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aan de onderwijsinstellingen. Die zouden
dan vanuit een steskere marktpositie meer
kontrole kunnen ultoeft"nt"n op de woon-
kwaliteit van de 'itu~enten.

Maar het merendeel van de ruim
negemlenduizemt Leuvense komudenten
blijft aangewezen op panlkullere verhuur-
ders. Daarom lanseerde dt Huisvesrings-
dienst een aantal jaren gelr<i_en. en met
groot sukses. een eennerdskornrakt voor de
huur van studentenkamers. Die modelover-
eenkomst groeide inmiddels uit tot de maat-
staf bij uitstek voor de kwaliteitsbewaking
van de studentenhuisvesting. Partikulieren
die hel modelkontrakt niet gebruiken of
niet naleven. komen immers niet in de
databank van de Huisvestingsdlenst, die hel
uitgangspunt van steeds meer studenten
vormt bij de korzoektocht. Uiteraard is de
universiteit er voorstander van om dit initi-
atief onder Ie brengen in een algemeen
wettelijk kader. Op de hoorzitting zei Jos
De Winter namens de KU Leuven daarover:
-tn hel voorstel van de heer cnvter wordt
de vergunning afhankelijk gesteld van het
gebruiken van het modelkuntrakt opgelegd
door de onderwijsinrichting. De KU Leuven
sympathiseert ten zeerste met die idee en
indien er biervoor geen wettelijke bevoegd.
hefdsbezwaren zouden zijn. zou dit een be-
langrijke verwezenlijking zijn In de be-
scherming van de huurpositie van de sru-
dem." De eisen van de uniellopen moor
samen met die van haar

•
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Aangepaste huurwet moet problemen kotstudenten opvangen

Heer, bescherm ons tegen de kotmadam

INGEMEURS MET VISIE

Qaeen jaren14ng dIlpper volge,
houden aebrrk aan interesse
,.j1ct th UWTNid nu toch werk

te willen maken van een wettelijke_.
reaeling voor th verhuur van studen-
tmkamers. Op dit moment valt deze
specifieke vorm van hurrn n09 onaer
de Illgcmene huurwet en wordt er niet
in ha minst rekening aehouden met
ha toc:h 1«lllparte statuut vlln th
'kotstudntt'. Misbruik en kwlUJe
trouw loerrn bijaevolg voortdurend
om de hoek. Duraan WIllen de
VLaamse plJrlementsleden Marc 01i-
vier (CVP). Jacques Timmermans (SP)
en Carl Dec:aluwi (CVP) dus verhel-
pen. elk met een eigm voornet vlln
dekreet. Die voorstel~n - en vooral
dAt viln Dlivier - vormen een goed
uitgllngspunt voor hd thlHJt. maar
helemaal bnJredigm doen ze toch
niet. Dat is altans het oordeel van de
spedIllisten uit het veld. in casu unief
en studentenbeweging.

leiten zelf, dle daarmee de eerste groep de
wind uit de zeilen namen - ziet de situatie
er nu voor de huurder-srudenr bepaald be-
ter Uil dan enkele jaren voordjen. Het over-
aanbod heelt Immen; uiteraard gunstige ge-
volgen voor de priJs-kwaliteit verhouding
van de kamers. Koten zijn niet langer te ne-
men of te laten. Daarenboven Informeren
de studenten zich beter en wachten dan
ook langer om hun keuze te maken. Toch
zou teveel euforie in dt-u,k~n~ ongepast
zijn. AI te vaak lopen er!Dl.elda)sep binnen
van nalatige ol onbenou.\'(bI!!r~,hu..lJTbiutm
die misbruik maken van het feit dal de wet-
geving vandaag niet voorzien is In hel spe-
dûeke karakter van een studentenhuur-
overeenkomst. Beloften worden niet nage-
komen of waarbergen achtergehouden. Al-
leen een aanpassing van de bestaande huur-
wet kan daar wat aan veranderen.

