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Stuc na de schok

'Artistieke leid .
leider' komt
eehuidige artistieke leiding van

Stuc maakt dit seizoen niet
meer 1101. Van Herman Assel-

berghs (dramaturgie en muz/ek) erf

Barbara Van Lindt (podiumkunsten)
was vorige week al geweten dat ze
zouthn weggaan, en nu heeft oo5.._Ro-
ny Vissers (media en muziek,J..W"sIJien
om op I februari th
dicht re trekken. Her
nos in voor IC
program'e tweeIk,
van dit ser n g~J
Scheen (zake' • ing) nf.i.itil1t'
Reynien (Klapstuk) zoek,haar één
artistiek leider "die ploeg kon
samenstellen'", volgens informa·
tie daarbij geadvisurd ëoor Dirk De
Wit (a·Stuc) en Klaas Tirulemans
(prof teaterwerenschappen).

Voor wie de laatste tijd wel eens over de
vloer kwam in de Van Ev~nstraat was het
weUicht geen geheim dat het rommelde bij
Stuc, Toch blijft het kollektleve omslag van
de anlstleke leiding voor velen een verras-
sing. "Het negatieve advies van de Raad
voor Kunstencentra en de tegenvallende
subsidies voor de periode 1997 • 2000 zijn
een soon katallsetor geweest. Bestaande
wrijvingen, nier alleen tussen de arüsueke
leiding onderling. maar' ook russen animek
en z.akclljk beleid, werden op de spits ge-
dreven." aldus iemand van de Raad van
Beheer.

Dezelfde toon is ook terug te vinden In
het persbericht dat het kunstencentrum
eind vorige week verstuurde. "Onmlsken-
baar Is de impakt van het negatief advies

'artistiek
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van de Raad voor Kunstencentra en hel
toegekende substdjebedrag dal ver beneeen
de verwachtingen llgt", valt daar Ie lezen.
Hel negatieve advies in kwestie is gebaseerd
op het vierjarenplan dat Stuc dit jaar in-
dJende. Dat beleidsplan. dat mee werd
opgesteld door de vorige arusueke ploeg
onder leiding van Dirk De Wit en Mark De
Putter. is blijkbaar erg slecht gevauen bij de
overheid. Vaag. onrealistisch, hermensen ....
de adviesraad spaan zijn kritiek niet. "De
verhouding tussen de maandprogrammatie
enenlJds en hun beleidsnota anderzijds,
laat vermoeden dat hun werking hoe lan-
ger hoe meer afwijkt van de funktie van
een kunsrencerurum", luidt een kruclale
zin in hun evaluatie.

Ruggensteun

Meteen is duidelijk waar de Raad voor
Kunstencentra zich tegen kant. Enkele
specifieke pijlers van het Stucbeleid krijgen
hel zwaar te verduren: het Atdit'r ("de
Raad vreest dat de voorgestelde begeleiders
niet over de kapacttelten beschikken om
jongeren een degelijke ruggensteun te
geven."), multidissiplinar1teh (-het risiko

(... ) om een breuklijn te gaan vormen"] en
het radikaal overdenken van de eigen
plaats en funktie (eeen onrealistisch teore-
tisch discours"). Het negadeve oordeel van
de raad is met andere woorden een afkeu-
ring van de opties die bij Stuc gekozen wer-
den. en die Inderdaad afwijken van wat er
in de meeste andere kunstencentra te zien
valt.

Dat er taktische fouten gemaakt wer-
den, wordt niet ontkend In Stuc. "Het sub-
sldlebedrag dat we vroegen was inderdaad
overdreven. Die strategie was gebaseerd op
de wijze waarop het et in de Jaren tachtig
aan toeging: vraag tien miljoen, en je krijgt
er vijf.", aldus üse scheers. "Daarom dat we
nu op zoek gaan naar één anistiek leider,
die op termijn de funktie van direkteur kan
waarnemen. ln Stuc is er al jarenlang een
diskussie gaande of we zo'n 'direkteur'
nodig hebben. Uit deze krisis is nu gebleken
dat het toch handig is om Iemand te heb-
ben die het intern, zakelijk en arusuek be-
leid koördineen, en in staat Is om dat beleid
naar bultenu\t konkreet te vertalen."

Wat de toekomst beneft, staat het
stucbeheer nu voor hetzelfde dilemma dat
eerder de arusueke leiding verdeelde. De

op pus
&n bOlPU$ by nighl schijnt njet de meest w::IUge: plek In Le:uv.en te %ijn. volgrns

rektor ()()S(ertlndt wel te semaan. Daarom ui op de-kimpus inHc-~ee -gcdtlU'nde
een proefperiode VlO een jaar- een polideburo geül$llille:cJd worden. WQrdt de politie dan
toch uw vriend? ïees meer op ~DII 4.

vraag is Immers of er wordt verder gegaan
op het ingeslagen pad - met hei risiko op
een verdere negatleve evaluatie - of hel
beleid 'aangepast' wordt en afgestemd op
wat de overheid traditioneel van een kun-
sten centrum verlangt, namelijk een sterke-
re nadruk op de podiumkunsten. Voorlopig
kiest de Raad van Beheer voor hel eerste.
De raad wil her InterdlssiplJnaire en muhi-
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gericht afslllnken bij taille, buik. heupen.
dijen en Indere probl&emplaatsen
bestrijding vande sinaasappelhuid
• geen gebruik van pillen, spuiten of wikkels
• na de behandeijng een stevig weefsel en
een strakke huid

• juiste en gezonde voeding
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T_Jn Waf ons LucdU die ermee af-
llkwam. Zij zou JUlQrLeuven ko-

men om eens te kijkm hoe het met de
posters stond. Tenminste, dat had ze onze
pa wijsgmu:ak1: 'Dat ze eens gi"g kijken
of onze Frans ons Vual wt:1boven zijn
bed had hangen, in plaats van die SN-
dDJtmponw van tegDf.woordi'g ..• ', Zo
h«ft ze het gezegd: 'studmtmponw', het-
gem ons lIJMdLr, gezien de huidige porno-
sfeer. mdan deed blozen tot WT achta
haar bloemkoowrm en onze pa deed
overpeinzen wie hij nu best t!DI mep zou
verkopen - Lu«tte omdat ze ZO'n wcor-
den kende of jkze1ve omdat de kans in-
derdaad batond dat ik mijn fant4Stisch
sekslwm zou wrrijkm met vanuit se-
plastifiund papier upstijsnuh armen en
schelpm vol S1ffIlllkvoI pluilrrV'« - mfin,
dlUdanjg in wrwlU'ring gebracht, ging
hij zijn vonnis als na4r gewoonte wllm
in zijn duiwnJcqt zodat ik uwdnig hut
van had want tegm dat hij zover gekomen
zou zijn. UIl jk toch allllng in Leuven, ver
verwijderd van de beumstul waarmee
hij zijn vonnis pleest te voltrt:kkm.

De mms! Moest dK 'Wttm dat zijn
dochter twn daJDI later mjmz

letterlijk hlUlT borstm lid 1im tIJUI iedu-
t!DI die het wilde. zo vall 'zijn Ik vkrkm
_stevig. tûm vliegt mm [I«d", hij sloot
haer up in hd diepste gewelf van DnU
....bldn: Bnp, hd IuJmt uup n«r dal ons
Lucdk de door mijn m«tler ~

fumdonmie - 'in 9tva1 van se wed
~aA' rrooit DI zijt tm klein bedje wor-
~tig want dIJt is lfÎd verlwlptn met
-=-crI poeier gdiJ1c. bijMWr pil 'l.Îjr1 btatent"
- in lin avond~ It«ft m
dat B"bi er "n ongdwijftld wrn lDdumrst
schoon lt4at' kmI flllilm. Dat ze Jfld «ft
knuppel Md gtSlqaf, lAJ ik ..... na-
dim mdtm amt d'r wa11m DI in d',
ogm. Zo 'n dingen verbers je nid l'D(1F"je

naestent We 'ZAlm in hd st4tUmsbuffd
want zij moest onomwijld terug naar
SI.N., waar ze ons pa dimde te 4SSÎstemf
bij het inringen voor toekomende zondag
en verder had ze min of meer aan ons ma
beloofd mee te gaan bdogen tegm die
spaghetti.zaak waar ik C1vuigens weinig
vall wea. Als het a.m mij lag ZOII u ver-
der ook bder eens bij de dokter langsgaan
voor zo'n m_a.p. waarvan binnm diverse
studmtmkringm, die ik overigens niet
frekwmtet:rI, "ZC1V«1sprake!

Ze kwam up het idee door die bäo-
ging. Vol vuur lmchreef ze hoe ze

me zou kunnen redden van het vreselijke
onheil dat bavt:rI mijn hoofd hing. Want
ze 'lAg wel dar de wonde aar! mijn vinger-
Iwotje waarvan vorige week nos sprake
niet ZIJ snel wilde gmam, maar daaren-
kgm kwa atervorming langzamerhand
een soort van amputiltie-opdringm"gheid
begon te vertonen. 'Fret', zei ze - zo
noemt Zt me altzïd, 'Fro', Dm beetjt zoals
'Fröbel', dit kinderjufmd d'r kleffe
handjts/- 'Fro,je weet het ofje weet
het niet, mtUlr Gaston (d4t is dit knuppel
ma wit ze httl de nacht had liggen flik-
flooien zonäer mij daarin te betrekken!)
1400IIt in dt NaamsestraaJ en dit is 171(1-

mmt«londerbrokm Ol als N nu eens
zorgt datjt voor het oog van zo'n onge-
looflijk stmJge prof voluit up jt bakkn
gaat en er dan \.OOr zorgt dat een van jt
vrienden «ft foto kan nemen waarop jt
door diezdftk prof rechtgtholpen wordt,
dmt kan je; wmlnetr" het eksamnu vïn,
dsDr dat er iemand andns, em minder
ItrmJe prof het dcumm afneemt en dan
bm je er misschien I«h ""9 door en dan
kan ik volgend jaar ook nog een paar
keer lanSS komm ... '

rwu zei ze "tlDnaal md die n«hk-
Vlijk opgdopm wellustige blik i"

d'r ogen. 'Wat dmk jt7!f' En zo is het

_ullie ....... 1MI*t;' ....
, • ',Ift.DIt NCIak* bmcaII.*" hd m:bt \lUIS'~" ti' p's tril.

Betoging (1)
Toen Ik vrijdag zag dat et geen taldjke op-
komst was op de betoging was lk teleur-
gesteld en verwonderd. In Gent. Antwer-
pen en Wallonie was de opkomst nochtans
massaal. Het ts nler de schuld van Loko dat
de betoging onvoldoende Is bekendgemaakt;
en dat de betoging op een slecht uur doorg-
Ing. namelijk op een moment dat Iedereen
nog les heeft.

Maar waarom in godsnaam organiseert
Loko geen betoging. stille optocht. soudart-
teltsaktle of wat dan ook? Mits een goede
bekendmaking ben ik er zeker van dat heel
veel volk zou opdagen. Ik toch alleszins.

Marzo Foubert

g.mm dat ons Lu~ lutar trein se·
mist h«ft en Wlï «ti fototot:ste1sams ka-
pm zijn m dat ik Si1111C1met Bram Blok-
dijk, mijn vroeyere KSA-riv"al, dagdages
lijks en voer dt mi van het jaar de
Na"msestraaJ afspeuren naar on_gelooflijk
strenge professoren. Hij zag daar wd
brood in, Bram. MJuzr die zijn pa is dan
ook politkus.

Frans MalJemaru

I Vt'TQis tmS batL prij$IJllif di< nog Q/stamt VQ7f

d~ dllif_QrItIn! GrtIU KQul MQllmums zijn
~u ctmeOlI.t"J WO".

ti berichten
PonulaGJ zoekt een CIVMen en JCênpgttr s

de jobstudent om gedurende hc1 h,* jaar
de boekhouding 1..1': vereoegen. Het gaat om
een paar uur 1W:rk per maand.lfij/zij zal op
dezelfde wijze verxord worden als de vrij-
gestelden biJ Loko. Verdere info is te ver-
krijgen bij Maria in hopea, Vesali~al
)4, tel: 32_33.95_

Kultuumad presenteert Juzkursu55e11:
- Sax (Pol Mareen), nompet (Ban Maris),
Drums (Tom De Wulf), Bas (Pt-k:r Verbae-
gen), Zang gevorderden (ADja KowaJski) en
Gitaar beginnen (Walter SChrooten). De
lessen starten de ~e Wttk van novem-
ber, en Je kan je insduijv~n op Stuc. E_ Van
ëvenstraat 20, of tddonlsc:b op 23.67.73_
- Daarnaast heboen wij nns cal kursus
Jazzhannonie in de iianbird.lng (8qeven
door Pol Marttn) op volgende daL1: 14110,
15/10, 16110, 17110 til 21110, 22/10.
23/10, 24flO, telkens vu la.oo u tot
20.00 u in MSI 91.10. Prijs: I.SOO frank..
- LezIng door Dldler W\jnanlS (Jaz:uea:n-
sent van 'De Morgen') op weensdag 23/10,
van 18.00 u tot 20.00 u, inkom 50 frank.

iulGîlllTll' lIIIIIiSiiîi
Kultuumad organlseert In het kader van
Kultuurdag. ten InlliatJd van Kultuurkom·
missie, een lezing: 'Jurken en broekvemen',
door Allim Lakke en Onno SChi1stra (De
Fundatie), onder au5pkXn van P. Ercolano.
150 frank, StueU.rt verplicht. Inschrijven
kan op het StuwnthaaJ.. elke ~rkdag van

2

10.00 UOOt18.00 u en dil voor woensdag
13 november. MInimum 15 deelnemers.

De kampusgrocp Arnnesly International is
vorig jaar opgericht, voornamelijk om de
verscnlljende lakultaire schrij[kemen te kn-
ordineren, van materiaal Ie voorzien en
bun kontinuïteit te verzekeren. De werking
van Amnesty International is bekend; in
brieven naar gezaghebbers Ijveren ze voor
vrijlating van gewetensgevangenen. voor
eerlijke processen voor politieke gevange-
nen en voeren u. aktie tegen marteling en
doodstraf. Het feit dat een gevangene in het
buitenland bekend is, heeft dikwijls een be-
tere behandeling. soms vrijlating tot gevolg.
Interesse? Blijf dan nlèt nn Zitten. Neem
kontakt op met Ben GabriëIs, Brusselse-
straat 165, Bus D316,)()()() Leuven tel: 32
99 12. Stanvergadering: Woensdag 23110,
20.00 u, '5 Meiersstr. 5.

Kringraad is het deel van de Leuvense
Overkoepelende KrIngorganisatie dal on-
derwijs en krtngenkoërdinade onder rijn
~oegdheld heeft. Kringraad vertegenwo-
ordigt de Leuvense universiteitstudenten In
een aanUli untversnatre en andere organen.
Voor die vertegenwoordiging zoekt KrIng-
raad nog een aantal geëngageerde studen-
ten. die op vrijdag 8 november verkezen
zullen worden:

-.Nog één vertegenwoordiger voor de Ver-
eniging van Vlaamse Studenten. de Vlaams
se studenten koepel.

