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Meer volk op infodagen KU Leuven

O ft de webn voor ik paasvaluJn-
tie kon je er moeilijk naast
kijken. Wie ook maar éin voet

op een ,",mpus zene, kwam wel ergens
een blauw bord op zijn weg tegen
waarop in grote gele letters iJ/mgege-
wn stond "Infodagen KU Leuven".
Voor vele laatstejaarscholieren zijn de
infodagen een eerste gelegenheid om
de sfeer van hd studentenleven op te

snuiven. Daarnaast bieden de sijfus
van de infodagen ook al een kans om
te peilen naar een antwoord op de
vraag naar welke studierichtingen de
interesse van de aspirantstudenten
uitgaat. En daarbij ritten toch enkele
verrassende verschuivingen.

SUIgers en dalers
De sljfers moeten wel met de nodige urn-
zichtigheld geïnterpreteerd worden. Inlo-
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dagen zijn geen inschrijvingen en appelleren
enkel aan de interesse van de abituriëm.
Hel is mogelijk dat de voorstelllng van de
studierichting tegenvalt en men alsnog de
surdlekeuzc verandert. Ol men kan zich
tegelijk voor verschillende richtingen opge-
ven, wat uiteraard niet meer mogelijk is als
men zich definitief inschrijlt. De aanmet-
dingen voor de Infodagen zijn met andere
woorden nlcr meer dan de aanduiding van
trends, noem het de opiniepeiling van de
studiekeuze.

Goedele

Een eerste algemene vaststelling is al-
leszins dar er in vergelijking mei vorig jaar
ZI:'Sprocent meer inschrijvingen waren voor
de Infodagen. Het aantal aanmeldingen
neeg de voorbije drie jaar telkens vrij ge-
voelig. evenredig mei de slijging van het
aantal infodagen. In 1993 werd het pro-
gramma gespreid over vier dagen. vorig jaar
over zes. Dil jaar werd hel aanral weer op
vjjf teruggebracht, maar loch werden de
mogelfjkheden uitgebreid om verschillende
sessies te kombineren op één dag. Dat is
niet nnbëlangrfjk omdat het aanduldt dat
een hoger aantal inschrijvingen niet per
definitie wijst op een verhoging van het
aantal ingeschreven J'"SOnm: één deelne-
mer kan Zich immers voor verschillende
richtingen opgeven .

Zo 000d biomedische wetenschappen
tot vorig jaar zijn sessies aan op woensdag-
namiddag. zodat geïnteresseerden Zich tot
één studJerIchting dienden te beperken. Dit
Jaar werd de Infodag op zaterdag georgani-
seerd. en werd het programma over drie
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tijdstippen veroeetd. De verklaring voor de
opmerkelijke stijging van her aantal gem-
reresseerden voor ~Ieinere richtingen bin-
nen deze groep, zoals logopcdit' (+ )3%).
medisch-sociale werenschappen (+ 39%) of
diëtiek (+ 96%)~ienl dan ook vooral daar
gezocht te worden~ Wie vroeger moest kie-
zen russen grole broer geneeskunde ol één
van de kleine zusjes kon"nu naast genees-

« -
kunde ook nog twee andere sessies vulgen
op één dag. Eén opmerkelijk resultaat mag
loch niet onvermeld blijven. Familiale en
st'ksuolilgische weienschappen. dat vorig
jaar ras voor hel eerst in het inludagpro.
gram werd ingepast, wist zijn skore dit jaar
makkelijk Ie verdubbelen: van 124 ging het
dit [aar naar 253 gelnteresseerden. mermee
hijst lam & seks zich "11 de hoogte van mid-
delgrote nchüngcn als romaanse (212!. La
(229) of moderne geschlcdenls (294). Een
mens zou voor minder van een eoedele-
Lickens·clkkt spreken.

Lift .'

Binnen dezelfde familie werd natuur-
lijk vooral uitgekeken naar de inschrijvin-
gen voor geneeskundc. Door de sociale wet
_ die in de periode van de inlodagen ge-
su:md werd, trucwens - die bepaalt dat
over zeven jaar de ministerraad kan over- ,
gaan lOt een kontlngentertng van hel aantal
toegelaTen ertsen. lal de rnlnlster van On-
derwijs zich wellicht vcrll(lcht zien om van-
al volgend jaar al een bindend toelarlngsek-
samen Ie organiseren. De kontingentering
houdt immers in dat als de jnsrroom van
studenten dil jaar niet beperkt wordt die-
zelfde afgestudeerde studenten over zeven
jaar misschien aan de uitstroom gebjok-
keerd worden. De geneeskundestudenten.
die sowieso tegen de ondemokransche kon-
tingentering zijn. zien een bindend cksa-
men dil jaar evenwel niet ecru zitten omdat
de overgang Ie bruusk is en pedagogisch

vervolg op p. l:
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Egyptologie
Naar aanleiding van de uitlatingen van
Franz Van den Bosch in Veto nummer 25,
hebben wiJ een lijstje opgesteld van rede-
nen om desalnteuemln loch nog egvptolo-
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git: Ie studeren. Wc hebben er al 54 en de
lijst groeft Zienderogen aan. Ziehier een
kleine selektie:
i. om rlJk Ie:worden met de verkoop van
antieke objekren op de zwarte markt
2. om minder medestudenten te moeten
uitroeien om alleen over te blijven
3. om met een Egyptenaar/Egyptische te
trouwen om dan kinderen te krijgen met
de lippen van 'roermosts UI en de neus van
Cleopatra
4. omdat ik altijd al droomde van toen reu-
znandbak
5. om op kosten van de staat naar Egypte Ie
reizen en daarna Ie genleien van een werk-
loosheidsuitkcring
6. omdat het een rage is (aan het worden)
7. om van gené Preys les te krijgen
8. om de Ilortssante handel van mummie te
promoten en aldus macht te verwerven
9. om het werelduurrekord piramide-
beklimmen te verbreken
10. om ook eens een mummie uil de doe-
ken te doen
11. om de Egyptenaren Nederlands te leren
(nieuwe spelling uiteraard)
12. om mijn grammalikale knobbel Ie laten
renderen en eindelijk eens een fatsoenlijke
grammatika te schrijven
13. om in de zevende hemd te: mogen ver-
toeven
14. om ook eens op het bord te mogen
schrijven
15. om de versebulende soorten vijgen Ie
leren kennen
16. om eens geweldig Ie: kunnen afgaan bij
een k'S oudegyptisch
17. om een volwaardige apcrekersopletdlng
te hebben
18. urndat we graag vogelljes tekenen

Inlodagen
vervolg van p. 1

eksakre werenschappen. net als de inschrij-
vingshit van vorig jaar: lichamelijke opvoe-
ding (-10%).

Het verlies bij positieve wetenschappen
wordt opgevangen door een ruimere be-
langstelling voor de humane wetenschap-
pen (+6%). Maar In deze groep zitten
eveneens twee opvallend stevige en ver-
rassende dalers. Ekonomie en TEW (-8%)
lijken in deze tijden van krisis minder volk
aan te spreken. Ol die trend zich ook In ok-
tober ui doorzetten is niet te voorspellen.
Dit akademiejaar schreven zich alleszins
nog 98 generatiestudenten (zij die Zich voor
het eerst inschrijven aan de unief) meer in
dan september 1994 voor ETEW (+21%).
maar toen was ook het aantal infodaggan-
gers gestegen (+9%). De andere grote daler
Is psychologie. dat twaalf procent toegeeft.
Voor deze richting lijkt de: boom, die zich
Inzette ln 1994, een beetje: voorbij. Ook het
aantal g~cratieslUdemen daalde Immers at
dit Jaar (-3%1.
~

Kollektief

Daartegenover staar de: sterke stijging
van de sociale wetenschappen (+20%). Een
beetje idealist mrt t_-engezond gevoel voor
fantasie Ziet hierin misschien zelfs een
hoopvolle verschuiving van de interesse
voor het Individu (psycho) naar het kollek-
lief (pol & socj. Ook antropologie doet her
Immers voor een debuut op het infodagpro-
grammil niet slecht met 277 geïnteresseer-
den. verder zijn het vooral de kleine gees-
leswetenschapjes die er sterk op vooruit
gaan. Kunstwetenschappen 1+24%) en
kriminologie (+8%) bijvoorbeeld weten de
hausse van de afgelopen jaren aan Ie: hou-
den.

Zoals gezegd is het gevaarijk om vanuit
de voorlrggende slJlers de toekomst van de
unlvershehspopularte te voorspellen. Toch
valt het Ie onthouden dat er op de infodil-
gen relatief meer interesse was voor de
humane en minder voor eksekte "
wetenschappen en dat grote richtingen als
psychologie. ekonomie en landbouwinge-
nieur terrein prijsgeven. De gedachte aan
kontingentering of de benoemingstep voor
leraars kan echter nog voor de nodise
verschuivingen zorgen in het uiteindelijke
resultaat in september 1996. Maar ach.
studeren moeten we allemaal nrerwaarz

Bart Eeckhout

o vrije tribune

onverantwoord. Konûngentertngsangst
heeft de esptram-ansen allesnes niet thuis
gehouden. Mei een meeropkomst van ze-
ventien procent (78 eenheden) komt ge-
neeskunde weer op het peil van 1994, na
een sterke daling vorig Jaar. Een verklaring
hiervoor is mogelijk dat de onzekerheid
over de toelattngsproetplannen een deel
van de groep abituriënten aangetrokken
heef! wiens keuze loch al vaststond en voor
wie de infodagen anders overbodig zou
zijn. Opvallend is ook dat in geen enkele
andere richting de Infcdagaenmeldtngen de
reële inschrijvingen ao sterk benaderen als
bij de: artsen. Geneeskunde Is dan ook een
studiekeuze die velen al lang op voorhand
uit overtulgtng maken en nret na lang twfj-
telen. zoals In minder geprofileerde Iakul-
telten wel eens het geval is.

Overproduktie

Ook in de andere groepen zitten er
merkwaardige verschulvingen. Eksakte we-
tenschappen gaan er integraal op achteruit
(- 9%). Alleen informatika (+19%, met
dank aan de internethype) en de kleinere
richtingen geologie (+39%) en aardrijks-
kunde (+55%) konden betekenisvene
vooruitgang boeken. Het grote verlies komt
t;j:hter op rekening van de blo-Ingenieurs
- nochtans een richting die de voorbije
jaren bij Infodagen en inschrijvingen in de
lift zal - die met een daling van twintig
procent (137 eenheden minder) één van de
grootste zakkers zijn bij de grote rlchtingen.
Ook fysika (-33%) en chem!e (-16%) delen
in de verminderde belangstelling voor

19. om de piramides één voor één af te bre-
ken en meetkundig juister weer op te beu-
wen
20. om te leren hoe we onze familie moe-
(en uitmoorden
21. uil sympathie. anders wordt de richtlng
afgeschaft. en iemand moet al die boeken
In de biblioteek toch ïeaen

Bart vandooren,
namens alle (I) studenten

eerste kan Egyptologie

Open brief aan de sociale sektor van de
K.U.Leuven
De klok werd teruggedraaid. Het overlegmodel
uitgeholdl We rijn geschokt door hel niet verkie-
zen van Pieter Yandekerckhove (PVDK)als keer-
dmator voor het Sensibihserings. en Informatie-
Centrum (Sic), dil ondanks z'n ruime ervaring op
mobilitcitsVtak.Hier onder enkele bemerkmgen.

Als Leuvense vl'renigingtn hadden wij dl'
laatste jaren gekoun voor een nieuwe, geênga-
geerde. meer koöperalieve en partidpatieve sru-
dentenhouding ren optichtt van de universiteit
Sinds begin de jaren ntgentig vonden deze verte-
genwoordigen het btlangrijk om samen met de
akaèemlsche overheid op zoek te gaan naar ver-
nieuwende oplossingen voor nieuwe maatschap-
pelijke uitdagingen. Als voorbeeld kunnen we ver-
wijzen naar een aantal nieuwe scdale, multlkul-
turele, Derde wereld- en miliemema's die we op
de agenda praatstee. Boveneen lagen de studen-
ten zelf mee aan de basis van Vrlo, het 6etskoUek-
ue! en hel Sic. het centrum rond milieuvriendelij-
ke mobflnelt. PVDKspeelde hierin een voertrek-
kersrol.

Vorigeweek kon rond heel die problematiek
een ht-langrijkt slap voorwaarts gezel worden. Dil
werd jammer genoeg mrt gedaan. Hel Sicdat al
«IJ jaar onder Veloaktief was, werd onder~·
bracht in de sodak- sektor van de Universiteit.
Ook wij vonden het een goed jdee dat mobiliteil
meer aandacht zou krijgen binnen de KULeuven.
Maar niet op dit manier. Ik Diensi Studenten-

voorzieningen rnaakte van dl' grlegenheid gebruik
om her mobüneusrema te rekupereren in hel
voorbijgestrt'('lde klassieke zuilmodel. De sluikn-
renkandidaat, PVDK, werd ondanks z'n S1evige
dossierkennis en l'rvaring met kampagnevoeren,
niet verkoren. De rekuperatie is inmiddels ingeutl

De b(weging rond mobiliteit zal wel binnen
de oude suutturen geveerd worden! De achter-
haalde-breuklijnen en gewoontes worden terug
bovengehaald. Sociale voorzieningeo moeten
btijkbaar gelnsutuuoealiseerd worden binnen een
sociale sektor waarbij het voornaamste criterium
niet de kwaliteit is, wel de eigen struhuren.

Daar kunnen we niet met akkoord gaan.
Engagement en verantwoorddijkhl'idszin werden
voortaan ik ballast beschouwd. Een horzel in Ik
nek van een instituut dat schrik heeft van zichzelf.
Vl'rdermoel een braaf. konstruktief en katoliek
profiel van de medeweners ervoer zorgen dat dis-
sidenTiebinnen eigen rangen uitgeslo!en wordt.
Nu engagement en medebeheer genekt worden,
klinken de pleidooien voor een sterkere betrok-
kenheid van suoemen - op symposia en Stu-
di~gen - wel heel eq: sinisch.

Wij blijven verder werken aan solidariteit en
veranrwoordelijkheidszin ten optidue van onze
omgeving en voor de toc-kOOlsligegen~alies. Aan
het vrijblijvende en ego«ouiscbe individl!alisme
willen we net toegl'Vl"fl.Voortaan plaatsen we-
om de sodale en ekokJgisdle samenhang in de sa-

menieving te herstellen - wel meer dan één
vraagtekeo bij de instituties die zovele generaties
gffitgagn-rde studenten ontmoedigd hebben en
ook nu nog voor vele jengeren reden zijn om zich
niet te engageren.

ondertussen gaat de sodale en ekologisdle
desintegratie onverminderd voon. Hoe kan een
sociale sektor die zidtztH opsluit in kortZichtige
ltlfgenoegzaamheid. inspelen op nieuwe maat-
schappelijke uitdagingen? Ik gevolgen van dil beo
leid voor Ik demom.ti'iering van het onderwijs
tijn ondertussen genoeg bekendl Uitspraken over
het belang van weden:ijdst betrokkenheid tussen
socale sehor en doelgroql krijgen nu wel een
heel patematiS1ischebijsmaak.

Het overlegmodel werd eenzijdig opgrlilazen.
De soci.1lesektor voelt zich blijkba,i.fsterk genoeg
om ,.elf beweging te maken. Wewensen haar veel
geluk.

Bert. ComUlIe,
ChiroverantwoordellJke

Yves De Maeseneer,
namens r r.r r.r i-studeruen

PhlUp Vt"cwimp, namens Jong Agalev
Gijs Van Doom. namens MlIleuraad

Sarda ChaJr,
namens seudemen tegen Racisme

Johan Vos, namens Sesuadra
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Van den Bossche blokkeert studietoelagedossier

Akties tegen besparingen
studietoelagen komen OP gang

Voormij ten pakjt Duraull. Extra lar~

0,.beweeg' duidelijk iets in het
dossier van de studietoelagen.
vanuit verschillende hoeken

komen er okt jes op ga"9 die een hall
1-",_'wilhN...J«ro.:pell aOIJde neerwaartse

trend in de toekenni"9 van studielO4!-
lagen. Steeds minder studenten heir-
ben reel" op een steeds kleinere studi-
etoelaqe. Op 14 maart interpelleerde
Ludo Sannen, Agalev· vertegenwoor-
diger ;11 de Vlaamse Raad en lid ,'QII
de onderwijskommissie j" die Vlaam-
se Raad, minister van onderwijs Luc
Van den Bossche (SP) over de studie-
toelaqen. Ook de Vlaamse Interuni-
versitaire Raad (Vii,.), waarin aUe
Vlaamse rektoren zetelen, eiste 011-
langs konkrete beleidsdaden van de
minister. Op donderdag 28 maart ten-
slotte organiseerden de Sociale Dienst
van de KV UII\'t'/I en Sociale Raad
een sukses\'otfe workshop over studie-
toetaqen. De workshop kreeg alvast de
nodige aandacht in de pus,

Ludu Solnrwn i~een \'.111lk ondl"rwijsspc-
dalisten biJ AgaleY en in die hoedanigheld
ook zeer aktie! bezig met dl" sociale sektor.
Vorig~ vrijdag kwam hij naar buuen met
L'en onderzoek over de srudlekosren in het
sekundalr onderwijs. In september volgt
een studie over de srudlekosten in het ho-
ger onderwijs. Ook over de pruhlemanek
van de: studietoelagen voert Sarmen goed
opposlrlewerk. Om hij onderwljsrmnlsrer
Luc Van den Bosscht' Ie pellen naar zljn
bereidheld om hel studlctoelagcnsvsteem
rechtvaardiger I~maken, jnu-rpelleerde
Solnnen samt'n ml't Eddy Schut'rmans
ICVP) mInister Van den Bosscht' in de
Kommissie Onderwijs yall de Vlaam~e
Raad.

Schoonheidsfoutjes

Sannen had het in zijn Îllll"rp.:llalk
yuural gemullL (lP de kadastraalinknmellLL"'it
(KI-tt"St) die sludenten uÎlslul1 van eel1 stu-
die:toelage wannL'"(_"rhun KI (dit is dl' Wolar·
dl' van de woning l-n andere onroerende
gOt'deren di~ mt'n ht'liq hogl'r is dan 20

procent van het gezinsinkomen, 0., Agalev-
mandararts moet erkennen dat de KI-test
L'en aantal onterechte ol oneigenlijke toela-
getr~kkt-" heeft engesloren. Het probleem
is echter dat er - ondank~ een aant ..1~ucia-
Ie korrekties in de berekenlngswtjze _ nog
steeds gezinnen zijn die ondanks hun laag
Inkomen geen studietoelage krijgen. De op-
lossing ligt volgens sarmen bij de tnvoertng
van een -bodem-xr. Als je inkomen lager i~
dan dil bodem-Kt wordt je 11<1tlltuitgcs!o-
ten. Verder vroeg Ludo sarmen een auto-
marlsche indexering van de beursbedragen
en een lineaire berekeningswijze van de
studietuelage. Een lineair svsreem houdt in
dat de studieteelage stijgt naarmate jt' een
leger Inkomen hebt. Dat is nu maar gcdcul-
telijk hC:1ge-val. Studenten met l'en zeer
laag inkomen Imc~~toll/elf~IJlldig(' cruden-
ten) kunnen namelijk een MudÎl'wd,1)otl'
\'.111150% krijgcll Indien LIJ echter enkele
Iranken meer vcrdienen dan de Yd~l~e~ld-
d~)<:remvcrliezen zijn 50.000 frank. un rs
t-e-n zwart-wit ~ilualk. Ikt antwoord van
Van den B(l~~hl' hierop i~duidelijk: 'Ik
verenoer nk[~ aan dl' l1uidi)ote:berckcntngv-
metode". Volgem Van den lJn....chc hcrh hij
up het einde van de jaren 'SO samen met
toenmelig mtntster Cocns gt'1.ucht naar een
systeem dolt de misbruiken de wereld zou
uithelpen. zeer goed wetend dat dit niet dt'
absolute rechtvaardigheid zou zljn. De aber-
raties in het huldige systeem zijn volgens
de mintster dan ook ·schoonht'Îdsloutje~
die inherent zijn aan het svsteem-. Boy ...n-
dien haalt de minister enkele sijkrs aan om
zijn beweringen kracht bij 11:'zetten. Van d~
853 ahvijóngen omwille van een Ie hHO~
KL :djn er 85 procent urnwille van unrue-
n-ndc goederen dil' niet voor eigen gl'llruik
Lijn. Ok huizen en gwnden kunnt'n dus
verhuurd wnrden en moeten aldus \'01-

doende ink{)m~t"n ge\'l'l1 aan tWI I!:l'I:ln\,m
de Sludies te flnanckr~n, Er blijven dus
maar 135 studl'nten "Vel' dk t'vell1l1l:'t't <:'t'11
IOclag~ hadden Rekregl'n indkn l'r een bu-
dem-KI zou ingt'vocrd wordl'n. Dolt olimta)
is Yulgens de minister verwaarl,)u~haar l'n
dus denkt hij cr niel aan et'n hudl:'nl-KI in
tt' voeren.

