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ACV drijfveer achter reglementswijziging
...•

Jobstudenten betalen vanaf nu sociale zekerh.eid
(i)a het hgrotings,",nlc1A4frijnIk nku\W bup4rin!Jelf en tas-

ten beknuL De:u bedragen 82,6
miJjlurl. bavmop de 11.3m,7jard di~
Ik kgrorUtg."ti"mer lil had losge-
w«kl. Bijrul de "dft ""'tt de nieuwe
belastingnt wordm door de CMU!-
feurs m de alkoholg~bru;kers opge-
bracht. Verder ruDDr er ook nDg pr0-
testen van de Bond va" Grot~en Jon·
ge Gezinnen. Ik wrenigingen van p-
pensionurdnt. (Û orukmemingm en
Win Ik werknemers te wrwadtkn
zijn, Ik sociale ukerheid blijkt echter

verre van gemoderniseerd, tri voor
werkgelegenheid was er bliikbaar
9«" geld. Aan die werkgekgmheid is
\Wl op een jn4irdc'k manier g6ku-
leid. in die zjn dat het aannemm van
jobstudenten I" IÛ toml!nfUUJttden
voor de wrrkgevers oniUlnhYkkelijJur
wordt gertUUJkt.

Twee jaar geleden is de desbetreffende wet-
geving al vrij fundamenteel unsep.ut. Er Is
na de nieuwe begroung geen sprake van
wijzigingl'n In de arbeldswetgevlng en kon-
trakten wal jobstudenten beueü. De gewc-

ne sodaleze:kerheldsbijdrage voor [obstu-
denten tz1e kader) tijdens het jaar bllJh gel-
den, Ik vrijste:llingsregel op socialezeker-
heidsbljdragen voor vakamlewerk van ma-
ximum ëën maand wijzigt wet. Het enorme
voerdeel van die vrijsteUing was dat stu-
denten uer gemakkelijk werk vonden.
Daar lijkt nu verandering in te kernen.

Tot nu toe zagen de vakbonden die
vrtjsteUing met lede ogen aan. Volgens de
vekbonëen namen de jobsrudenten eigen-
liJk werk af van de regelmatige werknemers.
Jn teorie en praktijk was het in de vakan-
tiemaanden dus mogelijk dat een student,
dle Identiek hetzelfde werk deed als een

-
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regelmatige werknemer. een hoger loon
ontving dan die werknemer. Voor die laat-
ste moest er nolmelljk wel RSZ worden be-
taald. en voor de student niet. vccret het
ACV riep het luidst om aanpassingen. De
enige stem die trouwens rond deze proble-
matiek wordt gehoord. is die van de vak-
bonden. De mening van de jobstudenten
wordt nooit gehoord. Dit Is volgens de Juri-
dische Dienst van Studentenvoorzieningen
van de KU Leuven betreuremwolardig.
want de vakbonden geven een zéér eenzij-

dige voorstelling van de zakentzij zien de
studenten namelijk niet als een heel ander
doelpubliek en ook een heel ander soort ar-
beidskracht.

Miskleun

Wat gaat er nu veranderen? Enenijds
wil men de regel betrdfende de vrtjsteUing
op RSZ nier helemul afschaffen. De I1.'8e-
ring realIseen zich ook dal dit nIet zou ge-
slikt worden. De Jobstudenten 'ZOuden dan
nog nauwe:lljks werk vinden. Ook de: werk-
weg ziia.aeseywepdc~a.a:L~
willen zo weln1a rnosdtJl voor



• column
T ]itriool in het QII.tlgaicht en kan-
t' Iw in th ballen! Dat wens ik elk

van mijn belllgm toe, elke zeikstraal.
elk zwmfoef1lA wel. ik bezig zulke !aId
slechts zelden. maar op momenten als
deze veel ik dal de gmor vtm wijlen
Karel 'De TrotsScheldmtk' Mallemllm
ook in mijn bloed nlimschoots wrtegm-
woordigd zijn' Hul dtU affaire slaat me
14m, doet me schijten als een lijster; die in
«ti akuk aanval van boosheid zijn zang-
talentm vrrgm. 'l\vte punten trekken
mijn aandtldtt.
T JOOreerst een woord van wrwijt
Y aan de misdadige fabrikantm

van 'Ik Schaar' zoals wij die allen km-
nm en da,gdagdijks gebnlikm zonder te
bes~en dat we te maJem hebben met MI
dodelijk steekwapen' De Scharisten trof-
fen mij zijdelings doch trILt voorbed4chk
rlUk in de rechtse wijsvinger tijdens MI
verplichte opoling VQn «ti merklou doos
melk die wij in gezamenlijk overleg met
de huisgenoten inslaan bij de onvolprezen
011ruyt waar een en ander niet meer dan
achttien franken kost. De aanslag ge-
schiedde op de vooravond dat ons Lu«tle
drieintwintig wtrd, hetgtm ons moeder
aan de kltfoon deed wrklarm "dat ze nll
~1dn'ngend aan broeden toe is"!'. Door
dit voorval dreig ik '1W!4-ongeschikt' U
wordm aangezien d~ peze7I rond het
tweek knootje gekntUlkt zijn en schrijven
bijgevolg zowat onmogelijk is. Indien de
wonde niet met de hoogsu spoed heelt,
YJ"'ees ik volgend jaar opnieuw in het af-
grijselijke St.-N stront U moeten verzame-
len in, rond en op ons pa zijn duivenkot.
Aan de arbeiders in de diverse ftJbrieken
wil ik aldus het volgende kwijt: 'Wat

wil regeling voor gebruik pleinen
laatste jaren dienen steeds meer organisaties, niet alleen studemenkrtngen, aanvragen In om het Ladëuzepleln te gebruiken. Het stads-

wil nu enkel de jaarlijks terugkerende aktivltelten de toelating geven om van het piein gebruik te maken. AJs er teveel aktivitehën
zullen die waarschijnlijk gespreid worden over de andere pleinen, zoals de Vismarkt. Het Is enerzijds begrljpelljk dat hel stads-

de omwonenden wil ontlasten; anderzljds Is bij de herinrichting van het Ladeuzepleln de optie genomen het plein bruikbaar te
voor evenementen. Ook ui het stadsbestuur moeten kiezen welke aktiviteiten toegelaten zullen worden. Dit Is een diskussie die

geveerd worden met alle belanghebbcnden. Oe kans bestaat immers dat de aknvttetten van de kringen en de raden gemakkelijk
~oorverwezen worden naar andere pleinen, of zelfs uit de stadskern zullen verdwijnen.

baat mensmwerk, staal m kerk als een
scharnmurk de mms wnwrkt?
rrm tw«de is er het ituident met
.J. mijn rijwiel. Dit uiterst betrouw-

bare stalm ros werd op baldadige wijze
onteerd door een heerschap die het in een
vlaag van opgekrapte frustratie blijkbaar
nodig achtte hd wame wiel ap em
dusdanige wijze te bewtrkm dat verder
praktisch gebruik onmogelijk werd. Dat
hier em man in het spel is, haeft geen be-
toog, immers, gim vrouw is in staat tot
zulke vreselijk seksueel getinte daden van
agressie! Bij deu wil ik dan ook de gele-
genheid te baat nemen volgend bericht de
wereld in te sturen: 'Heerst:hap, U bent
tuig!'. Deze daad wn terreur dreigt als
konsekwentie te hebben dat ikzelve mij
verplicht zal lim soar1gelijke daden. te
verrichten aangezien ons pa mij het
noodlottige bericht stuurth tÛJ.thij al in
twee weken geen vlucht meer heeft
gewonnen en zich bijgevolg geroepen
VOf!Jde mijn werkingrtbelage voor de
maand oktober op te schorten.

Los van het persoonlijke leed dat
mij in dl!'ZLis toegedaan, barrelt

ergens diq1 van binnen volgende VTtIJlgin
mij ap: 'Waar is de stadswacht?! ... de
politie?!' Je zou van deze tot bewaken
gebombardeerde ItIJlggeschooldentoch
mogen verwachtm dat ze ogm in hun
kop hebben, en 'MI konstantl Als je in
een dorp als Leuven, dat zijn restauratie
van historische gebouwen dankt aan de
bijdragm van hogervemoemde Colrvyt,
niet rustig kunt ademm zonthr dat er
politie in je nek staat te blazen m er een
koppel paarsgdooide Indianen met mo-
biel seinsysteem de straten afdweilt op
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zoek 1UlarDe Blanke Boosdomer; als in
een dorp als Leuven (je zou die telefoon-
boek eens modm bekijken, niet dikker
dan de gemiddelde Dag Allemaalf) lonen
van ambtenaren. enkel en alleen bdaald
t4IOrdenmet de rijkelijk uitgeschreven
bodes aan a. niet korrekt aangebrachte
reflekJorm, b. koppels op één fiets, c. nid
fimktion~ende fietslichtm en heel die
rimram waar ik in feite gem problemen
mee heb, dan wil ik wel tw« zakm: a.
gt:vt1arloze opening van melkdozen en b.
een behoorlijk, mooi gt!Smtreerd voorwiel.
Dank.

Prans MalletnanS

Uoto Frank »"amt)
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Misverstand tussen Medica en stadsbestuur

Gezocht: plein voor
Om~N®~h«fthn

scltqmcolkge ure beslissing
getroffen MIer Ik aanvraag van

MrdiCQ.om het lAikuzepldn re ~.
brviknr voor hun twudlwgse folkles-
ti"al. wurop Luka Bioom te gast zal
vjn. ADem weet "iemand precies we'-
ke. volgens Jan IHbie. adjunkt-stod-
sekretaris is Ik lUlnvrllllg afgekeurd.
volgens Bart Massarl, schepen van
ruimtelijke ordening, 9otdgekeurd.
&ükn probeerden de burgemeester te
bereiken om zekerheid te krijgen.
Medica wut dus nog steeds njet of en
waar het folkfestival plaats ka" vin-
deN.

Vorig akademiejaar nam Medica het initia-
tief om de Leuvense bevolking (studenten
en niet-studenten) te Informeren en te sen-
slblllseren over de afdsproblemauek. In sa-
menwerking met hel Rep-Instituut werd.
een infowce.-k georganiseerd, met een twee-
daags folkfestlval als arstuner.

Voor de tweede edille van het fafklem-
val. gepland op 22 en 2) Januari. zoekt Me-
dica een geschlkte plaau In de binnenstad
om een tent op te slaan. Eerst dachten ze
aan de Oude Markt, maar die aanvraag
werd door het stadsbestuur In mei afge-
keurd. Als reden werd opgegeven dat ·het
verkeer hierdoor ernstig in gedrang komt,
evenals de bevoomding van de Oude
Markt. Ook omwille van de brandveiligheid
levert dit problemen op; er moet een door-
gang van vier meter blijven.· Voor Markt-
rock Is dit blijkbaar geen probleem. Ln de-
zelfde brief. ondertekend door de burge-
meester. staat verder: 'De meest geschikte
plaats voor deze utiviteh Is het Mgr. la-

deuzeplein. Dit plein biedt tevens een op-
Josstng voor het parkeerprobleem.' Geen
probleem. dacht Medica. het Ladeuzëplein
is een volwaardig alternatief. en de kring
diende een nieuwe aanvraag in. Dit blijkt
nu nlet zo eenvoudig te zijn.

Vreemd

Eind september besliste hel college
geen toelating te geven -genen deze aktl-
viteiten vallen voor de partiële eksamens
van de studenten.' Vreemd. welke kring
zou een inlè:rlakullalr gebeuren organise-
ren. zonder rekening Ie houden mei de
desamens van hun belangrijkste doelgroep,
en sinds wanneer valt het stadsbestuur over
dit IDOn argumenten.

Een aantal hogescholen hebben In die
periode Inderdaad eksamens. gespreid over
de maanden januari en februari. zodat er
geen enkele dag overblijft om eender welke
aktiviteit te organiseren. IX Algemene Stu-
dentenraad, de srudemencverkoepellng van
de Katolieke Hogeschool Leuven, heeft het
probleem besproken en heef geen proble-
men met de datum.

Toen prol. Van eerven. koördinator
studentenbeleid. over de kwestie aange-
sproken werd, beloofde hiJ de zaak te be-
'pleiten op het overleg tussen stad en uni-
versiteit. De burgemeester heeft daar toe-
gezegd de aanvraag te zullen herbespreken
op het velgende college. Medica en Kring-
raad hebben aan het stadsbestuur een vol-
ledig dossier overhandigd, met de verseau-
lende nappen dit: doorlopen zijn en een
uitgebreide beschrijving en motivering. zo-
dat hel schepencollege over alle Infonnalie
zou beschikken om de aanvraag te bespre-
ken en eventuele onduldelljkheden uit de

Bloo
weg te ruimen. Hierin werd benadrukt dat
het om een folkfestival gaat en nier om een
rockfestival. Het acu gaan om één muzikale
en één humoravond.

Bkses
Voorlopig is het onduidelijk of de aan-

vraag aanvaard is of nïet. dus kan er nog
nter veel verweten worden aan het stads-
bestuur. Ze zijn Immers bereid geweest om
de aanvraag opnieuw te bespreken. Als de
aanvraag niet goedgekeurd Is, moet ten
eerste de stad bereid zijn om samen een
alternatief te zoeken, en ten tweede moet
men hër stadsbestuur vragen wat zij van
plan Zijn te doen met de akuvnenen van de
studenten in de binnenstad. Hel Is hoog tijd
dal een duidelijk kader gekreëerd wordt
voor het aanvragen van een openbare
plaats. nat het stadsbestuur eksessen w:il
bestrijden is begrijpelijk. maar de lijn die ze
trekt moet duidelijk zijn. De diskussie moet
geveerd worden over het gebruik van het
Ladeuzeplein en de vcreiste procedure en
voorwaarden daaraan verbonden. moeten
duidelijk zijn voor iedereen. IX pcllde. de
brandweer en de preventiedienst moeten
daarbij betrokken worden en bereid zijn
sameil"te werken om problemen te vennlJ-
den. Het stadscestuur moet Inderdaad reke-
ning houden met de omwonenden en de
overlast zoveel mcgelljk beperken. maar op
een rechtlijnige manier.

De studenten en dl" stad hebben soms
verschillende belangen, maar uiteindelijk
willen ze allebei hetzelfde: op een vreedza-
me manier in de stad Leuven wonen, waar-
bij Iedereen aan zijn trekken komt. Volgen-
de week wordt duidelijk of Medica al dan
niet het Ladeuzepleln mag gebruiken, maar
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dergelijke toestanden moeten in de toe-
komst zeker vermeden worden. Het weegt
immers zwaar op de mensen die gemoti-
veerd willen werken aan een kampagne en
op de relatie tussen de studenten en het
stadsbestuur. Wie weet vindt Lw Bioom
toch nog een plein.

,Piekr Trait.saet1.

Fuiwn, betD9ing",.sportmani[ntarUs.
Jtud"'t~ndopm .... d~opvans van mur dan
vijfm.twintigduiund studmInI di~een akail~-
mi~jaar lans vijf dag~nper lW~k restderenin
un k/~in stadj~als uuwn vraast organisati~-
~n improvisati~tal"'t. Maar d~uuvmaan m
h~t stadsb~Sluur-houden er t~s",o~r het jons~
studenteTIvolkj;ten dubPrhînni9~ houding op•na. Zoi~uhrHftniet te wrwond~rm. Jaarlijks
zorg"' de studrlttnt voor tel'! seld5troomnaar
Ll'Uwn van (m "' bij dr 2 miljard [rank_J~
kan rustig stellrn dat d~ lAwvms~ middenstand
daar-rijk van wordt. [k k«rrijd~ van d~m~-
daiIJ~is dat stud"'t~'; ~ Stm doorsnt~ ItvOU--wiju op nahoudm. H~tklichte van d~nacht-
brakntd~ [UStl1~1Udi~ ten gat in d~dag slaapt
lMhoor1nitt h~/emaal tot het rijk der[aPrkn.

Om d~nî~foltijd makJabïla dialoogtuS-
sm d~studm'"', d~uuwnaan m. hun stads·
btstuur t~optimaliseren 'W'Iffdanderhalf jaar
s~/~dm htf stadwvtr-/~sop polnl ~r_ IN ,tu-
dmterl - wr1~S",woordiSddoor d~Ll'UVOUt
OwrkaqHlmd~ Krinf10rganisati~(Loka) -,
~maantal Jdt~pmm Ol d~burgnnuster Sl~-
knt maandelijks d~ IcoPPQlbij tlkaar; er wor-
dm Jwnkrttt aftprakntsnnaakt rondiakhan,
btloginSm. m. srot~ studmtotaktivitritm. zoals
dt 24·urmloop en Leuwn BJoedsen'tuS,Ook
het mobilitdrs- ~nmili~ub~ldd van d~stad-.,
staat rt~lmaris op d~ aglmda.

Maar dil stadsowrlcs blijkt htlemaal nrtt
d~wrhoopt~ nsu/tatm op t~leverm. H~t is bij·
V()(Jr-buldhtlD1faall1ietduidrlijk _11« Ik bJn.
dmd~ kracht is van d~s~maaktt oftpraknt_ Is
het stadsowr/~s ~"' zrHfhoud~rtjt.ol ~mplaats-
waar ~chtdinS"' balist kunnm word",? Vtle
sqkmd~ stud"'ltrIaJctivitntm JOolilm bij h~t
stadslHstuurUI d~Htrokkm diensttn namdijk
op~mmuur van 1mbtSn·p.Dal blijkt uns t~
mHr' liIitik ,,",lal", die er tot voriS~Wffk wa-
rwJ rond d~ InItDorutdling dit KuJtuulTaad
wil organiserm in Ik PhilipsS~bouwm. Het
proj~kt dnigd~ in het weter t~vallm omdat dt
lAuvmu patitiem d~ ttchnis.ch~dienst ~mne-
satitl advin uitbracht", omwill~ van wgnrsd~
wili9h~jdsprobJcm"" En von'gt Wffk mocht
ook M~di(.Qd~onwil van d~stad aan d", lijvr
ondervinden. Het voorjanuari sepland~ folk-
fatival op d~ Vumarkt kan nin doorgaan 'om-
will~ van bramlvei/ish~id en wrla~rwwrlas'-.
Maar ook over d~etternatieve lokatie op het
Ladeuupl~in doet d~stad mo~ilijk. Hi<rluidt
h~t dat h~tplein d_oorallerlei aktivittitm al t~ ..
zwaar lHlastwordt.

Het stadsbntuur meet hi~r duidelijk met
twn' malm ~11twn' g~dtttn. IR I«nlmarkt.
J...euvm-I«rmis,het Gambn·nusf~nt. Mar-ktrock.
Hapj~-Tapj~"' d~Btfeuvmissm kunnen zon-
der 1Iff1problnn", rtkntm op d~Soedk~uril1S
en d~ to~lat;ngvan het stadsbestuur.Dit h«ft
nau_Iijks ct """"",,,duen; dar fntivit~iten
wordm vmlkr uiacmderins fµorganis«rd of
gtsPOlISorddeer d~~ middorstand. Ot
studmtmmanifutatits _ dj~mindtr lukrab'if
tijn voor dt Lntvmu nmngdoDJd", _ daar_
mus", tijn volJ~d'-gUVtrf1tfCl'flrdaan het hu-
meur en willd7ur van d~stadsdienstm.m d~
burgm'ftest~rm zijn sdrqJmt.Olkg~.E", amb_
lnIaar van ftn ol and~ dienst kan ~mn~9"-
1i~1advies uitbrrnSni rondtr dat hij dit moa
wrantwoordm m Hargumenttren teymtIVrT
dt IKtrok.kmm. N~rgms wordt d~studenten d~
mogtlijkhdd St/at", d~bnlissjnsm van het
stadslHstl.lllraan tr vechten. ~di", lHs/aat
er s~m g~obj~ktiwt:rdkAd~rolnglcmmt waar-
aan d~organisatoren van studmt",manifnta-
tin vooral hun plannen klmn", toetsen.EI'!
h~t mas duid~b]k tijn lklrd~ stad ",id happis
is om il1 d~huidl'g~sans van zake-nvtTand~-
n'ns te brmS",. Em tmvoon~lbaar M/~id
plaaut di stad in UI'! voorlkfl'g~onderhand~-
Jjn!JSpositj~di~ haar-wtl spulrujmt~ laaIm d~
afhanJall]kheid van d~ltudentenbtvofking af-
I~", maar wrgroor. En OVtrl'gtns, welke J...eu-
vmu politicusmaalt om d~mming van d~stu-
dOlt? StudmInI htbbrn hier tDch Sut! Sltm-""',.