- Nog één kandidaat voor de funktie van
internationaal vertëgenweordlger; die
Kringraad moet vertegenwoordlgen op de
raad voor Internationale retaues van de KU
Leuven en in het Erasmus Student Netwurk
en Mosaic. twee Europese studentenkoe-
pel s.
- Nog één vertegenwoordiger, uit de groep
biomedische wetenschappen, voor de w-
deretsene raad, het hoogste beleidsorgaan
van de universiteit.
- Nog twee vertegenwoordigers voor de on-
derwijsraad. adviesorgaan van de akademi-
sche raad in onderwijsaangelegenheden:
één uit de groep biomedische en ëën uit de
groep eksakte werenschappen. Op de verga-
deringen van de onderwijsraad hebben de
studenten vaak een grote Inbreng. en het is
dan ook echt belangrijk dal we mensen
vinden die er bun medestudenten wUIen
vertegenwoordigen.
- Drie vertegenwoordigers voor de sektie
aggregatte van het Akademisch vcrmtngs-
instituut voor Leraren, het beleidsorgaan
van de lerarenopleiding: één uit de groep
eksakte wetenschappen, één uit de groep
humane wetenschappen en één uit de
groep biomedische wetenschappen.

Voor al deze funkties moeten kandida-
luren met motivatie en CV binnen zijn op
het kantoor van Kringraad op woensdag 6
november vóór 18 u. De kandldalen wor-
den verwacht op de vergadering van vrijdag
8 november om 19.00 u In MTC 00.16.

Deze vakatures zijn geen formaliteit.
We zoeken echt nog mensen voor aj. deze
epenstaande funkdes. Aarzel dus niet om
kontakt met ons op te nemen als je vragen
h~ of geînteresseerd bent. Je kan elke in-
lichting krijgen op het kantoor van Kring-
raad, 's MeIersstraat 5 1..1': Leuven, tel.
016/22.31.09, KU Leuven 37.89, fax
016'22.01.03, Kringraad@hagar.arts.kuleu-
ven.ac.be.

BetlJging (2),
Volgens De-Morgen van woensdag 16 cktc-
ber beslisten de xurak-stucenien om niet
deel te ~men aan de protesta..ktles naar
aanlelding,van het zogenaamde spaghetu-
arrest van het Hof van Kassatie. Ab: hoofd-
reëen voor deze ~g zouden de stu-
denten aangeven geen tiJd te hebben aan-
gezien ze Ie druk bezig zijn met het organl-
seren van dopen en dergelijke. Vergis JJc me
als Ik denk dat hogergenoemd arrest de KU
Leuven-studenten nog minder Interesseert
aangezien zij blijkbaar relfs geen tiJd heb-
ben om met een standpunt naar buiten te
treden?

Veor_uil,_: Ann Bries
Hoofdredak1:le Annemle Deckx
Red.akdnekrd.arls.; Alm Bries
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Boze hogeschoolstudenten eisen hervormingen in gerecht

Loko slell debal over sla
Ooen begin vorige week onder-

zoeksreduer connerotie het
dossier Dutroux werd ontno·

men. kwamen overal ten liJntU tien-
duiunden uit protest op straat. Ook
!Luwn ontsnapll! niet aan de golf van
volkswoede. DomkrtUJg nI vrijd4g
gaven ontevredenen uil Ik uuvense
hoge- en ml'dlUlbau scholen berogm-
derwijs uiting aan hun grieven. Loko,
de koepel van de universiteitstuden-
ten, heeft besloten voorlopig nog geen
standpunt in te nemen.

Verscheidene betogingen stuurden vorige
week het verkeer in de-Leuvense binnenstad
grondlg In de war. De grootste van die op-
tochten vond donderdag plaats. en werd
georganiseerd door de Kalollekc Hoscschool
Leuven. Dat is de nieuwe benaming voor-
de vorig jaar gefusioneerde hogescholen
van het korte upe. waar ondermeer hel
voormalige Helllg-Hanlnsrhuut en de Soda-
Ie Hogeschool onder vallen. VierduIzend-
vijfhonderd studenten bezetten, samen met
een aantal sympathiserende leerkrachren.
achtereenvolgens de Naamsepoert. de trap-
pen van het gerechtsgebouwen het Marte-
larenplein. Ooilama ging de betoging weer
richting binnenstad, waar ze wat later werd
ontbonden en vreedzaam uiteen ging.

Opmerkdijk was het grote aantal scho-
lieren dal zich In de loop van de middag bij
de betoging aansloot. In tcgenstel!tng tot de
studenten hadden ui'"meeslen onder hen
geen toestemming gekregen van de school-
dlrektJe om mee te lopen. Ze waren dan
ook vaak over de schoolpoon geklommen
ol via een achterdeur buitëngeglipt. De ver-

omwaardiging over de malaise In het ge-
recht - of de lokroep van een middagje
vrij rondlopen in Leuven - was bUjkhaar
groot genoeg om er een paar uur strafstudie
voor te riskeren.

Balletten

Zo.ls elders in België kreeg het gerecht
het ook in Leuven weer zwaar te verduren.
In pamfletten en toespraken verwezen de
akûevoerders van de Hogeschool naar justi-
tiële flaters in ondermeer het bendedosster.
de Roze Balletten, de moord op André
cocts en natuurlijk de zaak Dutroux. en
werden zo snel mogelijk hervormingen
geelst. Voor ee!l groot deel van de jongere
betogers was het geval ccnnercue dan
weer de belangrijkste aanleiding om mee
op Ie nappen.

Naast studenten en scholierenwaren
natuurlijk ook de ordediensten donderdag
van de partij. Hoewel voor dl' betoging
geen aanvraag was ingediend - vooral om-
dat het initiatief ertoe spontaan en pas erg
laat was genomen - werd ze loch
gedoogd. De politie beperkte zich voorna-
melijk tot het begeleiden van de stoet. De
sfeer was dan ook eerder uitgelaten dan
grimmig; waar in andere steden al eens met
stenen of eieren werd gegooid, hielden de
Leuvense hogeschoolstudenten het bij een
verbaal uiten van hun ongenoegen.

Van de untversneusrudemen kan zelfs
dal niet gezegd worden. Afgelopen vrijdag
werd-op een Gemeenschappelijke Algeme-
ne Vergadering.(GAV) - een vergadering
waarop alle kringen en raden vertegen-
woordigd zijn - namelijk besleren dat de
lijd nog niet rijp Is voor een offideel Loko-

uni uit
standpunt. Hel heet dat de kringen wegens
een gebrek aan dossierkennis nog niet hele-
maal klaar ziJn om een genuanceerd oor-
deel te vellen over wat er-gaande Is In het
Belgische gerecht en op de Belgisch(' ure-
ten.

Met een ruime meerderheid van drie-
entwimig stemmen tegen drie werd tenslot-
te beslist dat de Leuvense universiteitstu-
denten zich voorlopig onthouden van kom-
mentaar. Een debar ever een eventueel
standpunt zal ten vroegste op de GAV over
twee weken gevoerd worden. Intussen
wordt de kringverantwoordelijken wel aan-
geraden de achterban te sensibiliseren om-
trent de problematiek. Het behoeft geen
betoog dat een dergelijk fonnallsme In
schril kontrast staat met de spontaniteit die
door de kollega's aan de hogescholen aan
de dag wordt gelegd.

Spaghetti

Een opmerkelijk Inltlat~ef komt renslor-
te nog van de kant van het Almapersoneel.
Een viJftientaJ personeelsleden van Alma 1
stuurde een petitie naar Almadlrekteur
Toon Martem met de vraag of ze een zoge-
naamde 'schotetakne' op touw mogen zet-
ren. Zeo10uden de spaghetti tijdelijk willen
verkopen voor 99 In plaats van 86 frank.
en de meeropbrengst doemerten naar de
stichting 'Marc en Corinne', die opkomt
voor de rechten van mishandelde kinderen.
Op deze manier wil hel Almapersoneel
haar solidariteit mer de bevolking uitdruk-
ken.

Martljn Graumans

Nerds db" '1wmt eiUY

'Sluö\
vervol, van p. 1

mediale karakter van Stuc behouden,
omdat die net de eigenheid van stuc uit-
maakt. Dat Vlhdt ook de srcëemenrrakne in
die beheerraad. -stuc heeft altijd een beetje
aan de rand van het pudiumkunstenland-
schap gestaan. De programmatie en wer-
klng van sruc lungeen als een breekijzer.
Wij moeten aan ons publiek van voor-
namelIJk Studenten, ën in een regio waar
sruc een unieke posiue bekleedt. de moge-

lijkheld blijven bieden om de blik te verrui-
men". zegt Stljn Van Eynde van de studen-
tenfraktie.

De aangekondigde nieuwe arusueke
leider ui in deze diskussie ongetwijleId een
grote rol spelen. HIJ krijst alleszins de vriJ-
heid om het beleldsplan van Stuc volgens
zijn eigen visie Ie herzien. Ilse Scheers: ~Hij
zal alleszins de kans kIijgen om hel plan
aan te-passen. WIJ gam mer ïemand zoeken
die eksakt gaat doen wat In dat plan staat.
We kuneen alleen zeggen dat wij, de zake-
lijke leiding en KlapstUk. de intentie heb-
ben om zoveel mogelijk dezelfde koers te
blijven varen." Sommigen vrezen evenwel
dat de deur wordt opengezet voor een meer

(foto Ffll"k ViQenl)

traditionele matnsueamkoers. ~Wie predes
die direkteur wordt maakt ons niet zoveel
ult. Maar wij zullen wel grondig nagaan
wan die met stuc heen wil. De breekijzer-
funktle van Stuc Is voor ons een breek-
punt.· Een andere stem In stuc vult aan:
-ne Raad van Beheer verdedigt nog altijd
de huldlge·koers. Maar voor die nieuwe
anlstieke leider is het pronel zo strak uil-
getekend dat de keuze vrij beperkt wordt,
Het ui allicht Iemand uit de podiumkun-
sten worden. en hel is dan nog maar de
vraag wat die met de andere disslplines die
Stuc nu programmeert aan wil vangen."
use scheers voegt daar nog aan toe -dat ze
zeker geen supermensen gaat zoeken, eer-
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H~I h~l~ kmd staQt in up En roer; i" !.in;

Meche101,Gml, An~rpm m ~~I WQllmrii
~m mensen - VOO,.Q/studmtm enarbei-
dus - op JIrQQlom Ie prolaurnr I~gtlndt
huid/st werking van htt gerecht, Ugtn dt
uitspraak Win htt nof van KMs4rit in dt ~aQk
Con"troltt tH \.I:Wrmur jwslitiife rtehtvQar-
digheid. Ot ttilte mQni{nlalit in BnlSStlwas
mtt zo'n 300.000 maniftsr.antm tin van dt
hoogttp"nrm WJn dt proltSlaktia. dit de a/-
gelopm _ek de algemmt anvndt mtl dt
hllidiSt SanS van zaUn wttnpitSe/den. Sinds
de wedaMtosinstn in I98J. Mlarvl)()"
400,000 mmsm op SfTQatkwamEn, is h~t
immen ,'rij Irilgtb/~ in Belgil. Tot nu. dus..

Ook dt U~vtm:t middtlba~· en hogt·
Sdl(1Clstlldoit~n!ittm zich van hun gtt"ga-
gul'dt zijde zien: Vot«nsdag. dond~I'dQSen
vn)dag we1Tl'4rl~Uuwn.u binnmstad over-
rompeld door jOf'lg~rtn:m~t 2.500 op wotPISdQg
m ·mtt 4.500 op dondVt/ag sawn Z~IlIcht aen
hunfrustrQrüs. Hu" tÏK1!_rm bijzOlfd~r
duidelijk: ten rtchtvilQl'dig~rrtchtsp,.Qak.

Op de Ltuvmst IIniveniuit dQartnltgm
hinS tm oorvtr-dovmde Jti/u. OonaQk ..dt
Uuurr5t avtrkotptltndt KrinsOrglJnisatit
(/..QJçtJ) had noggttn standpunt. Op degemtm·
schQPpe/iju lJljmlmt vergadtring (GAV) VQn
. vrijdag baloltn dt kn·ngtn m(l ovcrwtldigtndt
mftrdtrhtid om dat worlapig zo It houdm.
Hun Q'!Jummlen spl'tkm >'00" zjch. Htt
bthoort n;tI lol htl tQkmpakktl van Loko om
OW'T dat zaak ttn ItQndpunl in U nmftn, de
in/onnan't dit op dit momtnl Vf)(Irhandtn is. il
onvo/dtJnldt om ttn tjenuQm:u,.d :UQndpllltt
naer Vf)(Irft schutven. De LEllvense vniverti-
leUsludtnltn willtn zich nitt vel'ttnztlvigm
mft dt tmoriontlt rtQkn'es van dt maua rn
vindm htt nu ttn sftchl mommt om slandpun·
ten in ft ntmm.

Ik anfIJl van dt IInfwniUiutudmtm om
- vooral door de mediQ - w,.1«t1'd /Hg"","
te wort/tH rit er ditp in, En dQI is lWl besrijpt·
lijk. AI lt WlQkhetft dt pt,.,. dl miging om
standpunten tt '>I'tf"ltnVOlldism.AI te VlZak
verwarden gmuant«l'dt meningtH tot banalt
""chIs. Bovendien warm dl mUSIt.fitudtnlm
Îltt um mtl de uitspraak van Ka1iUllit:Conne-
rottt nuft immtn een emstigt bll'Ol'pS[out
gemaakt. waardoor dt mUllt fitudenttn hml
nitt willen zien als dt w/kshtld die hiJ9,":"r-
dOl is. in dt OtJm van dt bttogendt massa.
b~sin dnt welk.

,

Ik tmlt belOtJinsm. in htt btgin WJn dt
wttk dus. gingtn voomamtlijk over de z;Qak
çonneroüe. Sinds wocudag huft htl discoun
!,Qn'dt Qklin zjch "hter grondig vV-ruimd: de
bttoglr'S richlm hun pijlen nu op htt sluht
funktiontrtn'van htt Befgischt ger"ht.
Mathttlooshlid tn verontwaardiging over de
zich opstapefmdt blllndtn m htl sebrek aan
:ttlfkriritk van gtrechl tn polititk. vormen de
drijfverm VQndit massaIt. spontane prottsI.
Dnt kritiek is dlls veet {undammlek,. dan hel
DngmoeStn aver hlt spaghtni-arrt$t; u sult
htl totalt syslttm in waag.

i)Q, dt Lnlvtnu I<niwnittiutudmtm
hierop lauw reagtrtn, wekt dan ook migt
wrwondtring. Van jongt mmStn, die de
toekomSlllirmaun m verondtrsttld wor-dm
met een onbtvangm tn kritischt blik naar d~
glwstigdt maatsthapptl/ïkt orde te ki}ktn.
verwacht fr dat u wr-dtr kijkm dan hun tigm
lufwtrtld. Gun standpllnl innmlen is immtn
ook tm ttlgQgmlen/: dal VII" dt impliatlt
gOldktllring WJn btSlaQndt wanUJntandtn.

der iemand die andere mensen kan aa.n-
trekken. Waarschijnlijk gaan de zaken er
organisatorisch heel anders uitzien, bijvoor-
beeld met kortetermijnsamenwerkingen.
Eén persoon die alles gaat doen, die gaan
we zeker niet vinden. ~ Het kunnen dus nog
spannende maanden worden In Stuc, dat
luidens een intern grapje zijn adres voor-
lopig gewijzigd ziet In 'Van Evenstraat C4·.