De me~ste 1)O!ilid hkseren lllh al ~i!l(h
1992 op hl,t kadastraal inkom~n, terwijl er
dg",nlijk In!:'!:'rfundAml"ntdl' prubkmen

(/ote Dirk 8ernard)

rijn. Eerst en vooral moet je al een zeer
laag inkomen hebben om nog recht te heb-
ben up een studietoelage en bovendien zijn
dl:' beursbedragen veel te laag want stnds
1979 maar vijf rnaal verhoogd. Daarom
vroeg vur-vooramer Jacques wulems in
een brief aan minister Van den Bossche urn
de studietoelagen jaatlljks auromausch t~

Indexeren met terugwerkende kracht. dl'
inkomensgrenzen up Ie trekken zodat meer
srudcnu-n een toelage zouden krijgen en •
het lineair maken van de I"dagt' onder de
minlmuminkorm-nsgrens. rzre uuk VI:'Wnr.
21 van 19/021.

Grof
Hcgln maan kwam he! antwoord van

UI.' rulnieter. Van den B"~~<..hl'erkent in lijn
antwoord dl:' dalin~ van het aamal studu-.
tuelagen. maar wijst erop dar voor hel t'l'r-.t
~ind~ lang her aamal aanvragen dit jaar ts
gesregen. O[ nuk hel aantel Hlt:'kenninf(en
~tijgt, valt ,)lig at 11:'wachten. D~ qljf(in,.:
van hel aantal aanvragen i!ov"l~etH Ik mi
ni!ol~r we te schrijven aan de aovenennee
in weck- en dagbladen. Een auromaüschc
indexering van dl: beursbedragen /let van
den Bossche nier zuren maar hij belcolt wel
om jaarlijks een eenrnahgc verhoging 10(' te
passen, Op die manier zijn dc: studenten al,
hankelijk van de goodwill van zijne ckscl-

tenue. Ook gaan eenmalige verhogmgen
gepaard met nnzckerheid voor de betrokke-
nen, Hel verhogen van de rnkomensgren-
zen is volgens Van den Bossche budgenair
niel haalbaar, Dit is een grove leugen, want
nergens is zoveel gesnoeid als op hel bud-
get van de studietoelage. Zo werd vortg jaar
300 [drtehonderdf] miljoen minder ungege-
yen aan studietoelagen in het hoger onder-
wijS dan vijf jaar voordien, Op een budget
van nauwelijks anderhalf miljard is dil een
serieuze hap. Dat Van den aosscne weigert
om de bespaarde mtddelen u: hertnvesreren
in het systeem, betekent dan ook niet meer
of mlnder dan de afbrQak van d~ dtmokrQ/iu-
ring YQn hel onderwijs,

Kinderbijslag.
Nog Yl:'rr~gá~.nder dan de aanpassingen

binnen hel srudlesoelagensystccm is de
vraag naar een studjetoon. Dal be-staat nu
al in de: vorm $on kindcrbjjslag en belasting-
aftrek voor kindé"ten.ten laste. Die finart-
d':';]e middelen krijgt ~ gezin enkel omdat
er een student in huis Ir. Oe klnderbljsleg
en de bclasrlngahrek gaan echter in de
meeste gevallen intejlraal naar hét gezrns-
hoctd. Dit vC/"'Slerkt de afhankelijkheid van
dl:' student leg ...nover lijn ouders. Alhoewel
dit in steeds minder gezumcn een rrnhln-m
schljnt IC: zijn (olCtltllling, weel je wel], blij-
yen de studentcn\'enegenwoordigers van
Sociale Raad bij hun aloude cts naar meer
uuduronafhankelljkheld. Dit- ets werd her-
haald lil' een workshop over studiefinancie-
ring or 28 maan en ht:staat er in dal jnnge-
ren vana! achruen [aar niet alleen op papier
'volwassen' zijn maar ook financieel een
stuk vcrautwonrdelijkhcid krijgen. Kon-
kreet wil dil zeggen dat dl' belasttngaltrek "'
ken voor kinderen vanat 18 jaar moeien
werden algeschaft en dat dit geld samen
mei het kindergeld rechtstreeks naar de
jongere moet gaan- De belasûngaftrekkcn
schommelen nu gemiddeld lussen de I :JOO ~
en 1700 Irank per maand. Het kindergeld
bedraagt ongeveer 4000 frank voor een ge- _
zin met één kind maar dit bedrag loopt snel
op naarmate het aantal kinderen stijgt.

Marge

Of ('r voldoende I'olitkkl" wil beslololl
om alle he~taandl' rmddelen in één pot Ie
!!,"'i~'n en hieruil een studieloon Ie Iinan-
cit-rl'n, I~ nug maar dl' vraag. pn-mn-r 01:'-
havne kundsgt al bnna (Wt'., jaar aan dat er
t'l'n hcrvomilng van dl" ~nciolk zekerheid -
en du , lIi,k van de kindcrI11]~lolg- op knmsl
i\, In \l'rl'dijkln~ nu-t andere ~"lidk Uil-
kcrirl]o:l"n 111,)1, hijn,,,rtll'dd dl' studieroc-la-
!-wn, i, d~' kindL'rhjj~ldg tUI lip heden. I1p
,:,:n ,'nkdl' Uil/"Jtlkrin~ !1<1, J.:I'~ll.lard gd1k·
vi-n van 1"""I'Jri"!!l'll Ouk ]--.ijdl' n.lh·lldl'
hrrvornung ""r,il dil' w,'ini); ('fg~ l'l'''rn'~d
v.."r Ik killdnbii'lolg,'n. b"n val! ,k rc.k-
ru-n waarom dl' kllldnbii~IJ~"n mccvta!
t-unen ,..h,,' 11k't-n korr.t rmssthn-n wd
omdar hij t'l'rl he'pMinf( up het kindergeld
u-de-n-e-n gl'!rnflell »ordt cn r-r dus ..ok H'l'l
mee-r prolnl i' ]lt· ,tudi.'t'K.·lol~t·n daan-utv-
J.:'·11worde-n lolnl'/aJfll maar lek<'r "wbniJ.:
....-h-ktu-L ja "iJn.! illolrgillaal. dol! vr no); wei-
nlgt'U overblijven "lil ,.. prutesteren

Tlj l vanbrabam
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Retrospektieve Martin Scorsese in het Stuc

Orgieën van geweld
(jj)el ZO'" 28 films op z'" aktief

word' regisseur Marr;" Scor-
rest! in het Stuc op passende

WJJze herdacht met een selektleve
retrospetaieve valt zijn werk, naar
aanleiding van zjin nieuwste prent
'Casino', die nu in de bioskoop draait.
Zijn werk lokt steevast heel wat kon-
traverse uit. Aan u om een oordeel te
vellen aan de hand van zijn bekendste
films. die twet" weken lang het StIlC-
scherm ,ufle" teisteren,

De feeks opent met Taxi Driver', Gouden
Pairn-wirmaar lrï eennes (1976) en wellicht
de meest komrovcrstetc film uil scorsese's
oeuvre-. Dele ekspfosfeve. r(JSI-eksrrc~sit)-
ntsuschc nachrmerrte voert Travis Bickk
(Robe-n De Niro) u-moon. een raxlchauf-
leur voor wie Nt'w Vork dl' helup aarde:
wordt. Als een tijdbom in Jijn tax! aren wc
hem laveren tussen M.huld en boete. Wat
uitloopt up een "r~k van louu-n-nd geweld.
nlldi~ om het vuilnis van «ns zondi)!.o: he-
slaan in een grauwe. onmcnsclljke gnxu-
slad op te rulmen.

Deze lilrn zet de toon van scorseses
werk, dal vrijwel steeds draait rond rema's
als eskalercnd geweld, marginale liguren en
dl" suijd lussen guo:d en kwaad. waarbij de
stad New Vork fungeert als decor d.lt de
aktie onder.;trt'ept:Raging Bu1l'(1980) en
·C.l~ Fear'(I991) horen in dil rijtje thuis,
De eerste als een biografisch boksdrama
waar (10k de toeschouwer knork-out wordt
geslagen en waarin Robert Ik Nim verbluf-
knd akieert en h,'1 rvme van de zelfvcmle-
li~ing n-n h'P drijh d"ur 20 kilo aan u- dik-
ken. HIJ vt'~ti~dt' mermee lijn reputatte als
metamurtnze-aku-ur. zijn ondenusscn be-
faamd geworden handelsmerk. Eksprcseleve
zwan-wu 1"lo~r<1Ih:. .lf~t'wissdd mei kleur
in dl' nome-movlc sckwemles. vereterken
h,'1 11.I1,·h,I...· '~dd 'Jn ,k pnHJ.L:"nl\t Jal..,'
La M''ita, di,' ,ich Jh l'en dialijkl' maum-.
Ijl"Sl'uller ""er het scherm tx-IH,,').:t ..n zkh
in de gcvechtscèncv 'Hll]>t'jll t"1 een auto-
destruktievr woe-steling. Net dis In 'Tol"i
Driver" wordr ).:,'weld hier gefilmd als 'Iou-
u~re:nd' en kri_j';1hel een status {h>t,r ve-r-
hce rlljking, al wordt dat I1p zeer dubbelzin-
nig" wij7l' ":t'.'vnkeerd.

wraak

Su,rws., was ~dd':IT ,,,on ~uILI~l' ~tiliSI
als hij ..k [('make: vJn de ~ohert' Ihriller
·C.l[>t:"Fc:ar' uil J'}62. \\adrin e:..n d,>orsnec
middlt'-class]o:ezin wI1rd1 i'!etnmriseerd do"r
eelT ]lsychopaal, Zijn "de: /litO hel Ilrigined
is t"Chter tekl'nend v.>t,r d(' lijdsgt'esl. In
dezt' lilm uil 1991 laaI hij de 1t'.I:<;"nstdlin,;
tussen goed eIT kwaad h,'wust VCrv.l~l'IT,t'n
bre,'kt daUffit't' dt' traditil1ndc l.lmilicwJar'
dt'fl. loals \vt" die 1}()~steed~ in dt' tl'klrsllt:~'

Amerikaanse TV-films krijgen lngelepeld,
tm op de grond af. Onderhuidse seksuele
frUSIr.lIÎt:Sen spanrungen In het gezin wor-
den 8l'elalee:rd als roegangspoon voor Mali
Cady's (Robcn De: Nim) ongebreidelde
maar zeer Subtiel upgebouwde wraakakrles.
waarin hij de dochter (een setrinerende
Jullette kwis) verleidt door in te srelèn op
haar ontluikende vrouwelijkheid. En ouk
hier eskaleert hel geweld, met als klimax de
- lellerlijk en figuurlijk - stormachtige
bootscène. De Illm is trouwens npgt:boulVd
als één enorme flash back, met l'en 'water-
ac-htig' begin en einde, als zuiverend ele-
mem. Grc:gory Peck en Robert Mitchum, de
bootdrolspelers uil de originele film, draven
bovendten up In aardige bijrollen als een
ode aan de cersu- versie.

Zwart

Naasl dcre )l.l'\Ve\dd.ldi~t' 'trilugie' bc).:al
S{"l1rSe5ezich .>t,k "p hel rad van de knrue-
di", kostuumfilm en zells musical, maar tel-
kens (lvt'rgul1t hij deze verschillende genres
met zijn elgen sausje.

De vaak onderschatte en spektakulalre
musical 'New Vork, New Vork' (1977) wordt
in scorsese-s handen een ode aan het genre
van de Bigband mustcal uit de jaren veertig
en vijftig.. met Uza Mlnclli in de glansrol
van een zangeres en later filmster, en De
Ntro als arrogante saxofonist. De derde pro-
tagontst is de stad New Vork. een gesrueer-
dl' versie van Manhanan. opgeroepen in
overduidelijke nepdekers. Ook 'Alter Hours'
(1985) is een oncerschane parel, die in
n iets moel onderdoen voor scorsese's
grootste suksessen. Ontstaan al~ low-budget
russendoonje. crupopi deze zwarte kome-
die zich als een surrealistische fabel en hal-
Iuctnante illustratie van Murphv's uw:
'Anythlng thar can go wrong, Mil gil
wrong'. Ook hier speelt New Vork een
prominente TIl!. en wordt de aniestenwijk
Soho als historisch dokument vastgelegd cp
pelllkule, nog voor de toertsusche tnvasre.
Grimn Dunne. die de h(lOfdrul speelt, werd
gedurende de (konc) draaiperiode verzocht
te verzaken aan seks en nachtrust om rijn
personage van kamoorbediende dit: nachte-
lijke onrust en gejaagdheid mee te geven
die Scorscse essemteel achnc voor de sfeer
van de film.

Apokalyps

zvenars de stad NcW Vmk speelt mu-
zlek een bt-langrijkc mi in Srursese's films,

denk maar aan de dramatische skore in
'Cape Pear', waar de ortglnele muziek van
gemard Herrmenn gereorkestreerd werd
door Elrner acmstetn. 'öoooreües' Is, naast
een gruwelijke famlJiekroniek van de maf-
fia, tevens een muzikale ode aan de jaren
vijftig, zestig en zeventig mei olijke en soms
zeemzoeterige popdeuntjes die scherp kon,
trasteren met de gewelddadige beetden.

Door gebruik van Mascagni's hemelse
operamuziek -cavauena Rusticana' Jn de
boksscenes van 'Raglng Bull" tllt scorsese
het gevecru op lot een heroïsch ritueel, ver'
gelijkbaar met de helikopterscene in cop-
pola's 'Apocalyps Now', die begeleid wordt
door de 'walküre' van Wagner. Frank Si-
narra's onsterfelijke meebruller 'New Vork,
New Vork' vindt zijn oorsprong in de gelijk-
namigetllm van scorsese. waar Uza MlndIt
hel lied tong. dat in het oorspronkelijk ar-
rangemeht echter geen sukses kende,

I\ze rerrospckueve biedt de kans
kennis tC maken mei wat minder bekende
films van eetr _srOOIregisseur. een hiaat in
dl' programma\Î-C is echter het ontbreken
van scorsese's vroegste eksptcten. waarin
de kiem van latere rûms reeds aanwezig
was, Bovendien is hel een gelegenheid te
ontdekken waar Abraham de mosterd haal-
de, zie 'Narural Bom Killers', 'Pulp Flction',
-acservotr Dogs' enz.

Ann Bries

Amateurs en professionèlen spelen samen 'Macbeth'

Geblinddoekt de snelweg over
(jj)'acheth' va" de zestiellde-eellw-

se toneelschrijver en dichter
Shakespeare is een bekend,

maar ook heel moeilijk stuk, Het ver-
haaf over de onversaagde jonge veld·
heer wordt over III!talge mee" beo
schcuwä als 1.'1.'" verhaal over 'I,ybris',
de menselijke overmoed, DJ de mensen
van liet A(l Hoc Teaterplatform <:iel,
daar ook aan bezondigen door het
stuk te spelen, is nog maar de vraag.

Ad Huc Teaterplatform is ontstaan uit de
dramakursussen dk het Kulwrce] Centrum
Leuven or).:anl~l'crt. liet KC vond dat er
zich onder dl' deelnemers heel wat raleru
be-vond. en stelde vast dal er bij hen ook dl'
wil kdde om naar een atgcwerku voerstel-
lin..: uu- IC we-rken. J)i!( gebcun onder bege-
leidinj.( van een proh-sslonele rcglsscur,
Marnkk Bdfdyn, dit' 7ijn anistit'kc ploeg
no).: \'nd,'r aanvuldl' mei chllr<:'l"'l!raafKar-
Ion Fo!lleyn t'n muzikam/knmpt,nhl )<:'.ln-
Pierrt: V.ln lIet"!l. HCI samenwt'rkin).:~vl'r,
hand tIlssen dmatt'lIrspell'T~ t'n pmlt'ssi'>!l"-
It' t>t"gctddl'r5 r~'Sultt'crd,' v()rigjaar in de
l'Î~en vO"r.itl"lling 'Onirium', en dit jaar
st"rT nI,'n zich 111' ht'1 klassieke Macbt'th,

H.,t verhaal daarvan is ~enucgzaam
hekl'nd. De: SCh.HSl' veldht:er Mad)t~th

wordt zelf koning door de koning IC ver,
moorden, Om aan de macht Ie blijven
Stuurt hij vervojgens nog lijn beste vriend
naar de eeuwige jachtvelden, en regeert hij
als een tlrart over zijn Iand. Dit alles doet
hij onder invloed van zijn bcosaatdlge eega,
en up basis van een dubbelzinnige voor-
spelling van drie heksen,

Ambitie

Wat de rnakers in Shakespeare's stuk
aanspreekt, is dt: univcrsalhclr en akrualt-
teil ervan, Ad Hoc aarzelt nfcr om Mac·
beth's overmoed in verhand Ie brengen met
de roekeloosheld waarmee sommige jonge-
ren grenzen trachten Ie verleggen, bijvoor-
beeld door "geblinddoekt snelwegen over te
steken uf rond te razen "p verkecrsknoop-
punten." Regisseur Marnick Bardyn stelt
het allemaal net iets genuanceerder: -Mac-
beth is l'en sluk Wolar ik al jart:n door ~c-
fasclneerd ben, He( bezit l'en vcrvreemden,
de vermen~ing van waan cn wcrkdijkhcid.
die Shakt"Speare noch in vrolajoCsielt, noch
vt'rklarcn lViI. Di,' vl'rmt'rl":Îng centreert
zich in Macbclh, een mens veneerd d,Mlr
innerlijk en uilerlijk kon!1ikt, tlIssen Wolthij
vodt en docl. vaak pl.lkt mcn np Macbcth
ecn term a15 .lmbilie, wal kllrrekl is. md~r
als konsept nkt rijk genoeg. Onder hel be-

,

grip ambnre zitten immers de ware. maar
minder rattonele drijfveren en motteven. In
Macbt'th ontdek Ik een ongekende over;
moed die tegelijk zeer mensdijk is, Jez'i,lf
steeds maar wilh-u ovcrrreûeu en limieten
en ~ro:nLen npzoekcn. Macberhs evolutie
wordt echter alsmaar tragischer. Shakespea-
re plaatst dil in de kuntekst van een leider
dit" "tijn volk mee-sleurt In zljn hyhrf~, wlem
lieldl' omslaat in terreur. Op die manier IC-

kent hij a kruele mensbeelden, bedden die
door Shakcspeare werdcri neergeschreven
in prachttge poezfe."

Hed moot is dat het stuk opgevoerd
wordt in de prcdlkherenkerk. Ik lokatle
cndcrsreum alvast de symbulick ven het
sluk. In de kerk wordt ven sfeer opgeroe-
pen dit' die dubbelzinnigheid lussen waan
en werkelijkheid in M.Kbeth nog versterkt.
Maar ook de sakrele symboliek kontrasteert
met het morele vakuüm uit 'ShakeSIM:arc:'s
SlOk.

Joris Janssens

'Macbnh' door Ad Hoc gaat op donderdag 18
apn/rn abwllde wneldpremltre. Verder lIjn er
wors/elliT/gen op vnjdag 19,1a/trdag 10.
donderdog 25. vrIjdag 26, zaterdag 17 apn1 m
donderdag 2 en vrijdag j mri, Itlkens in de
Predikherenkerk (Om2 J.()(} u,

CULTUREEL CE,NTRUM LEUVEN
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Schouwburg
Zondag 21 april 15:00 u

RABELAIS
Herwig De Weerdt
Regie: Peter De Groef
Schouwburg
Dinsdag 23 april 20:00 u

IN DE GLORIA
Compagnie De Koe met Hi!dc Van Mieghem, Peter Van den Eede en Frank Fvcketyn
Schouwburg
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LEUVEN

RESERVATIE: 016/222.113
Schouwburg, Bondgeootenlaan 21
Inlichtingen: 016/23,84,27
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d~ dansbonzon. "Mijll werk is noch Ier-
meel. noch normatief noch idealistisch. Ik
probeer altijd op een eksperimentele ma-
nier u.' werk Ie gaan.-

estensen Ideaal. Ol nk!? -Ik ben op zo~k
naar een naruurljjke esteüek. Mijll danslaai
is individueel. Ik denk niet dal 'Ha, ha, ha'
het huidige Hchaamsbectd bevestigt. Wal
niet wuaeggen dat ik niet gevoelig ben
voor trends. Maar ik zie een trend als een
evoluûef gegeven. iets wat vooruitloopt op
wal filter de klassieke norm wordt. Zo gaat
dat in de mode én ook In de kunst. Ik re-
ken mezelf graalltOi de avarugarde." Kon-
om A1eXilnder aaervoets is een modernist:
"Ik noem mezelf graag zo. Met al die JX'l5t-
modemisten lijk ik dan wel een beetje ou-
derwets. Maar hel modernisme is van aUe
lijden."