Daar lijkt men zich nu ook elndelijk
van bewust geworden op het welgevende
nivo. In de schoot van het Vlaamse Parle-
ment - ondermeer bevoegd voor stads-
vernieuwing en huisvesting - liggen er op
dit moment liefst drie voorslellen van de-
kreet, die komal moeten maken met de
schemeracne in de huurwetgeving van
studentenkoten. Tot op vandaag valt een
huurkontrakt voor een studentenkamer
zonder meer onder de gewone huurwet-
gevtng. Dat studenten die een kamer huren
evenwel in een bijzondere situatie verke-

Berichten over de studemenkamermarkr
zijn de jongsle Jaren opvallend positief. En
Inderdaad. door het huidige kamerover-
schot - veroorzaakt door de zware inves-
teringen begin jaren neg!':ntÎg van enkele
projektontwiJckelaan én van de universt-

ren. hoeft nauwelijks een betoog. Zo is een
student per definitie slechts huurder voor
een relatief korte tijd. De huidige huurwet
houdt daar echter geen rekening mrt. en
dat brengt een aantal vervelende plichten
met zich mee - bijv(X)rbeeld met betrek-
king tot de opzegtermijn - waaraan Stu-
denten bijna onmogelijk kunnen voldoen.
Voor gehaaide eig~naars is het dan ook een
koud kunstje om dle ongelukkige situalle
uit Ie buiten.

Hereksamens

Aan de KU Leuven wordt al langer ge-
werkt om de student zo goed mogelijk te
beschermen tegen hiaten in de huurwetge-
ving. Eén van de belangrijkste problemen is
evenwel dat de universiteit - en dat geldt
voor elke Instelling voor hoger onderwijs -
weinig greep heeft op de huisvesting van
haar stedemen. De unief beseft dat ook wel
en probeert dat enigzins te verhelpen door
haar kameraanbod zowel kwalharlef als
kwanrnanef op peil te houden. wat een se-
rieuze finandële inspanning vraagt. Sociale
Raad - de geleding binnen de Leuvense
Overkoepelende KringorganlsatlC' (Loko).
die bevoegd Is voor deze materie - stelt
daarom voor dat de overheid kredieten. bij-
voorbeeld in de vorm van renteloze lenin-
gen. ter beschikking zou stellen voor aan-
bouwen onderhoud van studemenkamers
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mer moet gewaarborgd worden aan een
aanvaardbare prijs en binnen een wettelijk
kader dat oog heeft voor het specifieke sta-
tuut van de kotstudent. Nogmaals Jos De
Winter: ·Ook moet benadrukt worden dat
er vooral nood is aan een juridisch!': be-
scherming van de student in zijn verhou-
ding met de verhuurder. De student is de
zwakke partij en heeft een aparte huursitu-
ane: een kontrakt voor een akademlejaar,
recht op verblijf tijdens hereksamens. een

vervol, op p. 1
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Rechtvaardigheid (1)
Aanvankelijk werd kritiek geformuleerd op
de krtmlneje nalatigheden van de
rijkswacht en Justitie bij hel onderzoek naar
de verdwenen kinderen. Nu stelt men vast
dat het sjarme-offenslef van deze instituten
- zelfreinigend als vanouds (sk) - al
(zure:) vruchten begint af Ie werpen.

De duizenden mensen die mee
npstapt ...n in de witte bedevaart (hoeveel
studenten?) hebben Zich 'wilardlg en
sereen' gedragen. Van wie kwam dit etiket?
Nog voor de optocht begon. was de beweg-
Ing van woedende mensen al
gerekupereerd. Treuren. tot daar aan toe.
maar een beweging dit' het establishment
voor schut zou stellen, dat nooitl Fdldlaties
voor de nieuwe mondige burger! 0 ja, hier
en daar zal er wel een wetswijziging
komen. En als het moel sleutelen we wel
aan de grondwet. Kommissies mei
ronkende namen zullen worden opgericht.
Er komen schitterende verslagen. wees

gerust! De regering ui het voor u wel
doen. Laat ons wel wezen, de pogingen om
de zaak Dutroux binnen enge en
kunstmatige grenzen te houden, lijken te
slagen.

Het is stil aan de KU Leuven. De
mobUisatie blijft alsnog ult. Is de demokra-
tlsertng van het onderwijs dermate geslaagd
dat de studenten goed en wel gevestigd
zijn? Hcudr men ons dit voor als ultieme
maskerade? Voor de studenten ligt een
zogenaamd knmplea Juridisch geheel. Wie
doet zo zijn best om rechtvaardIgheId als
centraal begrip te: verduisteren? Wie?

GtannJ Lcesveldt, derde He, aeeheen

Rechtvaardigheid (2)
Alle jongeren betogen legen korruptie van
de top en de krimlnele gevolgen daarvan.
Alleen Loko kan geen standpunt
innemen ... Omdat er te veel protesseren
(kumuul én zo) meespeten met de korrup-
tie? Loko is ongeloofwaardig!