3

Joris Janssens
Bart Eec:khout



Stad Leuven stelt 'Pietsaktieplan Leuven 1996' voor

ViiIduizendzeshonderd frank voor een licht
Gorise week woensd4g werd hn

wltg verwecme fietsaktiqJliln
voor LLuvm vooryeskId aan t:h

fH!rs en mkek gnrodigden. Niet uÎlfJe"
nodigdmaar lW' ao,,~i9 was Veto.
Tot onze grote wrbazj"9 was er niets
dan g«d nieuws; er komnr meer en
beterr fietsst4l1ingen, meer Fnspoden
en er komt zelfs een prtWnlief beleid,
Na het non-beleid VQ" de vorige koa-
litie (CVP en VLD) en th beloften VQn

Ik huidige meerderheid (SP en CVP)
kon het nieuwe plan niet meer tegm-
vallen, dat was althans de llef'Wach-
tin9'

PrljsstlJglngC'n bij Velo, 5.600 frank voor het
rijden zonder licht, een schrljfgragc politie,
duizenden fietsdiefstallen per Jaar, 66 mil-
[oen voor een presngteuze Grote Markt.
2S0 mUjoen voor een tunnel aan het ru-
Ilon •... het Leuvense tlrtsbeleld druil op
volle toerenll'wfntlg mufoen. of nauwellJks
500 frank per fietser. werd er dil Jaar 8('-

boekt voor het Leuvense flet~leld. De
vele ûeuakdes van de laatste jaren hebben
zeker zin gehad, maar een fundamenrele
ommezwaai of een duidelijke globale visie
op hel vlak van mobllheir Is nog niet voor
morgen. Het beste bewijs hiervoor Is waar-
schijnlijk het feit dal er een fletsaktieplan
wordt opgesteld waarin men met geen
woord rept over de aurcgebrulker, het
openbaar vervoer en de voetganger. Op dil!'
manier worden er een aantal mcbllhelts-
eilandjes gekreêerd die ons nogal verdacht
veel doen denken aan de alomgekende
Belgische ruimtelijke ordening.

Lichten
zoets vorig jaar al duidelijk geworden

WIS ter gelegenheid van de voorstelUng van
het nieuwe mobilheitsplen, Is het ook nu
geensarns de bedoeling om hel autogebruik
in grote male lerug Ie dringen. Bovendien
is het nog Steeds wachten geblazen op de
resultaten van de studie van de Groep Plan-
mng In verband met de definitieve aanpas-
sing van het mobllitdtsplan. oedenussee
ploetert men maar verder.

êén van de meest opvallende ueecn-
vriendelijke maatregelen van de laatste
jaren is de Invoering van een boete van
5.600 frank voor elke 'zware' overtreding.
Onder een zware ovenredlng verstaat men
onder andere het fletsen zonder verlichting.
hel rijden In een verboden richting en het
negeren van een rood licht. Het is evident
dat er vanuh verscheldene belangengroe-
pen politieke druk wordt uitgeoefend om in
de wetgeving een duidelijk onderscheid te
maken tussen de fletser en de automobUist.
Volgens vzw Velo (Vellig en Ekologisch in
Leuven Op de flets) Is het niet nonnaal dat
men even zware boetes aan fietsers oplegt
als aan automobilisten, omdat, In tegenstel-
ling 101 de autogebruiker, de fletser hooguit
zijn eigen leven In gevaar brengt.

unen
ln Leuven heeh men alvast besloten

om 101 eind oktober in eerste Instantie pre-
ventief op te treden, nadien hervalt men In
een ongenuanseerd represstet bdeld. Enkel
bij een klein defekt aan Je nebren kom je er
nog vanaf met een waarschuwing. die ach-
teraf gekomroleerd wordt. De prokureur
des konings ui steeds naar een minneüjke
schikking streven voor fietsers die zonder
licht rijden, er ui slechts uitzonderlijk el-
Metlef 5.600 [rank geëtst worden (nvdr er
wordt gesproken over bedragen van onge-
veer 2.800 frank). Wat de andere zware
overtredingen betref is er geen pardon. Of
hel ongenoegen van de fletser met deze
hillfslachdge maatregel weg zal ebben. Is
zeer de vraag. een nachtje uit kan je toch al
gauw 3.000 frank meer gaan kosten.

Het probleem van de fietsdiefstallen

gaal men op meerdere vlakken tegelijk
proberen te bestrijden. ln eerste Instantie
komen er 1.200 fietsstalllngen - over de
hele stad verspreid - bij, en deze zullen
van een betere kwaliteit zijn dan de huldlge
Iletsstalllngen. Dit ui het lotaal a.antaJ
openbare ûetsstalllngen In Leuven op 4.000
brengen. Samen met die van de universiteit
en de NMBS zullen er dan zo'n 10.000
Iietsstallingen zijn, voor ruim 30.000 liet-
sers. Het overgrote deel hiervan zijn ge-
bruiksonvriendelijke, onbewaakte en strate-
gisch slecht geplaatste rekken, die de naam
fietsstalling onwaardlg zijn. Ondanks het
duidelijk gebrek aan degelijke flersstallfngen
blijft de Leuvense politie systematisch fiet-
sen verslepen naar het PhUipsgebouw. ELke
fietser die zljn fiets tegen dl!' gevel plaatst,
op een trottoir dat minder dan 1,5 meter
breed is en op minder dan 30 meier van
een al dan niet volle fletsstalling. Staat een
leuke wandeling Ie wachten.

Nog steeds in het kader van de fiets-
diefstallen zal men starten met komroles
om na te kijken of flets en fletser wel recht-

maûg samenhoren. Iedereen die een flets
'teeor zonder medeweten van de eigenaar
liIl vervolgd worden voor diefstal. Op die
manier wil men het aantal Iletsdlefstallèn
terugdnngen en de studenten ertoe aan-
zetten hun fiets te laten graveren, de grote
vissen 'lullen wel buiten schot blijven. Tot
slot zal men de bestaande neepaërcetes
uitbreiden. Ook de universiteit zal het aan-
tal fletsstallingen op haar terreinen verho-
gen, konkrete sijfers bleven echter achter-
wege. De vertegenwoordiger van de uni-
versiteit wees vooral op het belang van Velo
en het Sic [Senstblllsertngs- en Informatie-
centramt als te ondersteunen projeklen.

Velo

Opvallend is echter dat het Sic haar rol
van proteststem inzake Leuvense mobiliteit
grotendeels heeft opgegeven sinds de orga-
nisatie onder de dienst voor studentenvoor-
zieningen valt. Daarenboven wordt Velo
nauwelijks gesteund. Ik verhuurdienst van
velo vormt een degelijk struktureel alter-

. natief voor de illegale zwarte markt. de
flet.sdlefstallen en het probleem van de
fiC"lSveilighdd. Velo is echter voor meer dan
negentig precent afhanke.lljk van subsidies
en ronder strukturele steun staal velo een
snelle dood Ie wachten. Het wordt dus
hoog tijd dat de stad en de unïversnen hun
volledige verantwoordelijkheid opnemen.
Voor een echt mobiliteitsbeleid is er nood
aan een globale visie, spijtig genoeg ont-
breekt deze momenteel zowel bij de verant-
woordelijken aan de uruversnett. als bij het
huidige schepenkollege..;

lbierry r.aenen

Om jt fias 5[atis ft [alm grtlVrTtn kIln fr ttuchl
bij Vtlo. in Je Van EvtnStraat 1. op maanda9,
dinsdag QI womsd-s Viln 10.00 Ji liJf 11.00 lol m
van 14.00 lol tot /6.odlol. Ook bIJ dt politit ofop~-
«ti van dt wit !JfllV«Tllktits kIln fr ttrtchr nut
jt /ins. Voor m«r infDnnQh't nttm ft besl kbn-
Illkt op nul htl Sic op 31.30.39 of mt' vtfo op
31.JO.18.

([OIiJ architD

dringt binnen op Kampus
Het lokaal 00.14, Cdestljnel'llaan 200M op
de kampus in Heverlee krijgt y.anaf dit
ilidemiejaaT een wel beet bijzondere be-
stemmlns: het wonb een heus polltldmm.
N.a een hele rits teleloontJe$ en na. bijna
evenveel teren te :djn eocrverweaee. blijft
de vraag waarom d.J1 buro daM precies •
moer komen?

ln de meûedellng van de KU teeven
staal dat de studenten er onder meer te-
redn kunnen voor -het aanvragen van
Iermulleren enlof dokumenten, aUe aan-
gelegenheden voer vreemdelingen .. ,~
Ptofe;sor Van eerven zegt. dat het vooral
gaat OVèr "het wegnemen van een gevoet
van onveiligheid op de aeveneese kern-
pus", da ..raen roevoegend 4011we niet
moeten denken liln "het 008 van Mos·
kou·. Nu uidit buro maar open ZIjn op
din~g van 10.00 U tut 13.00 u en op
donderdilg van 14.00 u tot 17.00 u. Aan'
genomen dat de bmpus vooral '5 avonlb
en 's niKbt$ onVeilig is, b1Ijh de vnag of
dat veer za.! u1thalrn.

De cHrtkte a.anlei4Jng van bet Insul-
IC1t'tI vat! een 'mddpunr, r.oals rdttor

Oustcrllnck bet buro noemt. was de l'JlMl'd
die een vijftal µar gd,eden op de kampus
p!aa~_ NQcbtans ging bet bij die
moord belemaal nter om een srudemen-
aang~.nheî_d.. De universiteit MI naar
eigen nggen meer teven, en dus (1) meer
veDigheid brengm op de - vooral 's
avonds en 's uachts-vaak à! te rustige
lwnpus. via aUe-ld akti-riteiteu en de 10-
sullinle van een goed draaiende susden-
tenbar bijVoorbeeld.

Eventuele misdrijven moet je: niet
eens melden op het buro, want "de aan-
giftt: van diefnaJleo, inbraken en derseUJ-
kt: bUjft vla de gebouwkoördlnawren ver-
lopen", Al4us het bèrldn van de KV teu-
ven. Sn zo wordt bet. steeds moel.lljk.e( de
precieze rel van het politIeburo en de
dienstdoende agenten op de kampu5 te
omschrijven] ZIj lopen ruét in uniform.
hebben géén poliûOl)t'lt bevoeGdheid.. wal
betekent daL rij gC'en boetes mogen uh-
schrijven op de kampus. voor bijv~ld
1Ûe:t-wcrJc.entle fietsliducn. Van wil.': ging:
bet initiatief d,u:t dgrnUjk uit? Volgens
rektor OOsterllnck is bet ondWdeliJk of bet

initiatief van de burJClDC'ester, dan wel
van de akatkmlsche overheid Uitging, ze-
ker is alvast dat de politJe hoopt een pad-
def dfek:! te sorteren in de rdatle met de
stedeeten. Verckr verzeken de: reklor de
nodenten van ziJn ruSSC'-nkoO\5t.indien ~
last zouden O:Ddervtnden van de: aanwezfg~
heid vau ik politie op de b.mpus, -Het
gaal bltt tremers om een proelprojekt, dal
na een jaar zal geëvalueerd worden. ook
door de studenten. De u.nlv.em1cit kan de
toclatlng ten allen tüde intrdtken. en de
maten op de kampus blijven onder de be-
voegdheid van de urUversft.eit." AReen
kunnen we nu al konklud.e1.en dat de 010.1(:·
diensten wéUlcht nog nooit zo lJverts rijn
gewee;l ah dit jaar: na de vloed van ken-
U'~ (vooral nlet-werkende adnerUchlen
zijn populal.r), de vt.rhOQ8de 00et1":1l, de tn-
$U1latie van de S....dswachl, nu~dl1s een
poliûeburu op de kampus. Van een 'SUl'
dellivriendellJk.' bt:1dd ~
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Visitatiekommissie licht kunstwetenschappen en archeologie door

Overbelasting docenten
kunstwetenschappen aan de KD Leuven

0"het kadn Valf de handha-
ving DI verbetering va" Iut
a.kadnnisch ondnwijf in

VlII4I14erar worden de kuJts~ jaren
gnrgdd visitIJties geot'94II~erd. In
htt vnWJ,m kwamen ruds t:k richö,,-

~ ~k. geschW:lot.is en IIIIlSÜcD-
Iogi~tUUt bod. Vorig jaar was MI «
beurt tUJlf Ik oplddin9 kul'lStWdert-
$&happen tri archeologk. .

Ik visitatie wordt volbracht door een hier-
toe spedaal opgerkhu~ vtsnauekommrssïe.
Dit Is een team van vakspedatisten uit zo-
wel Vlaanderen ..Is Nederbnd dal aan ek-
sterne kwaHteitzorg &xt; tt enderaeekt de
ondcrwijskwalltdl van universitaire oplei-
dingen. Het lnldatld komt van de Vlaamse
universiteiten en de Vlir (Vlaamse Inter-
unrversnatre Raad). De vtsnaue van kunst-
wetenschappen en archeologie vond plaats
aan drie vlaamse unrversnetten: de RUG,

de VUB en onze eigenste KU Leuven.
Voorafgaand aan de eigenlijke visitatie

legt de kommissie een referentiekader vast.
een aantal minimumeisen waaraan elke
oplddmg binnen het besproken vHgeblcd
moet veldoen. De universttenen van hun
kant stellen een zclfstudJc op. Dit Is een
studie waann de dodstdlingen en druiler-
men van hun opleiding besloten liggen. Z0-
wel sterke punten ah tt".konkomingcn die-
nen vermeld. De zdfstudie, die tot stand
komt VÎa een dIskussIe lussen proffen, assts-
tenten en studenten. brengt vaak heel wat
oud zeer naar boven. Dat Is preces de beo
doellng van een dergelijke visitatie. Vla hei
stimuleren van een kritisch zelfonderzoek.
VÎndt remediëring dikwijls al plaats vóór
het bezoek van de kommlssle.

Het kommlssicbczoek verloopt zeer ge-
srruktureerd. In elke betrekken universiteit
vinden, op basis van de zelfstudie, gesprek-
ken plaats met studenten, afgestudeerden,
AAP- (asststerend akademisch personeel)

en ZAP- (zelfstandig akademisch personeel)
leden en verantwoordellJken voor studiead-
vies en -begeietdlng. Tevens wordt een on-
derzoek ingericht naar de beschiktw-e tnrra-
struktuur, met name de biblioteek. de stu-
diekoUektics en de onderwIjsruimtes.

De komst van een vrstrauekommtssie
zorgt meestal voor een golf van opwinding
en zënuwachtfgheid In de beuukken Iakul-
tel ten. De kwallteltsV~lljk1ng Van oplei-
dingen aan diverse unlversildten zet criver-
mljdelljk een zekere konlrurrenLiestriJd In
gang. De reputatie van de universiteit. de
beuokken fakulteit en de naam en faam
van de professoren Slaat op hel spel.

Ongenuanceerd

De verontwaardiging en het ongeloof
Waren dan ook groot toen in De Standaard
van 30 september Jongstleden de kop
"Kunstwetenschappen aan drie universttel-
ten teveel" verscheen. De auteur beweerde

dat. volgens de kommissie, de drie univer-
siteiten moeten samenwerken en idealiter
hun opleidingen samenvoegen. De bibëo-
teken bevatten amper her minimum aan
tnrcrmaue en ook de didaktische verzame-
lingen vokloen niet. Verder is het weten-
schappelijk ondenoek versnipperd. zn er
geen lijn in bet onderwiJsbeleid,. gaan de
entversneuen voorbij aan de meerwaarde
van Internationale konrakten en balen lL

hler- op de koop roe nog eens drogredenen
voor aan. AI bij al vond de kommissie de
opleiding archeologie ux:h nog 'goed tot
unsrekend- en kunstwetenscheppen
'voldoende tot uitstekend'.