'Ha, ha, ha': Alexander Baervoets danst première in Leuven

Van de betekenisloze beweger
Oen tijde van Klapstuk '95 luid"

de danslegende Stf!Ve Paxton
de noodklok in dit blad. "De

hedendaagse dans is de blote WH!Iaan
het ~f!rliez.en", klonk het wmlhop;g.
Dat is evenwel buiten Alexm,der Baer-
voets gerekend. Baervoets, vroeger
voornamelijk aan de slag als essayist
eIJ recensent, doet sinds 1994 zijn
/loom alle eer aan op de binnen- etl
buitenlandse danspodia. Ook in Leu-
ven is hij een graag geziene 9ast. Op
de JOIJ9ste editie van Klapstuk tiernam
I,ij zijn tweede produktie 'Nieveit' en
nu is hij er weer, ditmaal met nieuw
werk. 'Ha, ha, ha' - een koproduk-
fie met Klapstuk - gaal in première
in Leuven op woensda9 17 april.

Alexander aaervoers. dolt is pure dans. In
die zes ....ocrden wordt hel nog beperkte.'
oeuvre.' van de.'chureograal meestal samen-
gevat. In zijn dans zoek je tevergeefs naar
een liktie ol naar een verhalende leldraad.
uaervcets dedt geen betekenis mee, zijn
werk 'gaal niet ov er kIS'. Of hel zou over
beweging moelen zijn, want de cboreo-
grafieën van aservoets zijn int de essemie
ultgepuurde bewegtngsekspertmeruen. Zijn
werk doet onwillekeurig denken aan dat
van de !()unding !alh~r$ van de abstrakte
beeldende kunst Kandinsky ol Maleviisj.
Me.'rk bijvoorbeeld de kunnektie tussen
diens revolunonalre 'Blauw vierkant' (een
monochroom blauw doek) en dl' naam van
aaervoets's debuut: ·BI,lUW·. Maar de dan-
ser nuanceert: "Abstrakt zou ik mijn werk
nlet durven noemen. Uiteraard zijn er ver-
banden met de beeldende kunst. Malevits],
Yves Klein, Mondriaan .... noem maar op.
Maar ik werk als danser met levende men-
sen voor een levend publiek. Daarom
spreek ik liever over niet-intentioneel dan

. abs/raki. ,'"kl nlct-Intentlune ..
al Iedereen vnj is

Vervloekt

Over het werk spreken van aaervocu
is dan ook nIet gemakkelijk. Hel gebrek aan
konkrere referentiepunten doet je gemak-
keüjk vervallen in een artlstleke metataal
die stijl st.,at van dl' holle Irazen. of je pro-
been koppig toch de beweging te interpre-
teren. voor eigen rekening dan wel. want
één zaligmakende berekents Is er niet. aacr-
voets daarover: "He.'t is aan hel publiek om
zelf keuzes te maken. Mij gaal he-t om de
beleving. Mensen moelen durven onbe-
vocroordeeld te kiJken. Z~ moelen niet pro-
beren overal verbanden te alen. maar ge-
woon het artlstleke genot op zich af laten
komen. Als choreograaf ge.'d je je werk
tw eernaai uit handen. Ten eerste is hel re-
sultaat ahljd anders dan dal wal je in je
gedachten als ideaal had gedroomd. Dan-
sers grijpen in in je werk en zelf dOC' je dal
ook. Vervolgens weet je niet wal hel pu-
bliek ervan zal vinden. Je kan niemand
dwingen een werk zus of zo Ie zien."

Mei zijn eerste produktie 'Blauw'
(1994) baarde uacrvoers heel Wilt opzien.
Zijn radikale alkeer van elke rearrahren
bood een alternatief voor de Europese: van-
am van de hedendaagse dans. In die Buro-
pese stroming. waarin het uiteenlopende
werk van andere Vlaamse choreogtalen ah
Alain Platel. Anne Teresa De xccrsmeckcr
of Karln vyncke thutshoon, ligt de nadruk
op de ekspresste. BIJ hen Is een dansbeweg-
ing vaak 'symbolisch', in die zin dat 1..è voor
jeu anders 51.1.11, of dal ze een idee of ge-
dachte uitdrukt. Zo niet bij uacrvoers. dil'
naar eigen zeggen meer aansluit bij dl'
Amerikaanse groep, waarin de zuivere be-
.....eging dl' essentie van de choreografie
blijh, en met wal een danser met dil' bewe-
ging wil verrenen. "Inspirerende voerbeet-

den noemen is niet gemakkelijk. Maar als
je me dan toch ergens bij wij plaatsen, doe
het dan bij Trisha Brown. Ik stond ervan Ie
kijken dat men mij na 'NÎevdt' nog altijd in
het hoekje van Merce Cunnlngham duwde.
wte dal na 'Ha, ha, ha' nog altijd doel. ;rJI
er toch glad naast, vrees ik."

Avantqarde

Maar mei zijn erg herklmbare danstaal
fOOp1uaervoers nu eenmaal hel gevaar
voor eeuwig en drie dagen een etiket op de
rug Ie krijgen. gaervoers staal bekend als
een abstrakt danser, de betekenisloze bewe-
ger zeg maar. Blijkbaar Is de danser :tich
bewust van die dreigende blikvernauwing
en wetucm daarom staat hij in zijn nieuwe
stuk 'Ha, ha, ha' meer upcn voor die donr
hem LO vervloekte n-arralitelt. "Er zijn dut-
delijk nuanceverschillen tegenover vroeger.
Het belangrijkste." is dal mijn aanpak losser
geworden is. Mijn eerste .....erkstukk ..n wa-
ren opgebouwd volgens strakke. Iormete
schema's, waarin er dan plaats was V(I()f

improvisatie op hel vlak van de struktuur
van de voorstelling. De dansers konden zelf
kiezen wanneer ze welke beweging uu-
voerden. De omkadering was daarbij erg
stuk en die probc .. r ik. nu Ik al wal meer
ervaring heb, toch wat losser Ie maken.
Ma.,r het pure blijft. Al ben ik met OpZt'1 op

een ZIJ smal mogelijke koord gaan lopen.
Elernernen die op hel eerste gezichl teatraal
zijn, zitten er ook In. Mijn Inzlchren over
dans evolueren mee met de lijd. Ik Inter-
preieer dans heel wat ruimer dan twee jaar
geleden."

Opmerkdijk is dal muziek een meer
prominente plaats krijgt in het nieuwe stuk.
De 'geluidskunst' van de Nederlandse beel-
dende kunstenaar Panhuvsen. die Bëer-
VOt:LS in 'Nieveh' gebruikte, slOOIenigszins
aan bij hel vervreemdende van de dans. In
-ne. ha. ha' is de muziekkeuze konvem!o-
neler, tij het nÎet evident: een planosolo
van Feldman ("twintig minuten met maxt-
mum een honderdlal noren.") en mlnlma-
Hst Philip Glass. "Dat wil niet zeggen dal we
utrgcgean Zijn van de muziek ol de partl-
tuur ontleed hebben zoals De xeersrneckcr
dat doel. De bewegingen slaan los van de
muziek. Ook al draal je die muziek achter-
stevoren. dan nog blijven wij ons ding
doen. Als de muziek ophoudt, gaat de dans
nog verder. De muziek is een auditief decor.
meer niet. ", aldus de choreograaf.

Horizon

Alexander aaervoers neemt alleszins
een aparte positie in in de hedendaagse
danswereld. Ln een anikei dal hij schred
voor hel podiumkunstvakblad -arcerere- In
oktober 1995 tracht hij het onderscheid aan
te scherpen lussen klassieke en nier-klas-
sieke dans. Opvallend daarbij is dal hij de
kategorie van de.'hedendaagse klassieke
dans in het leven roept. waartee hiJ Willlam
Fcrsythe, Jan Fabre en Anne jeresa De
Keersmaeker rekent. Hun werk is dan wel
aktueel en vernieuwend loch vertoorn hel
de kenmerken van klassieke kunst. Het re-
fereert aan een historische traditie, is nor-
matief en sireen naar een esreusch Ideaal
en een vormelijke logika. Zijn eigen werk
plaill51 Baervoets ilan de andere kant van_ ..

1IKlUlJltoor

Devano
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De toekomst van de vrije radio

Radio Gaga
O;p voor de BRTN: verplicht

VTM, Ka2 en VT4 in zwerr-
wil 11;1te 'Zenden, zor9 dat de

ontvangst onzuiver is tn laat enkele
BRTN-medewerkers de konkurrentie
komroleren. KijksijferwillsI gegorDn-
deerdt On/leus, zegt u? Nochtans is
dit de situatie waarin de lOKalera-
dio's zich gedrongen zien. Een ver-
haal over geld, a/gunst, monopolies,
kunst en technologie.

Op donderdag 28 maart jongstleden organ-
Iseerde hel deparremem Kommunikarie-
Wetenschappen in samenwerking met
Radio Scorplo onder de titel 'Ongebonden
of cekerencz een symposium over de toe-
komsi van de okt-openbare radio in Vlaan-
deren. Al gauw werd hel tor voornamelijk
uit studenten bestaande publiek duidelijk
dat die mekomsr cr okt rooskleurig uitziet.

TIjdens een eerste informatief gedeelte
kwamen enkele nauw-blj-het-radlo-gebeu-
ren-betrokkenen aan het woord, terwijl na
de pauze de klemtoon eerder op de politie-
ke invalshoek lag. Aanleiding tot dit alles
was het voorsrel rot dekreet van de heren
Decaluwé. rxcmsi en Schuermans (CVP).
deze laat51(: ook In het pand aanwezig.

Macht/lebbers

Hoewel de radio aan het begin van
deze eeuw hertcvcnsucm 1.ag. bied het 101

na Wereldoorlog I een curiosum, Het waren
de Duitsers die als eersten ontdekten welk
een propagandistisch potentieel er in het
kleinood verscholen W.15. En hel was vooral
tijdens Wereldoorlog [[ dat de radio zich
een plaatsje verwierf in de meeste hulska-
mers. Na de oorlog wilden dl' Europese
machthebbers dit mach lig medium nkt
meer uit handen geven. Enkel een open-
bare radio werd getolereerd. Gestimuleerd
door de amt-aurorttalre geest van mei 1968
onmnmkn in dt· jaren ll'Vt'ntig dl' eersre
vrije radio's in Europa en vanaf 1978 ook
in Relgie. De nadruk lag op de agnerende
boodschap, op de nieuwsaanvulling naast
de upcnbare omroep. Of was her vooral om
het doorbreken van het BRT·monopolie te
doen? In de jaren lachtig begonnen enkele
vrije radio's winst Ie maken en werd her en
der een kornmereiele koers ingeslagen, Op
die manier degradeerde de radio dikwijls
lOt hel middd om reklame te verspreiden

waarbij kuhuur en informatie naar de ach·
tergrond verschoven. Bovendien had dit
soort kemmerstête radio een grote Invloed
op de radiomakers bij de BRT(NJ. of dacht
u dil! Studio Brussel en Radio Donna eigen
Ideeen waren?

Klagen

Zoals vaak hinkelde de wetgever de
werkelijkheid achterna. Pas vanaf 1982 wer-
den niet-openbare radio's weueltjk. 1)(.'ver-
tegenwoordigers van de bclangenverenigln-
gen van vrije radio's, Frank Leyscn van de
Yerenlglng van Vlaamse Onafhankelijke aa-
dto's. vevera. en Philippe Persoons van de
Vlaamse sederaue van lokale Radio's, VFLR,
klagen het het uiterst gebrekkige zendkom-
fort, het regenwerken van samenwerking
op grme schaal en de oneerlijke konkutren-
tie van de BRTN aan. Zo moel volgens de
wel zelfs de klelnsre lokale radio een eigen
nieuwsdienst hebben, terwijl de BRTN met
haar vijf nattonale zenders maar één
nieuwsdienst heelt. Een financiële aderta-
ting voor vrije radio's die enkel met samen-
werkingsverbanden opgelost kan worden.
Ook het feit dat de nationale rildio met al
zjjn Ilnanciêle, rechnlsche en manschappe-
lijke middelen '5 nachts toch terugval! op
één algemene nachtradio wordt gehekeld,

louter rechnlsch wordt de openbare
radio - anders dan in de 'tv-wereld: de
resultaten zijn genoegzaam bekend - re-eds
overdreven beschermd, Zo mogen lokale
radio's alleen in mono uitzenden. De lage
bandbreedte. 101 102.4 Is voor de vl]f open-
bare zenders voorbehouden, lerwijl de hul-
cäge H7 erkende lokale radio's hun heil
moeten zoeken lussen 102.4 en 108. Het
resultaat is dat zelfs een minimale straal
van acht kilometer zendbereik nier zonder
storing kan gegarandeerd worden. Dat dit
echter wel xruclaal is, bewijst de hardnek-
kigheid waarmee de verregenwoordtgers
vasthouden aan hun adagio 'eerst de tem·
nrsene problemen wegwerken, dan pas kan
over de inhoud gepraat worden'. Daarom
eisen de lokale radio's 'dezelfde technische
mogelijkheden als de BRTN, vrije samen-
werking. één gezamehjke nieuwsdienst en
de mogelijkheid 101 gezamellJke promotie."
vevora is van mening dat geen enkele radio
mag verdwijnen en zij verkiezen een lande-
lijke kornmerslêle zender. De VFlR vindt
dat er teveel radio's lijn en wenst het be-
lang van een nier-epenbare radio te meren
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DenoJf. Roulanabaai reeds genoeg macht
heeft. ne BRTN blijft natuurlijk het heilig
hulsje en moer zonder reklame, beschermd
en door de staal betaald. haar ridderlijke rol
als 'kultuurdrager van Vlaanderen' kunnen
waarmaken. De politid zien wel een belan-
grijke, -gemeenschapsnchtende' taak weg-
gelegd voor de kleinere brcenjes van
BRTN. Alleen de VLD ziet brood in een
landelijke kommerslële radio.

Scorpiorca

U kan ZIch natuurlijk wel indenken dat
Radio ccmact zljn belangen door Frank
Levsen laat behartigen, of Sinjaal door
Ph!l1ppe Persoons. Maar hoe past bijvoor-
beeld Radio Scorpio in die struktuur? Waar
vindt een nler-komrnersléle vrije radiozljn
gading? Het antwoord heet orce. De Ors,'
mseue van Radio's voor een meer kreaueve
aanwending van de Akoestiek (en van It'~...,
rerwcordentj wordt vertegenwoordigd door
Nico Carpentier. Zijn denktank omvat
slechts vier leden (Centraal. sccrpto. xeren-
ga en Progrcs), die allen radio willen ma-
ken op een eigenZinnig..:, reklameloze. kul-
tuurmlnnendc. geëngageerde manier. Het
kit dat deze radio's ook in het vergaarbek-
ken 'lokale radio' geston worden. maakt
volgens eerpenner een zinvol beleid nnrno-
gelijk. Hij raakt de 'kern van de zaak' wan'
neer hij zonder waarde-oordeelte vellen
1.eKI"dal een kommersrëfe radio een bedrijf
is en dus niet de kulturele Iunkrie V.1ndl'
media kan waarnemen".

Daarurn hceh hij vragen. waarom In
dl' regulering niet met verschillende upes
lokah- radio werken. gemeten in kulturele'
katcgorteén en techmscbe klassenj Waar-
om die verschillende lires dan ook niet
verschillend Irnancteren:' En waarom dan
ook geen versetntlende criteria hanteren
om Irekwcntiev !Oe te kennen? Men zou
!rekwt'ntk~ kunnen geven aan kultuurzen-
dcrs, terwijl men Ie kan vcrkopen of ver-
huren Jan de kommerstele radlo-bedrfjven.
Dat geld, plus een deel VJn hun opbrengst.
zou dan .1!gt"ilailn kunnen worden aan een
fund~ VIK)r ntei-sommerssete media.

Kultiveren

De hamvraag blijft natuurlijk: 'Wat is
kultuur?' Zijn enkele altcmauvo's die hun
obskure plaatjes draalen. kultuur? En als
her de overnerd dan ectu om Kultuur te
doen is, had men dan met beter meer geld
he~lt't"d .'.10 een echte kunuurzender in
plaats van aan Studio Brussel en radio Don-
na? Meer middelen en ren iets strengere
hand op Sçorpio zouden wonderen doen.
Daanrm: prtvauscrcn dil- boel (Brusselen
Donna) en laat de kurnmcrsleel geurten-
leerde radlo's met de wet van vraag en
aanbod spele-n. 7.)d.1[ do;' rot lichzell terug-
gchrac htc RRTN - aangevuld door andere
ldcalivnschc H'nderi on, kan kultiveren

In funktie van het aanrallulsteraars. In elk
geval willen de rwee belangengroepen een
duidelijk weueljjk kader dal dan ook echt
nagevolgd en gekcmroleerd kan worden.

VTM-Radio

De andere zijde, het politieke beleid,
werd toegelicht door de heer Van Moeseke
(CVP), hoofd van 'Media en Film' van het
mi~$tc:rie van Kultuur, Vorming en wel-
zijn. Hij va lil' de gewenste beleidslijn in
enkele punten samen. Vooreerst hebben de
CVP-jlolitld geen behoefte aan een neuo-
eate kommerslële radio, maar moet de laak
van lokale radio's als aanvullend op de
BRTN gezien worden. Een samenwerking
binnen beperkte gebieden moet mogellJk
zijn. vooris benadrukte hij de effektleve
technische grenzen. Om het gevraagde
zendkomfort te verkrijgen zullen heel wal
radio's moeten verdwijnen. Ook moel er
rekening gehouden worden met storingen
door sterkere zendsignalen uit de buurtart-
den. Tenslotte uitte hij de vrees voor de
vorming van monopolies via te grote
samen werkingsverba noen.

Maar ook met die beperking van sa-
menwerkingsterrnorlum lijkt één en ander
mis. Want wal blijkt? De zendgebieden van
de vrije radio's zoude-n moeten samenvallen
met die van regionale televisie. Belangen.
vermenging is dan niet uit de lucht. Hel feit
dat Roulana reeds Radio wcsr-vlaanderen
heelt aangekondigd. spreekt boekdelen. Ge-
lukkig staan de meeste politieke partijen
hier huiverig tegenover en vinden dal Rik

Maar ja. wal I~ kultuur? En wie is Nico
Carpentier?
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De ombudsman: uw vriend

"Een buissiifer a priori bestaat niet"
GelDsprak: meI een gdalenturtk

doctorandus, voor de gdegen-
heid gebombardeerd tol studen-

tenvriend en beschermheilige, dit ge-
hul in overeenstemming md art. 44
van ons ,dier bekend algemeen eksa-
menng1ement. Steven Vonden Broecke,
ombudsman van de kandidaturen
moderne geschiedenis vertelt ons hoe
hij zijn funktie ziet als bemiddeÜJar
tussen eksaminatoren en studenten.