Artistieke leiding Stuc stapt op

Tekort aan middelen drijft arlistieke
meningsverschillen ten top
G anaf volgend jaar krijgt h~t

Stuc een nieuwe arlisneh kj-
din9. twee leden van de huidi-

ge beleidsploeg stoppen op, nadat de
te~"vann.dt: subsidjëring nrdLr ëe-
stDatuk artistieke meningsversch.lkn
ten top dreef. Dat maakte de krant De
Morgen afgelopen vrijdag btkmd.

Het trio dat vorig seizoen de ernsueke leid-
Ing op zich nam ~a;lt uit Barbara Van
Undt (podiumkunsten). Rony Vissers (me-
dJa en muziek) en Herman Asselberghs
(dramaturgie en muziek). Van de drie zal
enkel Rony vtssers In j.lnuarl nog voor het
Stuc werken. Ban Vandeput (SIUC): -De:
kern van de zaak Is dal er bepaalde artistie-
ke en zakelijke dlskusstes waren. dJe hele-
mail! blootgelegd werden door het feil dal
wc niet de gevraagde subsidies kregen. We
zijn dan In een impasse terechtgekomen, en
Herman Asselberghs heeft toen meegedeeld
dal hij niet langer voor het stuc wenst ie
weeken. Vanal december zal hlJ hler dan
ook niet meer zijn. Aan de resterende arûs-
tleke veramwccrdelfjken is dan gevraagd
een plan op te stellen, over wat tij als Ion-
damemeel zagen voor de verdere arüstteke
toekomst van het swc-

'DIe plannen bleken ver uit elkaar te
liggen. Rony vtssers stelde voor om verder
de mulnmedtaje en lnterdlsstplinatre weg te

bewandejen. en Barbara Van Undt stelde
voor zich meer toe te leggen op haar do-
meln. de podiumkunsten. Het plan van
Barbara is niet echt positief onthaald. Toen
was het ook voor haar niet meer mogelijk
om veer het Stuc re blijven werken. coëer-
tussen is het ontslag van Herman Assel-
berghs bekrachtigd door de Raad van Be-
heer. dat van Barbara van Undt nog niet.'

Pranz:

Voor de bulrenstaander lijkt dil alles op
een slrategl~ om de bevoegde instanties on-
der druk Ie zetten om met meer subsidies
over de brug Ie komen. In de kulturele sek-
tor lijn er Immers gelijkaardige gevallen be-
kend. franz Marijnen verliet de KVS, om
een week later terug te keren nadat zijn ge·
zelschap meer werkingsmiddelen had ge-
kregen. Hugo De Greef zd bij zijn venrek
uit het Kaalteater ekspüder dat hij met zijn
ontslag niet de de bedoellng had om de
overheid onder druk U~·zenen. Vandeput:
-Dat Is helemaal niet het geval dil Is geen
bewuste strategie. De menlngsverschiUen
waren er al. en dat moet ook. want dat
zorgt voor de dinamlek die noodzakelijk is
voor een kunstencentrum. Zulke proble-
men zijn ook tlplsch voor het Stuc. 'rrcu-
wens In heel de kulturele sektor. Maar nu
heel! het lage bedrag van de subsidies voor
hevige dlskussles gezorgd, die veel dingen

Werkgroep vergelijkt verschillende
eksamenvormen

Tendens naar meer
schriftelijke eksamens
OP vraag van de fakulteitsraad

psychologie en pedo.gogische
wetenschappen werd 44n On-

derwijsraad gt!VrlUJgdeen werkgroep
op te richten. die als doel had het nut
van de verschillende soorten eksamen-
vorntm te vergelijlun. Aanleiding was
namelijk eh vaststelling dat veel stu-
denten, die in de eerste kandidatuur
geen enkel mondeling eksamen afge-
legd hadkn, in de tweede kandida-
tuur vlUJkbijzonder slecht skooräen
op mondelinge eksamens. Een werk-
groep werd opgericht, en die werkte
een nota uit ter advies aan Akademi-
sche Raad.

Daar waar vroeger het leeuwendeel van de
eksamens mondeling was. is er mede door
de toename van het aantal studenten, een
verschulving opgetreden naar schriftelijke
eksamens. Van deze soort bestaat er ook
een heel gamma; het schriftelijke gesloten-
boekeksamen met essayvragen. meerkeuze-
vragen en cpenboekeksamens zijn de beo
kendne. In de kandidaturen van vele rich-
tingen treedt er bovendien ook vaak een
sneeuwbaleffekt op. Door het groter aantal
schrihelljke eksamens. wordt het moeiUJk
om nog mcndehnge eksamens te program-
meren, omdat er slechts weinig dagen over-
blijven om mondeünge eksamens te plan-
nen. Vele studenten vinden deze evolutie
jammer.

Snelheid

De studenten Zijn niet gekant tegen
schriheliJke eksamens. maar ze pleiten voor
een evenwichtige verdeling, waarin ze elk
Jaar met verschillende eksamenvormen ge-
kcnlromeerd worden. Veel stedemen heb-

ben nameUjk een voorkeur voor een be-
paalde vorm, maar die voorkeur Is zeker
niet bij iedereen dezelfde. Het Is dus logisch
te pleiten voor een evenwicht van monde-
ling en çchriheUjk. zodat de situatie voor
iedereen gelijk is. De huidige scheef trekking
zorgt er waarschijnlijk voor dat een aantal
studenten ten onrechte buist, omdat ze beo
paalde vaardigbeden niet kunnen bewijzen.
Zo komen interaktievaardigheden en de
wijze en snelheid van reageren op proble-
matische situaties alleen in mondelinge ek-
samens voor, schriftelijke essemens bieden
hier geen kans toe.

De werkgroep van Onderw:ljmlad werk-
te een metode uit om de meest geschikte
eksamenvorm voor elk vak te selekteren.
Deze aanpak Is relatief nieuw omdat vele
professoren eerder pragmatische redenen
(beschikbare tijd. aantal studenten) aanha-
len dan echt reerensene redenen om hun
eksamenvorm te verantwoorden. Gesteld
wordt dat de Permanente OnderwIjskom·
missies (POK) het beste kan bepalen welke
de eksamenvorm dient te ziJn. Elk deparre-
ment heeft een POK. die een adviserende
funktie heeh ten overstaan van de Iakul-
rensraad. De POK's hebben nu al de taak
om advies te geven over de eksamenwijzen.
maar dit wordt al te vaak aJs een roeene af·
gehandeld. De POK's zouden bij die beslis-
sing. aldus de nota. onder meer rekening
moeten houden met de aard en inhoud van
hel vak. de doelstellJngen ervan, de organl-
satcrtscbe omstandigheden, het aantal ek-
samens van een bepaalde vonn binnen hel
totale eksamenpakker van een jaar, en de
persoonlijkheid van de eksamtnator. Wat de
bekendmaking van de eksamenvorm be-
treh, wenst de werkgroep dat de wijze van
eksamineren, samen met de syllabus van
het epletdlngscnderdeel, opgenomen wordt
in de fakultalre studiegids, die de studenten

meer publiekservice gaan bieden. In die
periode van vier jaar tot de verhuis Is het
maar logisch dat wij meer geld nodig heb-
ben."

Braak

hebben bovengehaald."
De vorige jaren kreeg het StuC twaalf

miljoen, voor de periode 1997-2001 dertien
miljoen In plaats van de gevraagde zesen-
veerag. Vanwaar komen dan plots die strub·
belingen. terwijl de werkingsmlddclen toch
uitgebreid worden. Is het stee dan van plan
om grootschaliger te gaan werken7

·Binnenkon verhuist het StUC naar het
Arenberglnslîtuut, en we willen ook onze
arusueke ambities behouden. Dat bracht
ons ertoe om dat bedrag aan te vragen. Op
inhoudelijk vlak wil het Stuc nlel met gro-
tere produktles gaan werken, maar we wil-
len wel de Infrastruktuur aanpassen om op
de Ingeslagen weg voon te gaan. Sinds vo-
rig jaar programmeert ht'!t Stuc bijvoorbeeld
ook muziek, en dan hebben we een zaal
nodig die geen geluidsoverlast veroorzaakt.
We gaan ook alles centraIlseren en veel

De St.ld Leuven en de provInde
Vlaams-Brabant zuUen zeker al geld toeste-
ken om de verhuis naar de Naamsestraat
mogelijk te maken. Op de vraag of de prin-
depsakkoorden daaromtrent. die enkele
weken terug genomen werden, nu niet In
het gedrang komen. antwoordt vandeput
negatief: •Als het om zulke bedragen gaal
(vijftiS miljoen. nvdr), dan spelen er andere
motieven mee dan persoonlijke. De uitstra-
ling van het kunstencernrum is veel belart-
grijker. Als je van hier naar Hasselt rijdt,
dan Is dat ~llureel braakliggend terrein.
Ook naar ~ rand van Brussel toe speelt het
Stuc een belangrijke rol. En die mensen
zien dat ook In.-

Op ~andag 14 oktober kwam de
Raad van aeheer van het Stuc weer samen,
om te beraadslagen over de verdere arüs-
neke toekomst vaóhèt kunnencernrum
Stuc. Hoe die er precies gaat uitzien, lees je
volgende week In Veto.

Joris Jenssens

·Gtrn klImtm en rikJals meer in Veto-, Zt)'t'It dit vlln EkonomikD, en llll'tn lil/a croissants op

(fotq Frank Viamt)

krijgen biJ het begin van hel akademleJaar.
Zo kunnen studenten hun studiemetode
van het begin af aan reeds afstellen op de
eksamenvorm.

nier van eksamens afnemen zou aan bod
moeten komen In de Onderwijskundige
Vorming voor Beginnende Docenten en
Assistenten.

De maalregelen zijn op zich vrij duide-
lijk en lovenswaardig. maar russen dil en
konkrete veranderingen gaapt nog een gro-
te kloof. De Akad('mlsche Raad mort deze
adviezen eerst verder bekrachtigen, en dan
nog lullen het waarschijnlijk vooral sru-
deruenvertegenwccrdfgers op de POK's
ziJn, die de uitvoering ervan op de voet zul-
len moeten volgen. Wordt de tendens naar
steeds meer schriftelijk eksamineren omge-
bogen?

Omgebogen.
Ook meent de werkgroep dat er ver-

schillen zijn tussen de eerste en de tweede
cyclus. die hun weerslag hebben op de
keuze van de eksamen vorm. In de tweede
cydus moct men -een kreaueve omgang
met de leerstof bewerkstelhgen-. Dit niet
alleen In de celleges (dlskussleccllegesj.
maar ook In de eksamen vorm (bijvoorbeeld
een skriptie met nabespreking). ook de ma- Ludwi, OeweJhe
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Groep T betrekt prestigieuze kampus

"Dit past meer bii het
festival van Cannes dan
bii een school"
eat Groep T t:en fonkelnieuw

gebouw huft neergepoot. rul-
Int we geweten lubben. Het

optrekken .van enkelt: klasjes Uep im-
mers uit de hllnd en werd uiteintklijk
eert erg opvallmde, gJanunde kon-
struktie op de hOf!k van de vesaüus-
en Dekenstraat. Alvast Groep T ulf
vindt de "nb/lektuur ervan frlUli m
is parmantig trots op haar 'Kampus
vesll1ius', Anderen zijn d4n weer min-
dtr gelukkig met het nieuwe bouw-
werk. vooral wegens de protserigheid.
dL ligsing. en het sti)1kontrast met de
omgeving_ Hun misn«gt:n is samen-
atvat in eh op het tegenoverliggende
TEW-gebouw gek41kte woordspeling
"Troep C'", waarbij äe G misschjen
wel Stllllt voor "grotesk",

In leder geval heeft Groep T het goed voor
met het mensdom; de vormen van het
bouwwerk worden geacht de menslievende
filosofie van Groep T uit te beelden. De al-
om aanwezige beglazing bijvoorbeeld, 0<'-

fem een uitnodigend effekt uit op de voor-
biJganger. Het gebouw biedt de passant ook
een gastvrije schuilplaats, gezien de hoek-
panl] enkele meters terugwijkt en zo plaats
ruimt voor een monumentale Ingang.

En wie het gebouw betreedt, leen nog
meer kennen van Groep 'r's visie op het
leven. Het komplex is eigenlijk gewoon een

kubus van vijftig bij vijftig meter, cernraai
doorboord door een sUinder. Het dak: van
deze sllinder is trouwens van glas, wat de
vreemee glazen bokaal In de 'Leuvense
skyline' verklaart.

Spiraal

Het doorboren van de kubus verdeelt
het gebouw in zestien modules, tejkens met
de' noäge leslokalen, kantoren en laborato-
ria. Elke module stelt één wezenlijk aspekt
van het jngenleurschap voor. Ze zijn te beo
relken vla een hellende. spiraalvormige
gang die zich in één beweging doorheen de
slllnder naar boven sllngen en zo duidelijk
maakt dat de verschillende domeinen van
de opleiding naadloos in elkaar overvloei-
en. Meer nog. ook de plaats van de ver-
schillende modules 15 niet zomaar wille-
keurig: de modules voor de basisvakken
tfysib. chemie. biologie en wiskunde), de
fundamenten als het ware, bevinden zich
onderaan (het gelijkvloers met meegere-
kend). Erboven zlln dan de meer gespecia-
liseerde takken van deze wetenschappen
gehuisvest. En net onder her dak tenslotte
het eindpunt van de opleiding: de afdeling
kommunikatie en management. Kortom.
het is een 'kampus met vtste', zoals Groep T
,eLI zegt.

De arennekren hebben overigens niet
alleen een filosofie bedacht om de verschil-
lende vakken In het gebouw te ordenen,

AChthonderd miljoen en er volgt nog
\ ........ tIflfîUddiélHJ'l'tb·ha.OO8 ~~ .. n GroepT veel
geld moet gekost hebben. Waar een begescboct vandaag de dag .chthonderd milJoffl
haalt.. Is een hajf mjstene. Direkteur Johan de ûraeve- ~Ecn goed beheer van de InschJj-
jvlngsgeJden en et.'n z.mgvuldJg kommersteel belejd kunnen al veel doen. Zo verkopen
wij In het kader van een Internationale sernenwerktng met bîJvoortx:eld Cbina 10 dat
land onze diensten. AIt~t7Jjds wcrtn Groep T ook niet langer met doeenten die van aan
de bogeschool veebonden zijn.· Er schijnen zeI.fs kanltrete pJannen te bestaan Dm nog
een gebouw neer Ie zenen [n de buun van de splInternieuwe kubus; er Is blijkbaar gdd
gtooeg. Oe nudenteovcnC8f!nwoord.igcr merkté dan weer op dal VOOrde vemieuwing
van de laboratOria niet aWjd de ~ middelen kunnen vrljgtmaakt worden. Dat is dan
meteen ook: de ~ krttick van de studenten, wat misschlen de ul!.leg van Johan de.
ëreeve ondasteunt::~em goed beheerder is een goed heerser,"

Nu al/un nO!}ten grOlt goudvis? I(fo~ Frank V;,une)

(~/jQl)
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ook de mensen spelen een rol. Daar komt
nog biJ dat het pand over de gave zou be-
schikken de kommunikatie tussen studen-
ten en proffen te bevorderen.

De studenten liggen van oeze filosofie
uiteraard niet wakker. ook al krijgen ze die
voorgeschoteld in de VOnD van IIImpJes en
brochures. Toch zijn de meesten van hen
best opgetogen mei hun nieuwe karnpus.
Zij spreken al liefkozend van 'ons' gebouw.

Karikatuur
~

scmbasuscn. preienneus. monumen-
taal. niet bijster intelligent. Het zijn maar
enkele van de woorden die Prof. L. Ver-
poes! (verbonden aan het departement ar-
chnektuur. stedenbouw en ruimtelijke er-
denlng van de KU Leuven) zich liet ont-
vallen over hetzelfde gebouw. Vooral de
onbehouwen hoelepanij Is verpeest een
doom in bet oog. Die logge konstruktie
verhinden Immers de noodzakelijke tme-
gratie in de omgeving en zou zelfs de om-
liggende gebouwen karikaturiseren. "zo
een pompeuze ingang past meer bij het
filmfestivaJ van Cannes dim bij een hoge-
schoo!-, aldus verpeest. Deze monumenta-
liteit Is overigens niet te verwonderen.
aangezien het verantwoordelijke arennek-
tenburo (Jaspe~1 bekend staat voor zijn
grootse (bankjgebcuwen, zoals dat van de
Kredietbank In Brussel. VeI"JXN$lvraagt zich
af of een school zich zo'n pretentie-s wc!
kan aanmeren. -wa daarenboven toch wel
vreemd overkomt voor een school, die zich
proûleert als hoogtechnologisch, is dat
moderne architekten dergelijke menumen-
talltelt als vrij oubolllg en Simplistisch
beschouwen, als niel bijster Intelligent. De
stijl van het gebouw vloekt dus een beetje
met de Identiteit van de school." Groep T

t,

~ 11(.-",L4L
Fochpl,jn 13-3000 Luv,
Tel. 01620 19 ~4 - Fa> 01623 Tl
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doet dit af .15 een ditpuul onder archttek-
ten en Illat nur eigen leggen de schoon-
heid primeren op het z~1fl)eeld,

Maar professor verpeest is ook niet
over de hele lijn afwijz.cnd. Zo ontkent hij
niet dat Kampus Vesallus een bepaalde et-
genheld heeft. De glazen koepel die boven
zowat heel Leuven uittorent. vindt hij
ronduit moot.

Het dossier dat door de dienst Ruimte-
lijke Ordening van de stad Leuven over dit
gebouw aangelegd werd. Is verrassend dun.
Omdat er geen klachten ingediend werden,
bleek immers nauwelijks enig openbaar on-
derzoek aan het afleveren van de bouwver-
gunning vooraf gegaan te zijn. Begin '92
werd de vergunning aangevraagd. begin '91~
gaf het college haar fiat en in september '94'
werd aan hel slopen gegaan. Niets onge-
woons dus, hoewel er een aantal voor de
hand liggende vragen kunnen gesteld wor-
den. Zo wees diegene die ons te woord
stond bij de dienst Ruimtelijke Ordening op
de toch wel uÎlzonderlijke afmetingen van
hrt gebouw die de voorschriften aanzienlijk
overschrijden. Houdt Groep T er dan zo'n
8QCde kontakten met het stadsbe-stuur op
na? volgens Johan de creeve. direkteur
van Groep 1; wd. En dat is blijkbaar nodig.
want een panlkuller zou waarschijnlijk
nooit deze toelating gekregen hebben. aldus
onze zegsman biJ Ruimtelijke Ordenlng.

,

Integratie
Met de komst van Groep T verhoogt de

scholen koncentratie nog rond de vesaüus-
straal. Naast het CU. 1lI, handelsket. peda-
gogie en het VTI Is er dus nu ook Kampus
vesenus. de verkeersdrukte zal er a~vast
niet op verbeteren. Dit probleem heeft
Groep T geanticipeerd. In de kelderverdie-
ping werd plaats gemaakt om zeshonderd
fietsen te stallen. Iets waar de meeste schc-
len aan de KU Leuven enkel maar van
kunnen dromen.

Groep T heeft bovendien overtuigende
argumenten om de IlggJng te verantwoor-
den. Een student wordt niet graag op een
kampus te midden van de velden gedumpt,
en de lokatie beantwoordt ook aan de wens
van Groep T om haar studenten een blik op
het 'echte' leven te gunnen. Daar komt nog
bij dat niet alleen de eigen studenten er be-
ter van worden: al lukte de architektonische
integratie van het gebouw niet volledig. aan
de sociale integratie wordt gewerkt. Zo zal
het mogelijk ziJn er kulturele aktivlteiten Ie
organiseren en daarnaast ijveren de sruden-
ten van Groep T voor een gemakkelijkere
toegang tot de unlverstrettsblblfcreken. Ook
zijn in het restaurant (trouwens van de
Alma-groep) andere nudemen welkom. Er
wordt zelfs onderhandeld met de StudIo-
bioskopen om de grote aula beschikbaar te
stellen voor filmvenoningen.