M. Jakobs

urders
vervol, van p. 1

aparte waarborgregeUng.·
Toch vrugt de universiteit ook enige

voorzichtigheid aan de dag te leggen. ZO Is
hel niet zeker of een aUonderlijk dekreet
enkel voor studentenkamers wel verkieslijk
Is. Een gevaar daarbij Is dat andere doel-
groepen, zoals kansarmen, dan nog meer in
de verdrukking komen. Bovendien wijst
men er op dat hel dekreet de eigenaars nlet
mag afschrikken of ontmoedigen. Dat zou
hel aantal kamers immers drastisch doen
dalen. De schaarste die daarvan het gevolg
zou zijn, zou de prijs de hoogte in Jagen,
zodat de wettelijke regeling kontraproduk-
tief zou werken. Tot slot wijst de unief op
het belang van een korrekte en voldoende
ruime definitie van sleutelbegrippen als
-studeru' en 'kamer'.

Van de drie voorttggende voorstellen
van dekreet vindt dal van Marc cuvter hel
meest genade in de ogen van student en
uowersnen. Olivier is de enige die hel in
zijn voorstel spedflek heelt over studenten-
kamers. Volgens het voorstel-Olivter mogen
alleen houders van een speciale vergunning
zich op de koten markt begeven. Die ver-
gunning wordl gekoppeld aan een model-
huurkontrakt en wordt uiigereikt door het
stadsbestuur. Ook kontrole en evemueïe
sanktionering ligt in handen van hel college
van burgemeester en schepenen. Ondanks
deze positieve punten blijft ook het voors-
rer-onvter niet zonder kritiek. Die richt zich
voornamelijk op de te strikte invulling van
de minimum komlorteisen voor een Stu-
dentenkamer. Studenten en unief vrezen
daarbij dat een teveel aan komfortverpllch-
nrtgen de prijs gevoelig zal doen stijgen.
Aangezien niet iedereen herzelfde komfon
verlangt zou het dan ook beter zijn een sys-
teem uit te werken met verschillende klas-
sen. Daarenboven vragen beide partijen dal
er finandële ruimte vrijgemaakt wordt om
de kontrole van de kamers te garanderen,
In Leuven - waar sinds 1974 een behoor-
lijk streng poJiliereglemenl op studenten-
huizen van kracht Is - wordt de kontrole
voorlopig waargenomen door de brand-
weer. Die beschtkr evenwel over onvoldoen-
de middelen en moet zich noodgedwongen
kencentreren up de brandveiligheid.

2

Het UJkt er dU5 op dat de kommissie
Hulsvesting - overigens voorgezeten door
CVP-Voorzitter Mark Van Peel - van het
Vlaamse Parlement nog wel wat werk voor
de boeg heeft, alvorens de aangepaste
huurwet er kan komen. Momenteel zlet het
ernaar uit dat de voorkeur van de wetge-
vers gaat naar een re:glementerlng waarin
geheel de problematiek van de kamennarkt
wordt geïntegreerd. Studenten en unief
hebben daar in prtncfpe geen bezwaar te-
gen, al drtngen ziJ er wel op aan dat er bin-
nen die wet voldoende aandacht geschon-
ken wordt aan het specifieke problemen
van de kotstuderu-huurder. Toch zijn alle
betrokken panijen het er over eens dat het
feIt dat de overheid eindelijk het probleem
onderkent van de kotstudent en de kamer-
verhuring op zich al positief genoeg om de
toekomst hoopvoltegemoet te zien.

Bart Eeckhout
rie kader paginóJ J.

o vrije tribune
Fietsaktieplan blijk van enige twijfel aan de vanzelfsprekendheid

van de auto in de binnmstad. Over het feit dat de
vtrkeem'rillgheid m de p.Jrkeerprobitmatiet in
grote mate toe te schrijvtn is aan de overmatige
aanwttighekl van auto's in de stad, wordt met
gcm woord ~rtpt. Hd is pas als een dergelijke
perspekttefwijziging common sense zal zijn, dil er
vanuit cm posilkve beonadering aan een aange-
naam lietsklimaat gewerkt zal worden. Wal wij
missen Is een globak mie op mobiliteit en een
ernstige vraag naar de haalbaarheid ervan in de
stad. Het pit voor ons niet alleen om een veiliger
netsomgeving op korte termijn; het gaal evenzeer
om de Ie pvare gevolgen voor de leelbaarhdd van
de stad et1')letleelmîUeu op lengere termijn.