V~lO:Hoe wordl me" n9t!nflïk ombudsmQn?
Steven Vanden Broecke: _In principe
wordt een ombudsman aangesteld 'op
voordracht van de studenten', In werkelljk-
held wordt de ombudsman aangesteld door
de Permanente Onrlerwljskommissie (POK).
waarin de studenten vertegenwoordigd
zijn. Voor de kandidaturen is hel meestal de
monitor ere de laak van ombudsman op
zich neemt. ln de licenties zal dJt iemand
van het assisterend personeel zijn. Je hebt
uiteraard steeds het recht om de funktie te
weigeren .•
Veto: HM zit tm dtlilNratit 1/'1 dt praktijk
tiSttllijk in tIkaar? IJ htt «ht waar dal profft/'l
JOmsmtl kursussm naar tikaars hoofd smljttn?
Vanden ërcecke: • peuberaues zijn veel
minder spektakulalr dan de meesten den-
ken. Er wordt echt wel nauwgezet werk
geleverd. Geen vluggertjes dus. Rechtvaar-
dige beslissingen staan hoog in het vaandel
van elke cksamenkommlssle. In de praktijk
- en afhankt:lijk van fakulteit tOl fakulteit
worden er dikwijls predeliberaties gehou-
den. De avond voordien komen de voorzit-
ter en de sekretaris van de eksamenkom-
missie samen met de ombudsman. Zij
leggen dan de voorlopig resultaten Vast.
Aan de hand van algemeen vastgelegde

p..__ ~Ç.ri~'IIi'Q,1Q,1-. wordcll.,.W: 'zckl;I geWagden' en de
i 'zeker gt'7..llkten' gescheiden van alle

gevallen die op de deliberatie tOl een
kussie en een beoordeling kunnen leiden.
Deze predetiberarle belet uiteraard niet dat
elke swdcm op de deliber.lIic besproken
beoordeeld wordt. Bij het delibereren wor-
den een aantal algemene deubereuccrnerta
in acht genomen. naast een aantal bijzon-
dere' regels dit' vestgelegd worden per de-
partement. Dezt' regels zijn geen geheime
bedoeningen. Elke student kan de crnert a
bekomen bij de ombudsman _ wiens laak
het trouwens is een informatiesessie te
organiseren voor de cksamens omtrent dit
pu nt.»
Velo: Wat moet daarbij wal In htl oos
!Jthaudm wordtn?
Vanden aroecke: «Eenuits!uitin~sijfer a
priori ht.ostaa t niet. Iemand mei vijf op
twlntlg voor één vak is niet noodzakelijk
gezakt. Als algemene regel bij de richting
geschtedents wordt aangenomen dat er één
minpunt. d.n wil zeggen één punt onder de
tien op twintig. roegelaten wordt per drie
vakke-n. 0(.' eerste kandidatuur moderne
geschledenls omvat twaalf vakken. Een
eerste kanoer die vijftig procent behaalt op
alle vakken samen, waaronder vier negens
zal geslaagd zijn. Soms bestaan er kom pen-
satiepercent a ges dil' <;en hoger aanlal min-
punten toetaten. Specifiek voor geschiede-
nis staat achtenvijtrlg procent regenover vijf
minpunten en drie-enzestjg procent (en
meer) staat zelfs tegenover zes minpunten.
Voor het toekennen van een graad ligt dat
dan weer helemaal anders. Een graad
wordt in principe niet roegekend indien de
student een minpunt neen. Bovendien
wordt de roekenmng van een graad fakut-
ralr bepaald .•

bepaald percentage, ofwel behaalt men een
lager percentage, gekombtneerd met meer
dan de helft van de vakken op het nivo van
de graad. Onderscheiding wordt bij ons toe-
gekend vanaf zeventig procent. Behaal je
evenwel minstens zevenenzestig procent
met meer dan de helft van de vakken op
het nivo van veertien. dan zal opnieuw
onderscheiding roegekend worden. Grote
onderscheiding krijg je vanaf achtenzeven-
tig procent of vanaf vierenzeventig met
minstens de helft van de vakken op het
nivo van zestien. Grootste onderscheiding
vanaf vijfentachtig procent. Fdlcitat1L-s van
de jory komen zeer zelden voor, altans aan
onze Iakuitelt. In de humane werenschap-
pen is het bijna onmogelijk om alle punten
te krijgen op een eksamen, in tegenstelllng
tot de eksakre wetenschappen.»
Veto: Om Itnl9 lt wr/'l naar fk drJibr"uie
u/f. WIlt ybrurt" in!JtW1 van twijfel?
Vanden aroecke: «De voorzitter van de
eksamenkommissie maakt dat kenbaar. HIJ
loont aan waarom een bepaalde student
een twijfelgeval is. De leden van de eksa-
men kommissie bekijken h...t probleem ...n
debatteren erever. In ieder geval wordt de
betrokken prof zelf uitgenodigd zijn visie
over het sijfer te verduidelijken. Ook d...
ombudsman zal gepolst worden naar een
mogelijke verklaring. Iedereen die meent
relevante infonnatie te hebben zal spreken.

eigenlijk nog nooit meegemaakt en wel
omdat er zo'n duidelijke deuberanecrtterta
gehanteerd word ...n._
Veto; 11hrr waar dat er JOnIJo~rgtsaan wordt
tot een al!Jt711mtaanpassinj van de pll.ntrn voor
UI1 wtllHpaald vak ah un prof bljvoorbuld een
tt mlKiJijk tksamm oplftlde?
Vanden aroecke: «Dat is absolute
nonsens. Een algemene puntenverhoging of
-verlaging gebeurt niet door de eksamen-
kommissie. Er wordt alleen beoordeeld op
basis van de punten die door de proffen
afgeleverd worden op het eksamensekreta-
rtaat. De pumen toekertrûngen zelf vallen
onder de verantwoordelijkheid en soeve-

"Opvallend veel grootoud-
ers komen te overlijden
tijdens de eksamenperiodes"

reinheit van de proffen. Wat er voor de
indleniiil van de punten op het sekretartaat
gebeurt, is de zaak van de prof zelf. Maar
de eksamenkommissie zal nooit de ponten
aanpassen. Over het algemeen slaagt enge-

worden met uitZonderlijke omstandigheden.
Ook met de situatie van de proffen zelf
dient rekening gehouden te worden. Er
wordt dikwijls vergeten dat het eksamine-
ren zelf een moordende bezigheid is. Kon-
centratie is uiterst belangrijk. Vergeet niet
dat de richtlijn terzake voorziet dat zo'n 25
à 30 studenten per dag verhoord worden.
Sommige proffen moeten zeshonderd tot
zevenhonderd eksamens af te nemen. en
zijn dus een volle maand bezig met
eksamineren .•
Veto: Waarom wurdl" uitstel 9NraaSd en wit
bnlist daarovrr?
Vanden 8roe-cke: .De beslissing om uil-
stel te verlenen ligt bij de ombudsman. Hij
alleen bepaalt of er uitstel kan worden ver-
leend. In de praktijk zal hij de- medewer-
king van de prQÏ nodig hebben, maar een,
prof kan zich ln arrtnclpe niet verzetten
legen hel verleende uitstel. Uiteraard zal de
ombudsman fOP toezien dat hij niet a I zijn
'pucier' verse i~ voor ëën welbepaalde
srudem Ten nadele van alle andere sinden-
ten.,

Rammel
.Wal de redenen tot uitstel zelf betref-

fen. Je kunt natuurlijk aan alles twijfelen.
zelfs aan het opvallend aantal grootouders
dat kom Ie overlijden tijdens de eksamen-
periodes. DaT ka n uiteraard niet, daarom is
een meer menselijke en pragmatische hou-
ding aangewezen. Maar door de meeste
smoesjes kun je heen kijken. Ziekte, en dus
een doktersbriefje. zijn geen redenen die
een ombudsman kunnen verplichten een
voorstel tot uitstel te aanvaarden. Ik

Felicitaties
Veto: WannI'"" kan ik mmlf
ondtrschtidinSswaardi!J nMmm?
Vanden areecke: -tn gescmeoents lijn er
twee manieren om onderscheiding of meer
Ie behalen. OhVt'1 behaal je e-en vooraf

En !JaalSt haar zeker dt srotltn dOt!n?

Komt er geen kensensus. dan zal er een
geheime STemming zijn. Een geheime Stem-
ming is er ook wanneer het tegenvallend
sijfer voor slechts één vak aanwezig is ct
voor meerdere vakken hij dezelfde prof. In
ieder geval probeen men alle Iaceuen van
het voorliggend probleem Ie benemen. De
minste tWijfel wordt sterk bekeken en men
probeen steeds rechtvaardige beslissingen
te nemen. Niet alleen Individuele rechtvaar-
digheid, maar ook rechtvaardigheid tegen-
over alle studenten wordt nagestreefd. EC:1l
van de belangrijkste taken van de umbuds-
man is de konsekwentie in de beslissingen
te respekteren. Het kan niet dat twee
studenten met dezelfde punten en met net-
zelfde probleem VIMlreen welbepaald vak
verschillend gedelibereerd wordcn.»

Rooster

-Hcogoplopende dlskusstcs heb Ik

veer vijltig procent van de studenten over
beide zittijden samen. SU'I dat een prol
sleerus vijlentwintig procent ge-slaagden telt
voor zijn vak apart. dan zal hem daarop
eventueel gewezen worden voor de defini-
tieve verwerking van de punten. Blijlt hij
bij zijn standpunt, dan zal dat zeker nlet
door de eksamen kommissie gewijzigd
worden."
Veto: Een van de 9roolJ/t problemen waarmee
studenten en ombtldsmmsttJ gekonfrOnlrrrd
wordtn is hf/ \'erkn}gl"n van uimrl \"OOrren
wrdbepaald I'"ksamen?
Vanden aroecke: ..Het opstellen van hel
eksamenrooster en de vlotte werking l'TV an
vallen inderdaad onder de veramwoordehjk-
heid van de ombudsman. Hét criterium dal
ik hanteer bij hel opstellen of bij het wijzi-
gen ervan is dat de rechtvaardigheid tussen
dc verschillende eksamenschema's van de
studenten niet geschaad wordt. Daarnaast
moer er naruurlijk rekening gehouden

O"ID Jaargang 22 ur. 27 dd. 15 april 1996

(fOMJan-Frans ummttlf)
haal dat vooral de onderlinge recluvaardlg-
heid niet geschonden mas worden. Gelijk-
waardige eksamen roosters mlleten blijven.
zeker op het einde van de eksamens.
Gefundeerde persoonlijke problemen-
een student die thuis een letterlijk pak
rammel kreeg ol een plots gckonfromeerd
wordt met een algebreken relatie bijvoor-
beeld - worden ernstig genomen Ook hel
niet kennen van de It't'rslot _ Tijdsgebrek
dus - kan soms lelden «n een kortstondig
uilstel van enkele uren. Een mooi ekskuus
is de Iarneuve wekker die niet afloupr. Ook
hier kan een unstc! aanvaardbaar zijn.
maar niet meer dan enkele uren en voor
7.OVt'r het praktisch haalbaar is. Soms
komen ouders rechtstreeks tussen. Het is al
gebeurd dal een student zich voor zijn
ouders uiIga!. m ..ar die h..d pech vermus ik
zijn stem herkeude.»

Peter ëteertens
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MANIFESTATIE LEUVEN
Zaterdag 20 april '96

'vierkant voor Afrika' voert politieke aktie

Vanop het Ladeuzeplein
tot in de Wetstraat
,..., p zaterdag 20 april lig' Leuven
~ in Afrika", zo luidt de aan·

kondiging van de grootse
slotmanifestatie van Vierkant voor
Afrika, een samenwerking lussen zes
Vlaamsederd~rddorgatJ;satju die
Afrika op een posjfinre manier in de
kijker lVillen zette", Via een grootse
happen""9 willen de organisatoren
tonen dat er ook een ander Afrika is
dIln dat wal we voortdurend via de
media leren kennen. Maar 'Vierkant
voor Afrika' is ook een politiek pro-
jekt en lIeeft daarbij een hul konkreet
doel: de direkte beïnvloeding van het
lklgische Afrika-beleid.

Oden, ccopfbo, NCOS-I 1.11.11. oxtam-
Wereldwinkels, vredesettanden en Wereld-
solidariteit samen kampagne onder hel
mono 'Vierkant voor Afrika', D~ organisa-
ties hebben met elk hun eigen akiles de
fakkel opgenomen en doorgegeven om hel
grote publiek een korrekl beeld over Afrika
bij Ie brengen. Hel orgelpunt van de hele
aktie wordt volgende zaterdag in Leuven
gehouden. Met workshops, animatie,
temocnsteutngen, teater, dans en muziek
moet Leuven omgetoverd worden in een
kleurrijk en sfeervol mini-Afrika. De urga-
ntsaroren verwachten meer dan 10_000
bezoekers.

Veel reden om te teesten is er echter
niet, De gemiddelde levensverwachting in
Afrika bedraagt niet meer dan 51 [aar.
Nauwelijks de helft van de Afrikanen heelt

veilig drinkwater. Nauwelijks de helft van
de Afrikaanse bevolking kan lezen en ~hrij.
ven. Achttien van de twintig landen met de
hoogste kindersterfte liggen in Afrika.
jussen 1980 en 1993 daalde het Bruto
Binnenlands Produkt (BOP; per hoofd in de
landen ten zuiden van de Sahara jaarlijks
met gemiddeld O.R precent. maar de mili-
taire uitgaven stegen van 0.7 procent van
het BBP in 1960 tor 3 procent in 1991. Het
is sleejus een beperkt aanral van een resem
gegevens die erop wijzen dolt het met Afrika
heel slecht gesteld is.

Mondiaal

Oruwlkkehngsorgantsanes beseffen dat
dit geen reden Is urn bij de pakken IC blij.
ven ztuen. Dat er iets aan de situatie verart-
derd kan worden, blijkt uil de resultaten
van de IUt nu gevoerde oruwtkkeltngshujp.
De gemiddelde Icvcnsverwachtlng steeg
tussen 1960 en 1992 mei elf jaar. Hel deel
van de Afrikaanse bevolking dat over zuiver
water beschikt, verdubbelde bijna tijdens
het voorbfje decennium en de afgelopen
twintig jaar verdubbelde ook de alfabetise-
ringsgraad, Meer en meer Is echter hel
besef gegroetd dal de uadhlcnele omwtk-
kelingshulp 'dweilen met de kraan open' is.
Zolang er niets op mondiaal en struktureel
nrvc verandert, zal de balans blijvend nega-
tief uitslaan voor Afrika. Een echie stap
vooruil kan enkel gezel worden als er iets
fundamenteels verandert op ekonomisch en
poli~k nivo. De recente berichten dat
mondiale organtsaues als hel IMF en de
Wereldbank meer schuld opeisen van Afri·
kaanse landen dan ze er geld inpompen.
lonen aan dat de oplossingen voor een
groot deel in het Westen moeren gezocht
worden,

Signaal

Ontwikkelingsorganisaties beseffen dit
maar al te goed. Meer en meer zetten ze
hun middelen en mensen In om druk uit Ie
oefenen op de politieke besllsstngen van
het Westen. Ze willen verhinderen dat
Afrika nog verder als een speelbal behan-
deld wordt in het veld van de Internationa-
le ekonomtsche wermangheden. In België
hebben daarom de zes genoemde nlet-goe-
vernemenrele organisaties hun krachten
gebundeld urn met 'Vierkant voor Afrika'
een duidelijk politiek signaal aan dl' over-
held te geven. Ook België heef de plicht
om de belemmeringen voor Afrika's om.
wikkeling uil de weg te ruimen.

Vorig jaar werkte 'Vierkant voor Afrika'
l'en basispakket met politieke eisen uil.
Daarvoor werd ook grondig overleg ge-

pleegd mei Afrikaanse pannerorgantsetles.
Op die manier kunden de analyses verrijkl
woreen met Ideeën uh de Alrikaanse prak-
tijk en werd verhinderd dat er boven de
hoofden van dl' betrokkenen zelf gehandeld
werd. In februari van dit jaar overhandig-
den de organisatoren het eisenpakket aan
de Belgische regering. Zaterdag worden In
een politiek forum de standpunten van de
kampagne met die van de Belgische beter-
dsverantwoordchjken gekonlmnteerd.

Schuld

De eiSen van 'vierkant voor Afrika'
liggen op drie terreinen. Het eerste betref!
de schuldenlesten en de strukturele aan-
(l3ssingsprogramma's. Alrika ten zuiden van
de Sahara ~eelt een buitenlandse schuld
van ruim 100 miljard dollar, Een vermin-
dering van dk schuld heef niet I~ onder-
schallen-luordekn voor de Afrikaanse
bevolkinJ. ~ak werden met leningen uit-
gaven gedaan ren voordele van een kleine
groep, terwljl de ftd~ bevolking nu betaan
en de tasren van de schulden draagt. Door
reecrue akkoorden rond schuld verminder-
Ing is het mogelijk om in bepaalde gevallen
67 procent van de bäarerale schuld {schuld
bij de overheld van een land of bIJ diensten
van die overheid} weg te laten vallen. On-
langs nog heeft Bölivié van deze maatregel
kunnen genieten. Maar meestal wordt de
regel nooh toegepast omdat er te veel beo
perkingen aan verbonden zijn. 'Vierkant
voor Afrika' eist dat deze beperkingen ge-
minlmaliseerd worden en vindt dat her
mogelijk moel zijn urn meer dan de huidige
67 procent kwijt te schelden, De voorwaar-
den tot schuldherschlkklng en toegang.rot
nieuwe ünanoële middelen worden bepaald
door hel IMF en de Wereldbank, Dat ge-
beurt via zogeheten srrukturcle aanpassing-
sprogramma's (SAP's), Dit zijn een SOOI1
saneringsplannen voor de regeringen van
derde wereldlanden. Die moelen een ge- ~
zond ekonomtsche overheidsbeleid kre':rer\,
dat gericht is op de vrije markt ekonomie,
Deze SAP's staan Ier diskussie omdat ze
vaak letden 101 saneringen in de budgetten
van sociale programma's en onderwijs. Op
dit vlak eisen de organisatoren dat Belgie
zijn stem verheft in de Internationale
gemeenschap om op de negatieve politiek
van het IMF en de Wereldbank te wijzen.

•

Al ruim zes maanden voeren Broederlijk

Shell

Een tweede reeks elsen draait rond de
versterking van de handelspositie van Afri-
ka. In 1993 bedroeg het BBP van de 50
ekonomleën ten zuiden van dl' Sahara 270
miljard dollar. Dal sijler ligt russen het BBP
van België en dal van Nederland en verte-
genwoordlgt nauwelijks een procent van
het BBP van de wereld. Bovendien neemt
Zuid-Afrika alleen al 40 procent van dat
BOP voor zijn rekening. De ekonomfschc
vooruitzichten hangen nl('1 alleen af van
inturne omstandigbeden zoals klimaat en
rolitiekc konflikten. maar (10k van Interna-
tionale Iakroren zoals de w"nd~wlfenrri-
jzcn en dl' vraag op de wereldmarkten.
vooral hel in 1994 onderrekende Gau-ak-
koord. dal een Ii~rdli~l-ring van l'en groot
dc.·c]van dl' markt bepaalde. zorgt \'oor hec-I
wal verbezen VIM.rde Atrtkaansc t'knn"-
mie 'Vlerkaru voor Afrika' wil grtllere
kornpensaues vour de verliezen di., Afrika
door het akkoord leidt. verder pleiten de
crgnmsatoren vour inntaucvcn dre een
grdragskode vuur lnternatninale ondernc-
mlngen mogelijk rnaken Dell' moe-ten t...·n
halt roeroepen aan dl' huidig.' misbruiken
van lukale arbeidskrachten en milieu.

Kwistig
De derd<.' e n laat~te rn'ks polltu-ke

etsen hebben !....trekking op onl\\ikJ..clil1jol-
lMImemvl'Tking 1df, va~I~ldlin!l iv dat die
meer en meer onder druk komt te staan
omdat dl' Wl')ICf'><_'landen dom d~' ",weien de
staarschuld en bcgrcutngstekortcn moelen
bezutnlgcn "p hun uugavcn. waaronder
"n!\Vikkclin~shulp. Mc-l het einde van dc
Koude Oorlog is bovendi ..n de geopollrlek
gemotiveerde: hulp aan het verdwijnen.

B
vervolg op p. 9
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Hondo en Bassek ba Kobhio in
Leuven

Vierkant
voor de film

Ot" rilet-westerse Illm zit al een tijdjt"
In de 11ft. De belere bioskoopzalen
konden de laatste jaren hun publiek

bekoren met films uit hel vroegere Oostblok
en vooral ook uil AzI~.De Afrikaanse film
lijkt echter nog niet zjjn weg naar het Wes-
ten gevonden Ie hebben. 'Vierkant voor
Afrika' wil aantonen dal, net zoals hel mei
velt' andere kunsnakken het geval is, de
Afrikaanse stnema wel degelijk iets Ie bie-
den heelt en ergenrseen daarom een mtnt-
festival. 'TWee grote Afrikaanse reglsseurs
zullen alvast aanwezig ziJn.

Een van de grootste persoonujkbeëen
en leidende figuren In de Afrlkaanse film-
wereld is de uit Mauretanle afkomstige
Med Hondo. Hondo maakte zijn opgang als
akteur in Frankrijk in de jaren zesüg. Hij Is
ondermeer Ie zien In 'Un bomree de trop'
van ccste Gavras. Zijn Franse achtergrond
Is duidelijk merkbaar in 'Lurnlère Nctre'.
De film speelt In hel Frankrijk van de jaren
tachtig dat opgeschrikt wordt door bom-
aanslagen in Parijs en roenemende vreem-
delingenhaat. Hel Is een film met heel wat
krtrtek op het Franse machtsapparaat. Er
wordt onder andere verwezen naar de
aanslag op de getnbow Warrior. Ook het
tema van de pnlhleke vluchtelingen komt
uitvoerig aan bod.