Overigens Is Groep T nict alleen ver-
antwoordelijk voor de ligging. Professor
verpeest wijst er terecht op dat de stad Leu-
ven een onvoldoende beleid voert wat de
lokatie van de hogescholen betreft. Hel zou
de rulmteljjk ordening in de toekomst een
heel stuk logischer kunnen aanpakken. Als
logika tenminste Is wal men wil.

Sleven Eggennont
Jurgen Mlnnebo
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Huis ontploft in de C. Meunierstraat

ste instantie kan je naar het vredegerecht
stappen en daar de kotbaas aanklagen. In
~paalde gevallen zal SOciale Raad zich in
dcrgelljke zaken burgerlijke partij stellen.
De Hulsvestlngsdlenst beperkt zich lot het
geven van juridisch advies.

IidSI In vol hout, een minimum aan weer-
stand bieden bij een uitbrekende brand.

Je bent natuurlijk niet verpUcht om je
tegen brand te verzekeren, maar geen zin-
nig mens zal het In zijn hoofd halen om dit
nlét re doen, daar de' te lopen rtstko's veel
re grOOt zijn. Op een priveekol is hel In re-
grl de huisbaas die ervoor zorgt dat er een
brandverzekering is. Het Is Immers nogal
duur om je als pnveepersocn IC laten ver-
zekeren, dus betaal je een forfaIt aan je kot-
baas (1«"5 de kleine lettertjes van Je kon-
trakt er misschien eens op na).

Sinds de wetgeving op dat vlak ver-
strengd Is. Is de verzekering ook verplicht
de verzekerde in te dekken tegen ontplof-
fingsgevaar. neze regel zorgt er dan ook
voor dat in dit geval llie betrokkenen recht
hebben op een vergoeding voor de geleden
schade. Wie 1,IiteindeUJk voor het gelag zal
opdraaien (~ gas- of waterjeldlngrnaat-
schappij). Is op dil ogenblik nog niet hele-
maal duidelijk. Getroffen studenten wen-
den zich ~ in de eerste plaats lot de fami-
liale polls van-hun ouden. en het 8e~cht
dort dan de rest.' ~

Heen er iemand een vu
Gori~ wuk womsdagaYOnd

P1UUJkteeen gasontploffing een
vo1hdig huis in th ColfStantin-

M~uni~rstraot met de grond 9~1ijk_
Doordat th inwon~rs aj"wnÎg warm
vi~l~n er 9«" dothn. Wel werd eert
twirttigtal tmnsnt gewortd door rond-
vIi~gnuJ glas en brokstukkm. Van een
aantal omliggetuh panden sn~uwlden
th ramen. en de woning, die net naast
het getroff~n huis gdegm is, zal wd-
licht afg~broken m«ten worden. De
matetüle schade van th d,splosi~
wordt voorlopig gertUJmd op maar
li~fst vijftig mIljoen frank. Voor een
aantal studenten die hun kamer niet
meer kunnen gebruikelI is onaertus-
sen eIdt!rs onderd4k gevonden.

In het Ingestorte huis huurde maar één Stu-
dente een kamer, Zij herft nu een tijdelijk
onderkomen in het van-ualecoüege. maar
is uiteraard alles kwijt wat op haar kamer
stond, !.Jg en hing. De hutsvesnngsdjenst
heeft ook gastenkamers vrij voor de gedu-
peerde studenten van de huizen In de
buurt. die het nu zonder ramen moeten
doen. Een ietwat wrange aanleiding om
wat dieper In te gaan op de wetgeving in
verband met brandveiligheid en brandver-
zekeringen.

Higiëne

Jan De Vuyst, direkteur van de Dlenn
Studentenvoorzlening van de KU Leuven.
heeft over het algemeen niet te klagen over
de brandvelligheid van de Leuvense nu-
dentenkamers. Dal WU ondermeer komen

door de systematische kontroles van de
brandweer. maar ook door het overaanbod
op de korenmarkt. Hierdoor heeft de huur-
der meer keuze, en moet de verhuurder
dus meer moeite doen om zijn koten aan-
trekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door de
veiUgheld en de higlëne aan te pakken.

Gordijn
Toch schon er op een heel aanlal stu-

dentenhuizen nog wel wat aan. Oe klassie-
ke fouten :Djn volgens De Vuyst cnveätge
elektrische leidingen, gebrek aan hlgfêne en
te weinig brandblussers. Volgens het ieu-
vense brandreglement. dat het strengste
van vlaenderen heet te zijn, moel er daar-
van minstens ëën per verdieping voorhan-
den zijn. Ook ontbreekt het de student In
nood wel eens aan vluchtwegen. In geval
van brand moet je namelijk over twee ver-
schUiende evakuaueroetes kunnen beschik-
ken. Verder Is het reglement duidelijk over
zaken als onbrandbare gordijnen, regels
voor gasverwarmingen en de mInimumop-
pervlakte van de kamers. Onder meer op
dat laatste punt zullen de regels binnenkort
waarschijnlijk nog verstrengd worden. Een
folder met de rechten en plichten van
huurder en verhuurder is te vinden bij de
Huisvesüngsdlenst.

Als je als student vindt dat je kot niet
voldoet aan deze of gene regel. moet Je in
de eerste plaats proberen met de kotbaas
tOt een vergc:lijk te komen. Als die welgen
de situatie te verbeteren, kan je eens pan
praten met de mensen van Sodale Raad of
die van de HuiSvestingsdienst. Die zullen
het huis komen bekijken, en eventueel pro-
beren te bemiddelen bil de kotb.Jas.ln laat-

vervol& van p. I

·OC rcgcrtng heelt besllst voor lonen uitbe-
taald In bet kader van een erbeidsovereen-
komst voor studenten, sodale bijdragen in
te voeren, gelijk aan 2,5 procent voor de
student en 5 precent voor de werkgever. Zo
zou de' kcnkrete solld.ritelt worden inge-
voerd tussen de arbeiders en de studenten
die biJ gelegenheid werken." Als deze teksl
uit de begrotingsmaatrcgclen IetierlIjk zou
geïnterpreteerd worden, zou dit betekenen
dat de RSZ-bijdra~n voor jobstudenten
tijdens het Jaar flink worden verlaagd en
tijdens de vakantiemaanden verhoogd. De
vakbonden hebben echter al laten weten
dat de tekst zo niet rn.Jg geïnterpreteerd
worden. en dat deze percentages enkel tij-
dens de vak.andemunden en voor arbeids-
overeenkomsten voor studenten gelden.

Vakantie

Het: pat dus om een beperkte onder-
werping aan RSZ. ma.Jl de gevolgen zijn
gemakkelijk denkbaar. Ten eerste komt er
een hele rompslomp van aangttren bij klj-
ken waarbij dan nog eens heel wat prakti-
sche problemen kunnen rijzen. Ten tweede
gaat de kost voor een jobstudent de hoogte
In. De- Juridische- en de Jobdienst hebben
daar echter al bezwaren rexen geformu-
leent. Ten eerste zal deze maatregel nooit
de gewenste zcvenhonderdvijftlg miljoen
opbrengen. In verhouding tot de adnünts-
traueve kost die dit gaat meebrengen. is ze
Immers een heel beperkte maatregeL Ten
tweede gaat vooral de gelegaliseerde Stu-
dentenarbeid terug in de verdrukking gera-
ken. Tot nu toe hadden werkgevers eigen-
lijk geen enkele reden om studenten In het
zwan tewcrk te stellen. flskaaJ was het
voordeliger, ze werden niet onderworpen
aan RSZ, ze moesten enkel een kontrakt In
drievoud opstellen. de loonbarema's respek- .
teren en dan zeurde de arbeidsinspektie er
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niet over aan hun oren. Dit was boekhoud-
kundig en admlnlsrrarief een heel eenvou-
dig systeem. Met vakantiewerk In het zWan
wonnen de werkgevers dus niet veel. Op
deze manier krees de overheid de jobstu-
denten onder kontrole en wisten u- bij be-
nadering hoeveel [obstuderuen er werkten.
De overheid, de vakbonden en de Juridi-
sche- en Jobdienst hebben flink hun best
gedaan om werkgevers vla Intormauekam-
pagnes tot gelegaliseerde arbeidsovereen-
komsten aan te zenen. Nog tijdens de afge-
lopen vakantie pakte de overheid uit met
sijfers die moesten aantonen dat er nog
nooit ~I jobstudenten met kontrakt had-
den gewerkt. De komende vakantie zullen
we waarsdiljniijk andere gelulden horen.

Vijfentwintig

De reaktie van een van de grote dlsui-
buuekeiens. die heel veel jobstudenten te-
werkstelt, spreekt boekdelen. Die rekende
de nieuwe maatregel onmiddellijk om en
kwam tot de slotsom dat dit voor hen vijf-
entwintig jobstudenten per maand minder
betekende. De nieuwe regeling wordt dus
door de werkgevers op basis van hun totale
loonmassa berekend. Deze al gestabiliseerde
loonmassa mag niet stijgen. en dat zal zich
dan vertalen in een daling van het: aantal
[obstudernen. De redenerfng dat ze die Job-
studenten toch moeten aannemen. gaat dus
niet op. De ballon zou wel opgaan voor een
bedrijf dal één of twee jobstudenten aan-
neemt. Verder blijkt hieruit dat er veel job-
studenten worden aangenomen om klusjes
op Ie knappen die anders niet of iUegaal
zouden worden geklaard. Met: andere woor-
den. het zijn de jobstudenten en niet de
werkgevers die uiteindelijk de rekening
krijgen gepresemeerd.

Noch de Jobdlensr noch de Juridische
Dienst pleit voor een liberaliser1ng van de
studentenarbck1. ze pleiten wel voor een
korrekt en soepel statuut. Maar volgens
hen zijn we totaal niet gebaat met een ge-
kompljoeerd statuut waarvan de efficiëntie
op tennljn ren zeerste betwijfeld kan wor-
den. Het probleem is dat ze tussen twee

Keuken

Een deel van de verantwoordelijkheid
ligt natuurlijk ook bij de studenten zelf. Die
moeten zorgvuldig omspringen met het
materiaal In huis, en ervoor zorgen dat ze
het gevaar op brand niet uH vergreten. Dat
kan door voorzichtig te zijn in de keuken,
of uil te kijken met gasboljers in de bad-
kamer. Als het reglement strikt nageleefd
wordt, betekent dit dal alle gordijnen op
kot brandbestendig (gemaakt) zijn, dolt
evenweel tapijt eenzelfde behandeling
heeft ondergaan en dat ook de deuren, het

Arm Bries
Martijn Graumans

"Ge hebr dikke chana a" rie a Ujge". Ol "OS meer an sie b l%j9hl, sprak de Zuid4/rikaa". ~

(foto Frank Viame)

vuren zitten. ln de «me pl.Jats zijn het de
vakbonden geweest die hen geholpen heb-
ben om het statuut voor de Jobstudent In
orde te krijgen. Zij zijn de enigen dle hen
daadwerkelijk hebben gesteund. ln de
tweede plaats zijn het evenwel ook de vak-
bonden geweest, en dan vooral het ACV.
die gepleit hebben voor een onderwerping
van de jobstudenten aan RSZ.

om de hele rompslomp betreffende de wet-
geving en de fiskus zelf op zich te nemen.
gemakkelIjkheidshalve nemen ze dan voor
een tijdelijke job een tntertm. Jobstudenten
zullen dus, als ze al vervangen worden.
vervangen worden door Imertmarbelders.
Of dit een gelukJdge evolutie Is, wordt be-
twijfeld door Lieve Van Hoestenbèrghe van
de Juridische Dienst.

Wat kan de student nu nog doen? Het
probleem Is dat er niet zoiets als een jobstu-
dentenvakbond bestaat. Misschien moeten
de Vlaamse studentenverenigingen de
handschoen opnemen. Het: zijn per slot van
rekening de studenten. die zij vertegen-
woordlgen, die het meest geraakt zijn.

Rompslomp

Als zowel werkgevers als jcbstudernen
bij deze maatregel aan het kortste eind
trekken en het helemaal niet zeker Is dat de
overheid er geld bij pat winnen, wie gaat
er dan wel voordeel bij hebben? Het ant-
woord is waarschijnlijk: de Interimkantoren.
De werkgevers zullen het: nlet zien zinen

Er héeft nooIr cal ')obst~. beuao. 8el1ocm wordt In ovmea met de
wutet: .e, .. RIrcnlaa houdll8el dl: blDdt:Dde KAO's, bepaald. Deze. XAO', Jddcn
«hier r.da voor ~ dit ~ perloIks die rnfnckr 41.0 een lI'l&IDd bednI-
em.worden~. Ha Joon dtt op bet kontrakt ~st.W.. is bet brutoloon
en versdillt van )le'I toon dat wrdi:cIljk word!. uitbetaald. Zoals alk werknemers dJn ook
JtloKknten lX1pMdpe oockrworpen u.n M sodale zeke.rheid (RSZ-bijdragm)_ 00II: voor
studenten seJdt ~ dat et bi}draaeft ~D worden beu.akt. Van ba brut.o)ooo
pan dus de iOdalezckcrbeWhbijdrqen ai. De we:rknemenbijdragt bedraagt 13,07
procent van hel: bruroloon. BovmdIeD is n nos een suppkmentalre ~.
tnteiodd1jk !WJ mep 5ldkn don .Jfhoudlosm ten behoeve van de SOI::I«k zekerheid een
derde v.JJ1de tQWe loonkou btdrap. waarvan twee derck donr de W\"~ en een
4cme door de werseemer wordt bctukl De JobstU<kOten senot(!'n blei"onder bepaakle
voor:waudeo In de ~akantk' nog een oltzonderlogspodtie_ De)'obstu<kut Wti voot
de maaoden J\lU, augustus en $CpU'IIlbernamelijk vdjgesldd van mAleu-kerhe1dsbijdra.·
gen indien dt: werkpel'lodle nleIlanger was dan eenendenla: kale_nde:rdafcn. eVentued
~Id over ~îllmck maanden. BljkolDCl;lde- voorwaarde was dat de nudent
tijdens het vuorattaande wdemitja.u nlet biJ ~de ~tknemfir was tewt"rkgntdd UI
dus OIIck1'worpea was aan Rsz.
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~lcpm? U hebt allL ~lij1a ld:tu,llf over h~t
bmik-ol1lkrt«k vmlcndm?
verstraeten. «u doet het klinken alsof het
vakantie was. Nee, dat was een behoorlijke
klus. Allecon al de boeken die gaan over de
Bende van Nijvel of over groeperingen die
daanncc verband houden, al de televisiere-
portages _ vooral van de RTBF -, het
verslag van de eerste parlementaire onder-
zoekskommtsste We hebben alk twee aUes
gelezen, om mekaar ie kunnen kontroleren
en te bekritiseren. Je moet toch een kritis-
che diskussie hebben bij het maken van
een dergelijk uitvoerig verslag .•
Veto; Als fr grdur~ndt langt tijd mtt lWtt mOl-
sen aan «nztlfdt profrkJ "'«I wtrun, krtttrl
dat dan fT'anningrn? Zijn" wnchillmdt visies?
FIJnaut: «Nee. ik denk dat we In aue
eerlijkheid kunned zeggen dat we mekaar
geen moment dw.{", hebben gezeten. Maar
we komen van hetzelfde Instituut, we
kennen mekaar {I jaren. Het is niet zo dat
je twee mensen ar Mars plukt en die dan
maar eens moeren gaan samenwerken .•
verstreetee. «In dal op2:icht kan ik u met~-de hand op het hart verzekeren dal er geen
blauwe ogen of uitgerukte haren tussen ons
zijn voorgekomen .•
vete: Htbbnl juJIit dm opdracht aanvaard,
louter omwill~ van dt wttmschapptlljl« uitda-
9in9, of wildm jullit ook "hl weten hot dit
bendt-Dnderr«k in htr slqp is fltraa/o af wims

Fijnaut en Verstraeten over onderzoek naar Bende van Nijvel

"Wil ik U nu verlellen wie er bij de
Roze BaUenen was?"

jarenlang bezig gehouden mei het aanto-
nen van de betrokkenheid van die mensen.
Uiteindelijk is aan het Assisenhof van
Bergen gebleken dat zij er niets mee te
maken hadden. Achteraf Is het natuurlijk
makkelijk om het gerecht hierover ver-
wiJten te maken, maar er zullen ongetwij-
fdd wel redenen geweest zIjn om zich
zolang op deze vijf te koncentreren. wel
mag men zeggen dal de aandacht klaar-
blijkeliJk te lang en te econziJdig In die nch-
ting werd gekanaliseerd .•

Ftjnaut: .Wat het eksrreemrechtse
spoor berreh, blijkt - uit beweringen -
dat dit een aantal subsporen heeft. Men
heeft wel degelijk een aantal van die
subsporen ondertocht. De ctenonerweeken
bijvoorbeeld. zijn wel uugevlocid door een
parlementaire enquêtekommissie. De
staatsvetllgheld beween dat ze tien jaar
lang nagegaan heelt of er bindingen waren
tussen eksrreemrechts en de Bende van

Oom minister van Justitie
Dederck: tk professoren van de
KU Leuven Verstraetm en

Fijnaut in november 1995 benaderde,
met de vraag om een onderzoek te voe-
ren naar het onderzoek van tk Bende
van Nijvel, kon hij niet ~ten welke
problemen hij zich hiermee op tk hals
haalde. Hoewel het college van proku-
nurs-generaal nut zo'n onderzoek
instemde, besloot het Hof van Kassatie
dat dit een inbreuk was op het princi-
pe van de scheiding der machten.
ProkurN~aa1 Velu riep tk magi-
stratuur tip om haar medewerking te
weigeren aan de beitk professoren.
Dat was niet naar de tin van het
parlement. DiJt besliste dan maar om
een piJrlementaire onderzoekslrommis-
sie op te richten die de aanstelling
van Yemraden en FijniJut ~gitimeer-
tk. en de voorlgiJng van hun ander-
zoek verzekerde.

de ~g hierop geantwoord met een
'plnksterpian', waarln een aantal zeer kon-
krete beletdsmaatregelen voorgesteld
werden: de demllltarisertng van de rijks-
wacht, de modernisering van het gerecht,
de opbouw van het NadonaallnsllluUI voor
de Kriminalistiek. Allem.Jal maatregelen die
een rechtstreeks gevolg zijn van de eerste
bendekernmesje.
Veto: Vrijdag Jtond in dt krent dat rwtt
"itltwt klJf/tSa'j, franstalig m bridm \'IJn ttn
vrijt uniwnitdr. zich hij u ZJlllm wtgrn. Dilt is
onsd\Vijftld om dt 'nod/St' tl'tnwichtm te
uhoudm.
FIJnaut: «Inderdaad, maar je moet
toegeven dal dit een heel gevoelige materie
Is. lk kan dan ook goed begrijpen dat men
ervoor zorgt dat alle strekkingen veldoende
venegenwoordlgd zljn .•
Vc:to: H~t saat er I«h om of dit aanJttl/inS
nodig is?
Fljnaut: .Ja, maar aan dit dossier kan je