Gelukkig voor de nachtrust van unze
profjes zond de vocrznter van de vtsnaue-
kommissie een fax naar De Standaard
waarin de kcmcusste zich dlstanueert van
dit artikel. dat ~an onnozelheid of boze
opzet getuigt·. ~e kommissie heelt neon
beweerd dat de opleiding aan een van de
untversnenexcvereodig zou zijn. In het
rappon komt ~ hel probleem van de da-
lende boekkredieten aan de orde Hiervoor
stelt de kommissie Silntc:qwerking of kon-
semraue van hel aankoopbeleid door de
verschillende opleidingen voer, De perso-
neelsbezetting is allesbehalve optimaal-
aan de'KU Leuven is ze zelfs het slechtst-
maar ondanks de srrukturele overbelasting
van docenten die hierdoor ontstaat, blljft de
kwaliteit gewaarborgd. De kommissie raadt
een grotere mobiliteit (ook lmernanonaal]
Van studenten en docenten aan. Ook zou-
den de studenten kunstwetenschappen
meer de kans moelen krijgen een stage te
doen die binnen de opleiding kaden.

De KU Leuven komt vrij pö$ilief uit
het eindrapport naar voor. De kwaliteit van
naar onderwijsprogramma is in orde, de
onderwIjsruimtes ziJn groot en goed uhge-
rust. Ook hel Leuvense menhoraar kreeg
een pluim. Een negatief punt was vooral de
minder goede feedback biJ de oefeningen.
Dit houdt In dat de oefeningen niet vol-
doende persoonlijk besproken worden.
Hlerdoor kunnen evemueje tekortkcrnln-
gen nlel verbeterd worden. Nog volgens de
kommissie zooden de eindverhandelingen
aan de KU Leuven ondergewaardeerd wor-
den. Aan de RUG en de VUB is het emge-
keerde het geval, wal gevolgen kan hebben
bij de toekenning van NFWO-beunen.

Het eindrappon voor de Leuvense unl-
verstten was trouwens niet eensluidend.
Eén kommissielid nam een minderheid-
standpunt in. De persoon in kwestie, een
emerita van de VUB, vond dat de KU Leu-
ven In haar doelstellingen en eindtermen
onvoldoende de nadruk legde op het we-
tenschappeljjk onderzoek zeil. De rest van
de kommissie deelde deze opinie niet. We
hoeven er dus onk onze slaap niet 'voor te
laten.

NathaUe Vernlmme

Girls Against Boys live in Leuven

Jongens legen meisjes
eiris Againsr Boy.s lu:eft iets met

Leuven. Na mkek verbijSk'
~nde oprndnts in Jeugdhuis

Sojo zal het beuknuk vintal \I.IOQU.

Wzg 23 oktober het podium van zaal
5,10 innmtnf. IH:u keer wnuJen XL het
ulfs niet nodig eerst een nicuwe CD
uit te brengen. Home is whe~ the
hurl isl

Wie de band toch nog niet aan het werk
gezien heeft, krijgt dus nu een extra kans
om -scper-üre' en 'Disco Six sïx stx' recht-
sueeks uit de rauwe strot van zanger Soort
McCloud te horen. wre de mannen alleen
op het grote podium van Pukkelpop '96
mocht btklJken, mag zeker nkt missen hoc:
de groep veel betere optredens neerzet in
de eigen habitat.

De groep ziet In 1988 embnonaal het
licht in een buitenwijk van Washington DC,
als hobby voor Brendan Canty, drums, Eli
Janney. bas en hun vriend sccu McCloud.
gitaar en zang. Ze noemen zich 'Glrls A-

galnst Boys' om de draak te steken met de
jongensklub-mentalltelt VMl de toenmalige
(en huidige?) punkscène. Et worden sledus
drie nummers opgenomen en in 1990 zegt
ärendan, fulltime drummer bij Fugazi. zijn
hobbyproJekt vaarwel en sluiten bassist
Johnny Temple en drummer A1cxls Relslg
de opengelaten rangen. Ook dan ligt de
produktiviteit nier echt hoog en stelt men
zich tevreden met drie nieuwe songs. die In
datzdfde jaar, samen met de vorige oogst.
als de mini-CD '90'5 V580'5' op de massa
losgelaten wordt. Het schizofrene karakter
van het plaatj.e laat een evoluerende groep
horen die, beïnvloed door Industriële klan-
ken, een eigen, opgewektere weg zoekt.
onderrussen musiceren McCloud,. Janney
en F1cislg ook onder de naam 'Soul Slde',
maar na drie CD's houden ze het rond de
decenntumwtssellng voor bekeken.

Spartacus
Het is dan dat 'ctrts Against Boys' als

echte groep uit de steigers komt en met

'Tropic.of scerpto- in 1991 een eerste vol-
ledige CD uitbrengt, die echter niet veel
brokken maakt. Het is pas na hun everstap
naar het Touch & Go-label en met het In
1993 verschenen 'Venus Luxure Nol Baby'
dat de brandende strobaal als in de Sparta-
cusfllm aan het rollen gaat. De groep heeft
nu een kompleet eigen geluld gevonden
dal, gedreven door de dubbele b.asbezetting.
genoeg: power genereer! om groei-teeven
van elektnoten te voorzien en grondig ver·
schilt van hun vorige brouwsels. Voeg daar-
bij de eerder rustige, maar 0 zo ekspresee-
ve. hese tckstpanijen van McCloud,. en
vooral de weerbarstige 'carchy-ness- van de
songs en je bekomt een klein meesterwerk
dat, en dat is deze keer geen cliché, zijn
schoonheid niet bij de eerste beluistering
prijs geeft! Dit is hardcore die het echtelijk
bed met de blues deelt. 'ltarkmarket' gesti-
leerd rond één Idee, 'the Jesus Uzard' op
rreuc's sofa; dit is 'Gîrls Against Boys'1

Vooruit
In 1994 borduun 'Cruise vcurseit- op

hetzelfde patroon verder, terwiJl langzaam-
aan op meer gehoor gerekend kan worden.
Na hoofdaa te zijn geweest op ontdek-de-
ster festival Rock Herk volgt de weg naar
iets grotere podia, low rotatien bij Studlo
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Brussel en het al deze stappen kwalitatief
rechtvaardigende volgende werkstuk
'House of GVSB' (1996). Dat brengt hen
naar de Gentse Vooruit om de kaarsjes op
de verjaardagstaan voor denien jaar Studio
Brussel aan te steken, en in de zomer zelfs
op hel hoofdpodium van Pukkelpop. En
dan nu in de Leuvense silo.

Om volledig in de voetsporen van Rock
Herk-vcorganger 'the Alghan Whigs' te
treden is de muziek van GvsB waarschijn-
lijk iets te donker en ~ ondoorgrondelijk,
maar dat we nog veel plezier aan de bende
van SCOIIMcCloud en hun uitstapjes (re-
cenu 'New Wet Kojak') zullen beleven staat
vast. Woensdagavond reeds. Want live
wordt hun loodzware repetJtlef-opzwepen-
de onderbuikmuzIek. die op het - ook als
zonsverdulstertngsbrtl bruikbare - schijfje
reeds bljwnder uit de kluften gewassen
klinkt, nog hvpncusch-meesiepender. Waar
Gres Dulll woorden voor nodig heeft. weet
GvsB het puur muzikaal un te drukken:
seks. De dubbele bas, de beukende drum,
de vaak ingetogen, dan weer als een zweer
uubarstende stem en de okkasioneel met
dfstoruon bevingerde keyboards ziJn daar
niet vreemd aan. Komt dat zien! MIsschien
Is dit wel 'TheKlndaMrlc.VouUke'!

Tom Luycloc.
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'Piek-Up/Kanker': Stan in Leuven

Zwanger ol kanker?
Oonulgezelschap Sta" tout thu

maonthn door Vlaamhun met
haar n;~uw(! 1IOOrst.eUing 'Piek·

Up/Kanker. D~ wak aoet het gezel-
schap het Stuc in !LUW" tUIn. Maria
tri Jozef hebben het in 'Ktmker' onder
meer over zwa"gerschap en een ge-
brek aan kontakt, "iet bf!paald een
doorthweekse konversatie, gebracht
door allesbehalve alll!iU1agse persona-
ges. Auteur Gerardjan Rijnders liet
zich weer 'ns goed gaan.

Stan staal bekend als een jonge en weinig
pretenueuze groep die in zijn voorstelllngen
vaak erg tekst- maar vöorël taalgertchr
werkt. De bijzonder sterke akteerpresr ..rne
van Sara De nee. de levendige dIalogen en
de sarkasrtsche, soms zelfs strûsche humor
in 'Plek-Up/Kanker' maken ook van deze
voorstelling weer een spetterend woordfes-
lijn à Ja Stan.

Vervolg

'Piek· Up', het eerste deel van de voor-
stelling, was tijdens het vorige teaterseizoen
reeds te zien In een bewerking van sten.
met Sara De Roo en Guy Dermul. Oe tekst
van Gerardjan Rijnders maakt deel uit van
de bekroonde trilogie 'Silicone', -nck-up-
en 'Tulpen vulpen' (1986). Rijnden is voor-
al bekend als artistiek leider en regisseur
van Toneelgroep Amsterdam. Daarnaast Is
hij blijkbaar ook een begenadigd teaierau.
teur. Op verzoek van de akteers van 'Pkk-
Up' zelf, senreet R!jnders een vervolg op
zijn tekst getiteld 'Kanker'. Stan koppelde
de voorstelling van 'Plek· Up' aan dit ver-
volg: 'Plek-Up/Kanker' dus,

In het eerste deel van de voorstelling
omsplnt er zich tussen twee minnaars, Jo-
zef en Maria, een gesprek. hoewet je hier
maar moeilijk van een echte dialoog kan
spreken. Op een geestige en verfijnde ma-
nier wisselen vaak herkenbare konfllkten
en verzoeningen, momenten van aantrek-
klng en alstoung, elkaar voortdurend al, Zo

omaaar een wervelend taalspel vol dubbel-
zinnigheden, versprekingen en raaigrapjes.
Misvemanden zijn dan ook niet van de
lucht en al snel wordt duidelijk dat er In de
liefdesrelatle van de twee personages heel

lend lijken. Bovendien heeft Maria kanker,
of Is dat niet lIJ? In ieder geval bemoeilijkt
die faktor de kommunlkatle eens te meer.

Ben elegante deccrwtsseltng zorgt voor
een vlotte overgang naar het tweede deel
van de voorstelling en illustreert ook visu-
eel het uilZichtlozc in de snuaue van Jozef
en Maria, De knusse sofa van eerst vormt
nu een barrière tussen de geliefden. Zo
wordt de afstand lussen de spelers zowel
letterlijk (In de ruimte) als figuurlijk (in de
taal) uitgebeeld. De ziekte, misschJen een

kanker overblijft,

Eenvoud

Rijnders maakt voor tijn dialogen ge-
bruik van een alledaagse spreektaal die
voor Belgen af en U~ wat 'Hollands' over-
komt, en dat heeft soms een vervreemdend
effekt. In plaats van verheven volzinnen
boren we aarzelende flarden van gedach-
ten, stunteUg geformuleerde emoties, een
enkel veel- of nletszeggend woord of een

wat stroef zit. Jozef zoekt naar orde en
struktuur in hun relatie, in hun gesprek.
Maria daarentegen klampt zich vast aan
een geur, een droom, een herinnering, BeI-
den benaderen de dingen vanuit een ande-
re hoek. zodat gemeenschappdijke gevoe-
lens en hennnertngen opeens heel verschil-

Huub Beurskens geeft Paul van Ostaijeniezing

Hoe tulpenbollen uitgroeien tot
orchideeën

OP donthrd4g 24 oktobu vindt
de tweeth Paul van Ostaijen-
lezing ptaats, die deze keer zal

gegeven worden door de Nederlandse
dichter Huub Beurskens onder de wel-
luidende titel 'Vogelpoep jes en orchi-
deeën. Over mimesis, mimicry en lite-
ratuur'. Die titel geeft een mooi beeld
van wat th toehoorder mag verwac.h-
ten: een lezing die de grok literaire
tema's niet sc.huwt, maar deze wel
brengt met th nodige speelsheid en ze
WJOried.erun verteerbaar maakt.

'vcgefpoepjes en crchldeeën' is de tweede
leting die wordt georganiseerd door het
Paul van Ostaljen-Instltuut. dat in 1995
opgericht werd aan de afdeling Moderne
Nederlandse ureratuur van de KU Leuven.
Het instituut heelt als doel de moderne li-
teratuur In Vlaanderen te bestuderen. Ken-
ners zijn ervan ovenuigd d.u die ontstond
in 1916, het jaar waarin Paul van OstaiJen
zijn debuut 'Music-Hall' publiceerde. En
vandaar dal Antwerpen's trots zijn naam
töegeêlgend ziet door een Leuvens instituut.

Hel Paul van Ostaijenlnsthuut heeft
zich voorgenomen om jaarlijks een lezing te
organiseren voor een groter publiek. waarin
de cnderzoeksresuharen aan de bevolking
worden meegedeeld. en om de aandacht te
vestigen op wat er In vlaenderen zoal leef
in de literatuur. Vorig jaar nam Leonard
Nolens die taak op zich, en dil Jaar 15het de
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beun aan Huub Beurskens. Belde schrijvers
filosoferen in hun oeuvre graag over wat
literatuur nu eigenlijk is. De Nederlandse
dichter, romander en criticus zal hel dus
allerminst over tulpenbollen of naaimachi-
nes hebben. maar wel over de grote breek-
punten in zijn werk: de spannlngsverhoud-
ing tussen werkelijkheid en literatuur, en
de groteske uitvergroting van de realttehtn
fiktie, Wie mei Beurskens's werk vertrouwd
is, weet dat dit met de nodige speelsheid zal
gebeuren.

Het heeft ongetwijfeld ook met de
tijdsgeest te maken dal de keuze van het
instituut op Beurskens is gevallen. Zijn eer-
ste werk. vanaf de jaren zevenug, werd en-
kel door een incrowd van verstokte moder-
rilsten gesmaakt. Door de gevestigde kritiek
werd Beurskens genegeerd. In de jaren
tachtig komt daar stilaan verandering in, en
naarmate hij zijn dogmatische stokpaardjes
meer en meer achterwege laat, groeit ook
de kritische appredarle voor zijn werk. Het-
geen In de jaren negentig resoneen in een
meer matnnream upe van poëzie, enkele
literaire prijzen en nu ook een lezing voor
het Paul van Osraljenlnstltuut.

Joris Ja.nssens

Hvub Beursknl$ gttft tijn Poul ven Ostaijtn-
Ining 'VO!Jtlpotpp en ordtilium. Ovtr mimais,
mimicry til littrafUllr' op dOMl"Tdog24 olaobtr
om 20.00 11in dt PromotinQal vlln ik KU teu-
vm, NaQ~rtrQQf 22. Itdl"TtcllfIIIg grQtir ';QQr
binnm,

metafoor voor het gebrekkige kontakt rus-
sen man en vrouw, is nu voelbaar aanwezig
en maakt elk gesprek onmogeliJk. De' kan-
ker wordt verhullend 'het gezwel. 'het' of
zelfs 'de :zwangerschap' genoemd. De kon-
versalie russen de geliefden ts onherstelbaar
verbroken. Terwijl de voorstelling aanvan-
kelijk In een sneltremvaan voorbljllitst,
stokt het tempo in het tweede deel. De
voorstelling eindigt met het woord 'niets',
en dat is inderdaad wal er van de ziekte

pijnlijke stilte. Ook In hel decor, de kos-
tuums en de manier van akteren ontbreekt
elke gekunsteldheid. De: stijlvolle eenvoud
maakt de voorstelling des te krachtiger.