Hondo

Ook de andere prent van Hondo,
-serraounta-. draalt rond macht en verzet.
Strijdtoneel hier Is het binnenland van West-
Afrika op het einde van de negentiende
eeuw. De oprukkende Islam en de macht
van de kolonIale aggressoren worden er
tegenover elkaar gep/aaIS!. In de film wordt

aandacht besteed ..an de positie van de
vrouw in de Afrikaanse samenleving. In de
Alrik.i!anse filmgeschiedenis wordt deze bij
wijlen gewelddadige fitm als een van de
mljlpalen beschouwd nlet In het mtnst om-
dat MC'd Hondo erin slaagt een brug Ie
slaan lussen de traditionele Afrikaanse
kultuur en het westers Intellektualisme.

Ook Bassek ba Kobhlo, de tweede
grote naam op het festival. wordt geroemd
om zijn sodaalkritlsche houding, Van hem

lrulllllalfi m~ rijsIkam t7I ml/kpotd"

wordt de film 'Le grand blanc de tamba-
réné' vertoond. Het ÎS hel vanuit Afrikaanse
hoek geïnspireerde levensverhaal van dokter
Alben schwenzer. legen de achtergrond
van de kolontaüsaue en de onafhankelijk-
heidstrijd van Gabon.

Naast de drie films van de centrale
gasten, is ook nog 'xette. l'hémage du
grim', toegankelijk voor het grote publiek.
De film is een kombinatie tussen Afrikaanse
legendes en realiteit, en handelt over de
"gr101S·, een soon traditionele Afrikaanse
verbalenveneuers. raadgevers en muzikan-
ten.

Henk nbeecene

'Lll1I1ilrtNoin' lM3rdlop dtmdtrdllg 18 april
gapttld, -S4rraoM"îa' tip vrijdag 19 april,
IllkLm om 17 M. Voor tik VII" dm films guft
Veto5 vrijlfaaT1nl wtg. Schrijf of g«l un vritn-
deUik briefje iJ.{ op lul redtJklÎ4Ukretan'aaf wor
womsdag. 'Krita, I'hiriltJge du sml' wordt
dtJndtTdtJ!Iom 10 u gespteld, 'ugra"d blan, de
Lilmbarbri' vrijdag om 10 u. /)it tJlItmaal in dt
Suptrdry in UUW1l.

Wetstraat
vervolg van p. 8

Verder keen ook het grutc publiek zich af
van ontwikkelingshulp, vaak op basis van
onjuiste ol ongenuanceerde informatie.
Voor AfTik.l is het probleem des Ie prangen-
der door de krislssituatles in landen als
Zaïre. Rwanda en aoeroendr. aovendten
lijkt de aandacht van hel westen zrch re
verleggen naar zurd-ooa-Azrë. dal een veel
groter ekonomisch potentieel btcdt.

'vierkaru voor Afrika' dSI van de
Belgische oruwikkcllngsamcnwcrking een
grotere kwantiteit en kwaliteit. Zo moet
eindelijk werk gemaakt worden van de
belofte om 0.7 procent van hel BNP aan
ontwikkelingshulp te besteden. Mnmenteel
bedraagt dil amper 0.3 procent van hel
BNP. Wal de kwaliteit betreft. wordt er meer
personeel voor hel Abos (zo ongeveer de
officiële ontwikkelingsorganisatie van de
Belgische Slaal) gevraagd en een grcnere
mogelijkheid tot publieke kontrole van de
Belgische ontwtkkehngsamenwerkfng. ver-
der zijn er eisen rond konfliktpreventie in
Centraal-Afrika. de rul van de vrouw. voed-
selzekerhetd en een wereldwijd verbod UJl
anti-pcrsoonsmijncn.

Antwoord
De kracht van het eisenpakket hgt in

het feil dal het vaak om heel ekspuoere
vragen gaar die niet zomaar omzeild kun-
nen worden door de bevoegde ministers.
Een aantal van de punten. wals de aange-
legenheden van het IMF en de Wereldbank,
gaan wellicht het petje van de Belgische
regering te boven, maar de overheld kan
niet lichtzinnig omheen de kracht van het
hele dossier. De organisatoren verwachten
in elk geval veel van het antwoord van de
regering. Dat zal er komen vla de staat-
sekretaris van Ontwikkelingsame(lwerking
Reginald Mort:els. Op een politiek forum
zullen de antwoorden van de regering in
vijf werkgroepen verder besproken worden,
met daarin onder andere' kabinetsmede-
werkers van de betrokken mtnlsters en
Afrikaanse spectausren. Het geheel wordt
afgesloten met een groet AfrilEurodebat en
een happening waar onder meer de zarrese
aartsbisschop Mnnsengwu aanwezig zal
zijn.

Henk Dheedene

Hel politiek forum l'indl ptaets in dt zalen I'an
dl' Superaty ap zarl'fdo!} 20 april \'on /1_00 Ij tol
I HJQ u. Inschrijven VODrafi~verplicht Hel
AfrilEurodf'ballaopt in dl' Promonrzael van de
unm:",.ita;rt Hal/m van 14.00 u 101 15.30 u. En
\'anof 16.00 u 1<1117.00 U ken jl op hll
Ladtuuplf'in lussm dl muzilkprogrammtJrit
naar de 'Stnn van Afnka', un polJtieh happen·
in!J_AI/I inlidw'''gtn ytnd fr bij 'Vilrlfant VODr
Afn'ka' op htt nummer 021539.16.10.

...•

(faro Dirk &rnard)

Hel Vierkant: programma
mei bekende en andere were:ldbUIgI$ die
over hun A.Irl.kaanse ervaringen praten, Een
van de centrale bu!tenlandse gastee Op
'VIerkant voor Alrika' Is aucht amecbera,
«11 NlgeriaanS'e $(brijf$ter die heel wat
naam 8~maakt been ln de Engelse liten~
tuur.

De hele das door rijn et jototentoon-
stellingen, onder andere in AI,ma 2 en de
UnivmtclubtbUoteek. fn het xotrureel
Centrum Romaanse Poort loopt vanaf deze
~k aleen tentoonstellin8 mei heden-
da~ kUDst un Senegal,

cernrum Y;ln het hele gebeuren Is het
groot podium op het lade~pk'itJ waar de
hele d.g lans groepen uit onder andere
Boeroendi,_ Zaïre en ~negal epueden.In
De Valk is er een spedaal programma voor
kinderen en jongeren kunnen terecht in
de Van Evè-nW'ilat,.waar onder andere ver-
schillende werkwinkels gehouden worden.
-s Avonds is er In Alma I een Satrnbory-
feest, met optreden van Nouvelle Généra-
OOR, die Zaïrese soukous brengen. Het Iljkt
er sterk op dat één dag tekort ui lijn om
heel Alri.ka tc kunnen bezoeken.

Het hele programma van 'Vierkant voor
Afrikil' wordt npse:v.u als ~en WQTt reis
door het kontinent. De (Jelterlljk.e) toe-
gangspeon bevindt tiéb QP het Martela·
renplein. Muziekgrotpj~ en su-auanimalÏt:
zetten daa~ de toon voor de rest van het
gebeuren. 10 het transneeneum op de
aoedgenorentean kri.î8ffi de reizigers all("
informatie om zich een weg te banen door
het .Alrfbanse Leuven. Daellde Bondge-
norenlaan word, omgetoverd tOl 'Afrika

City': een soort teoveese mau:mgf·WiJk
-INIW' Afrib_p:prodd. (ft'rokt'n. aevoeld CD

~hoord kan worden. zens de winkels krl)-
gen eeo Afrikaans kl«dje.

Op poc:ü~ in de BondgenotenLian. aan
de Stadschouwburg en aan de Stt:de:lijke BI·
bUoteek is. er plaats voor rnuzlek, dans ~n
poëzie. Er staan kra.ampjt_-§:met ekscuscne
hapjes en dr.anlr:jr$. Ook Alma 1 en 2 ser-
veren A.frikaanse maaltij~. In her kader
van het pó1itlek programma (Zie- ander 111'
tilr:d), kun Je russen 13.00 u en 1'.00 u In
de lIudltQX:lavan De Valk naar acht gesprek-
ken rood onder andere kwaliteit van 001-
wtkk~lIngsamenwerkin&- vrouwen en poll-
tid in Afrika en open en gesloten grenzen.
OnK~veer op hetzetfde lijdmp is er op het
Hocverplein een praatkafee aan de gang

(hd)
Voormeer prak/iuht ilfformam kunt u lertchl
op lIlt lekfoonmrm1f1tr 0900-35603.
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Stripartiesten van Frigo uiten hun grootste frustratie

"Men behandelt ons als
inlellekluelen I"
Ci)vant9ardl! verbind je niet auto-

matisch met het medium strip.
Het is een term die fr eerder

associeert met klassiek kunsten:
schilderkunst, literatuur. Nochtans
zijn er in België twee kunstenaarskol-
lektieven die avantgardistische strips
maken, zonder zich te bekommeren
om de 'vaststaande' wenen van het
medium. Het Vlaamse 'Silt' kwam in
Velo 15 ter sprake bij monde van Bart
Schools. De jongt 'founding falhers'
lIan het Franstalige 'Frigo' waren op
27 maart in Leuven ter gelegenheid
van een stripcolloquium.

Dal colloquium in de Fakulteit letteren
werd georganiseerd door Jan aaciens.
Bactens pubticeen over strips en is een fer-
vent sympathisant van 'BiII' en 'Frigo', Hij
had berde kollektleven dus uitgenodigd urn
deel Ie nemen aan hel colloquium, Geluk-
kig waren de heren van 'Frigo' achteraf no~
niet Ie murw voor een babbel over hun
werk. Meer bepaald over 'L~ Nébulatres',
het eerste lange strfpverhaal dal ze zelf
hebben uitgegeven.
Veto: Op dl.'cover van het bode staal Dems
IÀprn als aut~ur. Eb! van jullit hNI ook 10.

Maar Jan 8a1.'~nrsusyrt"1 in Zlïn l'OOr.wtJrd
in htl boek: dal 'Denit Dtpru' wtl eens een
kiJlltklitvt naam zau kunnen tijn. MO!Jtnwe
_Itn wit dit botk tiynlijk jtmaakt hl.'tft?
Olivier pepree .'grinnikt)·Les Nébulal-
res' is het werk van Derus. Omdat we elke
dag mei vier in hel atelier werken, is er wel
onrechtstreekse invloed van de andere dril'
natuurlijk. Maar wiJ hebben geen rekentn-

.". gen gemaakt ol geen delen van het senano
geschreven. Omdát hel boek in verschillen-
dl' Slljlt'n is getekend. roept hl'l hijna van-
zldl de scggesue van meerdere auteurs op.
Ook de lezer zaJ zlch enigzins in verschü-
lende deellezers gesplitst voelen. Wat je in
het werk heel sterk terugvindt is 'déborde-
ment', buiten de ocvers treden. Dat willen
we bereiken. Op alk ntvo's. We zijn niet
tevreden met wal ongewone eternemen in
hel verhaal; hel hélc verhaal is nrtgewoon .•
Veto: In het werk vall op dal al1l.'swranderhjk
is. Er looPIb'J\'oorbttld il.'mand rond ml'll'!'n
"fa!Jweerop rduns rrn ander buld uil hel
l-rrhaQIrr tien is.
Denls Deprez: .Die vlag is een spiegel van
hel verhaal. Ze verwijst telkens naar andere
delen van het verhaal. Dat veranderljjke is
lipisch voor ons werk. Bij ons is alles onsra-
biel. Alles beweegr.,

Veto: Wil huft jullit "-rrk beïnvlOld~
Dents: ein de stripwereld voornamelijk
Brecda (lt9hldarisch ArStnlij,u aultwr nMir)
en zijn leerlingen Sampayo en Muiioz. Raûl
ook, dal is een Spaanse tekenaar .•
Thll'rry Van Hasselt: .We hebben wel
alkmaal een andere sIiJI en dus ook andere
invloeden. In de stripwerdd is hel misschien
gemakkelijk, want daar zijn niel zo veel In-
teressanre kunstenaars. Maar in andere
kunsten hebben wc heel verschillende
Invloeden. denk ik .•
Denis: .Bij ons is een tekenstijl nooit een
doel "an stch'. Wij maken de slijl onderge-
schikt aan het verhaal dat we willen Vertel-
len. In 'Les Nébulelres' staat het genre
gebeurtenissen cemraal, niet de stijl._
Olivicr: _Men probeert altijd onze bronnen
Ie zoeken in de strlpwereld, maar ik denk
dal je er niet zo veel kunt vinden. Behalve
Breccta. HIJ had begrepen dat er verbanden
zijn lussen Strip en schilderkunst bijvoor-
beeld. Hel ekspresstonlsme komt in zijn
stripwerk soms uildrukkelijk naar voren.
Hij zag ook verbanden met de literatuur.
Botges heelt een rol gespeeld in zijn werk.
Wij proberen ook verbanden te leggen mei
andere kunstvormen. Geen 'art peur I'art'.
maar geéngageerd werk .•
veeo: Is 'Us Nibulairts' nDgttn slrip (n de
nritae zin"
rieots: «Jawel. In de heel strikte zin. Hel
boek besraar nog altijd uit getekende uro.
ken .•
Thîerry: -van een klassieke strip verwacht
je een lineair verhaal. waarin alle aanwij-
zingen worden gegeven om het verhaal
passend Ie interpreteren. Maar wij werken
veel liever met fragmenten .•
Velo: HII S/()(Irljullir nitl dar dl.'lnu wtf enu
ttn Qndert inltrprl'lalit tou kunnen hebbtn dan
julli .. erin "11den Ieggen?~
nents: .Nee. daar heb ik geen probleem
mee. Natuurlijk 7.<11de interpretatie van de
Ieler niet grondig versebuten van de onze.
want hij moel zijn interpretatie 0011wen op
de informatie die wij hem meegeven. Dus
hij interpreteert een prentje op een bepaal-
de manier. TIen prentjes verder kenstareen
hij dat hij zijn interpretatie moet aanpas-
Sen. wam hij krijgt nieuwe informatie. Zu
wordt de lezer gedwongen om voortdurend
lijn lntvrpretatle Ie blijven henten. Wij ge-
ven maar enkele parameters. de rest moet
de lezer zelf doen. Daardoor zullen er even-
veel versfes van 'Les Nébulaires' zijn als
lezers .•
Veto: Denkrn jul/ir aan de lezer als jwllir je
verhalen maktn?

OIlv1er: «Je kunt de situatie een beetje
vergelijken met het werk van xerka. Dal
heeft een dtrekre invloed op de lezer. Wij
willen dat ook bereiken. We denken niet:
"Nu gaan we eens een verhaal maken voor
de lezers". Maar als wij werken, lezen we
zeil ook ons eigen werk. En hoe meer vak-
kennis je verwerft, hoe kritischer je zult
Slaan tegenover je eigen werk.e

..Mensen die 0115verwijten dal we
geen aandacht hebben voor de lezer, heb-

over welke nchttng we uil wlllen._
Denis: .We:: doen aues zelf. Van fotogravu-
re tut het atelier poetsen.»
Veto: Hot is 'Frigo' !Jfttar1?
Denis: .We hebben elkaar leren kennen op
stnt-Lucas In Brussel.s
Thlerry: _ Na een gezamenlijk projt'kt
voelden we de behoefte om samen voort te
werken aan andere prejekren. Dal was in
1991. We hebben verschillende" stadia door-
lopen. We hebben nog een uitgever gehad
die ons werk heel mooi uitgal. Maar hij is
op een bepaald moment gaan lopen. Hij
was iedereen verschrikkelijk veel geld
schuldig. Toen zijn we zelf maar met een
uitgeverij begonnen.»
Veto: En kwnntn jullit "aan uit"
Thleny: «Het gaat, jol. Dat wiJ zeggen: hel
is nlel problemansch.»
Veto: Hebben jlj/lit vaste kiJnlakun ~I jullie
§«IrnjmOUn ..Bill, L·Ass«Îation ....

ben hel verkeerd. Wij gaan ervan uit dal
ledereen zich op de een of andere manier
in ons werk kan vinden. Een beetje naïef
misschien. maar beter dan hel mijns inziens
ematre standpunt dat het publiek cnveran-
derlijk is en vaststaande verlangens heelt.
Ik denk dal wij meer aan het publiek den-
ken dan mensen met e(;'n kommersteel uit-
gangspunt .•
Veto: Waarom dir andtrt kunSTVOrmrn?
OlIvier: wWe hadden ze gewoon nodig om-
dat we niet binnen de grenzen van de strip
wilden blijven. In de schilderkunst hebben
artiesten zich vragen gesteld over de meto-
de om iets in beeld te brengen, die in de
Stri) nog nooit gesteld zijn. Het is dus 10-
gtsch dat we naar mensen als Francis Bacon
zijn gaan kijken .•
Veto: Jullie wrrktn mets/al in ewan-wu. Ik
\'rólaj me of of dal Dm arflSllrkt of om ekonomi-
sche redenen is. Kleurmfilms mol'ten loor jullie
lach onbetaalbaar Zlïn ...
Thierry: «zwart en wit volstaan um een
verhaal te venellen. ze vormen een syntese.
We willen ook niet zomaar inkleuren: als

we een extra kleur gebruiken.
dan moet er ook een extra
betekenis in zluen.»
Ollvler: «In mijn werk uvcr de
rellen in Molenbeek heb ik rood
gcbrufkr. En daar was dat funk-
tioneel: Ik kon de hele strip
vanuit het rood laten vertrekken
door de konnotartes van die
kleur .•
Veto: Hot zjt 'Frigo' t!g",hïk in
rIkaar?
Thlerry: .Wt' zljn met vier. Wij
drie en Vincent rorternps.
Samen hebben we een vzw. Wc
geven he! rweemaandeljjkse
tijdschrift 'Frlgobox' en andere
projekten zoals 'Les Nêbulalrcs'
uit. Anderzijds zijn wij vier ook
verantwoordelijk voer de
artistieke kant van -Prigc'. Wij
maken we! niet alle bijdragen
voor het tijdschrift. Er zijn heel
wal artiesten met wie we Hoede
relaties hebben en die geregeld
werk publiceren in ons
tijdschrift. We zijn dus tegelijk
uitgever en arusueke motor.
Misschien nok wel politieke
motor: we dlskussiéren vaak
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Thleny: • Volgens mij zijn er vier groepen'
die opvallend goed hij elkaar passen: BIII en
Frigo in België en Amok en L'Assodation In \'
Frankrijk. We begrijpen elkaar .•
Denis: .We doen wel eens tets samen .•
VNO: Voor avanlgardt zijn jul/ît rtdtlijk sta·
bitl. Als jU/lil nie/oppasstn. ,",rden jullie "09
een msrtluur.
Thierry: .We doen abof .•
nents: _Wt' moeten wel. Aan de mensen
die we moeten betalen. moeten we de In-
druk geven heel braaf te zijn. We moeten
kommersteel denken. omdat er zo weinig
lezers lijn. In 8dgii: hoogstens honderd. in
Frankrijk hoogstens tweeduizend. Dat is erg
weinig. Maar zelfs als onze onderneming
financieel een Ilop blijkt te zijn, Uil ons dal
niet beletten onze tijdschriften uil te geven.
Ja, we zullen dan bij üelhatze moeten gaan
werken. Een beetje vervelend is dat wel.
Maar we lullen zl·ker blijven publiceren .•
Velo: Is er '" wattonië of in Frankr1Ïk btlang-
slrll",S \"Oorju/lil.' projrkun? In V/Qanderrn kDn
'BiI/, jenltlen van vrij ruimt aandacht In dl.'
pers, SU'l't MI(:hltls pllbfiturl bÎJworbuld in Dt
Mor!]l.'n.
nents: _In Wallonië is het erger. Mt'n
behandelt ons als intellektuelen, in de pcjo-
ratleve betekenis. Wij stellen vragen over
leer voor de hand ligJ!t'nde dingen en de
mensen aksenteren dat niet zomaar.,
ottvrcr: ~Wl' hebben een eksemplaar van
'Les Nébulalres' opgestuurd naar de strip-
recensent van Le SOiT.Hij wou het boek
niet bespreken. want het was volgens hem
Heen Strip. Hoeveel duiddijker kun je nog
zijn? Zo denkt de Waalse kriliek dus over
ons .•
nents: «Ik heb de indruk dat ht't Neder-
landstalige publiek veel meer openstaat
voor wat we doen. We werken ook meer
en meer met vtamrngen.,
Olivier. «Het is ondenkbaar dat men ons
op dil moment JUU uitnodigen voor een
universitair colloquium in Wallonië. Men
doet daar alsof we niet beslaan .•

Gen Meesten
'Les Nibulaires' 1'11" lJto/!/sDepfn Ie/t Uil pa!J'-
na'$ en «ou 890 frank. Het tv.'f!tmaandrlijkse
lijdschrift 'Fnsobo;c' kanmeetuü cngtllttr Joo
frank FrijC'S lIil.'II.'\'rrJ)'hUI Fr/on en heer pro-
dukun ZIJnl'1.'rkriJ.'1[1aQrin de grspé'da/isI!tTdr
Slrip"ÜI~/.
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Studenten schenken geld aan bib

Gulle Germania
~ orig~ maand heeft studenten-
..., kn'ng ûermania vijfenust;g
• kaarsjes mogen uitblazen. Ter
afsluiting van dat fust jaar besloot de
kring het overschot van haar werk-
j"9sge1d te schenken aan de nood-
lijdende biblioteek van de Letteren-
fakulteit. in plaats Vtm de dertigdui-
zend $Onen op te soeperen op galabals
en pensenkermissen.