CyriIJe FiJnaut: _De parlementaire: onder-
zoekskommlssle beeft de Inventaris van de
grieven aangaande het onderzoek over de
Bende van Nijvel doorgenomen, en een
aantal punten aangeduid waarbij ze zich
vragen stelde. Als oneerzoekers hebben wij
dus niet volledig zelf kunnen beslissen over
de prioriteiten van ons onderzoek. Zoiets
heeft ook als voordeel dat wij zeer gericht
kunnen werken. Het is immers onmogelijk
om het 400.000 pagina's teûenoe onder-
zoek door Ie nemen, zonder te weten waar
Je naartoe werkL.
Veto: IR urnt fast van h~t ondttZoá _ htt
il7VffllllTlS<rt"I1 VJln allt l/.'l!,lItk 5~~a.!!!.{9IJ('I'
jL is IlfgvMd. Will rijn dr volgtrtdt stllppm?
FIJnaut: dieRt willen wij een onderzoek
doen naar de rol van de rijkswacht en de
staatsveiligheid, en naar de Bende De
Staercke, het zogenaamde krimineel-
politieke spoor. Dat houdt ook het onder-
zoek in naar de redenen waarom hel
dossier van het parket van Dendermonde
naar Charleroi werd overgeheveld. Op hel
nivo van de uitvoering van het onderzoek.
heeft de kommissie gekozen om drie pistes
te onderzoeken. De eerste is die van de
Roze Ballenen. een tweede het onderzoek
naar de 'pracucal-shooüng clubs' waar
rijkswachters en eksueem-recms elkaar
zouden Ontmoeien. Het derde grote pum I~
het slacbtofferonderaoek: heeft men wel
voldoende de eventuele konneknes tussen
die mensen cnderaccmz-

•

Ga dtraf, of wrsfrlltte sij mi] nit gotl

met vier mensen wel dertig jaar werken.
Als je binnen een zeer kon tijdsbestek moet
werken, zoals wij nu. dan is het goed dat je
allemaal op elkaar ingesteld bent. Aan de
andere kant is de opdracht van onze kol-
lega's zeker geen minderwaardige opdracht.
Ik wil toch even onderlijnen dal de eerste
bendekommïsse een aantal resultaten opge-
leverd heeft, hoewel je na datgene wat er
nu allemaal gebeurd 15, rustig kan stellen
dal het nog niet allemaal zo geweldiglunk-
uoneen .•

_Veel Belgen denken dat de pcljnek
evenwichtige samenstelllng van kornmlssfes
en dergelijke alleen In Belgîe gebeurt, maar
dat is niet zo. In Frankrijk of Nederland
gebeurt net hetzelfde. Elke demokratische
rechtstaat moet voor die evenwichten
zorgen. En laten we wel wezen. onze
kollega's hebben echt wel die kompetentie.
De eerste bendekomrmssle-Pranchlmcnt
draagt ten sroue de naam van één van onze
Iranst.alige kollega's .•
VelO; AI vdt jarm lang wordm er in äeptn
wr1Chiflmdt pistts Q1IV dt btndt aangebracht.
Hot komt Mt dan dat htt gtrtcht zich vtrsdril-
Imdt jarm IIln5 m~1 op de pistt VQnhtl
banditl'$mt gtkonrnltrttrd huft?
verstraeten- «In de jaren tachtig heeft
men zich op één soort van banditisme
gekoncentreerd. Men verdacht vijf mensen
uit de äortnage ervan dat zij de Bende van
Nijvel waren. Het gerecht heeft zich dan

(foto Dirk Bemard)
Nijvel. Ze hebben nooit enig verband kun-
nen vaststellen. Wij zullen nu moelen on-
derzoeken of die bewering gegrond is. Maar
het is dus nlet zo dat gedurende die jaren
alle andere sporen verwaarloosd zijn. Het
feit dat niemand eige.nlijk goed weet hoe
het nu precies zit met dit spoor geeft dat
"unheirnliche" gevoel dal een aantal jour-
nalisten bij Le Soir en De Morgen ver-
woorden: het spoor zou verwaarloosd zljn._

fout dat dan wtl is?
Verstraeten: «Je moel eerst en vooral uit
je hoofd zenen dat je de bende gaal opspo-
ren, als Je een dergelijk onderzoek begint.
naamaast zil je In een vakgebied waarin
datgene waar je mee bezig bent heet van de
naald 15. In het licht van de komende de-
cennia moeten deze problemen opgelost
worden en als je daar op één of andere
manier Je medewerking aan kunt verlenen,
dan is dal toch wel een tof pröjekt.»
Fljnaut: «De untversnen heeft toch wel
enige verplichtingen als een Instituut in de
samenleving waar een zeken: deskundigheid
aanwezig Is. Daarom heeft het parlement
de urnversneu gevraagd .•
Veto: Wal is uw mtning over Conn"ott~s bord
spa!1hmi?
verstreeten- •Laat mij het zo zeggen. Als
connerrone geen spaghem was gaan eten
had het probleem zich niet gesteld .•
Fljnaut: «Nee. ik spreek me niet over het
geval uit. Ik heb een regel dal zolang ik
bezig ben met een enquête. Ik mijn mening
over andere gevoeuge zaken niet geef.
Alleen al het gevaar dat men een zekere
vooringenomenheid zou kunnen aDelden
uit wat Ik zeg. zou desastreus zijn voor dit
onderzoek. Ik zal u lief aankijken, diep in
de poppetjes van uw ogen, maar toch
streng nee zeggen .•

Balletten

Veto: Er is vul/t dom om dit Rou &/ktlen.
Fljnaut: «Er is wel wat voyeurisme. ieder-
een zou graag weten wat er aan de hand is.
veeereeren. _Ah, maar moesten we dat
nu zeggen wie er bij de Roze Balletten
betrekken was? (gelach alom). Hebt gij die
agenda bij met die namen In (aan Fljnaut}?
FIJnaut: ..De agenda's waren toch zoek?
FiJnaut doet of hij zoekt en haalt uiteinde-
lijk luid bulderend de KU Leuven
zakagenda boven.
VelO: Er word/stfluÎSl"d dat er po/i(l'tkt
figurm bmokktn zoudm zijn bij dit orgitm.
Htt is nitt ondmkbaar dat Ixpaald~ mensen
lirwr nitt htbMn dat imumd uit hun polititkt
familit in dit lilak opduikt.
versrraeteu: _Tot op heden hebben wij
geen enkele indikatie in die zin. De pistes
dIe verder onderzocht moeten worden, zijn
bepaald door de kommissie en wij mogen
die verder onderzoeken .•
Veto: Ondtrtwsm is hd tien jaar gtkdtn dat
h~t dossier van dt 8mdt VQnNijwlsts/aft 'lWTd.
Ot wart lotdracht is "DJ altlïd nitt gtVOtuit1l.
Fljnaut: «Nee, maar in 1988 is er wel een
enquêrekommlssfe opgestart die een zeer lij-
Vig dosster heeft samengesteld. In 1990 heeft

Wantrouwen
Veto: Is htt n~t symptomatisch voor htl skcJru
funktitmtrm van htt ser"ht dat bij tm aantal
Srott dossiers ttn parltmtnlairt ondt~kskom-
missit 111«/ opsmcht worden om hl't dossitr uit
htt slop te halm?
FIJnaut: .Het onderzoek naar de Bende
van Nijvel is een erg ingewikkeld
enderaeek. Als die 'checks and balsnees-
die in dIt: strukturen Ingebakken zmen. ook
maar even verstoord worden, dan perver-
teen dal systeem. Ik heb hetzelfde meege-
maakt in Nederland met de IRT-affaire: een
groot onderzoek waarbij veel mensen
betrokken zijn. Er Is wantrouwen tussen de
politiediensten onderling, er is wantrouwen
lussen de politiediensten en justitie. Op zo'n
moment Is het parlement de enige Instantie
die, politiek gezien, de impasse kan door-
breken. Daar dient het uiteindelijk voor .•
Veto: Hot i1dit «rste fast nu klJnkrttt

Lorln Paryi'ö
Annemle Deckx
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Jeroen Olyslaeghers eksperimenteert

zwaar om overeind te bHjven als voondu-
renet op alle II198!lljke mameren op Je inse-
beukt wo~h~ merk ik nu ook tijdens de
repc1iti~.~.h.',i\:1'
AIJ~~~me~lijkt het CT dus op dat.

ondarOOi de nOp! evidente symboliek. het
ekspertment van OIys1a~C'rs op zijn minst
enkele vreemde eHektcn z.a.1skoren. Of dit
genceg ui ziJn om een publiek een uur
Ians te boeten en evereind te houden is
nog de VT'aag. Een overïjvedge WiUJam
-ren- gurroughs schoor per slot van reke-
ning ook een dodelijke kegel docr het
hoofd va.f

6
zijn lieve vrouw.

"Alleen hel Sluc is zo zol om mij dille lalen doen"
Oeelt,"" saMples nr pnfOt7lln'S:

u kU"1InI a b1i~r "kt
gmoeg WI" krijgen 1ltIa,. in het

Stuc. NIJ liet - owrigms SIdcJavoI-
Ie - 'erGSh Ülnding'-wrluwl va"
wrige 'MWk,Mat wntl/ tIeu wonu-
dag dm ~ ""9 «ft gdij1u,.r-
dis pt'Ofrkt qp het pro1Jrtmmfa. De
""'" voor de kar en achter de schu-
tmen luiskrt "IUI" de naam J~TOnI
Olyshughers en zijn !/(!esu:skiPld kr«g
de al even veelu9gnule en grappige
ti~l 'Ben bron a wen 4w6, ,"uzak fOT
pe.Q.uk«pers'. Ben kulturwl eksperi-
ment met vek ûkeën en «tf ovnvl«d
lUI" schone symboliek.

Het 'projekt Olyslaeghers' Is een nieuw
paard uil de stal van het Stucatelier. Deze
afdeling binnen het Stuc geeft aan jonge
kunstenaars, die vaak kampen met een
groot teken aan flnandële en materiële
middelen, de kans om hun ding uit te pro-
beren, Nu is het dus de beun aan de nege-
nentwintlgjarige Jeroen Olyslaeghers. Hij
verdiende zijn sporen al als schrijver van de
roman 'Navel' en de bundel verhalen 'U
Iaut manger", die dit najaar zal vC'rschljnC'n.
Bnige tijd geleden senreet hij dan in op-
dracht van het Stuc 'EC'n bron a weil awel',
zijn eerste tekst voor teater.

Kogel

psydrlscb opsenomen moeten voelen in de
sfeer van afwisselend een dansrulmte en
een chill-out room, De toescbcewers bevln-
den zkb durom in het midden van de
ruimte tussen de dlason.aal opgestelde bok-
sen. Ook bet bUkvdd wordt UOJqNlSl, .J.k-
teurs en toeschouwen SUiln op dezelfde
hoogte.·

Blind

Na vier weken Intensld Atelierwerk
herkent OI~laeghers zijn stuk zoals hij het
vooropgesteld had bijna niet meer. Het oor-
spronkelijke hoorspel heeft plaats gemaakt
voor een multimediaal produkt. Olyslae·
ghers manipuleen ziJn tekst, zijn akteurs,
de ruimte en het publiek 101 in het eksce-
me: allC'Swordt gemedieerd. DC'natuurlijke
warmte van de stem wordt tKhnologlKh
geïmltttrd. de akteurs zijn aan alle mcgell]-
ke kabels verbonden, overat staan compu-
ters en tejevtsteschermen.

Deze tcrmete. QlC'dWe manJpuhrotk
heeft natuurUJk een Inhoudelijke bood-
schap, waar alleen een blinde' nust kan
kijken. De tekst van Olyslaeghers vertelt
over drie blauwbd.me:n. De gesamplede
televisiejoumaaJbeelden over blauwhelmen
laten dan ook: elke niet .1 te domme kijkeT
meteen roe het verband te I~en tussen de
manipulatle van informatie In de pers en de
teatrale manipulatie van Olyslaeghen. ·EC'n
zuiver beeld van wat er gebeurt, krijgen we
nooit. Op diezelfde manier als waarheld ge-
weid aangedaan wordt. wU ik hier de zul-
verheid van lekst, akteurs en ruimte aan·
tasten en teatraal doorgeven."

Dood

Olyslaeghers werkt met een groep
onervaren akteurs. Zijn keuze had veel te
maken met de openheid die deze mensen
bezitten. "Het is volgens mij moeilijk om
ervaren ekteurs dit aan te doen. Het Is ecnr

xrtsuen Mlchlels
~

'EDI Mon'lJ ~/11tWIt1: lrIJlZ4kfor peaamp"s'
wordt oP!JntrNTd ~ Wf1mSdas 16, dondtrdaS 17
m vrijdag 18 ok~olrl :JOJO 11 in dt Vlamin·
gmstTaat 8J. Je kan tTÏn Io'OOf lOOIUO frank.

Het ekspenment van O1~laegbers slaat
met de lekst een behoorUjk etradnloneel en
ateatraal straatje In. HIJ maakt zelf de ver-
gdijklng met het werk van de beatkunste-
naar Willlam S. Burroughs. Als schilder
houdt deze bejaarde zonderling er eigenaar-
dlge praktijken op na. Zo maakt de man
prachtige schilderijen om ZC'vervolgens aan
een boom op te hangen en te doorzeven
mei kOJlds. Shol·palnûng heel dal dan. .._

gelIJkaardIgs nu ~aC'gh<!'N .-.-
met zijn tekst aanvangen. Alleen schiet hiJ
er geen echte kogels door, maar stelt hij de
pratende akreurs bloot aan de 'power' van
techno en ambtem. De grote lijnen van dit
gebeuren liggen vast, maar veel zal ook
afhangen van Improvisatie. ·Hoe houden
ekteurs stand t.emldden van muzikaal SC"
weid, en hoe kan diezelfde muziek de tekst
bijkleuren?", het zijn slechts enkele van de
vele vragen dlë Olyslaeghers hoopt te beo
antwoorden In de Joop van dit projekt.

Zwembad

De muziek die noch de zaal noch de
akreurs een moment met rust zal laten,
heeft alles te maken met Koen Lybaen. De-
ze muzikant is bij sommigen onder u mts-
schlen al wd. bekend als de man achter het
eenmanstechnoprojekt Starfish Pool, In de-
cember van vorig jaar trad hij al op in het
Stuc. Opvallend en tlpisch voor Lybaert is
niet alleen de minimale manier waarop hij
techno maakt. maar ook Zijn 'gemillelijk<!"
overgangen tussen harde techno en rustige-
re amblent, tussen dansmuziek en klank·
tapIJt. Te kaal voor de enen, boeiend vol,
gens anderen en Ideaal volgens Olyslae-
ghers: "Opvallend aan Koen is dat hij heel
puur benadert waar hij mee bezig is, Zijn
muziek heeft bevendien heel veel kracht."

Met traditioneel teater heeft dit alIC'S
dus niet vee! meer te maken. "Inderdaad,
er is de tearerzaal, en er :tiin de akteure. Tot
daar gaat de vergelijking op en vanaf daar
begint mijn ekspertrnem'', aldus Olyslae-
ghers. Ik telm van de regisseur Is niet echt
dramatisch in de klassteke zin van het
woord en is bovendien slechts één basis
voor het eksperlmem. Op zijn mimi even
belangrijk Is zijn doel een SOOrt -archnek-
tuur van het geluld" te kreêren: "Het geluld
moet bijna tastbaar worden. Ook hel pu-
bliek moet deel uitmaken van het klanken-
gebouw Het kljkt niet enkel naar een per-
formanee. maar zou zich ook fysiek en

(fOID Dirk &nrll.rd)

Fototentoonstelling in Galerie Blix

Vredelievende beeldenstorm inBrussel

Ok Bru.ssel eens met alfthre o-
gen Wil ~kijknt, hoeft sinds
kort "iet meer "aar ik opticien,

"och naar ik natiOlfale hoofdstmI. Zij
gaat beter haar licht opskken op dl!
tf!lftoonsteUing 'Statues de BruuUes',
ef!lf [otoreeks uit 1957 (I) 'VanJulien
Coulommjer, die in de Galnie Blix
getoond wordt.

'Slatues de Bruxelles' verwijst niet alken
letterlijk naar het objekt van de foto's, met
nam~ bekende Brusselse beelden zoals
'Brabançonne' van Ch. Samuel of 'Oe ver-
heerlijking van de kunsten' door Paul de
vïgne. De bedden vormen immen maar
een vage bron van Inspiratie voor de gene-
men foto's. Bij de aanvang van het werk
schrijlt Coulommier namelijk dat "le res-
sembtance de ces images avec les starees de
la ville de Bruxelles nous paralt acememel-
te-. Oe afbeeldingen zijn dus het resultaat
van een persoonlijke en kreaueve toto-
kunst. Dat maakt ook dat het werk van

Coulommier een heel hedendaagse indruk
maakt.

De 'statues' doen ook ietwat surrealls-
tlsch aan, De skalpturen worden bijna
nooit weergegeven zoals de doorsnee voor-
bijganger ze waarneemt. Zo wordt de beet-
dengroep aan de kongreskolom door ecu-
lommier's kamera herieid tot de afbeelding
van een gigantische leeuwenklauw met een
vage vrouwenfiguur op de achtergrond.
Ook Is de ironie nooit veraf. Of het nu het
achtersteven van een hond. de borsten of
billen van een of andere heroïsche schone
of de onderbuik van Vesalius betreft, ecu-
lommier blijkt telkens de beelden op een
bijna onherkenbare maar verrassende en
grappige manier weer te geven,

Deze vorm van fotograferen heet 'sub-
jektleve fotografie' en kwam tOt ontwikke-
ling in de jaren vijftig. De stroming bouwde
voort op de vooroorlogse avantgardlsüsche
fotografie. Oe kern ervan, de 'subjektleve
fotografie', ligt in het ekspressief gebruik
van opname- en dokarechnleken. HC't is
niet zozeer de menselijke waarneming. dan

0"11 Jao.rgang 23 nr. 4 dd. 14 oktober 1996

wel het perspektief van de karnera zelf dat
beoogd wordt.

Dil werk van Coulommier kwam op
het eind van de jaren Vijftig nogal anechro-
nistisch over. Enkele aitld stellen dat 'Sta-
tues de Bruxelles' gebaseerd is op een este-
tika die in feite pas nu kan worden ge-
smaakt. HC't duurde dan ook 101 de jaren
tachtig voor Coulommier (1922) erkenning
kreeg voor zijn werk. In 1987 werd de
reeks -srawes de Bruxelles' voor het eerst
gepubliceerd, met teksten van de Belgische
kunstenaar Marcel Broodthaers, die het
surrealisme van de foto's nog meer In de
verf zetten. Coulommler zelf kreeg In 1988
de Staatsprijs voor Beeldende Kunst van de
Vlaamse Gemeenschap. fotografere wie
Ictografere toekomt.

•

Nathalle Vern1mme

Slatu~s dt Bnullies loopt noS IQf )0 nowmber in
de Blix·saluie in d~ DiesfRttroal. De pllblikatie
mtllek$tm VIII'I Broodthaert is ";1'1 ~ ktj"knI of
~ vt:rkrijgm aan 600 frank. Uw ogm lIIl/m
nooit m«r drn/fdt nj"n.

•



zich vooral op her proces tegen de groep en
probeert zo te Khterhal~ wat deze men-
sen betidM. De 81m Is nenwd niet alleen
dcsbipdd,. maar Is In ukere zin ook eee
Iuftische beoordellns van tcnftl de terroris-
ten als de werking van bet Duitse ae:recbL

Twintig jaar terrorismefilms in Stuc.
•

Moorden uil melancholie
Cl) et is ..., .,._., twirtti6 jIwr !Je-

letIm tt.t dte. tfIftIe4n wnt ..
krrOrlsIot. tnrlJce Md"""! WIN

Ik Rok Anna!' Prt;ûctU;m, ~
PI«/I'Ü ;n """r..J.'V~liet SIvc .....
tt.t. S4fItDf ...et lk}lDlfrlV:tY': WJStstd-
U"B tt.t lid~ ook wm44ss
PlOf! Illtijd «JI 'IJrlJlulertd' tJktueel te-
mIJ is, voIdoeJuk tUJltleid;"9 om rrmJ
dit o"derwerp «ti hul gevariurd
filmaanbod SIIMm k stenen: dokumen-
"'ins naast parotlkin, Ik verenigtk
Staten naast het Midden-Oosten,
martelaars ntUUt moonhnaar$.

Toch zijn "I deae films op zowel een
oppervlakkige als een meer diepgravende
manier met dkaar verbonden. Er zijn ver-
schillende films die op een andere manier
hetzelfde verhaal venenere bijvoorbeeld dat
van Ulrike Mdnbof of dat van Patty Bearst.
Als je goed kijkt, zie je ook dat ze vaak de-
zelfde vragen onderzoeken: de eoekrocht
naar hun politieke motieven legt soms een
getormenteerde levensweg bloot. en vaak
zijn ze bereid hun leven 1(' geven, eerder
dan de strijd op te geven. Voor hen is dat
geen keuze, zo lijkt het. ze zijn het ver-
plicht aan zichzelf, want kapituleren zou
verraad aan zkhulf betekenen.