Wanne Van Hemelrljck
'pjc/t.-UplJ(QnlaT' VQn Tg SIon U ft tint op dins·
dog 11 en Wf10Itdag 2J oklobu om 20,JO 11,in
htt Stuc. KQQrfm Iwsttn 100/J()() fran/(. De
voorsltlling va" dinsdog is lIitvtTkodu. mallr
wot1ISdllg ts tr missdtim fI.O!I plaQl$. Snd lij" is
dus dt boodschap.
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Begroting Raad voor Studentenvoorzieningen gestemd

Projekt te
Gori9~ week maandag wad op

de Raad voor studentenvoor-
zieningen (RvS) th ~9roti"g

voor 1997 goedgekeurd. Dit jaar was
naast een klassiek tema als het groot
onderhoud van residenties, een nieuw
projekt. de temahuiun. iin van de
belangrijkste breekpunten in de ais-
kussie.

Sinds vorig jaar moet de begroung, op
vraag van de Vlaamse regering. mee goed-
gekeurd worden binnen deze van de KU
Leuven, Het gevolg hiervan Is dal de dis-
kussie en de: bt:slissing reeds in oktober
moeten plaatsvinden, tcrwljl vroeger de
ganse procedure over de maanden oktober
en november liep. Dil heelt als implikatie
dal Sociale Raad (Sora) nu veel sneller dan
vroeger haar achierban moel reedplegen en
standpunten bepalen. De uilgavenzijde van
de begroting beslaai In hoofdzaak uit per-
soneelskosten, werkingsmiddelen, uhrus-
ungskosten en toelagen. In de werklngs-
middelen zitten de verscbtüende diensten
van studeruenvocrzieningen vervat zoals de
huisvestingsdienst of de sociale dienSt. In de
toelagen is A1ma de grootste slokop. RvS
ünandert ook diensten als studieadvies en
de studentenorganisaties.

Temahuizen

'twee jaar geleeen omstond Jn Leuven
de Idee om zoals In Louvaln-La-Neuve met
'kors-ä-projers- of tema-gemeenschapshui-
zen te beginnen. Studenten die zich willen
engageren rond een bepaald tema, bijvoor-
beeld ontwtkkellngsamenwerk:lng of de ver-
koop van kamerplanten voor een goed
doel, zinen dan samen op kot en krijgen
~n klein budget waarmee ze kunnen wer-
ken_..De....vOOIW-m.:.n-Zijn weLdauie siu-
eenren een degelijk projekt hebben, er een
jaar lang effektief rond werken en zo een
zinvolle bijdrage aan de gemeenschap leve-
ren. Daarnaast is het ook de bedoeling om
het aantal huizen In eigendom van de KU
Leuven uit te breiden om zo een grotere in-
vloed op de korenmarkt te krijgen. Het pro-
jekt richt zich echter ook op huidige hulzen
of restdennes. Studenten uit eenzelfde gang
op bijvoorbeeld Camillo torree kunnen zl1:h
dan ook rond een bepaald tema engageren.
Over dit basisidee waren Sora en studen-
tenvcorzlenlngen het eens en er moest nu
nog een llnandt!le Impuls komen. In de be-
groting van volgend jaar kon 10 mIljoen

ahuizen gel
voor Vier doom aanwend worden: groot
onderhoud van de unrversneusgeeecwen,
herstrukturering van bestaande restdceues.
nieuwbouw en de reausaue van temahul-
zen. Op de A1gemenl.! Vergadering van se-
ciale Raad werd geopteerd voor een kombi-
natie van twee zaken. Vijf miljoen diende
men te stoppen in het onderhoud van de
residentie van Mus X. De andere vijf moe-
ten gebruikt worden om een tema huls op
te starten. Dit VOOr5"te1werd poshief ont-
haald. Tegen het einde van het jaar moet
het projekt door Sera en studentenvoorzie-
ningen samen wel volledig uitgewerkt wor-
den.

HcI grote diskussiepunt rond de aan-
wending van die 10 miljoen was de vraag

seerd
of men nu wel geld zou investeren in njeu-
we projekten en het niet beter kon gebrui-
ken voor het onderhoud van de bestaande
resldemjes. Voor Sora is de problematiek
van het groot onderhoud altijd van essen-
tieel belang geweest. Vandaar dat er naast
ruimte voor nieuwe projekten voldoende
aandacht moet besteed worden aan de situ-
aue van de bestaande gebouwen. Teoretisch
zouden de onderhoudskosten niet ten taste
van de soctale sektor mogen vallen. Sora
pleit dan ook steeds dal de eigenaar van de
gebouwen, de KU Leuven, zelf vla het alge.
meen beheer zou opdraaien voor de kosten.
In 1990 maakte het algemeen beheer de
belofte dat ze zou tussenkomen in het on-
derhoud als de reserves van RvS afgebouwd

zouden zijn. Dit is sinds twee jaar hel geval.
Voor het onderhoud van Pius X in 1997 zal
RvS aan het algemeen beheer dan ook 15
miljoen vragen. Zoals de twee- vorige Jaren
werd er door Sora niet meer gepleit voor
het op nul zetren van de Inkomsten uit in-
schrijvingsgelden. In het kader van de Sint-
Annabesparingen in 1986 werden de in-
schriJVingsgelden verhoogd en die verho-
ging werd aan RvS gegeven. Deze vorm
van autoflnanciertng is nog Steeds verwer-
pelijk. Maar aangezien het er niet echt naar
uiwet dat de InschriJVingsgC'lden naar hun
vroeger nivo zuUen teruggebracht worden
lijkt het Sora beter deze middelen te inves-
teren ln de sociale sektor eerder dan in ee-n
of ander prestigieus projekt waar de Stu-
denten niets aan hebben.

Uiteindelijk ,ijn de studenten best te-
vreden over de bt.srOtlng van RvS. AI hun
eisen werden tngewnugd. Voor het eerst in
jaren hebben de studenten dan ook voor de
begroting gest&nd.

Ollvler Remy

Sportraad organiseert 24-urenloop

Hijgend de nacht in
Gan dinSdagilllond 19.00 u tot

woensdagilllond zelfde tijd zill
Sportreed opnieuw zijn groot-

ste jilarlijkse klassieker orgilniseren.
24 uur lilng zullen sportieve en min-
der sportieve studenten uit verschil-
lende krinfJEn tEgen elkaar in het
strijdperk treden.

Sport is echter meer dan lopen alleen. Om
het geheel een beetje kreatiever te laten
vertopen zorgt Sponraad ook elk jaar voor
een aantal randkompeûtles. êën ervan is
bijvoorbeeld de prijs van het leukste stand-
je. Veto stak zijn licht op bij een aantal
kringen.

aën van de kringen die lrilditloneel
gced is fn het versteren van hun standje Is
LBK. Zij gaven echter niet veel prijs en beo
loofden enkel dat C'r 'weer veel Stro zal lig-
gen, zodat je je goed kan leggen". Hun am-
bities blijken echter ook op het sportieve
vlak te liggen, gezien zij er onmidddUjk de
vraag naar genoeg lopers lieten op volgen.
OOk het standje van Blos zal waam:hljnlijk
met veel stro te maken kriJgen. Hun tema is
'Wtld West', Dit wil zeggen dat mensen die
hun tentje betreden zich tussen enige kak-
tussen en tipi's zullen moeten manoevee-
ren. Voor de doorgeefstok twijfelt Blos nog
tussen twee verschillende symbolen: een
vredespijp of een revolver. In ieder geval

hopen zij dat de doorgeefstok hen zeltoe-
laten minstens bij de eerste twintig Ie eindi-
gen. _

Histona en gomanta proberen dinsdag
en woensdag een aantal tema's uit hun op-
leiding tot gemeenschappelijk bezit te ma-
ken. Eerst waren ze iets van plan mei Italië,
Italiaanse soep en Tiramisu. Uiteindelijk zal
de Franse Nederlaag in Indochina worden
uitgebeeld. Inspiratie genoeg blijkbaar. Ze
waarschuwden ons immers niet alleen voor
booby-traps en andere vallen. Ze proberen
bovendien ook de Leuvense bejaarden pop-
ulatie te halveren door een -strene te laten
aanrukken die ze misschien rot aan de He-
verleese kerk gaan horen". Als doorgeefstok
wordt er nog getWijfeld tussen een deel van
een pas opgegraven Duits skelet (indien ze
de nödjge fondsen vInden) en een nJet al te
scherpe bajonet. Be prepereet

Seropositieven

Een iets ektueler tema dan bij Historia,
kan men dit jaar bij Politika vinden, Wat
het onderwerp van hun standje precies zal
worden, is nog niet definitief beslist, maar
het zal In ieder geval iets met de aktualiteit
te maken hebben. Wel wou men nog kwijt
dat men aan de piste ofwel een doofpot, of-
wel een Ivoren toren van het gerecht zou
terugvinden. Pedagogie zoekt het een beet-
je minder spekrakutair, Zij doen hun ding

in samenwerking mei de 'Pelgrims', Dit is
een organisatfe die zich inzet voor seroposr-
neven Zo zijn er momenteel twee mensen
- een begeleider en een seropcsnteve -
op tocht naar Santiago de CompostelIa.
Hiervoor worden fondsen gezocht. Pedago-
gle hoopt dit door het lopen van voldoende
toertjes en de verkoop van de rode lintjes te
kunnen bereiken.

Muziek
VTK zoekt het dan weer ludieker. Zij

gaan proberen te winnen met het terne van
'the Muppets'. Hun standje zal omgebouwd
worden tot een decor van de Muppetshow.
De muziek bUjkt echter een probleem te
zullen worden. VTK is immers boos op
Sponraad omdat men geen mikrofoons en
muziek mag gebruiken. Hierdoor gaat een
groot deel van hun kreativiteit de mist in.
VTK heeft ook het initiatief genomen voor
een nieuw nevenklassemem. In een ludiek
rondje: mogen de mensen lopen die denken
da.t ze niet genoeg kunnen lopen om voor
VTK u: lopen. Begrijpe wre kanl

Tenslotte is er naar jaartijkse traditie de
tweestrijd tussen Ekonomika en het VRG.
Waar Ekonomika zich dit jaar op het spor-
tieve zal richten tracht het VRG zijn standje
tets meer inhoudelijk uit te bouwen. Hun
ze-uremema wordt 'M1ssion controt. waar-
onder ZC' -aoveel mogelijk space-achrlge
dingen gaan groeperen". Ook zal het - op'
nieuw volgens het VRG - dit jaar een gro-
te stand worden met onder andere filmver-
toningen. Verder wou het VRG noa kwijt
dat de u!tslag zeker een komplete verras-
sing zal worden.

Wim Van der Meersch

....,
'til. lIest thing

Auditorktlft Mlnnepoot't, KonIft9 AA ...... n S2
DlnHag 28 oktokr 1990 om 20100 u
T....... prq.: 450 I 405 fr.
~018/2221 13

Ik zou graag mee swingen met Tbe Beau Hunks.
Ik zend dit voor 24 oktober naar Cultureel Centrum Leuven,
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven (fax, 016/291215) en maale kam
op twee vrijkaarten, Als ik win. word ik persoonlijk VErwittigd.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:
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Tentoonstelling 'Het ABC van het DNA:: stof voor etische diskussie

Genen zever
OQt zijn chrontOSOlMn, wat is

eensm en rijn ~ Dl in staat
om door genetische

manipulAtie Uit 'atuhr' mens te
krriren? Kan de tDeptJSSÎng van
genetisch onderz«k nuttig zijn in de
gerrchulijke en bedrijfs-rr:ld? Over
ufelijkhtdd en genen weten we als
leek bijzonder weinig, maar ~le"
maken zich wel zorgen omtrent de
etische kwesties op dit g"bied. Een
gOf!th reden om de jaarlijkse Leuvense
weÛ!nschapstentoonstelling (in eh
Predikherenkerk) nu aan het DNA te
wijden.

'Hel ABC van hel DNA' laai op didakusche
wijze de bouwen werking van hel DNA
zien. De tentconsreuing Joodst je langs een
suert van DNA-kodes. Na het bezoek heb je
achthonderd meter rol temen. dal Is slechts
een tienduizendste van alle DNA die een
mens in zich draagt. Momentrt'l Zijn crider-
zoekers over de hele wereld bezig met het
in ban brengen van alle genen in het
menselijk lichaam. Van een minderheid van
de genen is al bekend waarvoor u dienen.
De ontwikkeling van de geneusche weten-
schap zaJ in de toekomst nog een reus-
achtige Impaki uitoefenen op hel leven van
de mens.

Overlijden

D~ wetenschappelijke vooruitgang
heeft ervoor gezorgd dal natuurUJke selek-
tie, dood en ziekte, tumoren, handJkaps en
mentale afwijkingen tegenwoordig ver-
klaard kunnen worden aan de hand van
afwijkingen In de chromosomen. Er zijn
meer dan viJfdulund aandoeningen
bekend. die te wijten zijn aan genetische
mutaties. In ach, Belgische eentra wordt
sinds 1974 gepoogd genetische afwijkingen
te besUijekn.1kze centra hebben geen
enkeïe ambitie om blijvende wijzigingen
aan te brengen in hd menselijk genetisch
erigoed.. laat staan om nieuwe 'supermen-
sen' te maken. Door de enorme vlucht van
de genetische wetenschap zijn er ectner
nieuwe euscbe problemen ernstaan. Vooral
de prenatale diagnostiek heef een soort
etisch vacuüm opgeworpen. In prenatale
testen kunnen genetische afwijkingen bij de
vrucht aangetoond worden. Maar zijn
ongeboren mensen met genetische afwiJ-
kingen (nog) welkom In onze samenleving?
Gaat de maatschappij regulerend optreden?
Wie gaat etlsche of politieke criteria opstel-
len? Gegevens over erfelijkheid en genen
behoren hoe dan ook tot de intiemste sfeer
van het menselijk leven. Hd is de vraag of
een genetisch lab kan beslissen om die
informatie voor zich te houden of aan de
betrokkenen mee te delen. Naast hel recht
op informatie bestaat er nog zotets als het
recht op 'nler weten'.

Manipulatie

Kommerdi.lJe cndememtngen Zien In
de geneûsche testen een markt met grote
toekomst, lndlen veru:kerlngsmaatschappi-

jen over genetische informatie zouden
beschikken, zou er zeker geen polis meer
afgesloten worden met mensen van wie
men weet dat zij een groot risiko lopen om
vroegtijdig Ie överlljden. De Belgische wet-
gever heeft op deze evolutie geanudpeerd
en verbood deze praktijken bIJ WC't.Op
gerechtelijk vlak wordt er al vele Jaren
onderzoek verricht op basis van DNA-
lesten. Gère:chtelljk DNA-ondenoek maakt
gebruik van de DNA-tC'chnologie om uit
zeer kleine blologische sporen het DNA Ie
isoleren en te analjseren, waardoor identi-
fikatie mogeljjk wordt. In België wordt deze
technologje biJ ongeveer 600 zaken per jaar
toegepast. In de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië gaat men daarin veel verder. BIJ
het minste vergrijp worden genetische
vingerafdrukken genomen. Maar her
gerechtelijk onderzoek kreëert zo geneti-
sche databanken waar ook ziekteverwek-
kende genen opgespoord kunnen worden.
Nieuwe eusche problemen. die mei de wet
op de privacy anéén niet meer oP8~losl
kunnen worden, dringen zich op.

