
zolen gebeurt. Zu\o\odde problemen van de
animatie .:lIsdie van de vrouwen in de film-

wereld worden dan In het licht gesteld. Ikt
Is goed dal de mensen er op gewezen wor-
den dat wij beslaan. Andere evenementen
kunnen wel minder (lP mijn goedkeuring
rekenen. In Dunsland ben Ik up een festival
geweest dat Ik ICeksueem vond. en zoiets
schrikt het andere geslacht af, Bij de ver-
toning van een aantal films mochten geen
mannen binnen, én daar werd dan lesbisch
pornografisch werk getoond. Zo doe je aan
geuuvormtng .•
Veto: HM liefr ik r~komn? Hoop fr ooitje
brood Il kunnen wrdlNltn in dt animarieseklor?
Derrance: ..Hel Is moeilijk de wereld heeft
cérdcr stofzuigen en Khoendozen nodig
d.lll animatiefilms, Maar het is een .lVon·
wur, dal stuwt mij vooruil en ik leg er mij
niet UIJnl'C'r als het moeilijk gaat. Het is een
uitdaging om aan de ene kant je anistieke
imegrileil Ie behoudtn, en loch een grOOI
publiek aan te spreken. En net door er hard
in te geloven worden je dromen soms heel
reee;"

Joris JanS5ens

De animaliefil1Pl$worden wnnond in MI Vlaams
Museum til Filmarchjq in d~ Varul~urmstraat.
maandag om l.9.JO 11 t1I dinsdag om 22,00 u. De
IDegangsprijs INdraag/ 100 frank.. MaaMtlj
IaJmt SyMa CXIT/ma owr haar wtTk wrtdkn,
dinsdag Klaanje Schrijvrrs.