Onschuld

In het midden van de jaren zeventig
hield de Pattv-Heerstsaga de Verenigde SU-
ten In haar ban, op een manier waarmee
we alleen de soap rond O.J. Simpson kun-
nen vergelijken. In 1974 wordt de negen-
tienjarige Patricta Hearst ontvoerd door het
'symbteeese tiberaucn Army'. Zij is de
kleindochter van de persmagnut wulram
Hearst (u weet wel, diegene op wiens le-
vensverhaal Orson Welles zijn magnum
Opus'CJllzen' xane- baseerdejen als zOda-
rug een uitgelezen symbool van htt Systeem
dat vernietigd moest worden. Zij werd zo
doeltreffend gehersenspoeld dat ze de kant
van haar ontvoerden koos en aktief mee-
hielp met bankovervallen. Paul Schreder's
'Patty Heam' Is een heel ekspresslomstjsche
verfilming die vaak interessante Ideeën op-
werpt: Palty Hëarst wordt door haar ont-
voerden gevangen gehouden In een kast
maar Schrader suggereert dat dit tegelijk
een bevrijding Is uit haar betuttelende en
rtgoereuze omgeving. Zij wordt gezien als
een tabuia rasa. In de zIn dat haar persoon-
lIJkheld nooit de kans gekregen heeft zich
te ontwikkelen. Haar IndoktI1natle was im-
men begonnen toen ZIJ geboren was door
haar ouders die haar gevangen hielden in
een kode van dingen die u_ niet mocht
doen. Daarom was het misschien voor haar
cnwoeroers zo gemakkelijk om In twee
maanden die eerste kode uit te wissen en te
vervangen door hun eigen regels en menin-
gen. Zij dacht dat u nu In het echte leven
was gestapt, maar In feitl!' ruilde ze gewoon
de ene schIjnwerkeLiJkheId voor de andere.

Tandenborstel

Raymond Pettibon neemt hetzelfde
vl!'rhul te baat om In 'cnnen nnya' ZIJn
fantasie de vrije loop te laten. Het eerste
deel van de titel alludeert op de al genoem-
de film van welles. terwijl 'bnya dan weer
dl!' naam Is die Pany aannam en die haar
tdenuretnwrssel symbcllseert na haar 'beke-
ring' tot het revoluûonalre geloof. De rum
neemt parodlérende preponles aan door
vele dingen door te trekken 101In het beo
lachelijke. Als trouwe adepten van casrrc
zijn de ontvoerders tegen het priveebezn:
dat verklaart waarom ze er prat gaan op
een gemeenschappelijke tandenborstel als
protest tegen al die kapltalistJsche nietsnut-
ten die elk hun eigen iandenbcrsrel heb-
ben. Ook je eigen llchaam bezit je niet: het
behoort Iedereen toe, of hoe het kommu-
nisme kan leiden tot vrije seks. Zou Marx
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dAn toch niet zo su.! ~ njn als njn
boeken? En Pettlbon amuseert zkh nog
meer- de hersempocllng Is \IOOrhem de
aanlddlng een stortVloed van schunnige
bcledi~ te deklamer"ell; en ebt ze hun
idealen ernstig nemen meken ze dulddijk
door een vuile en stinkende sok als hél
symbool vin het proletariaat aan de muur
Ie hangen. Ze vereren het als een. mystiek
Mariabeeld door er wdlustlg aan te ruiken.

DIlemma

ven is een zoektocht om dat di1emma op te
lossen, Het optreden van de autoriteiten te-
gen de studentenopslMld van achtenzestls
drijft de spanning ten top. De gevodJ8e en
ldeallsdscbe Meinhof voelt de verantwoor·
delijkheid om de muuchappij ten goede' te
veranderen m sterk aan. dat haar ~en
haar d~ de keuee te maken die ze jeen
voor zich uit seschoven herit. Ze verlaat
man, ktnderen en huis en verklaan dat U
ui blijven proberen de mensen te bevrijden
uit het keun.Hjf van terreur en ~d. als
het mort m~~ld want bet ts !:Ider
kwaad te r:1Jn dan triest. Ten-orisme als ge-
sublimeerde Se.hmucht als het ware. Na het
plegen van een aantal aanslagen duikt ze
onder, er wordt haar een vluchtweg aange-

i1f'II[<{ J ot"":-

,

boden, maar die wei gen ze omdat er vQI-
gens haar geen verschil is tussen opgejaagd
te worden door de politie en als fabrieksar-
beidster opgejut te worden door een piOCS'
baas.

Ze wordt opgepakt en pleegt zelfmoord
In haar sel omdat toegeven verraad zou
ziJn. Want zoals ze zelf zegt "on fait pan! du
problème ou de la solution; emre les deux,
il y a rten."

Benny Debruyne
Turon'smqilms in hl't Stut vanaf maandag 14
OktDbn tot en mn vnjdag 18oktobn. Voor ytT-

dut infDrma&, til' ajerlila.

Leuven

nmon Koulmasb's benadering is heel
pI!'nOOnllJk: 'Ulrtke Mdnhof' Is een fllml-
sche brief gericht aan Mdnhof's dochter.
mJ maakt een tocht hllDgs de pluurn en
mensen die een belangrijke rol hebben ge-
speeld in haar leven en w1sSC'ltebt af met
krantenkoppen en archiefmateriaal. HIJ ver-
telt chronOlogisch haar leven, en neemt ons

'IXn boWf Itt er gttn !1fQSover gronrn ."

Jezus Christus wordt trouwens gezien als
een soort van ocrkommunist die op een
natuurlijke wlju_ high kon worden door de
Heilige Geest In zijn lichaam binnen Ie la-
ten. Zo ver zijn de mannen van het SLN
nog niet gevorderd, dus kompenseren ze
dat door een overvloedig druggebruik. Een
prachtige klimax wordt bereikt als de hele
beweging. sensueel dansend, kollektief high
wordt op de psychedelische tonen van een
bezwerende. rauwe gitaar. Jesus is back,
zijn naam Is Jlml Hendrix.

Naast films van filmkorifeei!n R.W.
Passbinder ('Die nrtne Generatlon'] en Hal
Hanley ('Simple Men'" zijn er onder ande-
re ook nog twee dokufllms over Ulrike
Melnhol. de medeleidster van de Rote Ar-
mee Fraktion.

'Stammheim. Baader-Mdnhof vor
Gericht' van Relnhard "auf koncentrt

Spiraalvormig mee in het universum van
Mcinhof om uit te leggen hoc zij bij het ge-
wapend verzet uitkwam. Eind jaren vijhig
kwam de studente Ulrlke Marie Melnhof
voor het eerst in de publieke belangstelllng
als een van de spreekbuizen van de antl-
raketten betogingen. Ze verzet zich tegen de
Duitse samenleving. omdat ze die eigenlijk
als eert voortzetting ziet van het nazisme;
het enige grote verschil Is, dat het anûsernl-
usme vervangen Is door arnlkommuntsme.
Al snel werd ze het centrum van de linkse
kringen in Duitsland en als [oumaliste be-
kend in heel Duitsland. Tegelijk echter
wordt ze een deel van de door haar zo sterk
gewraakte samenleving: ze trouwt, krijgt
een tweeling, koopt een huis; kortom, het
perlekte gezin. Ulrtke Meinhof Is zich maar
al te bewust van die levensgrote kcmradtk-
tie en lijdt er konstant onder; haar hele Ie·
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Is echter dat alles aan en rond het landgoed
onaangeroerd moet blijven. Maar steeds
weer wordt Neville gekonfront«rd met
ntetszeggende voorwerpen die opduiken In
het kijluaS'ler en me zijn komposilies ver-
storen. Als Neville na een tijdje venrekt
voor een andere opdracht wordt bet lijk
van Mr. Herben gevonden in bet water na-
bij het landgoed. De gasten beginnen elkaar
van moord te verdenken. Oe tekeningen

zouden. als kopieën van de werkelijkheid,
helpen bij het oplosse:n van de moord. De
verschillende, aanVilnkelijk onbeduidende,
objektcn die voorgesteld zijn in de tekenin-
gen maken de meest uiteenlopende perse-
nen verdacht. Uiteindelijk wordt duidelijk
dat Neville In een web van intriges Is ie-
rechtgekomen.

Peter Greenaway's 'The Drauqhtman's Contract' in het Stuc

Het kunstzinnige kontrakt van Greenaway
ender dL kursustitel "'Kij'k-Iust'"

stelt het Stuc onder Imdeu
"'TM Draughtmans' Contract'"

van Peter Gremaway voor. De film
illustreert binnen dL kursus dL ~rlc-
te waarneming van de kamera en Ik
'«Schouwer. Maar Ik keuu voor een
film van Greenaway spuIt ook in op
de aktualitrit in ftlmland. Het Britse
heerschap brengt namelij'k binnenkort
een nieuwt! film uit: "'The Pillow
Book ", die in connes een bescheiden
prijs in de wacht sleepte, en ook op
het FIlmfestival van Gent te zim is.
Naar aanleiding van zijn aae dL pri-

; scna op het filmfestival wordt in Gent
trouwens ook een kleine tentoonstel-
ling rond Grunaway's schilduwerken
georganiseerd.

Met "ïbe Draughtmans' Contract' 15Green-
away's internationale carrtêre elgenlijk pas
goed van start gegaan. Greenaway werd
opgeleid als kunstschilder, maar tijdens zijn
opleiding raakte biJ meer en meer getassl-
neerd door film. Na zijn studies vond hij
werk als monteur van dokumentetres. in
ten staatsinstelling die de 'BrltIsh way of
lile' portreneert aan de band van films. In
die tijd bied hij ook produktief als beeldend
kunstenaar. Het was toen dat Greenawav
de nodige inspiratie vond voor ziJn eerste
kortfilms. De werking van een xreeueve
geest binnen een bastion van 'order' en
'esrabüshmenr zorgt voor een anlstiek ge-
goochel dat zowel tweeslachtig als uniek is.

Systeempies

r
Zijn eerste konfilms vertonen vooral de

Invloed van de strukturalistische ekspen-
merueje undergroundfilm van de Jaren zes-
Tigen zeventig. In deze kon films verwerkte
Greenaway al zijn bezetenheld van syste-
men, statistieken en opsommingen, mailt
legde eveneens grote nadruk op de formele

aspekten. Naar de mode van de tijd vertel-
len de 'shorts' van Gree:naway niet echt een
verhaaltje. Zijn vroege werken venenen
een minimum aan Inboud, verbonden met
een artistieke zelfstandigheid, waardoor je
zou kunnen spreken van een 'modernIsti-
sche houding'.

In 1980 slaat Gre.enaway met ziJn film
'The FaUs' een andere weg in. Deze prent
markeert het einde van zijn modernistische
en mlnlmalisusche periode. ëreeneway
kiest nu voor een meer kompakte. post-
modernistische stijl. gekenmerkt door inter-
tekstuaïneu en barokke elementen. Maar
zijn obsessie voor systeempjes en opsom-
mingen wordt er echter niet minder om.

Web
'The üraughtsman's Contract' mag dan

wel het begin zijn van Greenaway's beke-
ring tot de verhalende stnema, toch blijlt hiJ
ekspenmerneren met de elementen ult zijn
vroegere werken. "rhe Draughtsman's
Contract' oogt op het eerste gezicht als een
klassieke 'whodunit'. In de zomer van 1694
bezoekt Mr. Neville, een ambitieuze teke-
naar ('the draughtsman'), het landgoed van
de landeigenaar Mr. Herben in Compton
Anstey In Wiltshire. Het is diens vrouw die
Neville de opdracht geeft het landgoed van
haar man vast te leggen in twaalf tekenin-
gen. Mr. Nevi)Je Is er van overtuigd dat hij
'de waarheid' kan tekenen door de werke-
lijkheld tot In de puntjes na te bootsen. Er
wordt een korltrakt ondertekend: acht pond
per tekening. logement en de vrijheid om
zijn seksuele famasteën te botvieren op
MTS. Herben en haar dochter.

Kader

Met zijn eigengereide opvatting over
zljn tekentaleni let hiJ he'! landgoed op
papier. Daarbij maakt hij gebruik van een
raster, waardoor hij alles In de juiste ver-
houdingen kan kopiëren. Zijn voorwaarde

& berichten-
detnll.e.nI. Siûd.nten
Kringraad is het deel van de Leuvense
Overkoepelende Krîngorganisatle: dat on-
derwij5 en kringenkoördinatie onder zfjn
bevoegdheid heeft. Kringraad vertegen-
woordigt de Leuvense untversnenstudenten
in een aanul universitaire en andere orga-
nen. Voor die vertegenwoordiging zoekt
Kringraad nog een aantal geëngageerde Stu-
denten, die op vrijdag 18 oktober verkozen
zullen worden:
- Nog één vertegenwocrdtger voor de Ver-
eniging van Vlaamse Studenten, de vïeam-
se: stueemeekoepet.
- Nog ëën kandidaat voor de funktie van
internationaal venegenwoordlger, die
Kringr-aad moet venegenwoordigen op de
raad voor imemauonale relaues van de KU
Leuven en Mosaic. een Europese: susden-
tenkcepei.
- Nog één venegenwootdiget, uit de groep
biomedische wetenschappen, voor de aka-
demlsche raad, het hoogste beleidsorgaan
van de unrversnen.
- Nog drie vertegenwoordigers voor de on-
derwijsraad, adviesorgaan van de akademi-
sche raad in onderwijsaangelegenheden:
ëén uit de groep humane we:tenschappen
(A), Hn uit de groep biomedische en Eén
uit de groep eksakte wetenscheppen. De:
ve~dering van vrijdag 4 oktober heeft
beslist dat ook een venegenwoordiger uit
Humane B kao gekozen worden op vrijdag
I1 oktober als geen kandidaten uit Humane
A ede fakultciten Letteren en Godgeleerd-
heid en het hoger instituut voor Wljsbe-
geertej opdagen. Op de vergaderingen van
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de onderwijsraad hebben de studenten
vaak een grote inbreng. en he! is dan ook
echt belangrijk dat we mensen vinden die
er hun medestudenten willen vertegen-
woordigen.
- Olie vertegenwoordtgers voor de sektie
aggregatie van het Akademisch Vormings-
instituut voor Leraren, het beleidsorgaan
van de lerarencpleldlng: één uit de groep
eksajae wetenschappen, één uit de groep
humane wetenschappen en één uit de
groep biomedische wetenschappen.
- Eén verantwoordelijke voor het beleid
rond informatietechnologie. Belde burole-
den zetelen in de PC-klassenkommlssle, die
eigenlijk hét overlegorgaan Is tussen stu-
denten en akadernlsche overheid In Inter-
netaangelegenheden. en in de werkgroep
tntormeuejeveransters van de Campus wtde
rnïormanon System-kcmmlssie. Ze Zijn ook
verantwoordelijk voor de kontakten met
Ulyssis.

Voor al deze funkties moeten kandida-
turen met motivatie en CV binnen zijn op
hel kantoor van Kringraad op woensdag 16
oktober vóór 18.00 u. De kandidaten wor-
den verwacht op de vergadering van vrijdag
18 oktober om 19.00 u in MTC00.16.

Deze vakarures zijn geen formaliteit.
We zoeken ecru nog mensen voor al deze
openstaande funkties. Aarzel dus niet om
kontakt met ons op te nemen als je vragen
hebt of geinteressee:rd bent. Je kan elke
inlichting krtjge.n op het kantoor van Kring-
raad. 's Mdetsstraat 5 te Leuven, tel.
22.31.09, KU Leuven 37.89, fax 22.01.03,
Kringr-aad@hagar.aru.kuleuven.ac.t~.

Getuige
Met deze film bewees Greenaway dat

hlJ Zijn el ook kwijt kon In een film met
een narratieve struktuur. De relatie met de
traditionele landschapschllderkunst is dut-

vervolg op p. 11

Alma laai studenlen rilselelf.

Ik pluk a blomlkolm als sij mijn patattrn kbmt s~Un.
(foUl Jan Fnl1u Lem","")

Uit een vergelijking tussen de cpenfngsweek van dit jaar met die van vorig jaar komen
merkwaardige sljfers naar voren. Blijkbaar is de nieuwe Alma 1 heel populair bij de stu-
denten, en is nog niet algemeen bekend dat Alma 2 terug open is. Alma I verkocht de
afgelopen week zestig procent meer maaltijden dan tijdens dezeffde week vorig jaar. De-
ze massale verhoging ging vooral ten koste van A1ma 2 (-)2 procent). het Pauscollege
(-19 procent) en van de Sedes (-10 procent}. ondertussen probeen de A1madirektie haar
klanten beter te spreiden over de verschillende restaurants. De zogenaamde -rtrselkean'
is een eerste, opvallende maatregel in die richting.

Enige relativering van deze sijfers is wel nodig: vorig jaar was Alma 2 In het week-
end geopend en dit jaar heeft Alma I deze taak overgenomen. Verder leek Alma 2 de
eerste dag van het akademiejaar nog een beetje een bouwwerf, en dat kan eventuele
klanten hebben afgeschrikt. Voor het Pauscollege en de Sedes worden er verklaringen
gezocht in de lijn van een eventueel bestaande drempelvrees.

Het is daarom niet verwonderlijk dat in de Alma's I en 2 tegenwoordig arncnes
hangen met het opschrift "Alrna-Pauscollege zoek! hongerige studenten". Een andere op-
lossing Is""Alma's ruselkaan. Het systeem is doodeenvoudig: voor elke maaltjjd op maan-
dag-. djnsdag-, woensdag- en donderdagavond na 17.00 u In een van de vier bovenge-
noemde restaurants krijg je een stempeltje: op je rttsetkaan. Heb je in elk van de vier res-
taurants een maaitijd verorberd. dan krijg je in een van de vier een gratis dessert. Als je
echter een volle kaan. dus drie keer vier stempels, spaart, krlJgJt' een gratis hooldschotel
ol een koningl>on van honderd !rank bij aankoop van een boek in Aa:o.

De ruselkaart moet de studenten die niet vertrouwd zijn met de kletnere Almalîlia-
len In het cernrum hun drempelvrees doen overwinnen. Op deze manier moet er op lan-
gere termijn een meer evenwichtige verdeling van het klantenbestand over de verschei-
dene Alma's lot stand komen.

Axel Aerden
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Greenaway
vervolg van p. 10

een narraueve struktuur. De renue mer-de
trediuonele Iandschapschllderkunsr Is dui-
delijk en er wordt dan ook dankbaar ge-
bruik gemaakt van de schllderkunstlge kon-
vemres. De renalssendsusche drang van
Greenaway om alles hannonisch en sym-
metrisch In beeld te brengen vindt men
terug In de kom posities van zowel de teke-
ningen als de filmbeelden. Dat komt bij-
voorbeeld sterk tot uidng in de beweging-
loosheid van de kamera. "De film gaat over
schilderen', zegt creeneway, "en omdat
schilderijen niet bewegen. beweegt ook de
kamera nleL"

Ook de kedrertng speelt In de film een
grote rol. Het raster van de tekenaar duldt
daar bijvoorbeeld op. Men zou die kunnen
zien als de voorloper van de kamera die
ons. de toeschouwers, een korrekt beeld
geelt van de werkellJkhdd. Het Is echter
ook zo dat door het kader een aanrienlljk
deel van die werkelijkheid wegvalt. De
toeschouwer 15gebonden aan de bUk l1an
de tekenaar door het raster, maar ook aan
de kamerablik. In die zin is de kamera des
tekenaan gelijke: hiJ reglsuttn de weree-
liJkheid. Hel publiek is dus slechts getuige
van wat zich binnen hel kader afspeelt.
Naar de rest kan men enkel gissen.