Het laatste boofdstuk van het boek
'Hel ABC van het DNA' StC'ltdat In deee
problemaüek twee standpunten tegenover
elkaar staan in de benadering van de mens.
In een eerste standpunt is het genetisch
programma -docr God gewild". In een
tweede standpunt wordt volgens professor
Van den Berghe, direkteur van het
Centrum voor Menstlijke Erfelijkheid aan
de KU Leuven, vooropgesteld dat geneti-
sche manipulatie bet menselijk weren
reduceert tot lOuttr molekulalr materiaal.
het DNA. Belde visies monden uit In
dezelfde etische basisvraag: -Hoe kan men
hel eigen-menselijke beschermen en loch
het genetische materiaal manipuleren?·

Proeven

Hel genetische titanen~rk dat wordt
verzert op G~thuisbtrg. is niet zonder
gevaar. Misbrul.k Is altijd mogelijk. In de:
gnchiMenis Is reeds gcblC'ken dat vorsers
zich in hun onderzodc: neren leiden door
ideologie, zoals de 'geneesheren' en chemid
in de kencentratlëkampen, of dat ze niet
nadachten over de maatschappelijke gevel-
gen van hun brouwsets - denk aan
Oppenheimer en andere geleerden die In de
woestijn van New Mexico de komst van de
: nukreaire wapens voorbereidden. In het
boek van Luc Buysse, 'Oe politiek voorbil',
wordt aangetoond dat de parlememajre
politieke macht wegvloeit naar andere
terreinen van de samenleving: media,
bedrijlswereld en gerecht. Ook de vorsers In
de Iabcrarorta hebbc::n politieke macht
verworven. Wie door hooggespecialiseerd
onderzoek hel aanscbljn -de samenstelling-
van een samenleving kan bepalen. doet: aan
politiek.

Professor Van den Berghe ontkent dit.
De geneticus argumenteert dal de weten-
schappers alleen maar informatie ter
besdlikkill8 stellen: "Hoe die Infonnatie
gereguleerd wordt, is de taak van de poll-
tieke IlJ.iIchl. Het geld voor het onderzoek is
afkomstig van het publiek. en aan hen zijn
de wetenschappers verantwoording ver-

het- dar- hieA- Ioi.fer
om i'I1eII6eh erlbe- 83Y\
re 'Z.eHe~ WI e2-r
<Ie I0I-l dd;1;S +e, '?,sa,,/~'
~ hel- aanral r-=. .

T'","davl-S"-Ic re. b...-
p~e.Y\ ? 11

<De. q>lossÎ"S va,,- ~e1-
Y\l)Me.tVS tlaûsus.pro-
lol""''''' v01l""s ca",,,,
!<-rant- loo-' ,
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schuldigd. DNA en aanverwanten zijn deU-
kate materies en behoren tot het touecme
van elk Individu. Wat men doet met de
genen moet berusten op de konsensus van
bevolking, Dat Ir.an alleen maar biJ een vol-

ziekte heeft, dan kunnen de aanstaande
ouders er zeer uiteenlopende meningen op
nahouden over de beschennlngswaardlg-
heid van hun vrucht,8 Professor Neis wijst
erop dat er vooral In de verenjgde Staten
veel vlugger wordt overgegaan tot zwan-
gerschapsonderbreldng aangezien In bun
stelsel van prlveeverukeringen de ouders
voor een groot deel opdraaien voor de
kosten van een gehanétkapt kind, In Belgi~
remt het sodale ukerhcidstelsel deze evo-
Iuue .1(. In de Verenigde Staten hebben de

" _.- •,
•

doende geinformeerde bevolking,"
Volgens Van den Berghe was weten-

schappelijk onderzoek vroeger een minder
belangrijke taktor van verandering van de
maatschappij: "De Vlaamse regertng ver-
minderde enkele jaren terug de toelagen.
Met de kommunautarisering heC'ft deze
trend zich doorgezet. Nadat de wetenschap-
pers vier jaar geleden op !>uaal kwamen,
bleek de Vlaamse regering toch gernteres-
seerd om te fnvesteren in de enjge grond.
stof die we nog hebben: onze griju mate-
ne." Toch stdt de professor in zijn brochure
dat men dient te relativeren. Hij beween
dat het wttenschappelljk en ftIosofisch
verkeerd is te stellen dat OC1$ 'mens-zijn'
bepaald. wordt door onze genen. Het DNA
houdt vol~ hem geen enkele bepalIng of
voorschrih van het mens-zijn In, evenmin
als eender welke andere molelr.ule of
atoom.

Toelage

Professor Neis, hoogleraar Medisch
Recht en halftijds blo-eticus. zegt dat het
voeren van een juridisch-etisch debat prob-
lemen stelt omdat er op dit moment nog
veel onduldC'lijkheid bestaat In deze mare-
ril'. Men kan volgens hem de medische en
sodale gevolgen van het genetische onder-
zoek moeilijk haarfijn antldperen, "Praten
over een 'virtueel' iets vereist een te grote
deskundigheid. Als men bijvoorbeeld pre-
nataal kan vaststellen dat een embrio een

UOr<JPhilip Ot Kqru)

artsen trouwens al te rekenen met een
hoge aansprakelljkht:idsnonn. Bij het
minste foutje worden zij voor een recht-
bank gedaagd, Het Is dan ook niet verwon-
derlijk dat die artsen meer zullen aansturen
op prenatale testen. met aUt gevolgen van-
dien.

Supermarkt
~Als men de sodaje zekerheid blijft

afbouwen", waarschuwt de bio-jurtst, -dan
bestaat het gevaar dat men lmpllciet gaat
aanvaarden dat ouders aansprakelijk
worden gesteld voor hun gehandikapt kind;
ze moesten maar een prenatale diagnose
hebben laten stellen. Het 'supermarkt".
syndroom is dan niet meer ver weg: ouders
schamen zich voor hun 'mislukking'. Een
gehandikapt kind Ier wereld brengen,
wordt een bewuste en harde keuze. Dit
roept herinneringen op aan de EugenetIca-
beweging van rond de: eeuWWisseling. llJ
propageerden de raszuiverheid van een
samenleving en de eliminatie van onzuiv-
ere (lees: gehandlkapte] en non produktie-
ve (lees: ziekt) eïememen. Op die theo-
rieën is later verdergebouwd .. , De prefesse-
ren en wetenschappers maken zich veel te
druk over hun ilidemische vrijheden en
hun hdllgC' laak om het mensdom te infor-
meren, beter te rnaken. sterker Ie ma-
ken ... • Professor Van den Berghe: "Fran-
xenstetn. die is niet aan ons besteed ... •

Bart De Scllrljver
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'een dokumentaire in reallty-tv-stijl. De re-
pennes en dlskussies worden op die manier
gefilmd. Deze opnames worden door Eddle
gebruikt om de juiste toon voor zijn film te
vinden. Als toeschouwer kriJg je het gevoel
alsof In deze scenes helemaal niet geakleerd
wordt door Kettel. Madonna en RusSO. Hel
kon net zo goed een voorbereiding op ser-
rara's film zelf zijn. Door dit effekt wordt de
toeschouwer meegesleurd in de maalstroom
van uit hun voegen barstende emoties. Het
publiek wordt gerulge, maar ook voyeur,
van de allerpersoonUjime gevoelens van de
akteurs. Men voelt zich betrapt en nnge-
makkelijk.

spanning mee te geven. De prijs van deze
werkwijze Is dal de akteurs elkaar net zo
gaan haren als hun Hlrnpeesonages. Na ver-

.. loop van tijd blijkt dat de karakters van de
akteurs niet zo heel veel verschillen met die
van hun Hlrnpersonages. Het lijkt wel alsof
israel deze ekteurs predes omwille van hun
zwakheden heen gekozen. grands Bums
stilat ook In ~rkelijkhdd stoned en dron-
ken op de set, zoals zijn personage dat ver-
eist. Achter hel verwende narlet-imago van
Sarah Jennings blijkt een zwakke en ge-
kwelde persoonlijkheid schuil te gaan. Men
zou kunnen stellen dal ze uiteindelijk hun
eigen ziel blootspelen. Waar llgt de grens
lussen fiktie en realiteit?

'Snake Byes' van Abel Perrara in Stuc

GI n verplicht
(j)1Ie1Perrara staat bekend als ik

maker van bru~ geweldfilms
mil inhoud. De bij het grote

publiek minder llekentk 'China Girl'
en 'The King of New York' zijn dAar-
van ik prangends~ voorbeelden. In
'Bad Lieutenant' milderM Perrara
weliswaar het geweld, maar dat
maakte th prent er niet minder intens
Dm. Seks, drugs en het worsull!n met
het eigen geloof blij\len konstanten in
zijn werk. Met het kommersiêle tus-
sendoortje 'Body $natc1ters' êewees
Perrara dan weer dat hij even roeti-
neus zijn ding kan doen in een grote
Hollywoodproduktie. '$nake Eya' is
vrij broeierig \lan sfeer; totaal anthrs
dan zijn vorige films. Tegen fk ach-
terJlrond van grauwe toni!n i!n sobere
fkoors ontspint zich Perrara's web
waar M toeschouwer onbewust in
veretrita raakt. Door de vage gTeItS
tussen fiktie DI realiteit, kruipt dl!
kijker nietswetend in fk rol van \10-

yl!Ur.Onmachtig Dm in te grijpen,
maar wellustig en qulzig Dm meer k
zien.

zoals Zijn mannelijke hoofdpersonage gar
hij zich In hel verleden ook over aan de
verlokkingen van overdadige seks. drugs en
drank. TIjdens deze filmopnames pat hiJ
ook weer vreemd met ziJn hcofdakutce.
Ondanks zijn goede voornemens wil hij de
lusten nlet inruilen voor een leven binnen
de lijnen van het goede fatsoen.

DubbelzinnigRommel
Bot

Morten we 'Snake Eyes' zien als een
autobiografisch werkstuk van FeITara? Het
Is moeilijk om hle~~en antwoord op te ge-
ven. Ook Abel Ferf,ra zelf bUjft op de vlak-
te over zijn Intenues met deze film. Dat hij
er voor hel publiek een niet te overaren
potje van maakl;<tmikt uit het feit dat de
vrouw van sineast Eddie Israel tegelijk ook
de vrouw van Femta iS."{)aarnaast is ook
het opduiken van Madonlla:In een 'serïeu-
ze' low-budget rum dubbelZinnig. Zij speelt
de rol van een omhooggevallen, snoevenge
starlet die uiteindelijk nog blijkt te kunnen
akteren ook. Zij zet één van de knapste ak-
teerprestaties uit haar carrière van - on-
dertussen moeder geworden - entanr ter-
rlble neer. Het mag gerust gezegd worden
dal ze zich kan meten met een sterakteur
als xenet. Misschien is de overeenkomst
puur toeval. Aanvankelijk wou Madonna
de film namelijk slechts produceren met
haar produktiehuts M~verick. Fehara koos
pas nadien voor Madonna om de rol van
Sarah Jennlngs In te vullen. MisK"hien Is
deze dubbelzinnigheid niet bewust door
Perrara gekozen, maar zoals mijn lokale
pi:u.abakker wel vaker zegt: "SI non é vero,
é ben rrovatot".

De titel 'Snakt" syes- wordt In de film
nier echt duidelijk gemaakt. Nog voor hiJ
het konsept van deze film had uitgewerkt
had Perrare deze ure! al In ZIJn hoofd. Er
zijn ~ manieren waarop de titel kan
verklaard worden. 'Snake Eycs' zou ener-
zijds slaan op een andere term voor 'scrap
shooting' wal zoveel berekent als 'een
smerige film draeten-. Anderzijds zou het
een begrip zijn uil een dobbelspel 'écraps-,
waarbij hel gooien van een dubbele één, de
verliezende kombinatie, 'snake eves' wordt
genoemd. In hel verlengde van dit laatste
kan men de film enigzins karakteriseren.
De proragenmen zijn allemaal geboren ver-
liezers. De ogen spelen echter ook formeel
een belangrijke rol in deze film. ze worden
vaak met nadruk in beeld gebracht, maar
soms ook opzettelijk verborgen gehouden
achter zonnebrillen. De ogen als spiegels
van de ziel. Als ze in beeld gebracht wor-
den, spreken ze boekdelen. Afgedekt ziJn ze
nlet alleen mysterieus, maar ook leeg. zon-
der z~ngskracht.

Naarmale de film vordert krijgt men al
snel door dat het filmprojekt van Israël ge-
lljkenlssen vertoont met zijn leven als Hol-
Iywoodregisseur. Een leven vol promlskue
retaues en eksesslel gedrag. De film 'Mother
ot Micron' zou een katarsis teweeg moeten
brengen. Het Is een onderneming waardoor
niet alleen de akteurs met hun eigen ek-
srreme gevoelens gekonlromeerd worden.
Voor Israël zelf Is deze konfrontatJe de
uiterste vorm van Psychische zelfkwelling.
Het doet piJn, maar hij is vastbesloten om
tor op het bOt gaan. Hij hoopt tor inkeer te
komen maar hel is alsof er een vloek op
hem rust. Dat hij dal wel beseft, komt tOl
uiting in de cpentngsekwenue. Deze voor-
spelt reeds het de nakende en onvermijde-
liJke breuk ..~'Snake Eyes' venen het verhaat van de re-

gisseur Eddie Israel (Harvey Keitel). Samen
met Sarah Jennings (Madonna) en Francis
Bums (James Russo) draait hij de film
'Mother of Mirron'. Deze laatste twee spe-
len de rol van een echtpaar dat door hun
losbandige levenstijl volledig In de vemie-
llng gaat. De man wil een leven zonder
drugs en wil hun eksessteve sekspanijen
niet aanvaarden. De vrouw is tOl Inkeer
gekomen en ondergaal de mishandelingen
en vernederingen van haar man als een
martelares. TIjdens het draalproces. waarbij
de akteurs tot het uiterste gaan om voor de

_kamç_ra de juist!!_emoties _op te roepen,
komt Eddle steeds meer met zichzelf In de
knoop te liggen. Terwijl hij de film opneemt
in Los Angeles blijven zijn vrouw (Nancy
Ferrara) en zoontje achter in New York. Net

Snuif

De rum wordt trouwens volledig opge-
bouwd rond breuken en scheuren: gebro-
ken spiegels, gescheurde kleren, gebroken
ego's en gespleten persoonljjkheden. Maar
ook de geluIdsband en beeldvoering wor-
den meermaals abrupt onderbroken. De ge.
likte 35mm kamerabeelden worden meer-
maals afgewisseld met schokkerige home-
videobeelden. Juisi door het gebruik van
videobeelden krijgt 'Snake Eyes' tets van

Starlet

De zieleroerselen van de protagonisten
spelen een prominente rol. Ze duiken op In
alle nlvo's van de mmo Zowel in het gewo-
ne leven dat de personages leiden als op de
set, Iaaten de emoties hoog op. Op de ûlm-
ser eist Eddle van de akteurs dat ze zich
volledig met hun filmpcrsonage gaan tdeu-
unceren. Daarbij overschr1Jdt hij zelfs de
grenzen van de merhod-actjng-iradttfe. Hij
beledigt hen om de gemoederen op te hit-
sen, maar ook om de film een onderhuidse

Bart Mollf
Abel Fmara 't 'Snala Eyrs' m 'mO!J01Stid·
worthy's 'tntimate', maandaslB okJober cm
21.30 u in Stuc; 1001150 Ironie.