Hel Gcrmaniapresidium is _ vol-
komen terecht, overigens - dl;' mening
toegedaan, dat de werktngsmtddelen van
de Lëuerenbibileteek te beperkt ziJn. Hel
budget Is de laatste ucn jaar niet meer
aangepast. terwijl de prijs van de boeken
wel de hoogte is Ingegaan. Dal is uiteraard
een probleem waar alle Iakuheitsblbllcte.
ken mee te maken hebben, maar de nood
mantlesteen zich loch net reis strenger in
teneren. want - zoets de naam van de
Iakultch hel al doel vermoeden - alles
daar draal! om hel geschreven woord.
"Een blblloreek is voor de Letterenstudent
wal een nboraionum Is voor een positieve
wetenschapper", aldus de germanlsten.

Boekenlab

Hel budgenalre probleem Is volgens de
belrokkenen nfet de schuld van de Fakul-
reusreed. die de werkingsmiddelen verdeel!
die aan de Iakulreh toegewezen worden.
De FakulteiTsraad steeklimmers al de helrl
van hel geld In de blbllotcek. Hel probleem
situeert zich hoger. "De fakulteit krijgt voor
haar werking nlel veel speelruimte van de
akademische overheid. Maar Ja. ook daar

Zijn de geldponen nter onuilpuneJijk he .
klinkt hel in de biblieteek.

eermeute beseft ook wel dar een
schenking van dertlgdulzend frank steehts
een druppel op een hete plaal Is. De geste
Is dim ook eerder symbolisch bedoeld. Toch
wordt 1;e ten zeerste geapprecieerd door
professor Marel:! De smen. de hibliotekarls
van de Letterenfakulteit. "Voor de biblio-
teek is het bedrag inderdaad eerder
symbolisch, maar voor de studenten is dit
toch een zeer groot bedrag. We zullen hel
bedrag besteden aan boeken VIM)! germa-
rusren. Een aantal woordenboeken is drin-
gend aan vervanging toe en verder zullen
er enkele boeken gekocht worden over
Duitse ureratuur en taalkunde."

Voorloper

Ol de schenking van Gennania mis-
schien een precedent kan vormen voor
verdere eksterne financiering van de uni-
versiteîlSbiblioleken? De Smedt: -schenkfn-
gen van anderen ziJn uiteraard steeds wel-
kom. De schenkers woeden steeds bedank,
met een vignet dat in het boek gekleefd
wordt." Maar voorlopig stapt De smeet
nog niet naaf bedrijven om een schenkfng
te vragen. "De Centrale Biblioteek Is alvast
in die richting aan het denken. Het zou
dan wel niet gaan urn de schenking van
boeken. maar om de restauratie ervan, of
om de ulthreldlng van de computer-
reenrenen. Ik wacht dus al. Hel heelt
weinig zin om nu voor 'cavalier seul' te
spelen."

(be/Jj)
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Verkiezingen bij m:een reuzensprookje.
n\cter Pt:nnlnckx 1\ enige preses.kandidaat
die opkomt met zijn pleeg "gigant". Wie
denkt dat dJLtQt een sfeerloze verklezlng
:r.alleiden. kcmt bedregen ult. Ik drie-en-
zL"$tighoofden 'diende ploeg beleefde in-
tens vergaderplezier wa' Iddde tot een
Interessant aanbod van ekuvnenen. Het
verzorgde programma Is opgevat als een ...
sprookje. ceer toe. bierfietsen mei 'croque
garçon" bevccrradlng en een mlddeleeuws
steekspel (m,anwgnoltmiddag l5 april aan
Alma J ) spreken w! de verbeeldlag. Zt:lfs
dl: bastsprtndpes van elk prescsverkte-
zingshandbOtk worden gerespekteerd ver-
mus een debat én kanrus (maandagav(md)
en een lolpjoegennamlddaR (dinsdag aan
Alme 3) tot de legredlênren behoren. nrt-
gineel ls de Brengbelavond (dinsdag. al-
weer In Alma J), opgeluisterd door onder-

meer de winnaars van ons eigen~le song-
tesuval en gewlgd door film en brop-
vuur. Proffen die willen bewijzen eeuwtg
Jong te blijven (waar ze: natuurlijk niet in
zullen slasen) ken je aan hel werk zien op
woensdagavond (In de Waaiberg) tijdens
een proffen-playback.

A1hoewd deze ol'8anlsJtle voor de
ploeg pleiten, bUIf! het verjdezfngspro-
gramme zelf beperkt. 'Gigant' belooft het
overaanbod aao aktivÎleilellln IC krimpen
ten veerdele van Je kwetnen ervan (nou
moe ?). Verder beloven ze plechtig werk te
maken van meer en snellere Internet-
tedttreuen. De ploeg besluit dat 71!de In.
geslagen weg van 'knnSirukt!ef samen-
werken mrt de profferr" wilten verder
zenen.

Eén van de grute uitdagingen waar de

vorige presesploeg én de huidige vuur
sta.Jn is het fa.kba.rprQbleem. VTK Is
terecht bezorgd in haar acektocbr naar
een lakbar. Alk noodoplossingen ren spijt
streven ze naar een fakbar in eigen
beheer. ër 1-iJnbespreklegen aan de gang
tussen de naarstiSt' vrx-ers en de
Waaibag waarbij een gedeelte van de
waaiberg zou omgetoverd worden in VTK
lakbar, maar de besprekingen zelf en dl.'
stand ervan waren naar verluidt !.Ik! VOOI

publikatie vatbaar.
Tot slót bdooh Dieier plechtig geen

)Xi&tbus te openen en het budget van de
verkiezingen onder de tweehonderddut-
zend Belgische Irankskes re houden, wat
schijnbaar een regmenLa~ verpüchung Is.

(pm)
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In dubio pro VHG
ever de verklezlngen bij bet VRG werd
veel gezegd maar hel laatste woord lag bij
de: studenten zeiL In totaal werden 1360
stemmen uitgebracht waarvan er onge-
veer negenenzestig procent toebedeeld
werden aan de ploeg; -wei. wet, wet" van
Brunn Lambrecbt en slechts vljfennvlmig
aan de ploeg "Surrlus~ van Rad Andaux.
Alhoewel de verkiezingen een extra
dtmenste kregen door de ontdekking van
de laakbare Iehen, verliepen de verkiezin-
gtn volgens de traditionele VRG normen:
goedgevuld en vlot. Nlt:mand kan Irou-
wens ontkennen dat de ploeg surplus een
dikker gevuld programma bood dan die
van 'wet, wel. WI·I'. Belde partijen organ-
isccrdcn een HnR ;!v(lOd {met de nodige
gratis vetcru. Mu~:iek WdSer Ie over. 'wet,
Wél, Wet' Ih~1Noordkaap overwaaien naar
'\Jma 2. De disstpeten van Andaux lieten
Dram verroeeten en Hans De Booy hel
Maria Therestacollcgc [ei~[t'ren Ook Jo
Lematre mocht haar dillM doen op ver-
1.uek van (en na bt:taling dlMlrJ Surplus.

Dit brellgt ons bij de otüdëte Sijlers
van de gespendeerde budgetten. Olfidcd
zou de ploeg van Bruno Lambrectus :r.o'n
300.000 frankskt·s gespendeerd hebben
tétw'iJl de ploeg van Roei A.ndaux bijna
her dubbele, ~80.000 frank. opsoepeerde.
waarvan 26',000 frank ctgen middelen.
Natura sponscrrngen werden In deze
bedragen niet verrekend.

Ol' vnc'crs kultuuranalfabeten
geworden zijn. laten we in het mldden.
maar de kunstavond ingericht door Sur-
plus hlcck een echte Oop. Naar verluidt
kwam ur slechts twee man opdagen. Ook
eebeuercn is blijkbaar niet meer In trek
in de Valk. Hel soctete zekerhetdsdebat
was duIdelijk de re-ver-van-her ..bed-
show. steehts tlen man daagde op. Ver'
wonderlijk Is dal ook hel debat over de
suafrt'C.·htdljkc verantwoordeljjkheid van
mtntsrers Ilopre wegens ondermaatse
be1anKStelli.ng: slechu zestien bezoekers.

(pm)
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Kerkreferendum in Vlaanderen

Wachten op God
OP donderdag 18 april orgon;·

seert ·Het Verlangen van het
Volk Godsween info-avond

over lu~tkerk referendum in Vlaande-
ren. Veto wilde wel eens weten wie in
godsnaam het 'Volk Gods' is en wat ze
verlangen.

Koos Van scbte. 'missionaris van Sll~yl', is
de verantwoordelijk voor de lnfor matle-
folder en de koordlnatle van hel kerkrele-
rendum. SH:yl wrwlJSl naar de stfchtlngs-
plaats in Nederland van de orde van mis-
stenertssen waarvan ook Van Schlc deel
uitmaakt. Dele mtsstonartssen zijn inter-
nationaal aktief met hel verspretden van
de Blijdt' Boodschap uver heel de bevolk-
ing.

Verstoten

Koos Van Schil: was zelt zes jaar in
zarre. werkt(c) VOO[ verschllh-nde beweg-
trigen in het genre van 'Gerechtigheid en
Vrede' (waarin hij Europees Koordtnamr
was van '89 IUt '9'H en is nu op zijn drie-
enzesngste levertsjaar nog ueeos goed
gezond, gelovig en ...en bezigt' bij.
Veto: Waf ~rlan!J1 hn 'Volk Gods'?
Van schte: .Hct Godsvolk - en dat zijn
dus alle gelovigen - verwoordt in deze
tiJd steeds duidelijker de vraag om een
demokratisch kristelijk geloof: een geloof
dal cr 'lom iedereen Is en waarin Iedereen
waardering kan vinden, Dil is de dag van
vandaag niet het geval. Veel van de
maatschappelijk verstotenen worden nog
eens op één of andere manier door de
karolleke kerk verstoten. Denk maar eens
aan getrouwde priesters, homoseksuelen
en vrouwen. Men h..oon binnen de kerk

;, wel mensen die stellen dat -een toekom.
nig vatikaans xonstue haar konservaueve
standpunten ootr wel zal herzien". En
Kardinaal Danneels kwam in zijn
eindejaarsviering voor de migranten op ...
,\o101ardat molg nog maar het begin zijn van
een doorgedreven beweging naar nteuwe
openheid. De katolleke kerk moet er zijn
vour iedereen, en voor de 'zwakke broe-
ders en zusters' in eerste instaniie. Daarom
verzamelen wij - een netwerk van kris-
u-hjke basisgroepen. een aantal parochies
en vele individuen - alle aktucle vragen
op een verlangliJstjl', un71' rotder. De
bevraging loopt van 20 maart mt eind
oktober 1996, waarna alle rcakues zullen
worden doorgegeven aan de Belgische bis-
schoppen, hel IPI] en aan heel dl' gelonls-
gemeenschap .•
Veto: Komt du al/ts nitl een bttlje laaI? Ik
kerktn lIJn IU1Jen misschitn kan dal wtl \'tr·
Haard ....-ordm doer dt hlludrng van dl ktrk
ui! Jartnlans huft dt kuk tIkt Vlrnieuwins
afSlWrun.
Van Schie: .'Di' Kerk is een
gemeenschap van mensen met
versebutende meningen. Aan dl' basis ligt
de Bijbel. het levensverhaal van Jezus. Dal
is één tekst die op verschillende manieren
kan worden germerprereerd. Jezus was
l'en hervormer die zich verzeue legen de
Joodse Wel, wam deze werd door de
petesters van die tijd Ic streng gelezen ...

Beleving

• Er zijn snikken waarover men eens-
gezind is, maar er 1.IJn ook problemen die
in de Bijbel niet behandeld worden urndar
dit: zlch in die rljd nlel voordeden ol nter
ter zake Wil ren. Wat doe je daarmee, met
die leemten? Als je stTenl! tem. dan
oordeel Je over zo'n probleem -hel mag
niet. want het staar nh-t In dl.' Bijhel" .
Maar je kan jl' ook afvragen in hoeverre
Jezus hiervoor open lOU slaan. Maar daar
scheelt het hem neu Vandaag de dag is
onze Kerk wéér een wet gewerden. Een
verouderde hrererchtsche struktuur mei
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vastgevreten vooroordelen, regels en rtren.
Vandaar dat er grof gescheut twee
stromlngen zijn; één konservaueve van
boven - paus, bisschoppen en priesters -
naar beneden en één van hel
vernieuwende volk - dl' gejcvtgen _
naar het vankaan. En in en achter die
laatste beweging staan wij, omdat hel tijd
wordt voor een demokreusch gelouf in
deze tijd, En we leggen de nadruk op de
beleving van het Evangelie .•

Opwerpingen

Veto: Waar vindt deze nieuwe open-
heid zijn inspireuc en oorsprong?
Van Schil.': «De universele openheid
waarover ik hel heb, vindt zijn wonels In
hel verhaal van Jezus. in de dekreten van
het tweede vankaanse xonstue van paus
Johannes XXJlJ en eigenlijk in hel'! de ge-
schiedenis van de krislelijke gemeenschap:
Iormaue. reformatie en komrareforrnaue.
De geschiedenis is een grcre golfbeweging.
Ik geloof dal de akruele krisis binnen de
kerk kieml-n van een nieuw begin beval.
Onze oproep is er gekurnen na een
Oostenrijks referendum. Hel aldaar door-
dactue ideeengeed is in boekvorm versch-
enen 'Ktrche auf Relormkurs
tKirchenvolkv-Begehren}' door P.M.
zulehner. Onze oproep gebeurt ook in
solidariteit met onze broers en zusters In
Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Frank-
rijk, nenë en Wallonië .

• Er moer gewoon vanalles
veranderen. De çl::loofsinsplratie is natu-
urlijk onveranderltjk en van atle tijden.
Maar de Interpretatle en zeker de 'gestalte'
- tekens, gebeden - zijn veranderlijk
doorheen de tijd. Zij moelen ook
veranderen om Keen vervreemdend effekt
op de mensen te hebben. We willen
bijvoorbeeld dat de eucharistievieringen
meer een moment van bezinning en
verwondering worden, waartn teeer van
ons inspraak heeft. Vooral een levendig
beleven van het evangelische gelollf, daar
is het ons om te doen .•
Veto: En wal vindt htl Vatikaan daan'tln,'
Van scnte. .Het vaukaan is naauurlljk
konservatief in die dingen. Ze wlltröuw
blijven aan hel oude wereldbeeld, dal ons
inzien verouderd Is. Nochlans is het van-
kaan niet geheel gekant tegen vemteuwtn-
geil, alleen Zièt ze die vernieuwingen
liever geregeld van boven Uil, zoals kardi-
naal panneels Melde .•

Opzicht

Velo: fen taame vraag nos. un kerk die hel
Volk Gods anfraal stelt, is die niet Slerk protes-
tants geïnspireerd?
Van schte: -Dat zljn zo van die reoreus-
che vragen die je beter steh aan reologen.
Waar hel ons om gaat, Is een belévtng van
het geloof in God. En in dat opzicht zijn
zulke opwerpingen onooglijke details .•

Koen Thomas

Indien je interene mlof VTllgtfl hebt, kan jt
\'IIOr verdere informatie /ertchl op de info.avond
over htt Kerk Reftrtndum Vlaanderen in ht!
Man-a-Tht'Ttsiacalle!Jt, dandtrdafl /8 april om
20 u. Sprekers lijn de profeswrtn Gtarses De
Schnjl'er en Ë, Menens .

I::(II~
C(ij~"r

Tien.sestraat 118 - Leuven
016123.70.30

Open van 9 tot 22 u.

Vergisje niet, ""SIS je niel (falDDirk Ikrnard)

HET BESLOTEN LAND
Strips, Comics & Cool Medio - Parijsstraat 16, Leuven 016/Z2..!l8,.;o
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I 2 4 5 6 7 8 9 JO II 15 It' (i ijiB'''''N; iI
Horizontaal - I Revolver - Opgetogen.
In vervoering 2 Zonderling idee - vogel
3 Zangnoot - Reeds - Jong dier - Voeg-
woord - voegwoord 4 Iemand die ~n
ambacht uil lierhebm-rij beoefent - 'ïoe-
spraak biJ een begrafenis 5 VerlegenheId-
Jongensnaam - zoogdier 6 Voegwoord-
Boom - Vugcl- zengnoot - Zangnoot
7 aoekaou - Belgische stad 8 Bijbelse
plaats - Als lid van een vereniging schrap-
pen - Rivier 9 Spoel. houten rolletje -
Godin der overwinning 10 Deel van de
bijbel- voorzerset c-. Zwarte SlOf- Leng-
remaar - voerzetsel 11 Rivier - JonJ:'ens-
naam - S!ptwoord 12 GelOod maken -
Beminnelijk; persoon 13 Pers. vnw. -
DWiIT5maS\~ Verzot op _ Zangnoot -
Zangnut\ 14 vleesgerecht - Mikpunt
t:; Dit"pgaa2d - Renbode.

Vertikaal - I "rOl kalmte brengen -~-$11)01,SChllk:2 AziatIsche staal - Opgeleg-
dl' werkzaamheid 3 Zilver - veroroerde c-

BoOl _ M~isjt_"Snaam _ Rivier 4 Kuren-
Als gast verhljjven 5 Rij voertulgen - Lus
- Munreenhetd 6 Lengtemaat - Zang-
noot - Griekse godin - PeTS_vnw-
Zangnu<.)! 7 Hard en breekbaar - Overtel
8 GetOlI- Aanhoudend peinzen - nreu-
ITIt:S9 Donrschljncnde swl - Wit poeder
10 Bijwoord - Vasll" stol - DraJ.l~r van
erfelljkc lnfurmarlc - zangnoot - Zang-
nl>ol I1 Zichthaar rn~ngsd van gil$ en fijne
d~dljC"S- Rode verist,,1 - Vogt:! 12 Tel-
kens herheelde ycr.orq:ds - IXcI van een
orgel 13 ureomes - Kluitenbn:k~r""""i;
vrouwelijk dier _ Pers. vnw. - cfunese
lengtemaat 14 Rivier - Wnord met een
scherp omlijnde: betekenis 15 Uil~t'br~id
t:le:n - Hen.

Door Filip De Kt>uktleê,e
\

II Overblijlscl
12 Vis
13 Gebied In Ierland
14 Deel van een fotoroestel
15 Bod.

2 3 4 5

2

3

4

5

Kaartspel 11l~178 kaarten
2 Suijdperk
3 scheepseksploham
4 Schande
5 Verpakking

vtaemse stad
2 Plantaardig voedsel
3 Rondreizen
~ schande
5 Keizer
6 Vreemde munt
7 Bijwoord
8 Logarttmtsch grondgetal
9 Boom
10 Deel van een spel

2 3 4 5

I

2

3

4

5

Adellijkt' man
2 xaraktensuekc gt:ur
3 Ronde versiering
4 crtekse letter
5 Deel van Afrika

Door Filip De xeukereere

12 13 14

EUROPEAN MASTER'S
IN PUBLIC ADMINISTRATION

POSTGRADUAAT PROGRAMMA VAN 1 JAAR

in een Europees netwerk van zeven universiteiten en
hogescholen van de Europese Unie: Brussel -
Berlijn - Ludwigsburg - Leeuwarden - Liverpool -

Limerick - Évora

leidt tot de titel van
GEDIPLOMEERDE IN DE VOORTGEZETTE STUDIE

VAN ELJROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION

aanvang: 1 oktober.....
Inlichtingen: Prof. Dr. H. Wuyts - Hogeschool Gent

E-MPA-coördinator
p.la. Erasmushogeschool
Trierstraat 84, 1040 Brussel

lil 02/230.21.48 - ~ 02/230.99.90
Infodag: dinsdag 30 april - 14 u.
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~ berichten
kringraad reililest
MeI hel oog up dl:'werklng van hel volgen-
de akademiejaar organlsecn Kringraad
verkiezingen. Op vrijdag 19 april kidil de
vergadering vier vertegenwoordigers voor
de Akademische Raad: één uil de groep
eks,ü:tc wetenschappen, twee uh de groep
humane wetenschappen en ëën uit de
groep biomedische werenscheppen. Op de-
zdfdc dag stellen de kandidaat-vrijgestelden
zich voor. Deze bedtenden (m/v) worden
halftijds aangeworven voor dl' inhoudelijke
en admtntsrraueve nndcrsteuntng van de
werking van Kringraad. De vrijgestelden
Slaan onder andere in V\)\J( het maken van
versragen. vo.. rbereldcnde nota's, vuur hel
onderhouden van konrakren me de andere
raden en met de lakulteltskrlngcn, voer dl'
permanemie tip het kantoor en de leiding
van werkgroepen. De arbetcsovereenkornst
wordt bepaald vol!:en~ de KAO van he! PC
200.