Clair obscur

Naast het spel met deze Jormele de-
menren zal de oplettende toeschouwer
reeds in het begin van de rum dUidelijke
releremles opmerken naar het 'clalr obscur'
van een de la Tour en een Caravaggio. Een
niet te vermijden Invloed is natuurlijk ook
de Engelse landschapschllderkunst. Dat
Greenaway zeer bedreven is in zijn zoek-
tocht naar pakkende beelden blijkt uit zijn
hele tangspeeloeuvre. waarop ook de pre-
rafaêlleten, Vermeer en de Italiaanse reaars-
sanceschUderkunst van invloed dJn. Maar
er wordt ook op een andere manier gebruik
gem.aakl van Kunsthistorische gqevens. Zo
wordt er in de film een mysterieu$'ta~
voorgesteld. NevilJe stelt aan de hand van
het werk een aantal vragen, en vat daar-
door eigenlijk al de ontwikkeling van de
film samen. HC'Ischilderij wordt bij elke
vraagstelling van NevillC' visueel door de
kamera ontleed. Weer dringt de kamera
zich op. Ze laat ons enkel de fragmenten
zien diC'de sineasr ons wil laten zien. We
ziJn niet vrij om zelf een overzicht te ma-
ken van het tablo.

Verstrooiing

'The Draughtsman's centreer is dus
niet zomaar een mooi ogend kostuum.
drama. Er steekt veel meer achter. Te veel
om van deze, laten we even nederig zijn,
'hoogst Intellektueie' film alle insphaue-
bronnen te achterhl.len. Aanvankelijk had
Greenaway nog veel meer kwfjtgewUd in
dnt- rum. De oorspronkC'liJke duur bedroeg
zowat drieënhalf uur. Enkele personages
weren nog verder ultgC'Werkt en droegen
meer bij tot de verhaalsrrukruur, Zo is er
bljvoorbttld het levende standbeejd dat
steeds Wffr OpdulJct en waarvoor de kijker
geen duidelijke verklaring krijgt. nu b het
niet meer dan een detail dat verstrooiing
brengt. In de originele veese zou het stand-
beeld nog een familie ~had hebben en een
veel prominentere rol hebben gespeeld. Het
was uitgewerkt In de traditie van het
Shakespeartaanse teater, als een personage
dat het Ingetogen drama iets luchtigs geeft.
Grttnaway denkt er wel aan om ooit eens
de volledige versie van de film te tonen
maar de man heelt zoveel projekten op
stapel staan dat hij hiermee nog wel even
zal wachten,

Bart Mollé

hl" Grtma""'fty The Drawahtsma,,'s CcmtTact'
en '1Xr La~' ven Phi/ip~ Van Dam.
me, maa"dag 2/ olaDbn 22.JO in het ShIc.
lOOI/SO Ir- TmWl1Stdh'ng 'Tht 1)trlln"Y o[the
Frame' va" Ptt" GrtmlJWdy i" Galcij Fort/aan
/7, Fon/aa" 17, 9000 Gmt. tot 27 O/aOM.

HelIIcII_1s _ .....
TerwtjI 0 eBt kist amntdt DkuWlk film YU ~ '*
.. nloop naar de ~ 1'hc: PlDow BooI( is: dlt jeer
niet gabueerd InEwopI .... bi Japan eD dram voUedIc
rond 1Wllpa8e.. In bet Kpoto ft]) de jatalkwtle; 'Iicrt «11
bekende: bI.Up\Ia'« ~ "an dJn dochter Nqlko door
dd{kut zijn Wf!Il$C!J'I, op haar FZ(dtt te sdu1)vel1. Met ftd
ootmering beriDDert de inmiddels voIwauer:l vrouw zk:b de1.r
~. Ze pat op zoek nur dt- kk:ale kalll,graaf·tnlnnaar,
Dt'Ze 'roU ûn baar Mk lkb.I.am tunnen beR:brijw:o. 'k OM-
moet JC'T'OIIle (rol van 'SbaUow Grave' .ea 'TrainJponin8' --ak-
teul Ewan p,tcGrqorJ. een W!tLIler Ilnsek in HooS KonS. pe-
~ weet haar t:r echter ""0 te ovnwi8C'n Om Mar papkt: te.
worden In plaats van haar pen. AUe ~rtf;tt:n die NaJlko op
hmt IChrijft Wl'C' nUf een uitgever brengen. Alles .... t goed.
tot op bet memem dat ee Jaloezie roet in, het eten gooit. Nagt-
ka Js Jaloel'!il op de uitaever. Jetome op ëe ancere rn.lnneo die
N&gÜCObeprnt. Om, Naglko weer voor llch te Winnen eesce-
neen Jercme een schlJn7Jdhnoord dle uheln4eU;tk toch ziJn
dood zal weeden. 11jdms haar rouwproctS schrlJh Nagik.O oog
een batste gedldn QP rercme alvorens hem te begraven. De
Ilhgever gruft eduer het lkhum op om ook deze tekst uit te
geven. N.lglko blijk unnnkrlijk gekal1l8ra.feerde rrnmnen

stwaI naar Ik ulfIt"'ft. mur lMt de laatste uk de rij. een
~. oeam: ze..,.Mk op de ui~ .

Weer eens 1ku1t alla bij GreeNway rond dood en eso-
dek. TerwIjl MI ~ 10 1'bt: Cook. the Thid hi$ Wik anti
her Lowr' ulldodellJk. als voedsel elndl.p. word!. het in 'The
POlow Book" een boek. N.I de scbüderkumt. de I.FcbJtektuur,
li1.eratuur en het teaIel' attacIded te hebbeD sedt Gteemwlty
Ddt dus nu aw:r aan de kalligrafie •• Als het waar Is dat in bf!t
W~en bel. beeld allijd het laatste woord bedt.. ae!dl. <fit dan
ook \'OOt ha 00IteQ waar bet woord,. zeker 10 hrt Japans. al
een bedd ls7-, VJlIQ! ~away ~chaf, en l!O past ëeze Iaat·
sre kreatie zeker In ZIJn eigen tr~t1e van Viiueel bcl<Ukn ssne-
ma, Oe veten die VUl 'Prospero's Hooks' genoten hebben mlo
len enkele gegevens herkennen. ZDIskr weet 5prm van ver~
wuUende boeken. Bnkel met dat ven:éhlL dat de bóeken nu
lichamen zijn. Yerder speelt hief n.awutUJk weer de bevredlg~
ins van Greenaway's dll.l\8 naar HJWt$. Het tijn eeee kate80~
rlsaties: die ordC'nlns.brengen In de tb.n:ts van Gtun1llw.ay, Oe
boelen in 'Prospero's acoks-, gt!taJ1en Io 'Drown1.Dg by Nw..n~
bas', de tekenlngen van Nevtlle In 11:);eD~F~tSman's con-
ua.tt'. -

(""')

Gedaan met
.muntstukken die

Proton is de nieuwe elektro-

van de toog rollen. nische portemonnee. Een chip-

kaart waarmee u al uw kleine

Betaal uw pint je uitgaven kunt betalen, zonder

één frank verrichnngskosren.

Overal waar u de Proton-zelf-

met uw kaart. klever ziet, wordt ze aanvaard:

bij handelaars, drankautcmaren,

parkings, het openbaar vervoer,

publieke telefoons ... ls uw Proton-

kaart leeg, dan kunt u ze gewoon

opladen aan elke geldautomaat.

Dus geen problemen meer mer

kleingeld: supersnel betaalt u

altijd juist gepast. Uw Proeon-

kaart ligt klaar bij uw bank.

Proton. De kaart voor kleine uitgaven.

Vraag ze bij uw bank.
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STUDENT, GUN IEZELF DE BESTE
EN VOEL IE THUIS ... OVERAL TER W
Je bent student, je hebt een eigen kijk op de wereld en je wil waar voor je geld.Je vindt dat het tijd wordt voor een bank die je wer-
kelijk biedt waar je recht op hebt. Je laat je niet verleiden door een kleurige sporttas of cybertoestanden, maar je eist keiharde fei-
ten. Het CitiStudent Pack maakt feiten pas echt hard. Je eigen leefwereld gaat voor je open met deze 2 gratis kaarten;

Citicard én Citibank Visa.

•

SPECIAAL VOOR JOU HEEFT CITIBANIC DIT ONWEERSTAANBAAR GRATIS AANBOD:

o Je eigen Citibonk VlSA-kaort met een kredietopening van 30.000 BF.·o En met je eigen OtiStudem Reuning ook je eigen Citicard.·

• Daarmee haal je cash af bij elke Bancontact , Mister Cash-

automaat om de hoek.

• Maar ook in de rest von de wereld bij de vele andere

geldautomaten zoals MasterCard I Cirrus (ca. 150.000

automatische loketten in 63 landen), Servired (ca. ".000 automaten

o Dagvalutering.o 2% intrest die je iedere maand wordt ulrgekeerd.w

o Maandelijks een gedetailleerd rel<eningu~ksel.

o Gepersonaliseerd telefooobankieren met ~ op het nummer:

02/6265050

in Spanje) en NYCE (USA).

o Een kred~topenin, van maar liefst 10.000 Bf

(of meer mln bijkomende voorwaarden) .•o Eurocheques.

o Home BonlUng met je PC vanuÎt je luie zetel.

o Geen beheerskosten en transactiekosten.

o 24/24 uur, alle dagen van de week.o Overal ter wereld en in je eigen taal.

Bij Citibank krijg je wel een volwassen service, vanaf de allereerste dag. En voorwaarden die je een rijker studentenleven bezorgen.

Gun daarom jezelf de beste kaarten ,en ... haal als de bliksem, je eigen CitiStudent Pack in je dichtstbijzijnde Citibank·agentschap:

CitiStudent Pack
CITIBANK

Bondgenotenlaan 46/48
1000 Leuven

CITIBAN<O• Onder voorbehoud van aanvaarding.
.... Tarief op 0 I. IO. '96. THE ClTI NEVER SLEUS
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eksamen ondergaan dat lilter als prototipc
zal gelden voor het ëeünieeve Inga.ngsek-
urnen. De grote lijnen waren gericht op In-
zicht. Om te slagen was toch een Ie grote
voorkennis vereist, bijvoorbeeld voor biolo-
gie .•
Veto; VfruJ fr lid g«n ontm«dipd id« dat fr
\>OOr z.nom jtulf lIan jt shl.din wufgekluist,erd rit?
Fr~o: _Nee. dat hoon bij mijn oplet-
dlng. Wij zullen IaIU grote verantwoorde-
Ujkheden te dragen hebben. Ik ben mijn
studles begonpen vanuit een puur weten-
schappelijk standpunt. Ik wil later aan re-
search doen; Ik beschouw het ah mijn ma-
nier om een steentje bij te dragen aan de
wereld. Hel vele werk wordt trouwens vaak
overschat. In plaats van te klagen kan je er
beter snel aan beginnen. De boeken vorde-
ren dan sneller dan je denkt.e

•

Vier eerstekanners over hun verwachtingen

"Het is wetenschappelijk bewezen dat
je kan leven van 'rieten alleen"
Oe liepen in Leuven. Ze W~rnI

met velen; kwamen van nero
gens, gingen nergens..naor toe.

Vanop Ik terrassen, in Ik kursu.ulien-
skn IH!keken ze studenkn en hun
d,..,1cb gedoe_ Ze lqpen met hun hoofd
in Ik hoge wolken, ze voeten zich vol-
wassen en alternatief. En plots roept
een rektor: daar loopt een fanfare,
een nieuwe fanfare met hopen IDknt.
Maar Waa,. is het geld om hen te lakn
studetvr,deze fanfare is veel te groot.
Veto snuffelde eens tussen de instru-
menten van tk nieuwe fanfare en
\IOnd et" wel een paa,. de moeite waard,
met name ln~, Stefan, Sa,.ah en
Prancesco. Na de proefeks4men.s zal fr
ku,,,,en lezen hoe we hen bijstemmen
en vlak voo,. Ik eksamens verslaan wij
hun symfonische apoteose.

aan dat tiplsch 'Leuvense': je komt hier
slechts in kontakt met een beperkte laag
van de bevolking. Ze zijn hier ook vlug op
hun lenen getrapt: ik deed. Iemand ~nders'
fiets op slot en ze stuurden de pollue al op
me af.»
Veto! Af ht-imwu?
lnle: _Niet echt. Ik voel me er wel goed bij
om elndeUJk eens telfstandlg te zijn. Na-
tuurliJk mis Ik moeders potje eten wd. Die
'spedale' en 'eksonsche' maaltijden In de
Alma zijn kompitte mtsbaksels. Kunnen 7/!

niet nonna ..1 koken?
VelO: Wilt denk ~ dit jaM u pTtnn"tn?
ln&e: .Ik g~ e.r Illnk tegen aan, doe zeker
mee aan de proefeksamens en wtl even-
wicht houden tussen mljn studies en vrije
tijd. Ik laat me zeker niet verleiden door die
bende bierfanaten. Ook het dopen is niks
voor mlj. Ik plaats trouwens mijn vraag-
tekens biJ d1e derde ucers in Rechten mei
een bienon aan hun Ujt. Zijn die niet nog
meer nog meer schacht dim Ikzelf? Ik blijf
gewoon mezelf .•

De hogescholen In Leuven veneeven
vaak In de schaduw van de KU Leuven.
Nienemin vullen heel wat boeiende men-
sen uit deze richtingen de studentenge-
meenschap aan. Stefan en Sarah waagden
zich dit jaar respektievelijk aan Sodale
Hogeschool en Sodale Readaptatleweren-
schappen.

KU Leuven leven. Zodra ze In Leuven zijn,
gaan ze in een keurslijf topen onder druk
van groepskodes en opdringenge Iakultei-
ten. De reden waarom Ik niet voor Pol en
Soc koos, was omdat de politieke kodes en
burokratie er worden ingelepeid. Ik heb
geen grote Idealen maar konkrete doelen.
Dat Is misschien waarom her studentenen-
gagement op zo'n laag pitje staat. Die men-
sen weten predes niet wal ze studeren.»
Veto: Vlllt er vul tr blokken op dt hogacJwc/7
Stefoln: _Ja, ik zal eraan moeten beginnen,
want Ik kom nogal traag op gang. We zijn
hier verplicht om naar de 1t'S Ie gaan. Dat
tempen mijn brosneigingen. Mijn hobby'S
ga Ik reduceren. Ik heb hier trouwens al
vanalles geprceeerd.meu stond mij aan.
Misschien moet ik minder tijd spenderen
aan eten. Het Is wetenschappelijk bewezen
dal je kan leven van Irteten alleen. Je mag
toch drie keer frieten opscheppen in de
Alma?_

Het dreigende studeruentnkrimptngs-
gevaar heeft nlet kunnen beletten dat de
wandelgangen van Medica weer groen zien
van dat jonge 'wïnejassenvcjk'. We pikten
er Fr~rftesro uit, een voorbeeldige eerste-
kanoer d1e zich genesteld heeft In het ge-
zellige en 'stichtelijke' JustUS Upslus Colle-
ge, een studentenpeda.
srancesco: «om maar met de deur in huis
te vallen, ik ben gekant tegen numerus
etausus. Dat Is nie.t goed, kijk maar naar al
die Nederlanders die hier zitten. Ik begrijp
wel dal men dient te selekteren. Maar daar-
voor dienen de eksamens op het einde van
het eerste jaar. Een ingangseksamen sluit
bepaalde sodale lagen ult. ontneemt hen
een boel kansen om later aan de bak te ko-
men. Het Is een reaktie van rijke dokters
die hun imperium bedreigd zien.

-we moesten vorige weck een proef-

Leeuwenkuil
Veto: Gun ~d wor ontspllnnins?
Franc:esco: .Ja zeker, maar Ik schuim de
fakhars niet at. Ik leef op peda. samen met
vele anderen. Dit bevalt me enonn. Ik ben~-nooit alleen en het Is eenvoudig om toena-
dering te zoeken rot medestudenten. We
hebben ook veel steun aan elkaar op stu-
djevlak. ik na er in de leeuwenkuil niet al-
leen vcor,»
Veto: Op z«k naar ttn !JtPlISt liq?
srencesco: «ceen tijd voor. Trouwens mijn
lief zit In Italië; en als Italiaan zou ik er de
lezers op attent wUien maken dat net
'voedsel' van de PIzza-hUI niks gemeen
heeft met pizza's zoals mljn grootvader ze
bereldde.»

ëersrekanners worden dus niet restlocs
opgeslorpt In hun schachtenbestaan. Toch
ervaren vele nieuwkomers de eerste weken
als onwennig. onaangenaam zeüs. Maar "
groentjes aller landen, wanhoop niet. Hier
komen de tips van je tcrgenoren: 'Leve de
zes!' (Stefan). "Blijf uit het zwembad om
vier uur, dan is er immers veel te veel volk'
(Sarah). "Haal geen broodje krab bij Tart.t-
noneken. er zit te veel mayonaise tussen' ~
~lngt'). 'Stuur eens een kaartje naar jezelf.'
(Francesco).

Ten hulze 'De V~lk' heerst een gezellige
drukte. Verwilderde tweedekanners. nog in
de roes van hun recente overwinning. ver-
bieden dat er verboden wordt. Laatstejaars
moeten van de korte tijd die hen hier nog
res; naarstlg gd)NI.k: maken om een schoon-
papa-notarts te v1nden In wiens nestje zij
kunnen bouwen. Toch Is er meer te zien:
op wek naar hun weg tussen het oudere
vee tasten de verdwaalde blikken der eerste-
jaars de valva's ~f.hopend op wat duideliJk.
held. Hun darmen grommelen; waar Is de
Alm.? We vroegen hn. aan loge, eerste kan
Rechten: .De Alma? Die ÎS aan bet park._

Fabriek
veto: Wllllro," ktnvI jullit voor dm nudit?
Stefan: -Ik Interesseer mij voor mensen.
Als maatsehappelljk assrstem kan je als in-
dividu meewerken aan een betere gemeen-
schap. Ik hou niet zo van dat abstrakte ge-
teoretiseer over 'massa' en 'volk'; de gewo-
ne mensen.hebben daar oreu aen. Ik-zW.
het allemaal veel kcnkrerer. Ook vind ik de
sfeer In de hogeschool opperbest: de lessen
ziJn veel persoonlijker en de studenten heb-
ben er de eerste weken met-eo veel moei-
lijkheden. Dat Is niet zo aan de universiteit.
Die Ujkt soms één grote fabriek .•
Sarah: .De hogeschool bood me ook de
mogelijkheid om te ontsnappen aan de
massageen waarin veel studenten ven de

Tenen

Jnge besliste op de valreep om Rechten
Ie studeren. De richting houdt vele.moge-
Iijkheden open en aeus de lessen vallen
mee.
Veto: HIN WIlt dt beruchft '«rrU w«k?
loge: "Ik voelde me vooral onwennig In
die grote aule's. Het ts trouwens heet moei-
lijk om in die grote groepen kontakt Ie zoe-
ken, de mensen lijken zo oppervlakldg.
Daarenboven lopen velen hier rond met de
air van 'ik ben student'. Dat vind Ik spijtig

Bart ne SchrlJvrr
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INDICESTION DRY
DE DAG DAT ALMA INTERGALACTISCH DOORBRAK

miarn·miam
lekker verse eerJte-'

Kan ners j
Nog eten Hl

Horll:ontaal- I Teken dat hel lezen vergemakkelijkt - Wereldberoemd voetballer
2 Muzieknoot - Mislukken} Ge.1al- Vorm van tuberkulose 4 Nederige onderworpen-
heid - Astronomische eenheid 5 Kleur - In orde 6 TItanium - Vogel 7 Muzieknoot -
Onzin, zottenklap 8 Vervult met weerzin, geeft aanstoot - Recipiënt 9 Enig - Pers.
vnw. 10 Gevuld. vol- Snelle gang van het paard.
Vertl..kolal- 1 Schrede, stap - Vervelende gewoonte 2 Mansnaam - Europese rivier
} Ultwerklng. gevolg - Drank 4 Familielid - Valse gelofte 5 Insekt - zeeaoogerer
6 Sprookjeswezen - Loot 7 PlOtseling - Familielid 8 Bijbelse naam - Boei 9 Azjaûsche
rivier - Hoofdbestanddeel van de chromosomen 10 Geunt van God - Klein rcnd
teken.\

Door fiUp De KeukeJee~
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hulp', en de dutzendtrankkampagne voor
~nmalig advfes. Sommige wetswinkels
gingen samenwerken met enrot wijzigden
hun naam in huurdersbonden. Ze begon-
nen te werken op basis van lidgeld, waar-
door u als drukkingsgroep ijverden voor
een betere beschermlng van de huurders.
De wetswinkel Leuven heeft zich echter
kunnen handhaven als een echte wetswin-
kel. die volledig gratis advies verschaft.

zij zich kunnen storten In het verlenen van
adviezen, moeten ze een kursus volgen die
door ervaren ol afgestudeerde weuwtnke-
Hers uitgewerkt werd. Bovendien is er een
test verbenden aan het einde van de kur-
sus. Ook het professorenkorps. in het biJ-
zonder professor Herbots. verleent zijn
praktische en geestelijke medewerking.