\

Raid in de Tiensestraat
Maandagmiddag konden voorbijsan8~n; to
de nen~tuat kenrüsmaken me1 een
reeuw soort aktivisme: een de.ntal8('ma$.
kerde jongeren beklommen een verkeerd
gepatkeerdt' aurc, De t»pnlsawr, de ....zw
Zapla.l1d. had deze wagen van een beo
vriende garngist. in bru1.kleen gekffgtn.
Hel doel van de aktie was twe:evoudig.
E~ds wilde men op deze manier pro-
testeren tegen fout geparkeerde wagens.
Op die manier wil de organisatie het
maen:cbappelijk debat hl~romtrdlt aan-
moedigen. Ander7.1jds wenste dj de r ...ak-
tie van ik reensen (JYû deze nieuwe vorm
van aktlvtsrue te "chterhalen.

Makus van MITV-programma ·Zap-
land" - gekreêerd door de &elilknamige
vzw - peilden naar reala.1~ op vand ..us-
me. Die reakties bleken nogal magertjes te
Zijn, Meestal beptntc: de respons van de
voorbijgangers zich tot het mondeltnge
vetwlJl 1)at kunt ge toch nla dcent- De
lauwe reakues zouden verkJaard kunnen
werden door bet. feil dat de Leuvenaars
wisren dar het om een ludl ....ke $tUdeole·
naktle ging, Wie hl"( duldellJk met begre-
pen had was de gealarmeerde rljkswadn,
Na kladl_ten van een VltrtaJ personen wer-
den er hij een Imervenue twee mensen
opgepakt. Toen men echter vernam dal

nee om een BRTN·programma ging. wer-
den belde aktlvlsten opnieuw vrijgelaten.
In leder geval zorgde het pcuue-coeeden
voor de nodige eandedu,

Om deee aandacht is hl"t vzw zaptend
te doen. Ze willen immers op een !;creatieve
en ludieke maruer een aamal maarschap-
pelijke tema', rond de kommerslaUserlng
van de ledkultuur doorprikken. HÎerVQOI"
sebruiken ze de zendtijd dit" ze via de uit-
zendingen door derden, In casu van Aga-
)tN, ter beschikking hebben gekregen. De-
toe undtijd verdelen ~ In drie. Het eerste
"deel behandeh het' letDa van <ie jongeren-
kultuur. In dat kader gebeurde de boven-
venndde aktie. In ber iweede deel komt
'adbustlng' aan bod. Daarbij " het de be-
doeling de spot te drijVal met een aantal
ge_keode rekjemekampagnes. YOOT meer
lnlormaue hierover kan men trouwens
tereent op hel velgeode adres:
h~tp:llsesuabra .slC.kotnet.OfJ/-upland. In
hel derde deel van het programma ten-
slotte. ~ewt men een kootro'tlenl&
aruest. Stof genoeg veer een Interessant
progmnm •.

werving

"Jurken en broekventen!"

Opgeblazen mennekes,

dwergredes,

puntmutserf ...

Bent u 't gebazeL

ook zo beu?

Wlmvan derMee:rscbEen pak voor de broek

Een draai om de oren! Hd prCgTlll1fl1fa Z.pûmd IiWJrtlf lii'!Jnlmdm
matmdas21 oIacber cm 21.00 u op 7V I.

Terechte repliek
Geeft u aan, stookt vuur!

Het VRG organîseen een debat door en over juristen, als antwoord op de massamant-
Iesteues van de afgelopen weken.

Minister De Clerck, prof. Pljnaut, prof. Pocqué, prof. Hutsebaut. prof. Huvse. prof. Van
Orshoven en prot. Verstraeten zullen met elkaar in debat gaan over de recente
gebeurtenlssen. Het gesprek wordt gemodereerd door Jos Bouveroux.

Dit alles vindt plaats In:

donderdag 28 november 1996, 14.00 uur, STUC, Leuven

OFFICIUM CENSORUM
- volledig ransel - aula Pieter De Somer,

op woensdag 23 oktober om 20.00u.
o ntll Jaargang 23 nr. 5 dd. 21 oktober 1996 9
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& znekerües
"EveHne. oe is!?
"Op ux!t naar nieuwe standjes? Konsult~
de: Wmkler Prins. IC'verkrijp bij Sarah w.
(OoIt maskers op UJIvnag. maar enkel voor
cm droge huid).
" Sarah Cap. hd) JIJ deze weck al wd je portie
van mij 8t'had7 lonkt. bel me en nodig me
ultl Lodcwijk. je Udhcbbcndc speelvogel.
"EvcliJw: opteert voor Seks. in groepfn.
" Gratis Rodcnbachval bij Bjóm.
"RiIIdio 5<orplo-fuif op 23110 In ;r.wl SUO.
Vaan 29 na het optreden van Girb vs. Boys
(fuil vanall ).30 u).
.; Daarnaast Radio Scorpio D&nCC' Party. oolr.
op 23110 In de arauwe Kaler.
"W)C' heeft slcutdbos Bevonden in de buurt
van de l1cns,rslföl,al russen Acro en psycholo-
g.isch instituut. Gclln'C terug IC bezorgen aan
Peter Vanslcmbrouck. Nllamsestecnwqf 104.
"Zoeken ckstn. kandidilllcn voor rou: liJst:
Tom DB. (tn::kkcr) en Sttge B. (duwcr).
Uiason culinaire: la hulrres, du Calvados. te
saumon Iumé, un nougat glad ... Voorwaar
voor herhaling vatbaar!
"Rektor em. prof. dr. Ir. E. Gljscls ZCotlu
nieuwe titels.

"Help, moeder Thcresa is terug. Zij is echter
iets kwijl. Niel allent haar onderbroek.
Fait L&W, the place 10 be.
"U~tiaal wiskunde geeft bijles en bqdcld-
Ing bij kunus wiskunde aan sruëenten uit
wa~ locg. wet., ekon., ICW.. hlr .. groep T ...
Ook grocpsc$Sics mogelijk. Td. 40.66.36.
I BaD$,Ik ric u graag en hou van u ... Leen.
I Xlio wekt Vlaamse deerne met Rcmarua-
sleutels.
I Mollige kliote wekt ex-kliolen om span-
uende rrlalic mee te bqinncn.. lidi melden
bij lngeborg L Anciënniteit ~dt voorrang.
-Ilngrborg zoekt not steeds ex-sneren die
zich liddcvol over haar wl.lkn ontfermen. Wte
kan haar belpen in haar wcktochl in hel
univcrsitellSilrdlicf.
I Serge Is lenzen en praestdtumvergaöering
vcriorrn gefiJakt. ceëeve taug te bezorgen bij

Serge. I e kan OG bis.
-I Katrien wocwelsl
I Vreest. oh gij domme en vnwcndc sueem,
want op 25 oktober zal de Boze Heks een
slachtoHa zoeken voor haar veJjaaniagsmaal.
Mttr dan 200 kno puur mroklioseweld per
jaar, dat meet je verdJcned. Ingeborg L. wc

_ I(ruiswoord
I 1 , • 5 6 7 8 • 10
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Horizont&1ll- I Verheven zetel - Sluîerachtige: bedekklng 2 Loofboom - Pli.nnot 3
Gawlnd - OSteopaai 4 ëoeee manleren _ Gl1c:ksc Ietier S Oude bewoner van Europa
-~, vnw. 6 Zangnoot - Vrouwelijk mllologisch wezen 7 GetIjde: _ Eensgezind
8 Letësman - Metamorf gesteente 9 Vaartuig _ Voedlngsmlddd
10 Zoogdier - GNroogde vrucht.
Vennuull- I Dik boek - Oost- vtaamse gemeente 2 Vaartuig - Europeaan J Lekker
weekdier - Bijbelse: man 4 Zoogdier - Muzidtldc:c:n en werkrujg 5 Sludentenverblljl-
Pluis 6 Oppervlaktemaat - Dwaas 7 Grote onzin - BîJbe.I~ stad 8 Vaanuig -c- ttauaanse
streek 9 Havenstad in Jemen - Sprookjeswezcn 10 Bloedwei met geneeskracht-
Orgün.

Door FUlp De Keukel_rr

keren tevreden terug: Kris S, & Geen dB.
-I Kom V~ Klio-prae~cs '95-'% zodalldt.alligt'
deerne in re kan KF om petekind te zijn,
Vereisten: zeer bees. dûro, UP-badge en
sandalen, ~lotte, meldt u.
"Teruggevonden: ApolIonIa.
-Ilsabclle zoekt een PC om haar CD-rom over
SpolS te spelen.
I Eva,. jij zat naast mij.. Je hebt zulke mooie
handen, ik beeld me tn wat ze kunnen doen.
Je hebt een mooie glimlach. gave benen, om
nos maar Ie zwijgen van je borstkast. Eva.
mijn Hel politOloosJe van 2e kan. Ik Wil mijn
kortverhalen op je toepassen.
-I temendrageode vergttt.achiige: sludent
Medlca-LBK-Klio zoekt licftállige deerne uit
Xknidr.e om ~men ln bet sponkol onder de
douche verforen gewaande. bakterieel-gem-
lektttrde lenzen IC zoeken.
-I Franky zoekl gclobotomisn'rd hersendeel
om OG·lijsten niet meer te vergeten.
Psychedelisdl git.aargcweld op wocrudiog 23
oktober in Rumba & ko.
-IUd ge:zocht voor auderu Gcsdllcdcrili:
dom, bril. bruin haar en niet al te mooi.
Aanmelden bij P.C., Hollcnlx-rg. Schilpt'nsuaat
37. BIJ voorkeur I en enige kannen.
"Help. ik voel mij preoes een klapekster,
Momter Magnet, TooI. Kyus§ ... in Rumba 6-
ko op woensdag 23 oklOber,
-I Dringend lotogrqf en andere emoestasrettn-
gen gezocht om In Zagreb (hoofdstad van de
nieuwbakken staal Kroatië) van de p1aatSdijke
S1u<kntenkuhuur te gaan proeven. Dm je
bn-rid om de morbide alIcrhriliscnska ln
België te cnrvluebren, plttg dan vlug een tele-
foontje.,paar voJsend nul1'lDKl': 23.52.37, en
vraag naar Jo.
I Gczodtt: Doktet.. diagnose YCrtr.loppeki. hartje.
I Cowboy Henk IU$l graag een dljc.
I Iedereen surfen naar:
http://snuadJa.sic.kotnet.orgl-zapland.
." Ik voel me vandaag zo rndis.
I Joepic-. morgnt Cake.
-I Toen hvam jij. Jcnnjfer Jcnnlnp.
I It aln't all ever until thc fal lady sinks
-I ApolIoni.a \'OOr AR.
-I Ab ik wekelijks de zeekenjes hdp opvuUc:n.
ben Ik dan ook. rcdaktidid van VETO?
I Motie van wantrouwen legen de
Zoekenjesopvullers.
-I Anrwoord: doe het: in hel ~ ulfl ;-p
115 het nu lasagna of IHagne?
I Als het maar te eten isl
I Wit is alll_ld schoon.
I 'I Is dat de rretnen niet normaal rijden.
lOr. ga toch liever naar het plan SJard dan de
vdozoekertjn staan op te vullen. Ook al 15het
de p1an Sjarel van VTK,
I Gezocht: Uitnodiging voor WKO-bezin·

ntngsavond.
-I Will 1$ uw LOKOmotief?
-I Een pesr onder Tobback zou leuk zijn,
-I A mes préferées. Spoedig zal ik junk verblij·
den met mijn liefdevolle aanwnlgbcid. L'ëlu
de vos eoeure.
-I vee zoekt serene huurmoordenaar om al
die nucgestegen slucscbrijve:njn mei de voe-
len op de grond U' zenen. Ze zouden beter
eens lonen dat ze ook polen aan hun vege tijl
hebben. zoals elke rechtgeaarde -soms wel
wiunarchcrrnde- werkmens. Dat ze eens het
kasruce SIUC gaan stucaooren, godverslucce.
I rjroemencarpecco met lijsugamaaJ en ker-
rie·ljs, bruin gebakken. licht gerookte patrijs.
verfijnd met andijvie en witloof. Aardappel-
chips met gerookt spckpoe:dcr. gevolgd door
fijne spekulaaskoekjn mei vanille-ijs. met
siroop van honing en bals.ZOCkertJes:amlco.
BealS ne mt van Fonskcl
I Trip van de wJrk: 'Lamb' van Lamb: Meat 15
murder_ Yeah.
I Gezochl Ann en Anncmic op de vetöredak-

tic. CCSI un ~ coup d'vctol
I Xunst:zinnjg rq,ans· en VJOuwpenonen dM:
over sneller Khieter1 mei hun fototoestel dan
met iets anders ... En di~diln nog goede foto's
verkrijgen ook en dan no8 zo gek lijn om dit
gratis voor veto Ie doen.
." stee, Stuc CD nog maar eens Stuc. Sruc
wekt nieuW1: stukadoon. En wij mensen die
andere anilr.els willen schrijvco dan ever het
stukke Stuc.
-I Veto zoekt serene huunnoordenaar om al
die SIllCJ'CSIa8UJ snu:scbrijvcnjc5 met de
voeten op de IIJllIld Ie zenen. Zc zouden beter
cc:IiI'S tonen dat ze ooit; eens polCR Nl1 bun
vege lijf hebben. zoals dke r~d:ltseaardc-5O(DS
wel wltJlJaJl:herttIde- wntmau. DIII u eens
bet bsruc:e Stuc pan ~ JI)dvcm~.
I Kalimcro weke et, N"K1die op de bctog.inI
zijn wqgegooid.
-I N"teUWC'uitcirukkinB in Van DaJc; ~ media-
gci1 als Marchal. "
-I We cou1d he bema jus! lor (IOC day. he E._
I ?.df-~ tul zijn attljd al tolk

de

JO MEUWISSEN
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""'"Alle verhuur video-, klank· en

lichtmateriaal. ~
V_IoI4m. {

DISCOBAR EN CD's met of
zonder O.J.

a' 016201301
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$ agenda &0 ad valvas ''''''''J(l\l<""

MAANDAG
12.JO u VIDEOII'ILM PhilupPe' Vu IMrn.I:De:

"Dc-r taodvermesser ani Japan.îxbc-n
PalaiJ·.Pc1cr GIl:CDa .... y: "Tbe DnuJbl-
man5' ConI.raCl"". in Sluc. Ult'J. 1001150, ~
SIUC.

DINSDAG
20.00 u KONSERT "Sukr 6- lOUl-. door Johan

Vcnnioncn. in Auditorium MIDDqlOOft.
Korting AJben+~n 52. leuven. toes. 500.

20.00 u TEATER "COIomcuro-, ~ Korre, in
Reyll~en Teater Malpntuu~ RcdingcD5ll'aat

4, Lcuvco, Ult'J. 400.
20.JO u TEATER 'B saan: Pk:t-uplKankn.

&"puk mei Gmtnl)m Rijrxlcn,. in Stuc.
Ult'J. 2001)00. OIJ. St~

20.00 u VORMING ·CbriaU5 en cic: ",atc:rman-.
&0 .VODd CM:r de- e~e dimcmle 1.0
bel ninlwr-rijdsdcnkm CD bel kri$Icudom,
in Erogene, SdJapcu$lr&lll I J2,

20.00 uTEAIER ·CoIotncIa·, ~ K~ in
Rrynacn Tcata. ~ 400.