Het \\"t'rk van een vrijgestelde veretst
de nndige Ikksîhillt.:it in werkuren en
vooral voer de inhouddijl..l' ondersteuning
is eni~e ervaring rnet ondvrwtjswcrking in
de sruderuenbewegtng )olc\\cn~l.

Kandidaturen met mouvauc en CV
moeten binnen zijn op het kantoor van
Kringraad up wnl'nsdaj.( 17 april voór 18 u.
De kandidaten zdf woroen vcrwacht up de
vergadering van vrijdag 19 april om 19 u in
lukaal MTC 00.16. VIM)rde vtljgestclden
vindt de uhclndelljke stemming plaats op
vrijdag 3 mei. ook om 19 \I en ook in MTC
00,16.

Op vrijdag:> mci vcrkiezen wc de
nieuwe vourzlner, dil' dl:' werking van
Kringraad knordlnec n. en vier vertegen-
wIH"rdigt'r.. vo.. r Ik Ondcrwljsraad. één uit
bmmedtsche werenschappen. één uit eksak-
Ie wetenschappen. één uil humane weren-
schappen A en één uil humane weren-
schappen B. Wc vcrkie'Len dan ook een
nieUIH' J..rilJ.'(l'nJ..""r;!inaw(. wit-n~ '·'H'f·
n,lam~te taak l,ll lijll dl kornakten met het
sradsbestuur r-n dl' ondl'rlin}:l' ]"IM,rdinatie
van dl' ktlngen u- vcrvorgcn. Kringraad
denkt daarvoor aan u-mand dil" reeds kring-

~ ervaring hl'dl.
Kandidaturen IIWI monvauc en CV

moeu-u bmncn lijn "I' het karnoor van
Kringraad "I' din~da~ 30 april \1',Ür 18 u.
De kandidaten worden verwachr up d.. ver-
~adain~ ~al1 "rljda~ 1 md urn 19 u in MTC
oo.te

Op vrijd,lJ' 10 nu-t ku-vr dl' \"l'r~ddl'rill~
11"1-!cén v,·nl'I.WIl\\tH'rdij.wr ""I'r dl' ver-
l"ni!,inl-!van vlaarncc '>Imll'nll'u I\'\'~. dl:'
vtaamcc \lmklll<'n!-.Il\·I'I"II, nOl!,l"I'n kandi-
da.u ""Ir d,' tunktu- ',111mu-rnauoneal ver.
it>~.'n"'~lrdi).\I'r. di,' Krin",r.lad vcru-jn-n-

w'''!f(h).\t in dr- Raad \·,~\r Inlc'rndtil,nol'"
Relatil'~ van d,·)..lJ l vuvvn r-n in dl' tuu-r-
naiionëh- \tn,knl"Il',·rl·l1I).\ln).\"" M"~olll en
ESN en dm- ',·nl'I-!I'n\,,~*lll-(l·r. \lH'r h"1

Akademisch Vormingsinstituut voor lera-
ren: één uit de gmep eksakre wetenschap-
pen, één uit de groep humane werenschap-
pen en één uit de groep biomedisc-he we-
tenschappen. Voor de7e laoltSte lunktle Is
het aangewezen dat je in hel volgende aka-
demtejaar de aggregatie-opleiding volgt. De
vergadering kieSt op dezelfde dag ook nog
een vertege nweordlgcr voor de Raad van
Bestuur van Alfol5et. Kandidaturen met
motivatie en CV moeten binnen I.ijn up het
kantoor van Kringraad "Il woensdag 8 1I1l"i
voor 18 u. De kandidaten worden verwacht
op de vergadering van vrijdag 10 mei om
19 u in MTC 00,16.

Meer inlichtingen over al deze vakere.
res kan je krijgen op hel kantoor van
Kringreed. -s Meiersstrolilt 5 Ie Leuven, td.
016/22.31.09, KU Leuven 37.89, fax
016/22.0 1.03, Kringraad@hagar.ilrt~.kuleu·
ven.ac.te.

Voor de ondersreunteg van haar werking
gedurende he! akademiejaar 1996·1997
zoekt Sportraad rwee halhijdse werkkrach-
ten. De vnjgestelden zullen werken onder
een bedjendenkomrakt van een jaar, en dit
vanaf I augustus 1996. Hun laak bestaar
erin de doelstellingen van Sportraad ult Ie
werken. DI' doelstelllngen die dele raad
beoogt zijn de studentenbelangen aangaan-
de spon aan dl' urnversnert re verdedigen,
de srudcrnen in de verschillend .. kommuees
vertegenwoordlgen en massasponakuvltel-
ten organiseren voor alle studenten.

De taak van de vrijgesrelden bt."ilaat in
het organiseren van dl" verschillende aktivi-
telten. het opsnorren van sponsors. het ver-
zorgen van de permenenne en het onder-
steunen van de admrntnrauc. De halltijdse
werkkracht moet de Algemene vergadering
begeleiden en de kuntakten lussen de It..-d~n.
crv an \ltTlorgcll,

Wij zoeken mensen die een grnt ...be·
l,mgstelJiil"!\ hebben voor spon en ver-
!rouwd zijn mei hel studentenleven. Ik
kandidaten moeten minstens een A I di 1'10-

ma bezaten ,'101 Nederlande. Franc en En
gds spreken en russen de 20 en de 35 jaar
oud zijn.

Schriftelijke sollicitatit'S stuur je samen
met je Cv. en motivatie naar het Spon-
raadsekrerartaar. 'rervuursevesr ]0 I, 300 I
Heverlee, voor vrijdag 19 april om 16 u. De
kandidaten zuljen dan uitgenodigd worden
voor een sollialatiq;(_'5prek op de AV van
dinsdag 23 april nm 20 u. Vuur meer tnuch-
tingen kan je altijd terecht op hel sport-
raddsekretariaal of je belt naar
016/32.91.33 of 32.91.34

sociale Raad reililesi
Sociale Raad zoekt een Mud ent V(HJrde
Funktie van vooreuter voor het akademie-
jaar '96·'97. De belangrijkste laken van de
voorzitter zijn algemene koördtnarle en
ondersteuning van de werking en Snaak
Raad venegenwoordtgen binnen Loko en
de universneu. dit alles op vrijwillig e basis.

Kandldatu ren dienen binnen Ie zijn
voor 19 april. De kandidaten stellen zich
voor op dl:' Algemene vergadering van ]9
april om 19.00 u.

Inlichtingen zijn Ie verkrijgen op soda-
le Raad, 'S MeÎersstraal 5, ol telefonisch op
het nummer 0/6122.95.41. en dit tussen
15.00 u. en 18.00 u.

werk LIJkuiiuurraad,
Kunuurraad. de Leuvense overkoepelende
studentenorganisatie die ztch bezighoudt
met kunst en kultuur. zoekt een koördlna-
tor voor de understeuning van de werking.
Hel gaat urn een halftijdse kracht, voor het
akademiejaar 19,96-1997.
Taakomschrijving:
• de verschillende problematieken
nauwgezet opvolgen en inhoudelijk onder-
steunen [dossierkcnnts. bijvovrbccld mei
hetrekking tOt de retaue Kuhuurraad-Stuc.
de Loko-verdcelsleutel. kulluurbeleid np
regionaal en nationaal nivo, ... )
• de relatie lussen Kultuurraad. StUC en de
krtngcn versrevtgen
• admlnistratleve undervtcunlng van Kul,
tuurraad (FKK. boekhoudlngj
· dl" AV'Sen OAV's bijwllllen
· begeleiding van de Kultuurraadprojcktcn
(Ithaka, inleidende kursussen en work-

LIDO
HEROPENT IN SEPTEMBER

IN GANS VERNIEUWDE ZAAL
NIEUWE UITBATING!

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF
TEL. 016/22.67.15 of 46.33.30
GSM 075n7.39.69 of 45.09.30

FAX: 016/23.16.41

shops, honderdfrankdagen en losse projek·
ten)
• Informauedoorsrromlng (verslagen AV's
en OAV's, andere dokumenten] en archfve-
ring
· begeleiding van de vrfjwtllfgerswerklng
van Stuc
- meedraaien in de Stucploeg
verelsten.
· sterke Interesse voor anes wat kultuur
aanbelangt
· vlot In de omgang. kontakivaardig
• organlsatortsche aanleg
- studenten bij de werking kunnen betrek-
ken en motiveren
Interesse? Stuur dan een curriculum vhae
en een schriltelljke mouvane op naar Ku!-
tuurraad. E. Van Evenstraat 2D, 3000
Leuven. Je k,an ons ook opbellen op het
nummer 23.t.),7J (van 10,00101 18.00 u,
vragen naar flkl Mans).

iAÎeld maa" ijit
De Leuvense overkeepetende KringOfgani·
sarle (Loko) wekt ter ondersteuning van de
werking van haar studentenblad Veto gcdu-
rende hel volgende akademiejaar één half·
tijdse kracht (19,5 uur per week). Van de
halftijd~ kracht wordt verwacht dal hijlzij
de werking van hel blad praktische en in-
houdelijke steun verstrekt om op haar wer-
kingsterrein lOt een doordacht beleid te ko-
men. De halhijdsc kracht zal werken met
een bedlendenkontrakt van bepaalde duur.

Ht'1 kontrakt IIKJjll af up 31 juli 1997.
Schriftelijke sollicitaties met cv, vermelding
van de speetale kwaliteiten die voor he~
blad nuttig kunnen 7JJn, meeren lngezon-
den of binnengebracht worden op het re-
daktiesekretariaat van veto bij Annemie
neckx. 's MclersstrJat 5, 3000 Leuven. rn-
lormeren kan de heir week op het boven-
Slaande adres of op 22.44_38_ ~

Op woensdag 17 apnl 1996 zetten meer dan 30 Leuvense stu-
denten de deur van hun kot voor je open tijdens de 'open-kot-
dag'. Kale, kleunge, knotsgekke en koninklijke, je krijgt alle soor-
ten 'koten' te zien. De strijd voor de eerste Grote KB-Kottrofee
belooft dan ook bikkelhard te worden.

Deze open-kat-dag wordt georgamseerd door het Studenten-
kantoor van de Kredietbank, samen met de Hotsvestmqsdrenst
van de KU Leuven,

Laatste/aars Uit het middelbaar onderwijs vormen de uitgelezen

Het 'kot van Leuven'
jury. Maar ook de Leuvense studenten mogen gerust een kijkje
komen nemen.
Je krijgt op je tocht bovendien heel wat nutuqe informatie en
handige tips over op kot gaan.
Voor meer info bel het KB·Studenten-
kantoor. (016) 24 13 01.

Afspraak op woensdag 17 april 1996
vanaf 14 uur aan het KB-Studenten-
kantoor, Ladeuzeplein 15. Leuven.
Tot dan I
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~ zoel(erljes
" Hel Is een mesre zaak maar er worden blijk-
baar nog steeds jassen gesroten. gestolen (of
verkeerd meegenomen] op Srorplo fuif Rum-
ba 28/01: zwarte leren herenvest. kort model,
zwert gevoerd meI kleine wlllt' srreeu, op lin-
kertom een meralen Harley-DavIdson Ia~l
[valt er gemakkelijk af). Bellen naar
02(7)6.62.)6 of 011179.21.09 ol zich wenden
tOl RIdderstraat 244 IC Leuven. TCrllgbcwrgcn
wordt beloond.
..J Ook nodig in hel nieuwe onderwijsprogram-
ma te kan OG: film (een voorstel: sense and
Scnsibiliry)
.,J Hoe mooi. Eerste kan, eerste lid. helaas
tweedehands.
.J Tc koop: zwarte nepleren \lC'SI.mei vastge-
naaid H-D label,
..J Gcbn:k aan zenvenrocwent Zenuwen voor
de presldlumverklezlngert? Een nieuw lid is
de beste remedie.
,J Wij zijn op rock naar 2 kamers in een zelfde
kol, voor het volgend akademiejaar. Graag
een kOl mei Iletsenstalling, douche en ktu-
ken. Ik koslprijs mag niet hoger liggen dan
6.000. Indien je info hebt: bet naar
016112.23.36 en vraag naar Held! Caris of
Leen Löyez, Sint-Maanerusuaal 42, Leuven.

" Gc:zocht: onglnee! diploma 'burgelijk inge-
rueur: voor onlkrzoc:k.
" Schrappen wat niet pilst: nieuw prestdtum,
nieuwe preses, nteuwe via, nieuw lid.
v Ex-lief?
.J Vond je de Joté-evcnden dil jaar goed en wil
je dat volgend Jaar 10 houdr-n? Dan ben JIJ
misschien iemand om volgend jaar op Jolt: op
kut te komen, Gdnttrr-sscerd? Laat om tets
weten: Jolé: J.P.Minckeir-rstraat 17 te Leuven,
016111.20,16
"Ham, houd aub Ellen aan keuing wegens
via op veroveringstocht.
" Koen, da's echt gce voor uw venrouwen IIls
via: als ge met uw standpunten net zo om-
~rtngT al~ me! uw neven.
v J .. begrijpelijk dat een beginneling gefru-
streerd b, maar ge hoeft er niet zo op te sprtn-
gen, Er zijn subnelere manieren om aan een
lief te kamen.
." IndenIud. 't schooljaar is bijna gedaan. We
mosen dus geen tijd verliezen, hé Koen.
-J-Wil de echte gefrustreerde trui nu recht-

staan aub.

--I Ellen, kom je bij Ham zo weinig aan je trek-
ken dat je: er een tweede minnaar moet bijne-
men?

" Hans. hou op me-t je manlpulatleve trr-kJr..
te- manilesu:ren. Jupiter videt et te purnet.
"Quosque tandem abu teere, ëüen. patic:ntia
nostres pro il\os medïces ... tot In de sneak.
.J Hans VI. ik vraag me,af in hoeverre: jouw
seksleven nog boelend is, aengezjen je denkt
dat het nodig Is je mr-t dat van een ander te
moeten bemoeien.

.J Bij nade-r inzien was ik inderdaad beier mee
gaan dansen In Istanbul: In Zoncgem was het
ongelofe-lijk saal.
..J Homo homlni IUl"u5, lemma lupior. hans
lupissimus

" Nu heb ik er toch echt genoeg van. Als Ik Ie
weten kom wie U bent, trek ik uw broek af en
ui ik U me-I pleeter spanken.
..J R" wil je aub proberen Inzien dal iemand
die ik graag zie, geen lasi voor mij kan zijn?
Jij dus wel zeker niet, N,
..J Ban, Hans, Toan bedankt voor het redden
van de- fielS. Nathalle en Kalrlen.
..J Studio te huur. E.Ruelensvr..t 15 (Naamse-
poon), 10.000 Ir., alles mbegrepen. onmiddel-
lijk vrij. Tel. 013/71.36.1)

..J Pieter 8" remernber 16.oJ,96. Uds. Katrien H.

..J W. is mans genoeg om naast miJ nos 10 an-
dere- vrouwen te- he-bben. dlxlt LK.
..J Ziel ge wel dal ik dat durfl S,F.
..J Beringen kampioen.
"Trub.ac 2 maal kampioen.
.J Proficial Ijse S.

.J Beier een bed in je maag dan een Maegh in
je bed.
..J M.M.V.: Mur Minderjarige- Vrouwen
"Vanavond niet schal, Ik heb een Mar-gh·
zweer.
.J MMM ... van Maegh

"Maegk.Lachten? Drink Duvel!
..J Oe liefde van de vrouw gaat door de Maeg.h

" Pauscollege of Maegdenburcht
"Te koop: printer HP Deskjet 510, anderhalf
jaar oud, zeer wdnig gebruikt, 5.000 frank, 'S

Mciersslr;1al 5. 016/22.04.66. vragen naar
Panick.
.J Ja Ban, taalkunde is Inde-rdaad hUI trg
Interessant.

"Hoed ui Er zit een nieuwe Hhler in de eerste
kan Ono.
--I Hefpl Ik zie het niet mar zitten met
Arabtsch. Omaaaaaaaaaaarj

.J Ik ook. help, ik word achtervolgd.

" Wacht. sloere Katrien zal u helpen.
.J Heel! er iemand mijn beestje gezien? Be-
schrijving; 'I is bruin:t trekt een hopeloos

gezicht en het luisten naar de naam Timon.
..J Wel Jong.. Niet Hetero I- zomrrvijfdaagsc.
Op kamp met 140 andere homojongens, in-
bische meisjes en bi-jongeren. Begin juli, In
Mol. Zeer snel inschrijven IMeer info hier-
over krijg je in neutrale. gesteren omslag toe-
gestuurd vla Het Goede Spoor, PB IJ3, 3000
leuven-Jo Doen.
.J De 'massa' lasagne gekombtneerd met Ik
tiramisu was overheerlijk cnez Joke, Inez en
Gretë. Volgend jaar IS het hopelijk onze beun.
Jean. Ronne, de Corre- en Caie .
.J Trip van de week: Bnwle zijn vrouw.
.J F. en (lurkin') S.I Bcware, for if some girl
wanders (and lt isn't by mislake) then a thlrd
thirsly dog wllJ ccme and take the bone awayl
t've been there, trust me ... wllly the pimp.
..J De parkwachter zou bele-r wat mei zijn HF
bezig zijn in ptaats van stropers achterna te
zinenl
..J Windstil is ook niet alles.
--I Benny , nos een kip zoet- zuur aub.
--I Waar zit de challenger van d .. aeröblc-
Oueen-rrcphy? Op luisterstage zeker!
" Jo begrijpl niet waarom zijn muis thuis wel
werkt en op kot niet ... Kathleen-rujd me- .
schien?
" Wil je meer en beter op de hoogte gebouden
worden \'ar! de aktiviteiten van homejonge-
rengroep Het Goede Spoor; vraag dan gratis
ee n proefnummer aan van onze nieuW$hrld .
Dit kan via PB IIJ, 3000 Leuven-a. We sru-
r..n je alles onder gesloten. neutrale omslag.
" 101 Ban. taalkunde is inderdaad héél erg

interessant!
.J Twee bekenden uit tste en 2de Ik Ono: her-
geen jullie over de werking van Eoos hebben
verteld op de infodag was we-I lichtjes over-
dreven. nle-t? De waarheid zal nog wel aan het
lid...komen ...
--I Aan oorvreemeer mijner paarse muts In de
lak van L&W woensdagnacht 20/03/96/:
Breng mijn paarse muts onmiddellijk terug.
anders pan er dingen gebeuren die noch een
lust gaan zijn voor het zicht, de smaak, de
geur. dr- tast en het gehoor. Ikke duisternis
ikke euex (Mijn e-meueneeues zijn ook wel
gewenst.)
" S" Sorry voor d .. '{uckjn". we-kunnen hel
misschien «os op een vroege morgen gezellig
uitpralen onder enkele aan de voordeur be-
stelde bcrerxoeken, JIJ eeraan natuurlijk. ik
heb namelijk geen kostuum.

" Aan de Maggy.?lrls. Bedankt dal jullie An-
nemje zolang hebben kunnen missen. Ze heeft
miJ wonderbaarlijk venroereld. Nu z.ijn jullie
weer aan de "un om (Jat voor haar Ie doen.

" MaK8Y n I, je ~nl voor mij de numero uno.
"SI j'étals Tintin. j'lni5 en Syldavie. el y
cuelllerals c e ~e 1'y trouvé.
" Op 4 mei kan u eens het beest gaan
uithangen in een manège. namelijk op de

KW·nationaal fuif. De mam-ge moer u zoeken
in de- buurt van Oud·Heverla. paardemest
h<ldl u dit keer alvast nlet mee IC nemen,
..J Jet, Jel, ne zeppelin. kruipt maar gauw de
kelder in .
.J Wie he-elt aan het Rekencemrum mijn fiets

ge-plkt?

" Gezocht: goede unvlucruen (1)
..J 'rwetve Monke~; vetored bekent kleur'
"Twelve Monkeys; neen, het Is God niet.
.J Twelve Monkeys. en u?