In de jaren zeventig ontstond een be-
weging die een preventief en op demckra-
ûsche leest geschoeid rechtshulpsysteem
wilde uitbouwen, bulten het bestaande
rechtsbedellngsysteem (advokatuur en der-
geliJke) om. Dil Idee werd In Leuven in
1978 gekcnkreüseerd door de oprichting
van de vzw de Wetswinkel. De bedoeling
was, door middel van gratis juridisch advies
en juridische publlkarles. de mensen op de
hoogte te brengen van hun reenren. Er Ont-
stond een heuse wetswtnkelbeweging die
het opnam voor mtnderbegoede rechtzoe-
kenden. In de jaren taclulg werden de
wetswinkels verplicht hun advies te beper-
ken tot bepaalde doelgroepen of bepaalde
juridische probleemgebieden. De wetswin-
kel van Leuven heeft toen besloten zich al-
leen nog toe te spitsen op advies in verband
met beerproblemen.

Verschillende laktoren speelden daarin
een rol. Ten eerste bleek een globaal Juri-
disch advies te hoog gegrepen voor de vriJ-
wilUgers die meestal studenten in de Rech-
ten waren, en dus (nog) niet bekend waren
met alle gebleden van het recht. Bovendien
was het recht onderrussen veel uitgebreider
en ingewikkelder geworden, zodat spedalf-
salie aangewezen was, wilde men hierin
niet verdrinken. De 'reglemenuus- van de
overheid Is overigens een van de gekende

De wetswinkel in Leuven geeft gratis juridisch advies

In de jaren negentig werd de wetswin-
kel Leuven verschulende keren aangezocht
om mee te werken aan de oprichting van
een huurdersbond voor Vlaams-Brabant.
Maar de samenwerking Is niet doorgegaan,
omdat de wetswinkel Leuven meende dat
beid", part jen fundamenteel verschillen in
hun opvautegen over organisatie en Ideolo-
gische onderbouw van de rechtshulp die ze
verscha~n. De huurders bond geeft Inder-
daad enkel.:!dvles aan huurders. De wets-
winkel wilde tret advies aan de verhuurders
niet uitsluiten o~s1~ ziJ ervan uiIgaat dat
korrekte en volledige informatie aan belde
partijen ook ten goede komt aan de huur-
ders. Bovendien wou de wetswinkel abso-
luut ntet raken aan het Idee gratis adviezen
te verstrekken. Volgens de vzw kan her Im-
mers niet dat je moel betalen, louter om je
rechten te kennen. TOl slot meende ze: dat

onafhankelijke positie de beste waar-
_ bood om een breed publiek op demo-I~atische en dus eerlijke wijze hulp te bie-

Peter Maenens

struikelblokken in onze demokratie.
VOOrts waren er ondenussen ook aller-

lei andere rechtshulpinstanties ontstaan, die
zich bezighielden met meer gespecialiseerde
gebieden van het recht: konsumentenorga-
niseues, zelfhulpgroepen voor echtgeschef-
denen, slachtofferhulporganisaties, ... Ook
de advckatuur zelf bleef niet stilzitten en
probeerde de drempet te verlagen door 011-
lertet Initiatieven, zoals bijvoorbeeld het
prodeosysteem. het 'centrum voor rechts-

IX wrttwinkû UWWl1is u bneikn1 rijdqu de
pt'TJflllnmries: dl« woensdajQvond Vlln IB.()() u
tot 21.()()u in ik BroUwt1l:SfralilJ4 en, in samen-
wrrkin9 meI de stad Leuven, ûla drmd"dll9-
avond van J8.00 u tot lO.()() u in de &HkhlJl!-
deIsstraat 9, op de Dimst Huisvemn9 van Ik
Stad Leuven. Ot wrttwinuJ is ook ukfonisch te
Mrrikn1 op womsda9avond tussm 18.00 u tri
21.00 u op 2J.9j.18. Tmslofte wordl"n "ook'
schnftdl)·u advieun wrrtrd:r via het adrrs VIJl!

het hoofdkwartier: Brolll«T5Straat J4 te UUVl"If.

R«htstudmtnt die dul wrnsen ui/u- makln ven
de vrijwiJlisnrwrrkin9 kunnm best kqntakt DP-
nt'mt7I ml't dl' voomtll'r; Kaun Manhys of via
hl'l blNm51'111ddtl'/efoonnummn of adres.

Wilt u ook UtIJ ·OtheJlo· inktïlan, 91f near di wrtsWÎnlal. Wilt u ook ems scherpsewrru messen, wdtJt u eindelijk ee-IIS in de mode benlen naar Mi,htl
rijn ferstjn kunt 94all, ibt adm: di wrltwinlal. (fDtoDirk Btrnard)

Oen aantal rechtstudenfnl van
de KV Leuven doen hun duit
in het zakj~ voor een demokra-

tisch~r~chtsbuhJing. D~wdswinkt:1
Leuven is ~en VZWdie, "uitgaande
van de besch~rming van het rt!cht op
wonen, Wil meewerken aan een
rechtsb_edelingmet un lage drt!mpel"',
zoals haar: mensen uit ze.ggen.

De wetswinkel geen namelijk gratis juri-
disch advies over allerhande huurproblemen.
ZOwel verhuurders als huurders kunnen er
terecht, en dus ook de gedupeerde student
In spe. Moet een studenrenkomrakr geregr-
sireera worden? Welke kosten en lasten mo-
gen aan de student aangerekend worden.
en op welke manier kan dil gebeuren? Wie
moet de herstellingswerken (lekkende kra-
nen. kapotte wc, uw rl-lampje dal de geest
gegeven heeft) betalen? Mag de student
zijn kot doorverhuren aan een Erasmus-
nudentz Waarvoor mag de: waarborg ge-
bruikt worden? Een eenvoudige en goed-
kope procedure voor de vrederechter kan
hier vaak een oplossing bieden. De: kotbaas
is zijn studenten beu en verkoopt het Stu-
dentenhuis in de loop van het akademie·
jaar. Mag de nieuwe eigenaar u vriendelijk
verzoeken op te hoepelen? Dit zijn allemaal
vragen waarop de wetswinkel een antwoord
tracht te fonnuleren, gratis en voor niks.

Leest

De wetswinkel Leuven wordt bemand
door vrijwilligers. bijna zonder uitzondering
ncennesiodemen uit de rechten. Alvorens

)'I<:orn "f vrjclagt'>8-
"';dc:lag naa,. <Je
'S Me..ie.rsSt'r-aat s".
l) 2a1daar tets ÎI'"\-
tereSSrahts >Ji,.,cl~ ~
"11 1). tot ,1\. &. 6. op
de sp"~hetti -"""",d
\I~ V~I--o.')

velt>, br.."Sc """'-
se.-. rebame.n.

Workshops Ie kust en te keur
OOk.dit jaar orsan1seen de Kultuurkommtssle van de XU I...:uveo eet! kultuurdag. waar
de resultaten van enkele weker)}maanden coeste arbeid geprt'SCDteerd worden. De c:e:rste'
workshops ~en dezewedt, dus rep je alsje wil buikdansen, harmonika spelen of
akteren.
- Solo-Salsa met de cubeaose Darma Avalos rfeme. org.. KuhuurlcoördInade: donder-
dag van 20 tot 22 u in de %Uilenual van het Arenberginstltuut. Voor l.4OO!tank open-
bun hel befaamde: 'pelvis'-ritm.e al zijn geheimen. Er tijl"1 voorlopig nog maar drie: k\lrw
sisten In8esdtrev<m. du!> er is nog pJaau zat. Info en inschrijvingen Ni Pangau, 32.3;3..96_
- De workshop l{arlpayall (1nd~chè traditionele gêved1ts1runst) 1$reeds voJ8d:~kt;
nadere toelichting Is dus overbodig. WC' zullen het wel allemaal - hopelijk niet aan den
lJjve - most'n meemaken op 4 december, wanneer Leuven ongelwijldd ov~ ui
worden door nieuwe specialisten in dal!' aloude gevecbtst.echniek,
- nogehangdaaf'$ met planbtieke amhltles kunnen de 'Masterdiil$$" piano met André
De Gf"QO.I:levolgen. 1 of 1 sesses voor 1.'00 frBnk vaaaf IA november. Jnsduijven biJ
KulHlurltoördlnaUe, Oude Markt 13. 32.4J.4Q.
- Biln Oerouyt t.Odn vrouwen Imét stern en enige z.aTlgetYaringl om gtegorl.uuse en
meers~ verssenen uil de J7e e-euw in re s.tudet1:D en uh Ie voeren. Voor 1.000
frank kanji." bem vanaJ 20 I)O\f"e(IlW vemul van jdje geven. Wo en inSduijvc:n tul
KulruurkOOrdinatie, .l2.4J .40.
- Als hel geldingd nn de beiaard Je wel kan bdroren, ben je ~ de: geknipte
figuur om van.aJ U obober een gratis tessenreeks te YOI~ (lPeen odenbeiaard (de
witle van de ~iIÛè$ in pljpV~7).lnfo en inschrlJvin,ge:n bij Xultu\l.J'k.oöntinat!e,
}l.4J.40.
- 'Het fen~n strip' Is geen.kur.rw; voor megate anbnemndliJes, ma.ar een heuse
hiStorische )fssenreeb over hel Slrlpvf!rhaaJ. P.ucall..eM:Yn- Hdll ece en onsbult bet
fenomeen. Vanaf 5 november, 21) u tn bet MSI. info ee Insduijvi.n.gcll bij Kultuur·
koörd.inatle. 31.41.40.
- studenten die graag tcceej spelen en zlch afvragt'[1 hoe je al die ptrkkn~ v<:tl1lnnen
geloofwaardig UÎt je strot krijgt, biedm acn VlIllai 17 olttuher aan bij reg!S$(!:urGen
~rny. Negen,~ tenake kosten 8'0 frank. inschrijven en info krijg Je bij Kampus-
toneel; Naamsestr. 80, 32.4:\.75 cl bij Chris weüesens. 25_".85.
- Tht sJot is er de kursus harmonib met Ludo 1kcIum;_ georganiseerd door Win.a. Be-
ginners, eventueel ook gevorck"rden leren teehn1dcen aIS tongblok. cvertaow enzovoort.
Je moet: uH ~I een IDQDdb.umonik.a. van bet bluesharp~pe in C m~brensen- De iessea
kosten 400 frank. en zijn senan op JO oktober In lokaal200S aan <Ic:- Gelestijnen1aan.
ln$chriJven bij B«t Vander Metten,. Naam.st1teenweg 100,22.21.39,
Volgende ~ volg!. <W voonte,lli.ng van de oV<':fi8eku.rsIlSSQ. 4ie stanen in oovembet,
Algemene inlo. bij K.alrln van Kuhoorraad. 2'.61,13, dl Kli1la.nje Proesmans van. KuJ-
t~urkommtme, 32.41.40 Voor de watersponers sn tile inIormtde ook op Iiltcmtt:
http://wwwJruIruftn.ac.beradtniJ)/tdlnivz/<<.koo.htm.
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& zoel(erljes
" Woensdilgnadlt rond 01.1 S IJ was er in de
NaamsesU1laI een vrouwdijke Iietser DIn

krullend haar. die een rode sweater lIKt up
droq. Dnc schoonheid moest wegens de
werken In de: Naamsnuul van haar fic:H,
waarTUI ze traag de 5traat naar boven opreed.
Dnc vrouwelijke: persoen wordt op
donderdag 17 oktober om 00.30 IJ in de:
RumIM verwacht voor de: Dance Dog Party.
v sven êenne. muit Je bekend] Leuven ilI ra
leeg zonder JOII;wc moelen nog eens
afspreken, res pn!fén!es.
,J ·Het Is nIet omdat ik klein ben en niet
omdat Ik gevaarlijk ben en zeker niet omdat Ik
afval ben dal ze mij in zo'n groen bokske
moeten Sloppen.· Tobback laai bij deze weren
dal hlJ niet meer naar de milieuraadvergade-
ringen komt. U deerenregen bent meer dan
welkom op de opcnlngsvcrgadering. ZIe: ook
agend4J.
.J vesuvtes Koevoet zegt: "vrceger' is voortlij.
Het enige voordeel aan 'vroeger' is dal hel
ger«ydecrd kan worden.·
" X dAnkl inkreen die zOn kandidatuur heeft
gesteld als huurtcrrorbt. De huu~rrorist die
de ontploffmg in de COnsUlntln Meunie:ntraat
46 hcdt veroorzaakt Is aangenomen. Hijui
op wotnsdag JO oktober om 9.00 u rijkswach-
l~r Derijk~re en BOB'~r Vlnck:x opblazen in
het I~Ittlushol van Leuven.
v Profldat, Johan. stoppen kan nu niet meer,

v Erna xerboom sl~l1:wHet 15 nlel omd.u het
uit dt' moee is, dal Mt sl«hl Is. Op kwa!ltell",
zcgl zij, "staat geen tijd·.
v Wû je nieuwe kontalcten I~ en toUe
mensen jeren kennen voor leuk~ en opwtn-
dende afspraakjes? Dat kan.
v Surplassen daarentegen.
v Vesuvius Koevoet zegt: "Dit Is naruurlijk een
bcetaée."
v 'Klndertechren, bij ons en in Afrika' Is het
onderwerp van een gespreksavond van de
Assodatie Vlaamse Unesco-clubs. Gastspreker
B Charles Ntampaka. De gespreksavond vindt
plaats in Ginkgo BIloba, VlamIngenstraat 116,
op woensdag 16 oktober, om 20.00 u.
v Homojongeren Het Goede Spoor orgamseert
op ma 14/10 'Je eerste st.apjcs'.ldeale aktivi-
teit als je helemaal nieuw bent en nog met
een pak vT<lgen zit over jezelf. Je ui niet
alleen zijnJ Afspraak om lOu aan UP. Jan-
SlaSStJaat 2, waarna we naar ergens ancers
eekken. Mttr Infonnauc krijg.lc In een
neUlrak omslag via PB liJ, JOOO Lecven-),
of op 20.06.06
V Aktivîleilenkalender op
hnp:ffwww.ping.be/drcmpeIlSJXXlr
"De koUc-gialitcit in de I~ntlcs Japanologie is
Intussen weer duilklijk verWterd.
GcnkL.Janail
.J Ladics end gennumun ... da BloOOOoze
Expmionl Yeeeahhhi Thankyuhl

JO MEUWISSEN
""',

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

Videoschermen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD's met of -

zonder D.J.

~ 016201 301

v Trips van de week: 'Heam 2', another brtl-
Hall! soundtrack of expertmental beathead
jams en Girls Againsl Boys. 'OISltacted', socn
at your kx:al dnemas and in your loca.!
sruderuenweekctedz.
v D~ 'W~IJong. Niel Hetercvgreep Het Goede
Spoor loont op maandag 21 oktober om 20.00
u de film 'MOIher Country, over homoseksu-
aliteit op een Britse kostscheel. Afsprnak aan
UP, Jan-Stasstraat 2, we trekken dan samen
naar ergens anders. Gratis inkom. Meer Inlo
in gesloten. neutrale omslag vUl PB I IJ, JOOO
Leuveri-J of ons antwoordapparaat: 20.06.06
Doen!
v Oe ultieme reis was het podium te raken
hoger dan een vlieger,
v Napoleon Pciremans diem een molie van
wantrouwen in tegen d~ dndr«iaku:ur van de
~kenjn: ·HOt' kunnen wiJ konuojeren dat