20.00 u KONSERT "Wind In de uIleo-. Jeiln-
Pierrc V.anHen 6- Co. 10Audil(lfium
Minnc-poon. toq. 400.

20.)0 u TE.UER "8 ~ Pk:t-up/Kantc(. in
Stuc. toq. 200/)()(), OIJ.. Stuc.

DONDERDAG
20,00 u FlLMIVlDEO Chris Maó:er. La klic.

Yaun Bcauvals.: NV l.«lJ Di5Wltt.Pucr
Uog-crtekkr: Ab Pook is Bere, In StUC, loes-
100/150. OI'J. SIUC.

VRIJDAG
20.00 u KWIS BtaiuslonD nuphy, pocc kwis

voor de jeugd. f'rescDta1Î(': Andrca
Croonenbergb_ in Zaal 't ~ toq. 200, OIJ.
ku"'_'.

20.)0 u PEJUIOIlMANCE Jimmy Durbam CD

Maria lbcn:za A1va,. in ~t 'J.
lOcJ. 2001)1)0. OI'J. SIlK.

mNIIAG
22.00 u KONSERT Jazz in Stucbu. in Sruc.

Ult'J. gr.atis. pIJ. Stuc.

MAANDAG
15.00 uT'E.UElt -Karwei-, SIIcbrinJ; Uoidz

bnn.. in AudiloriWD Mirnxpoon. 1OCI-
2001150.

22.10 u VlDEOI1'ILM lmop:n ~y:
Intîmatc:.Abd k:nara:" SnaJtc:Eyn.. in Sluc.
Ult'J. loo/U.O, Of'&. Sruc.

""'.'111111 .... RIIIOIII
- 11110 om lOJlO u: AJsemaw' Kriapn'.
Pir±w: led: cm is:wdkom. in
Eurp.sdJ ....a.... -lIlIO ... lO.ODa:
JJtemrne ltdl4ta ...... bII: kderem wd·
..... Ia.Xata 'Cf>IIIo*aeI -24110 om
ll.eo t& ~ In K.IIIIft.

-·nIIO~



Jan Bundervoet over betogingen, gerecht en politici

rechtse bandieten worden beter
beschermd dan de linkse"
"

al is er aan ik hand in
Bdgiè7 De anders zo
tamme I'"woners betö-

'Zichhet vuur uit
sloffen. De hek 'WI!'-

SttuJl erbij en kijkt
vol vubating toe. Sommioe politici
wijun mei beschuldigende vinger
IUUtr de media; de pers blaast de
gebeurtenissen op en het volk: trapt in
die val. MNatuurlijk speelt de pers un
rol in al thu gelRurrmissen, maar te
is er niet de oorzaak van. Ze houdtm
het natuurlijk wel warm, wlana ze
zichzelf niet teveel hoeven te: herhalen.
Ze. moeten ook tkn1ren aan de verkoop
van hun kranten, en de kijksijfers.
Maar je verklaart hiermee natuurlijk
"Iet waarom ZDVul mensl:n op een
gelijkmlrdige manier nageren. leik,.-
een wordt met dat/fik feik" geko,,-
fronteerd, erf die sptYlre" volgens' mij
voor ûch; het gerecht heeft gefaald."
ProftsSOr Jan Bu,utervoet, geëngageerd
socioloog aan de KU Leuven, nooit
vmegen om Uit puntige uitspraak.
kroop Of' ziin vraatsroeJen ovnschotlwt
de akries, het gencht en de politici.

r-

,

Jan aundervoet: wIk ben gebeten door
het feit dat polltld, de dag na de bekend-
making van het arrest van Kassatie, bood-
schappen naar de bevolking roestuurden
dal ze bet graag anders gezien hadden. maar
d.a1 ze zich biJ het arrest moelen neerleggen
1nwille van de schdding VaD dl:"machten.
.' at vond Ik werkelijk hel toppunt van
lUlchelal;htigheid. Er Is geen rechtsysteem
'n Eumpil dat méér door de uitvoerende
macht beïnvloed wordt dan het Belgische.
In alle grote dcsslers faalt ons gerecht. Als
men in een systeem zelfs niet meer aan-
voelt dat sommige teuten zeer zware kon-
sekwennes hebben, dan ts dat falen .•

«wat velen dan nter willen aen. maar
wat ik met veel uvertutglng zeg. is dat de
politisering van de rechtspraak de bestsoor-
zaak Is. Niet de enige, hel reken aan mid-
delen, informatisering en dergelijke, dat Is
ook een probleem. Maar VOlgens miJ moet
Ie je de vraag stellen waarom men daaraan,
ondanks het jarenlange gebrek aan midde-
len, nog mets fundamenteels gedaan heeft.
Waarschijnlijk zijn er geen instanties die er
voldeende baat biJ hebben. Elders waar men
!ie gebreken ziet, doet men er kIS aan. Ik
kan mij geen onderneming of cverhetds-
dienst voorstellen die zegt van ja. wij heb-
ben geen mlddelen. de prestaties zijn nul
maar we gaan er nieis aan dcen.s

.Politid zeggen altijd dat ponüeke be-

jeemlngen een garantie zijn voor een zeker
aluraäsme. Dat Is volgens mij niet Juist. Als
k belangrijke benoemingen in je loopbaan
sfhangen van de politiek, ja waarom zou Je
Jan werken? Dat Is niet mouverend.s
Veto: Allt aktitf dit nw pfaatsVindtn, htbbtn
:tn vrij wnkk karak'": Mt 9aat Jfkf am »uuer-
'tlt eisen. Is di' n;t1fWaf bmntn de akria tm
trT~lijldn9 doorstaan ma ht, wr/edm, zoals bij
ft J:mringslnvatit af dt D/airs in Ik jarm '70?
sundervoen "Ik vind het historisch een
!rij nieuw fenomeen. De kcnlngskwesûe
....as een politieke betoging waarbij het land
.erdeeld werd in duidelijke kampen. Maar
ue akties werden gedragen door de zuûcr-
jóln1satles: vakbonden en dergelijke. Vandaag
S dat niet het ~val: noch de politieke ver-
COZImcn. noch de vakbonden, noch de mld-
tenkaders nemen het voortouw, Nu Is er
let tenorneen van oe spontane stakingen .•

«In de jaren '70 was er wel hel 'trom'
ussen arbeiders en srederuen. Maar de
oenmalige betogingen waren toch ook
leinspireerd door eisen voor Jocnsverbo-
µogt!D. Het waren toen de gouden jaren,
iet was hoogkonJunluuur. er werd nogal

vlot gestaakt. Wel is er toen een nieuwe
ekrlevcrm ontstaan: de bedrijfsbezetting. De
aktles die nu plaatsgrijpen zijn ook sponta-
ne - of zoals sommigen ze noemm -. wil-
de stakingen wurbij de stajdngsreglemen-
ten - tiJdig aanvragen van de staking en
dergelijke - niet gerespekteerd worden.s
Veto: Waf apva/f biJdat stakinpn is dat htt
vooral arbtidm. tchali"", en studenttn Zijn dit
$laken, Hor kgml dal?
Bundervoet: elk beschouw ze wel eens als
de meest 'gt'~e' groepen: het zijn dlege-
nen die ten signaal wülen geven wanneer
ze zich kollektid maafresieren. Arbeiders
doen dat als ziJ voelen dat er naar hun stem
niet geluisterd wordt of als zij in de diskus-
sie betrokken willen worden. Deze betogin-
gen ziJn een uiting van machteloosheid.
Mensen hebben het gevoel dal er met hun

gerecht geeft bijzonder de schijn dat het
met twee maten en gewichten werkt. Na-
tuurlijk Is één van de klassekenmerken van
ons gerecht, dal vete medewerkers er de vrij
rechtse Iocr opgaan. De ultrarechtse bandie-
ren worden meer beschermd dan de ultra-
linkse. DiI:! is dUiddijk naar voor gekomen
In het onderzoek naar de bende van NijveJ. ..

.Vele maglstratc.n maken deel uit van
service-clubs: de Uonsdub, de Rotaryclub.
Ah socioloog vind ik dat alle wetten op
dezelfde rnanier moeten toegepast worden.
Maar in diezelfde servtee-clubs Is de crème
van de fiskale kriminden aanwezig. Het
gaat meestal om nogal besloten clubs, waar
je met zomaar lid van wordt. Je meet voor-
gedragen worden door de andere leden.
Dele magistraten nuen dus aan ralel met
mensen die fiskaal frauderen. En dan zeg

voeten gespeeld wordt. Het zijn weeral ge-
wone mensen die het slachtoffer zijn. Bij de
mensen die uitvoerend ~rk doen. de ar-
belders, zie je nog een soort van historisch
restant: de Idee van een klassensemenle-
ving die men dan uit ln termen als 'wij' en
'ziJ'. In de aktuahteit wordt dat element
niet meer aangehaald, maar ik denk dat het
toch meespeen. De huidige kritiek draalt uil
op een kritiek op het gerecht als een on-
rechtvaardig systeem. Niet onrechtvaardig
rond de figuur van Connerote maar onrecht-
vaardig In klassetermen. Toen Anthonieke
moest gezocht worden, stond heel hel land
in rep en roer. Maar nu Stelt men dus vast
dat een ouderpaar In Brussel zijn dochter
verloren heeft. en dan blijkt dat cr nkt eens
een onëereoeksrecbter Is aangesteld. Hel

ik: Is dal nlet huichelachtig? Hoc zit het
daar met de onpanlJdlghdd? Daar kraait
geen haan naar .•

.Ik weet niet of het onhandigheid en
onwetendheid van Kassatie geweest is, of
een bewuste zet. Waarom gt.ocftKassatie toe
aan wat de polltld nogal dUidelijk lilten
verstaan hebben de week voor het arrest,
namelijk dal ze zich zulien neerleggen biJ
de beslissing van Kassatie. Vergeet ntet, cr
zijn banden tussen de 1)Qliliek en de magis-
tratuur. In De Morgen heeft Walter De
Bock aangegeven welke de kleur was van
de nieuwe teemers in Neufcbäteau. Toeval-
lig of niet 7jjn dat twee adepten van
Nothomb, van de meest konservarteve PSC-
strekking. Door een bepaald soon mensen
te benoemen krijg je een bepaald soon

ondenoek en een bepaald $OOn resultaat..
Veto: BntlZat" grnr !}'Vaar dal dl' 9t'1nwnmis-
fl"1l al ft zwan-wir voor9ffltld wcrdm?
Bunduvoet: «Natuurlljk dicht men Con-
netene a\Je kwaliteiten toe. hij is een legen-
de. Maar je ziet vaak In sWdngen en bedrijfs-
bezettIngen dal sommige namen een sym-
bolische waarde beginnen te krijgen, En
dan heeft men snel de' neiging om te zeg'
gen dat dle aktlcs louter emntioneel zijn_.
Veto: Hoe bdansrljk is tol symbtJOllti.iMI In
stand IwJidtn YDna/ain?
aunëervoet. .Dat is enonn belangrijk.
eermerene is niet enket een symbool
geworden. maar oolc een slachtoffer. Ik
denk dat het er voor de beleidsmakers nu
op aan kom~ om tets serieus te doen. Het
parlement J;Mjvoorbeeld bestaat bijna nler
meer. Het enl,ge wat men daar doet is wet'r-
al twee koznmtssles oprichten, maar dat Is
nogal ~ .. ah ani woord. Men onderschar
de beweging--bij de mensen. Men zegt nu
dat de media aUés,s,1:"veel in de verf gezel
hebben. Zij ziJn Ie «lI%ljdlg geweest tn hun
berichtgeving en daardoor spelen ze in op
de emoties van de mensen. En als de media
nu eens zou twijgen, zou het voorbij zijn.
Maar ro Is het niet .•
Veto: Zijn dm akJirs mf fan, Itvtn btseharm?
äundervoee _Dat Is moeilijk in te schal-
ten. Het Is belangrijk IC zien wie hier de
vijand Is. Je merkt dat de' organtsatoren van
de betoging in Brussel naarstig op zoek zijn
naar ordewoorden. Het enige dat men weel
is dat de hele betoging gerekupereerd kan
worden door de politIci en Ik pouueke par-
t.lJen. Want je 7.31zit'.n, ze gaan er alkmaal
zijn in Brus5C.'L zogezegd anoniem mau de
pen zal er een spon van maken alle promi-
nenten te vinden.e
Veto: IÀ polin'a"wtlm blijkbaDr niet wat lt'nu
m()tlm. dntn.
Bundervoet: .Dat Is wel duidelijk. Ze zi.jn
zich nog aan h~ beraden. Ze wachten af.
Debaene biJvoo~elct die zegt niks_ Hij laai
eerst De derck wat ronddraven. En die
jongen is zo braaf dat hij daar heel gewillig
In is. Hij riskeert natuurlijk ziJn vel veel
meer dan de grote-bonzen. De clerck gaat
nu nog eens het strafrecht hekijken. wat al
honderd keer gedaan is. Dat strafrecht da-
leen van de tijd van Napoleon, maar ze zijn
er verdorie fier op. De polllid dachten in
eerste instantie dOilitalles we) ging afkoelen
ronder blazen. ~
verc. ZIjn er andtn kan.alnt waarlangs
mmstn hun an9tn~p n.ogkunnm Jjittn mtf

de hJlidiµ !lang YDnlakm?
aunderveee: eln andere landen heb je an-
dere politieke gebruiken. Een minister, die
een ministerie beheert waar zo'n tenome-
nale routen aan het licht komen, neemt
ontslag. zelfs als hij niet de minste verant-
woordelijkheid heeft voor dl' misstappen.
Op die manier wijs Je Immers op de- ernst
van de situatie. Van De Clerck kan Je dat
natuurliJk niet vragen, omdat hij pas In het
begin van z'n mandaat zit. warheler daar-
entegen zou uit alle politieke lunkties moe-
ten verdwijnen. Andere manieren om Je
ongenoegen te uiten, Ik weel het niet. De
klassieke wegen waarlangs hel protest van
mensen tot uiting komt - politieke parn-
jen en andere organisaties - staan dutde-
liJk niet dicht genoeg bij de mensen zodat
ze die eisen niet onmiddellijk kunnen op-
nemen. En dan zie je hoe gevaarlijk het is
om politieke panljen in het kader van het
parlement lam te leggen en hen voUedig de
regeringspolitiek te laten volgen. Was het
parlement een levendige vertegenwoordig-
Ing van hel volk gewent, dan bad je min-
stens daar heibei genen. Heb jij hdbd
gezien? Het parlement staat volledig bulten
spel. En dat Is voor mij eigenlijk bet nteu-
we. De belangrijkste signalen komen langs
oneigenlijke kanalen, zoals spontane )1.1-

kingen. Een maatschappij heeft nonnaal
gezien kanalen waarlangs protest naar bui-
ten kan komen. Hier is er een probleem,
want zelfs de vakbonden stonden Ie kijken
van de omvang van de reaktles. M.öIf ze
wisten dat ze hier serieus rekening mee
moesten houden. Ze hebben nch dan maar
gehaast om de akIies te erkennen. Ze had-
den net zo goed kunnen zeggen dal ze er
niets mee te maken hadden bijvoorbeeld .•

Annemh~Deduc:

•