.J Vanaf dek week staande kwissen van de

dlnsdag- Kringspier (op Sco'l'io) onder tOt'zià,\
van eell gerechtsdeurwaarder .

I~..
~
~~Het ""groene" copy-center van Leuven. I

Gerecycleerd en 100"'/0 chloorvrij papier'
Thesissen - Cursussen - Folders

Cr;;. .""\.... Formaat AS tot A2
~ .. ALLE Inblndlngen, Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

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

zat. 10 U. tot 17 u.
TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23_34_31

Ha'Jdke: door De Tijd in cen re:gie van Lucas
Vand"rW'TSt. in d" StadscllC>uwl>ur~. 1<><:1',
450, erg. KC Leuven,

20,00 ti TEATER 'MacB~h·. shakespeere gem-
[erprete,-,rd voor jongeren door Ad H{)(' Izi"
artikel op pagina 4), in Otv-Predikherenkerk.

o'g, KC Leuven,
20.00 u KONSERT temekensen 1I>l'&dl: ben .. ·

fletkensert nav restaurane van he:I c..vaillé·
COn·orgel, in Jezujetenkerk. Wavcn.cbaall,
uevenee. [oeg_ 200/300. org. Jezulnc:nhui~

20.}0 u DANS 'Ha, Ha, Ha'. premtêre van h .. l
nieuwe werk van AJuandc:r Baervoers (zie
anikei op pagina 5), in VlamingenSifaill 8).

toeg. 2001300. 01'&, SIUC,

VRIJDAG
20.00 u FILM 'Th.: Ag" (>f InnOCcnCc', sin ..marc-

grafisch oogvr-rblindcnd kostuumdrama me:!
Michelle pfriffer, een film van Mani" secr-
SCK (zie artikel op pagina 4), in '[ SIU(. tueg.
1001150, org. Stuc.

20.00 u TEATER 'MacBeth', sbakespeare geut-
tcrpreleerd voor jongeren door Ad HO( (zie
anfkcl op pagina 4). in OLV-Predikhercnkc;rk.
erg, KC Leuven.

20.)0 u DANS ·Ha. Ha, Ha', premièr" van h ..1
nlcuwe werk van Alexander uaervoee (zie:
ar1ikd op j)ilgina 5). in Vlamingcn~uaal 83.
I'q. 2001100. Mg. Slue_

20.30 u KONSERT Imerlak BigBand in kansen
oIv Ban PreT1<:e11Il"[ werk van o.J Gc:rshwin
Chick Corea. Ben Joris (solisI) I'n Cbarlk
Parker, in zaal Metropol (DiCSlscstriil~tI, loes.
150/200. otg_ Kuhuurkommissie i$l1) Inlcrf.ak
BigBand vzw.

MAANDAG
20.00 " FILM 'TaJli'. lIr-wc;lddadig maar lanla~'

[isch lihnpJe "all Many Smf$esc (1.ie:anikeI
op pagina 4), in 'I sruc. toeg. 1001150, otg.
Stuc.

22.}0 u FILM 'New Vork N(w Vork'. Oscarwin-
nend musicaldrama met Uu MineUi van
ManV sccrsese (zie: anlkrl op pagina 4), in
'I srue. lOeg. 1001150. arg. SIUC.

DINSDAG
16.00 u KONSERT Eksamen gitaar (speriallsa·

I;e), In Ik konscnzaa! van hc:t Lenunens-
Insliluul. toeg. griillÎs,.'''J. Knnser1vr-reniging
1.emmensinstituut.

20.00 u FILM 'Raging Buil', De Niro als bokser
in een film van Many secrsese (zie: inikr-! op
pagin.l 4). in .[ Smc,. lneg. 1001150, erg, Stuc.

20.00 u TEATER ·Caligula·. van Camus door hel

Zuiddijk Thned in een regie van de geniale
Ivo Van HOlle, In de Stadschouwburg. roeg.
1501250HOO/400/500, ers- KC Leuve:n.

21.00 u KONSERT Blues: WoodV M~nn:
",nerikaan$ i>Î[aarvinuflns vermengt blues.
ja1,len e:t:n snuifje klassie:k. in KC Orn[orii'".
hof. loo::g.250000. org. KC Ornlorit:nhof.

21.}() u KONSERT -rne Truuble r'. In '1 nee-
trum. [0C'JIl. gra!iJ, org. Plectrum.

22.Ml u FILM 'Aller Hours', tragedy o( errors
van M.my Srorsesc: (zir- anikrl op pagina 4).
in 'I Sluc.tor:lt.IOOI150, org. Stuc.

22,}() u FILM 'Goodfellas', malfia-ep05 mei De:
Niro el1 Pt"Sd v~n Many Srorscse (zir- anikd
op pagill;l 4). in 'I SIIIC. tOCS. 100/150. org.
Stuc.

22.}() u FIlM 'Cape Fear'. wriilaklI3gedie IJlr-1Ik

Niro als bad guy van Manin seorsese l:tk

ar1ikd ..,p (lilglna 4), In ., SIUC. IUCS. 1001150.
org. SIUC.

WOENSDAG
16.00 u KONSERT êksamen ~lagwcrk en sexe-

foon (spectalisatic:l. in de kansenzaal vin het
Lemmensins[;luUl. loeg. gratis, org. Konsen-
vereniging Lernmensënsunnn.

18.00 u FOTOGRAFIE Opening remoonaeurng
'Van lekst naar !mogr"ftc:' m..t werk van
Marie-Frnnçoise Plissan ..n sludenten Kultu-
relt' Sludies. afdeling Woord en Beeld, in
Centrale BibliOleek (lemoonSl ..lHngsl'.aal).
[oeg. grali!;. org. Kuhur~Je Smdies KU Leu-
ven ism De: Kunstbank.

20_00 u TEATER 'Callgula'. van camus door iJe:1
Zuidelijk Toneel in een fr'gie van de Iteniak
Ivo Van Hnve. in de Stadschauwburg.. teeg,
15012501100/400/500. Mg. KC Leuven.

20.}0 u DANS 'Ha, Ba, 1101'.premlhe van h"l
nieuwe werk van Akund"r aeervceu (zie
anikeI Of! p.;lgina 5). in VlamingellSttaJI 83,
weg. 200/300. ers- Stuc.

DONDERDAG
16.00 11KONSERT Eksamen piano (spcdalisa-

tie), in de konsenzaa! v.an hel Lemmens·
instituut, loeg. gratis. org, Konsr-nv ..n:niglng
lc:mmensinsli! uu[.

20.00 u FILM 'Tlle l.aJ[ Teml't.alion ol ChrisI'.
~raWrwkend pilJ~t:""rhaal naar de br'st.
selkr van Ka7.ilntzalds, een liJm van M"nin
Sco~ (zie anikeI op pagina 4), in'l SIUC.
1'-"'1. 10011 SO. org. Stuc.

20_00 u TEATER 'Over Ik dorpen'. van Peter
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22,30 u FILM 'Th~ C"lor "r Money. I1:IC[ Tom
Cruisr- .." paul N~wman aan dl' poolt.aleJ. een
lilm van Manyn Scorsesc (zio; anikd VI' pa-
Kina 4). in'l SIUC. Il><:g.100/150. ntg Stuc.

ZATERDAG
20.00 u TEATER 'MacBl'th'. Shak .. sP<'are getn-

rerprereerd voer jongeren do", Ad Hoc (zie
anikeI op pilgina 4), in OLV·PrOOikherenkt:rk.

tlfg. KC Leuven

Kalechellka
• 16/04 PMS!uiL in Cuythoek.

LBK
• 15/04 om 20.00 u: Kaas- ..n wijnavond .
In Duivenbond.· 17104 om 12.00 u: 24
uur "311 de Gnorgl. • 18/04 Droomfabriek.
pwyb.!td. klImok .., soundmts.

NFK
• J 7104 om 19.00 u: Emmanuel Levina5::
lezing {Michel Dupuls, 19.00 uI. en panel.
gesprek O\'er de ftlosufie van LeVinas mei
o.ao de: proffen Burgg.raev~, Vlska en Usse·
11n8" In K.udinaal MerderzaaL KlW, 10r"g-

8ratl"-

15



Veto's Witte Raven: Charles 'Sjarel' Rens

"Louvain flamand? Jamais!

. ,. .-...,

ROJcbud

klaagt veer, ze9gell
de mensen. Maar \II;ede
moed kan opbrengen
om zijn levensverhaal
te beluisteren. kan met

hem meevoelen. Meer
zelfs. het !Jrijpt je b,'ju'I'jlen "aar- de
keel. De oorlo.<Jsjaren,waarin hij
gendarm, verpleger en aktief lid van
het verzet was, en zijn werk in de
Libanese vluchtelingenkampen, waar
hij de Iloden valt gevlucllte Palestijnen
lenigt, lopen er als een rode draad
doorheen en, ongelukkig genoeg. niet
alleen /igufJrlijk. In de woorden die
hij hieraan besteedt. klinkt de bittere
ondertoon vlijmscherp door. En toch
ziet hij zichzelf niet als de zoveelste
martelaar. "Ik heb gedaan war iede-
reen zou doen in mijn gft/al", Nader-
hand zouden wij hier zo onze twijfels
over hebben. Niet iedereen is een
Witte Hllaf

Wanneer we bU hem Minnen komen staat
de rejevjste op CNN. Vlereruwinug uur op
vierentwintig nieuws. weet u wel, 1"11dir
keer over de recente bombardernemen van
Israël op Beiroet. ·Ht:1 is toch verschrtkke-
lijk", jammert de 8~-jaril:le Charl(:~ Rens,
terwijl hij zijn ogen nauwelijks van hel
scherm kan wegtrekken. Desondanks biedt
hij ons een ogenblik tater gastvrij zijn sofa,
koffie en koeken aan. "De journalisten
stenen hel telkens opnieuw eenzijdig voor.
Alsof de joden altijd ut' goeden Zijn en de
Pelesrljnen de duivels. De Islarntet, ol hij nu
in Syrië, Libanon of Libië woont, op televi-
sie noemen ze hem altijd terrorist. Maar
wat geelt mensen hier in Europa en Ame-
rika het recht om mensen die ze niet
kennen te verocrdelen voor wat ze doen?
Zij vechten gewoon voor hun geloof en
hun volk, iets wal ik tijdens de oorlog ook
heb gedaan bij de weerstand. TIKn heb ik
ook zogenaamd rerrortsnsche aanslagen
gepleegd. waar mensen bij verongelukt
zijn."

Strijd

MClttn is de teneur van het gesprek
gezet: hel reven van Sjarel is doorlopen van
een verbeten sirijd. indien nier fysiek dan

I(Kh gt:t."slclij~. NSlriju I~ van alle tijden. en
het lal de mensen nooh nog verlaten: Kaïn
vermoordde Abel en de oortog was gebo-
ren. Dat geldt voor ledereen. maar voor de
één al wat m...er dan voor de"ander. Toen ik
0]) mijn twee jaar naar de kleuterschool
ging. had ik de eerste dag al de bloes van de
juffrouw kapot gescheu rd." uaar bied het
niet bij. 'reen hij in 7Jjn pubertelt opkwam
vo;~i-·Yzijnonlltirhn(Jc·hi·)mo;i.li:;;Uitliïèrr, -
kreeg hij in zijn familie de wind van voor.
voorel van zijn vader hoetoe hij op niet al
lt' veel htxr1r te rekenen. h.......wel dat zeker
niet alleen omwlne van lijn seksuele ge-
aardheid was. HJk hen geboren in frankrijk.
in vatenoennes. Mijn vader was naar
ginder Rl.'SlilUni door de Gilain-au:liers om
er in een Sllikerfilhriék machines H: gaan
morneren. Ondertussen werkte mijn
moeder als gcevernaute op een dia/eau in
de buurt. 2e was een beeldschone vrouw
en de zoon van de kasteelheer is op haar
vertletd geworden. En ja ... ven 'I een komt
'I ander. hè. Negen maanden later werd ik
geboren. Bnkele weken daarna keerden we
terug naar M(;".:nsd-KÏl':r.c_gt'm: ik heb mijn
echte vader noclt gekend. Mijn tweede
vader neen zich altijd als een beest telten-
over mij J.:edr.lgen."

Pa/er

SJard SIO)-l1even. ahof hij twijfelt ol hij
zijn verhaal zou vervolgen. De sujjdbare
stem van "lonCI neemt plets een heel ander
timbre aan. ~Pas toen hij op zijn sterfbed
lag. nam mijn vader mijn hand en zei hij:
'ik heb u altijd miskend. maar ge waan
mijn beste zoon. Toen pas, een uur voor hij
stierf, heeft hij mij erkend. Dat heef! me
veel piJn gedaan." Zijn stem stokt 1::0hij
haalt een zakdoek boven. Hel is opvallend
hoe ongegeneerd oudere mensen kunnen
wenen.

Zijn Frans paspoort heeft Sjarel nog
steeds, hoewel hij dadelijk na Zijn aankomst
In België lageschreven werd als Bdg. Maar
ook aan zijn aksent is te horen dal er zul-
ders bloed door zijn aderen stroomt. Toen
hij op zijn achuien naar Parijs vertrok.
werd hij daar uitgenodigd door de Karnflla-
oen. een nettaense kloosterorde, om volle-
dig op hun kosten In Lyon verpleegkunde
te komen stuceren. ·Ze wilden natuurlijk
dat ik peter werd, maar dat interesseerde
mij nier." Niettemin aanvaardde hij hun

"

(fo~ TomMichie/snz)

aanbod en vijf jaar later W<lS hij verpleger.
waarna hij nr)g drie jaar in Lyon bleel,

Op ,jjn zesenrwtnuesie werd hij vanuil
Belgjé onder de wapens geroepen. Direkt
na zijn aankomst werd hij ingelijfd als
mentor van een regiment jonge rekruten.
-dre neg nooit een geweer hadden vastge-
houden". Om hen in velligheld re brenge-n
te-gen de oprukkende Duitsers ell hen eert
OjiklJlrij Ic gcvcnv1'üë6ïle~ij mei fÎen
naar hel zulden. -zens we het nieuws
hadden ontvangen dat Leopold "a~ geka-
plruleerd, keerden we terug naar België.
Toen we daar roekwamen. volgde er een
zware schok voor mij. Mijn moeder. die
verpleegster was bij her Rode Kruis en daar
Helgische soldaten hielp vluchten. was aan
de Duitsers verreden door een Hollander en
voor haar deur vermoord. Ze is nog naar
het gasthuls gevoerd, maar daar had men
geen medtkamemen meer voor haar, omdat
de Duitsers aües hadden aangeslagen ... •

·Op dat ogenblik had ik niemand meer,
want ook mijn twee broers en twee zussen
konden mij niet zien of rieken. Ik ben dan
maar naar M<,lenbeek·Wersbeek gaan
wonen hij een oude tante van mijn moeder.
Milar intussen was mij door de nuttsers
opgedragen om naar Duitsland te gaan
werken. De enige manier om hieraan te
entkomen. was bij de gendarmerie gaan.
En dat heb ik dan ook gedaan. in
Antwerpen."

n.uu
TIjdens de oorlog maakte Sjarel zich

verdit'nstdijk als verpleger In het orue-
Lieve-Vrouw-gasthuts in Mechelen. waar
hij samen mei -zustcr Cerarda" en een
chauffeur de ambulance bemande. vooral 's
nachts waren ze in de weer met het onder-
brengen van zwaar zieke en ook wel
gewonde joden in het gastbuis en - dl:
zwaarste gevallen _ een Benediktijner,
klooster. Nochtans is hel predes aan deze
akuvuenen dat sjere: een angstwekkende
en Irrationele haat heelt overgehouden
tegen alles wat joods is. "op een nacht
kwam een Duitser hij ons met een brief
aangedragen. waarin wij door een jood aan
de Duitsers werden verraden. De man had
die gestolen bij cpperwachuneester ven
schmrdr. Direkt daarop ben ik ondergedo-
ken. De chauffeur van de ambulance en
zuster Gerarda hebben geweigerd om dat

Goossens

ook te doen. De eerste Is nooit van de
kampen teruggekeerd. zuster eerarde heeft
drie jaar - tOl hel einde van de \lOr)og-
in de gevangenis gezeten. En dat allemaal
door dje vervloekte jood."

Sinds Sjare! in 1955 door hetleger,
waar hij zich paradoksaal genoeg liet inlij.
ven vlak na de oorlog, Invalled werd ver-
klaard wegens zijn opkomende enroae. kon
hij zich full-time bezighouden met zijn
geesteskind. het untversttajre Gele Kruis.
Deze' kleinschalige organisatie zendt met de
steun van diverse overheden. de Kerk en
Vrijwillige medewerking vanuit her Leuven-
se, Naamse en Parijse studentenmilieu elk
jaar één of meerdere humannatre mrssres
neer l.ibandn, sytl~ of Libië. Reeds meer
dan twintig î.aar zet ze zich in voor de
Palestijnen die daar in erbarruelljke om-
~landigh~en in de vlucfuelmgenkarnpen
leven. Ook vanuit deze ervaring is Sjard
het jodendom nic::~erg gunstig gezind. All,
om een verklarîngJlj~oOr te sugserervn
vertelt Sjarel een dramatisch voorval: ·Oolt
- 't ts al een heel aanrel jaar geleden -
was ik eens in een vluchrehngenkamp op
de grens lussen Libanon en tsrael. Een
aantal Jsreëusche soldaten wilden een
gn't'pjt' Palestjjnse vrouwen en kinderen
uit de omgeving omzetten en dreigden np
hen te schieten. Ze nchnen hun geweren
(luk op mij. Ik waarschuwde hen dal ik
daar was onder dl' bescherrnlng van de
Bulterdandse Zaken van BelgIë en ze hielden
zich in. Maar toen ik weg w..u, hebben ze
uiteindelijk toch gescheten op de mensen
dre ik had verdedigd, Daarop heb IR:een
geweer genomen en heb ik ZeSvan hé"
neergeschoten. ik heb daarvoor een hele
tijd gevangen gezeten in Tel Aviv, maar
uiteindelijk ben ik via dtplomadcke weg
vrij gekomen."

Hierop wordt het stil. We vragen of W,"
dat verhaal ook zo mogen publiceren in
Vcw .r Jazeker, daar sta ik op. Ik ben zctrs
wm up .....011ik gedaan heb. De Joden. dal Is
een vervloekt volk. De hotokeusr i~ het
antwoord van God op hel lelt dat dl:"joden
Zijn-Zotm llchl:icn ;..~i-ffi-u(l\û.En moorde-n
doen ze nog steeds. Weel ge dal de He/_hol·
lah Is gesenepen door de joden; 7jj hebhen
hen vnjgeleten uit de gevangenis. hen wa-
pens gegeven om het P,t1eSliJnl>verzet neer
Ie slaan, MailT dat is uiteindelijk anders
uitgedraaid. De Hezbollah heelt zich ingezet
voor dl' Palestijnen: zij zijn de enige die
ervoor zorgen dat de retesujoeo in Hebron
eten hebben en verzorgd worden. want
zeus de PLO verukt dat."

Ook" voor de Vlaamse tlev.;eging die hl]
op hel einde van de jaren zesng In Leuven
in alle hevigheid heelt meegemaakt, heef
hij weinig woorden van lol. -weerom
moesten de Vlamingen bullen? Wij (sic)
hadden toch hel rcctn om hier te zijn? Oh,
daar heb ik me in 1968 loch dikwijls kwaad
in gemaakt. Ik heb oott een STudent in
Alma één vastgepakt en hem nondedju
door het raam gesmeten. Daarop zijn de
flikken langs gekomen en ik heb toen
uitgeroepen: nouvatn Hamand: [amals". En
dezelfde dag ben ik op het dak van Alma
twee gekropen en heb ik de Franse vlag
gehesen. reen Ik Terug beneden kwam. heb
ik voor een volle Alma de Marseillaise
gezongen. Paul coossens zat daar toen ook
en kwam op mij af. wc hebben toen stevig
gevochten: hel Hueken op zijn gezicht is
daar getuige van. Dat heb ik hem gegeven
met een mot van oe mikm."

Ook nu nog houdt Sjarel zich in het
stcdcntenmütcu up. volgend jaar zal hij
zich voor de drteènderügste keer inschrijven
aan de KU Leuven. Na een paar onsukses-
volle pogingen in de richting scheikunde en
een aanta! jaren aan het Centrum voor
Levende Talen, 'studeert- hij nu pol&soc.
Hier kan hij zijn vechtersaard nog steeds
botvieren. '1k ga af en roe nog naar de les.
Ik Stel dan dikwijls van die vervetende
vragen. waal Je prof nkt op kan amwoor
den .'

Willem Slellamans
Tom MichJotlsen