die idioot de spelling niet veranden1"
v Idioot doet de groeten aan zijn compagnons
in Leuven.
v Er is in deze wereld nood aan verse

~~~
cards

tomaten, gehakl efi mtiek op de gevestigde
orden. Pu dan zullen u en Ik op ons beider
eren slapen. Mijn lid.. Ik zie je graag. Ook al
zit je ver.
v Emmanuelle OlIvier. je reime fak PoI&Soc_
.J Gezocht: plakker met vaste hand. zodat onze
kolommen er niet meer ulUien als gekookte

spaghetti (ons fecslJ~ met spaghetti
Dutrounaisc: vindl plaats in de '5 Mdersstraat

5. op zondagavondl.

• agenda & ~ ad valvas
MAANDAG
22.)0 u FILM Brothen Quay; SII"CCUol

CrIxodlle + Peter Delpeut! Lyrisch nitraat. In
SIUt. tOCS- 1001150.

22..30 u FILM "Lyrisch "'Ilraat", C'CncoUagclilm
van Rille films van 1905-1915, in Stuc.

DINSDAG
20.00 u KONSERT Pop In Wurtdcrltild. in

Auditorium Mlnnepoon. lOCi. 450. 011_
Cullurttl Centrum teevee.

10.00 u LEZING Marij Aeru ZC1hau bevindin·
gen over Pal'1lfNribo uheen óItiI de bimd van
dla·s. Jn C.C. Oratorii!:nhof. lOeg. gntiJ.. 0'3.
MlscrC'Cllonds.

20.00 u VERGADERING Sunverpdcring
11.11.11. studenten, in V1amingensuaat. 116.
tOCl· gralis. 0!I- Milieuraad.

20.JO u KON$ERT 1'rIo Fontenay (f<:SIivill van

Vlaanderen Leuven: Rcpenoriumrooa::rtcn).
ln Grote Aw.. Sint-Mithkl$slfaat 6, tocs.
"00, 0'3. Fcstiva.l vall Vlaanderen Vlaams
BraNDt.

22.30 u FILM Eell journalistiek onderwek llHT DONDERDAG
het proces tegen de leden van de Rote AnnC'C 20.00 u KONSERT ErwIn De Bock
Frakûon met daarvoor een film van Ulrike (PIanorerital). inConcert:z.lUll

Muie Mcinbol !l0;~.hi~ Stuc. Ol Lmun<:JJ:iiortit,-\ut, Herrstrall._p._toq...loo
20.00 u FiLM 1be WboI~ Wood is Watching.

I"C'C luerillia-VÎOco's van Raymon-d ~ubon.
in swc.

20.JO u KONSeRT 8eelhoven AClldcmle
(Fcs-Livalwn Vlaan~ren:
Rcpcrtoriumroncertcn OD~I1ICt.i1C1d
'Haydn'). in Pterer De somer Aula. weg. 600,
0111.Festival van Vlaanderen Vl.ums-Bnobam.

20.JO u TEATER 'Een bron a _11 awel' van
jeroen Olyslaexc15. Zijn l"C8l~ebuut. Is een
geënsceneerd hoorspel voor drie blauwhel-

WOENSUA&
1).00 u KONSERT Lodr.e ceosee lUur Kultuur.

De motie van lt.aUi!:in de 17de eeuwr. In
Kadoc-kapeL Vlamingenmut 39. tocg.
griltiS. !H5. Culruurrocnmlssle KU Leuven.

20.00 u FILM -me dritte Genenllon" om mei
daarna de rum "Up to tbc Soulh"(22:JOI.
beide films bandelen over het terrorisme, In
siue.

20.30 u TEATER 'Een bron a weU aw~I' VIn

Jemen Olysmt:gen. rijn regiedebuut, Is een
IcêI&c:Deerd hoorspel voor drie blauwbel-
men. in Stuc,

men, 10 SIUC.
21.00 u VERGADERING SOrawerqroep:

Vrouw-man-samenleVÎng.. In -s Mei.el5sUöllt

5.

VRIJDAG
u FUIF Drcmpdfuif, In Albatnn. lIf"I- Rone

V"""",L
20.00 \I I....EUNG Jan Oe Lacnder 0VC1' rijn bock

'HC1 hart van de du~mis', inHuis voor
vrljzlnru,en. De Dmotstr.u.l, 6, weg. 100.

10.00 u FILM "hny Heal5l" 120:00) en "SimpIc
Men- (22:JO), î.n Stuc.

20.30 u TEATER 'Eo:o bron a weU awd' van
Jcrocn OIysiacgeT$. tijn rcgirdebuul, is een
geëreceoeerë hoonpel voor drie blauwhel-
men. in surc.

Alla polmka
• 16110 om 22.00 ti: No !XmlIC:2lsc-tulf, in
8lauwe Klier .• 1111G \)0\ 20.00 D-: Film::
FotTe$t Gomp, InMSI 0).18.

Blos
• !SilO om 20.00 u: Kantus. ID TijL. ló/10
om 2(1.)0 ti: PU.m; Tbc: CIl~nt.in D02.21. •
17110 om 20.00 u: R~ DIOSbl&d,.U:i
I'.r\:srr 14.

Gltmea
• 15110 um 19.3(111: Versadertng bij20ndere
wertgrot-p 'On~', in kringvergaderlo-
kaaI_· 16/10 om 20.00 u: peter- Cf! meter·
avood, in Alma 2 .• 16/10 otr;l22.00 ti:

hkb.mtvood. in de Rèktor.

EkODomlka
• "'10 Puit Ie kan TP,W, inAINlros_. )7nO
CQCktallavond ze kan. In Dj!. • 17110 VelV-
dertn8 lRtdewerlu:n Soc5JJe Werkgtot:p; so-
web'" 11110 om 20.00u: B~~IllUl'5yt~
ring: ~UIUtcn. In Bar VlD,

Eoes
.. ISllOom 19_00u:Pracs1d1umv~rpdr:riog..
In Eoos-pe:nna_

Germanla
.. 14110 om 20_00 ti: AI8~ment !H-aesJdjum-
V~saderin!-10Pmna .• 14/10 Om 21.00 u:
cod:tatlayond kandkbluren. in ftortr\i1.•
I SilO Voetbal: Ie kan"ll: ((.au •• 16110 Ecnte
kan-dq: Slella en VTM .• 17/10 otD 19.00 u:

""" Peili-nlgItt.

IIISIolta
• l'S/IOOpmlnplu1l • 15fl0 om 22.00 u:
0penIngs-td. In Lido.

Katecb8Uka
• 15no DoopfWt in CuythtK'k. • 17110 om
20,00 u: Koffiem ceke- ..vond. in MTC 02.07.

KIlO
• 14110 KotllV'Ond 2~ un.• 14110 Namiddag_
!.lp, in Fak.U:l.lercn.. 15/10 om I J.OOu:
doopkommltlèe, in ka{ttari41.et1t1"Ul, • ISIlO
om :20.00 0: fotOlenlooomlUng.. In pe-tlTIlI.

eenue, • ISIlO om 22.00 u: Kerstkotumiuee.
in pt'nna.neutk .• 16110 OM 20.00 IJ: t.e-zins
Prol Dr. Y. Duhoult:' "Griekenland en bel
Grkb' vooren na het Unc-air B",ln MSI
00.28 .• 16110 om 22.00 u: Cod:tailavood. In
permanentte.. • 11110 om 21.00 u; J'rnIdium·
verptkrtng. In '$ McJetutr.illt 5.
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'" 14no P~tèr- en ~d •• 15fJO
Bxtursive Chwh - Malrotl-. 16/1 0 o~nÎn3s-
UnIUJ.

Medica
• Hf 10 Klassieke AYOnd. Trappist. in pcc's

Bat. .14l10POSlClbeun, in Muu .• 1./10
om 21.20 u: coswïeemse .YOtld. In Doc'5 .•
15/10P~n~lnMma.·I6JIO
PouerlJeun. inMum.. • 16/10 Medica'! wkI·
eekoers, in Ooc's.. 17110 POStc-d>euN.1n
Mul.iL .. 17flO om 22.00 u:
Wetc:mcbapwYOnd.lD Ooc's. • 13110 om
22.00 u: Auw Zakten Avonclln Ooc's ...
lO} 10 csn 22.00 u: KJassicke avond. in TrO!p'-
pi'"

" 11110 om 22.00 u: GtobuJ ttleJgy TD,

PldaIOIISCIIe KrlnD
• 141lQom 22.)0 U~Kriogvei'(lildertng.1n
K~ ... 15/10 om 18.30 u:
Voelbal: ~rs:tè Itan·1Wu'de kan,. In SportkOl.
• 16110 om 20.00 u: ~- en meler.avond
met daarna fwf om 22;00. InIJdo. • 16.110
om 22.00 u: Opmfngswocps.. I.D Udo, toes.
6Of80 .• "HO am 21.00 u: Kwlsavond, in
K.....

• 14110 om 19,)0 u: KrI~l'glIdmn&-1n
buvà1U8l k.l{(ce.• UfJO om 20.30 u;
Opt.n:dcn van Bmulan croker ('0 RolaDd. in
't KBUt"C', lUC11-100/110 .• 16110 om 20.30 u:
Tuur- of DUly-avoud. met gram vat vuw: ver-
1dffdcn. in 'IK.afftt.

• 15110 om 19.00 u: Alm: ~Yin, lJts Vcps.
• !SilO 011\21-00 11:Pllm.: PóCBbonw ••
16110 om 20.00 11:Kringve~ in l'S1
0).01.

R8manla
• ISIIO om 20.00 u: Film: -te öazcn Miiudtt',
in MSI 03.18.

VHG
• "ilO cm 19.){) 11:'PCll:l(- en Itl('~ravond,
In BllIuwe Kaler et! EraslI\l.lS.

• 14/10 om II.JO-u: Broodjes, inTheokOl, •
15/10 om 20,00 1.1; 0J)enln85kanrus. in Waal·
bera. • 1611 I) Kcltbche avond. in 'l EliIlt ...
lSllO om 10.00 ti! Carte Bl~ In 200-
M.06_ • 20/10 om 22.00 u:Bappy Bou,- In-t
EUxlL I~

15



.t.'

Vetosprak met historicus Lode Wils

triomf van Hiller"België is een"
In waücnlë, omdat waucntë linkser was.
Maar W~werden beaer door het unersr
rechtst: Dullsland en de wajen werden op-
z~u~lljk adlleruilgesteld. om rune met de
Vlamingen te veroorzaken. Die nuttse poll-
uek was natuurUjkjulst bedoeld om Belgt!!
te ondermijnen. poor van linkse en Waalse
om de amnestie legen te werken, speelt
men in zekere zin het spel mee.»
VdO: Wevormtn bnwllrlijk 'oWltm rmhrid
mrl Wal/ani,. maar laallamdig zijn 'oW I'tTbon-
dm met NedtrlamJ, &stilClI u lIP/ps u tin
Nrdrrlat1d5ta~t: lituatUlI.rlku.lhl.ur7
Wils: .~n enkele maanden geleden de
Prijs van de i'«<lerlandse Leueren door
Koning Algen werd uitgereikt aan Harry
MulJsch, v~neldc deze in zijn dankwoord
dat de Vlaam~ «I de Nederlandse letter-
kunde heel wdnlg"met elkaar gemeen had-
den. Noch de letterku~de, laai '>taan de he-
le kuhuur, lut staan de- natie. Er is bijvoor-
beeld een veel sterkere kulturele band lUS-

ijdms Leuven Literair
virtdt dit iear ook un
debat plmlts (1Wr Ik
Vla~ i4iwtikit_
Vno V1'fNg rk1r af Ir«

dat nu .Iwur ZIltmet die
BdgisdK VlaminBnt, Vlaam.u Bdgerr,
gewone Bdgnr. ijurbedewarfen, hot·
uegnwp. frkt md biefstuk en a"'"
aewntklzwaai, Professor emeritus
LodL Wils, die al enige boekwerken
heeft IIOlgqmd met vaok aparte
stDndpunun kt'ZIJU. denkt er alvast
hLt tijM wan.

de DuiI-SCPlamenpoUUk. Het Is maar zo
sterk geworden omdat ze met die Plamen-
polit1k zijn voortgegaan tussen de twee oor-
logen en tijdens de tweede nunse bezetting
opnieuw een koüaboraue hebben veroor-
z.a~t; opnieuw Vlaanderen tegen Belgié
hebben opgezet. vlamlngen en Walen tegen
mekaar hebben opgezet. In de geschled-
schrIjving wordt dit gewoon ontkend. Men
Uegt liever. ook als men het WC'C'I.sinds
mijn boek 'Flamenpolitik en aktivisme' In
1973 is verschenen. kan men niet meer zeg-
&en dal men het niet weel. Voor de propa-
ganda 15 hel veel prettiger om Ie zeggen:
"De Duitsers hebben gedaan WollwiJ
vlaams-nanonansten vroegen". dan te be-
kennen; -Ze hebben ons bedrogen en wij
ziJn zo stom geweest om op hl:t Duitse lok-
ken In te gaan.-.
Vl'lO: Htbben til die F11""i"!Jt:lntntzich dt:ln
vtT!Jist.ol btsrond er ~ im tmdm dflll ik
Fl4ntmpolilik7

Sinds vm:ter- gt:lan7
Wils: _Van den Brande Is mln of meer ~n
n.1tionalln. denk Ik.Hijui u wurschJjnlijk
ugaen dat hij dit dOC1omd.lt Ik waals-se-
dalisti5chc tijde vooral beschouwd wordt
als een niet loyalr partner in Iklgito. en dal
is een gevoel dat Ik op zekere hoogte wel
deel. Als zij welgeren Vlaamse autobussen
te kopen en dergelijke dingen, dan 15 net
nog maar dl! vraa8 11« lang een land In der-
gelijke omstandigheden kan standhouden .•
Veto: Is er diJn nDg 1Iood at:lnun 1II!rdtrtftdt.
ralisning. om ook MI jitUlIIdjk ona/}ulnu/ljk-
hmt t.t vrrkrijgm?
WiIa: _Ah nee. Ik denk dat een verdere
federalisering sen ..dclljk Is voor de Vlamin-
gen. en Ik~I miJ nogal slerk Vlamlng.
Toen ik student was. was het Nederlands
nog allesbehalve als volwaardige: bestuurs-
en kultuurtaal erkend. I'k heb mij daarvoor
ingezet, bijgevolg ben ik daaornogalscntl-
memeet aan ~hec:bt ...

Veto: All ~ tprtd:t lIDn di Vlaamst idmtittit.
wrtmdrnt.tl je tign.lîjk dal CT tol QfIIItafkm·
,..tTkm tijn dit ,,/dm voor alft V1t:I,..Înp. Zijn
dit tTwtl?
Lode Wils: _Die ziJn er In die male waarin
het gevoel bestaat dal men Vlamîn8 is. Dat
gevoel Is. denk ik. wijd veripreid: bijna
negentl8 precent van de 6 miljoen Neder-
landstaoligeBdgt:n voelt aren Vlaming. Als
tij Zich UI veeten dan Is dal een felt.M
Velo:Maar kwnn'" CT mt1 W'rKhf1lmdl ,"QIf;'"

Tm tijn _ dit l'14a,lPl# idmllttit in tt V»lllm;
dan ht" je nltt Hn maar \'tic Idmtluirnr7
Wils: •Wd ja, er liJn enorm veelldenlltel-
ten, Ik mens 1$ een koilektlt'1wezen. WIJ
behoren tot veel groepen. nerlonaltsusche,
Ideologi5che. religieuze, sodak groepen .•
Veto; Kan men dl mrmin!J vt:lndt VUtaltISt
idemillit mampulerttf, biprorbttl4 loUlher roI~

dl'rWijs af dl mtdi4?
Wils; .Dall~ evident. Natuurlijk wordt een
Idenlltelt In de loop van generatles gescha,
pen dóor de elltes en onder andere de leer-
krachten. Ook de.kramen lOals Oe sten-
daard en Het Belang van Limburg hebhen
deze vleamse identiteit bemvloed. In het 50-
dologlsch t'n ntsrcrtscn onderaoek, dat zich
de JORpte tknwkn jllren op dit -nadcwykt'
heeft toegelegd, wordt heel sterk de nadruk
gC'legdop bet 'gemaakt-ziJn' van die idend-
ten, Identiteiten worden In de loop van de
tijd gekrdt'rd door elites. staten, gewesten
en gemeenschappen, en de media .•
veto: /(gn ut! VlaQJflU'idmtiltit 'Ol volk Otll-

ploeiln.J J:o",m "innm tm &/sisdre Daat7
Wils: _Persoonlijk Vind ik van wel. Ik denk
ook dat hel Vlaams natlon ..üsme, dat dat
niet mogelijk acht. leiS hed schadelijks is.
Dat verenden niets aan hel felt dat het heel
krachtig 15en CÜltveel mensen - ook res-
pekl..bete - dal aanhangen .•
Veto: Wal vond u VII" dt laatstt ljlerbtdn'aart7
Wil,: .U:, hoop dal die aan veel mensen
heeft duidelijk gemaakt dat hel Vlaamse
nationalisme schadelijk 15. Maar ik vrees dat
het maat bij weinigen het geval Is. want wij
tljn allemaal gevoelsmensen. Gevoelens
pttmeren biJ ons meestal op rede.•

,--

tfota Dirk Bemant)

sen waücnië en Frankrijk. dan tussen Ne-
derland en vleanderen. Dil heeft vooral te:
maken met de scheiding lijdens de zestien-
de en zeventiende eeuw. waarbij het katc-
lleke Vlaanderen in de negentlende eeuw
als een gevilar werd aanzien door de refor-
matorische minderheid in Nederland. Want
Vlaanderen behoorde n.atuurlijk lot dle kon-
trareïcrmerortscbe traditie en crue grond-
wei sloot meer aan biJ de idealen van de
Franse Revolutie._

_Onzr identiteit is Vlaams en Bdglscb.
Er zlJDmensen die vinden dat ze alleen
maar één identiteit zouden mogen hebben,
dat BeJs:iëdus moet verdwijn~n. maar ik
zie dur geen voordeel in. Als ik de mensen
tegen de schenen wHstampen - en dat
doe ik gnag want dat is de emge manier
waarop ze luisteren -. schrijf Ik dat bet
uiteenvallen van Bdg,ll' paraDei verloopt
met het uneenveuen van TsjechO'ilovakiJe
en Joegostavtë, namelijk alle drie als een
postume triomf van Hlrler, als een postuum
sukses van de DuJtse bezetting in de oorlOS,.

Benny Debruyne
Pleter ViJn Heek
Krlstlen MJrn.tel5

Wils: eUlreraard kon de Flam~npol!llk
maar lukken omdat er vlammgen waren.
Er bestond een Vlaamse Beweging en de
Duitsers hebben dus nog voor ze het vtaem-
se land bezet hadden. In Berlijn. dl! Flamën-
politIk bevolen. Het 21jndus nlel de Vlamin-
gen die aan de Duitsers gevrUgd hebben
om een Flamenpolitik te voeren .•
Veto; H« S14tl1u t.t!JertlJVVdt vraag nl2ar a",-
~?
Wils: .Ik vind hel jammer dat de linksen
en de Pranstalïgen zich daar vanuit hun
pan.lJdlgheid zo mordicus tegen verzetten.
dat ze geen begrip eperengen voor die zaak..
Naotuurlijkza] amnestie de antl·Belgische
~qln8 niet beëindigen. vermits die be-
weging gevoed wordt door mensen die Bel-
gil absoluut kapot willen. Maar het verle-
nen van amnestie zou hen in teder geval
een voorwendsel cnmemen.»

Veto: Is dat V1aamsnan"tJ1Ialil'il4:hltn.".,11 ook
nitt in 'tgrnspraak met Mt UJtkm Mar m«r
tOfhtid binnm dl Europnc Unie7
wue .Enerzljds versterkt de Europese een-
making het land. anderzijds verzwakt Bel-
gi~of versterken de deslmegranebewegtn-
gen. In de loop van de eeuwen hebben de
mensen zich steeds aaneengesloten In gro-
tere gehelen, cmdar dit ekonom.lsche en
militaire voordelen been. Nu zijn we zcda-
nis vcilig binnen het verenigde Europa en
is onze ekonomie ze veilig. dal we nu den-
ken dal we die staten niet meer nodig heb-
ben. Maar natuurlijk Ian Europa niet be-
staan uit zevenhonderd ac:btenden.l8 .!deine
brokjes die zlduelf aUtmaal tot onafh.anke~
lijke stut uhroepen, die 'kggen: ~Wemoe-
ten als Vlaanderen of biJvoorbeeid als Cor-
sica of Schotland soeverein deelnemen aan
een Iederaal Europa." Dal Is gewoonweg
ondenkbaar. Ik lees nu al in de krant dat als
er nog een paar Oosteuropese landen bij de
EU komen, die Instelltngen helemaal niet
meer werken omdat men al mct teveel ts.e

_Het is natuurlijk hoofdz.a.kelijkeen
ekcnomtsche unie. maar van meet af aan
was de EUbedoeld om ook tot een politie-
ke samenwerking en vr1t;ndschap te leiden.
om oorlog te vermijden. En dat klopt toeh
wd, er Is n1C'manddie er aan denkt dat
Duitsland een derde maal Bdgl.ë za.! probe-
ren te vromietigen. door het VlaamSlUltio-
nalisme te krelren. Het Vlumsnatlon.llsme
Is gebeierd in de Eerste Werektoorl08 door

Veto; Ot htislt r!md IkljztTlKthwt:lrt lOOit'
mUsdtim aan dIJt ik Vl4amst' Btwtsi"!J tmQ1I-
der SlUItaa1f intrme hmfliJam. d.at ik strijd p-
strtdnt is7
Wl.ls: _In mijn ogen is de strijd gestreden.
Wal nu de Vlaamse Bewegin8 heet. wordt
in beslag genomen door de Vlaamse naLio-
nallsren, terwijl zij daar vroeger maar een
vrij kJdn onderdeel van waren. De bedoe-
ling van de Vlaamse Beweging was de volks-
taal te gebruikC'nals bestuurs- en kultuur-
taal. In heel miJn ïeven ben Ik voorstander
geweest van de Vlaamse Beweging en niet
van het Vlaamse natlonalJsme. dat zichzelf
nu dé Vlaamse BeweaJnS noemt. Waar
komt die Vlaamse Beweging vandaan? De
Verlichting en dl: Romantiek hebben twee-
honderd jaar geieden een beweging doen
Ontstaan In Europa om van andere talen af
te suppen en de volkstaal te aebrulken als
bestuurs~ C'nJcu1tuunaaJ.,en dat Is het begin
van de Vlumse Beweging. Die beweging
bed! haar doel berelkt .•
Veto: Ot V1umst lklwsfng h«fI ~ 11
M.d«llIerrikt. !Mar Va" dm Bra'" wil

Mite
Vno: Lu' HIIJ$t vindt dDt dt rtdtn _arom de
WQ'/m zich 10 vnuttm tt!Jm amnntit ligt in het
ltit dl2t ik Waalse kol/abcratie ~I ~ m
agrrsriLwr "Waf.
WUs: _Het is een deel van onze vlaamse
mite dal de kollaborarie inWaJ10rul geme-
ner was. Ten eerste werd er Ingespeeld op
ht't Vlaamse dement. Ten tweede wu
Vlaanlk~n rrchtser dan Wallonil'. Stel dat
we waon::nbezet door stalin. dan zou na-
tuurlijk de kollaboratic groter jJeWtt5t ziJn

lAdt Wils n«mt umm rMt Jes Btnlwrora. Erit
Dtfoert en Marc Rty1Itbtau d«1 aat! n7f dLbal
0"" dt VZlt4MS1idDItildt Dit dtbat)4ll(ffJl!Je'
IuJllder in hn kadtr va" l.nIvm Uttrtlir it! Ik
Stan44l1rd 8«kh.tvukl (Nall.1ftSa1Tall157) op 10
olaobttr van 16 rot.17 III1r (~!1'Qtis)-