OnZC1lnderstaande etsen worden geschraagd
door de overtuiging dit niet de fiets, mul de auto
het pro\leem-veroorzakend verveermiddel is in de
binnenstad en dat de aanwezigheid van de auto In
de stad sociaal nOth ekologisdllt verdedigen is.
Indien er konfiiktfn ontstaan tussen auto- en
fietsgebroikers. moet hel be1utg van de zwakke
weggebruiker vooropgesteld worden.rowd in rij-
en parkeerrulmte als in mtlheid. De fIetS is als
punt-tot-punt vervoermiddel id~aal geschikt voor
de stad . Volgens ons moet het plan din ook een
verregaander en een verantwoorder opvolger krij-
gen. Volgens ons is er nood aan:

• het nemen van IittsVliendelijke gekombi-
neerd met autobdemmerende manr~kn die de
automobilist ertoe moeten verleiden de fiets Ie ne-
men.

o drastische vermindering van hel autoge-
bruik in de stad. Op korte termijn door hti opleg-
gen van een snelheidsbeperking van 3O-qn per
uur in de binnenstad en door het aanritnlijk
duurder maken van parkeerplaatsen binnen de
ring. Op langere termijn door het verbieden van
autoverkeer in de binnenstad met uitzondering
van enkele laad- en lostijden.

• het afschaffen van emridltingsverkee(\rOOr
Ietsers uitgezonderd in wandelzones.

• ünandële ondersteuning van VELO als se-
ciaal en ekologisch projekt

• het plaalSCn van ûeuenstalängen daar waar
Ir het meest nodig tlJn. d.I. in de onmldddlijte
omgeving (max 20 m) van de toegang van fakul-
teitsgebouwen

• het werk maken van verveersplannen voor
stad tenven (politie op de fiets bv.), KU Leuven en
de grote Leuvense ondernemingen (ABB, Stel~
Anois)

Het huidige plan doorstaat een klitische toets

niet: het probleem wordt verteerd aangepakt de
maatregelen missen de kern van de zaak. Voor ons
is dat nog steeds het verhogen van de lrefbiloJrheid
van de stad en dat is meer dan het 'beschermen'
van de ûetser tegen h(t aurovékeer.

Jan Cornlllle, koördtnaeor Genoeg!
Groen jongeren netwerk

Twee weken geleden is 'het fittsa.ktieplan
Leuven 1996' voorgesteld. waarvan vorige week
vtrslag gebracht werd in Veto. Het plan moet een
geumenlijk antwoord ti+tden van stad reuven en
van de KU tenven op de noden van de ftetser in·
zakt veiligheid, parteenuimte en didstalprevenlie.

AI in de bmaming zeil loopt het mis: plan is
een Ie groot woord: het gaat vooral om een samen-
raapsel van op zich staande maatregelen zonder
kobereme visie. Bij vele maatregelen moet vol-
gens ons een vraagteken geplaatst worden. aeo
overzichtje. Er komen 1200 nieuwe fi~tsparkeer-
plaatsen. Onze onbeamwcorde vraag: waar en
welkt? Aan wielenplooiende rekken op 100 meier
van een lakulteitsgtbouw hebben we nog sreeës
geen boodschap. Fîttsdiefsul schijnt het hoofdpro-
bleem te zijn (de helft van de tekst gaat erovtr).
De diefstal moet door gravetraktles (door jobstu-
denten betaald met in$dllîjvin~den, niet door
de stad), door kontrole door politie en stadsw.ch·
ten - komen n- op Ik fiets? - en door een vet-
eenvoudigde aangifteprocedure adekwater bestre-
den worden. Dit leidt lot de waanzinnise maatre-
gel dit po!itiemens-m studenten kunnm vtrplidt-
ren te veneDm waar ze hun fIetS gehaald hebben.
(Ito: bij moet dus gegraveerd zijn). MJar ook aan
de haalbaameid van het graveren van zo'n 2~
ftetsm (nog eens door jobstudenten beUaId \Û
hel Sic, KU Leuven-~Id dus) , met de bekende
mes tol gevolg. mag getwijfeld worden. Pluspun-
ICn zijn de veneerslessen (ICnzlj ze Weet eens uit-
draaien op hel aanpassen van bel rijgedrag van de
fietser aan die van de auto's), de aangekondigde
verveersplannen (alhoewel heel vaag) en de mild-
hrid make verkeerseverttedingen. in eerste in-
stantie anens, tot volgende week dus. Hoe die
mildheid in de praktijk zal verlopen is nogal voor-
spelbaar. Hel plan benadrukt over de helt lijn de
pclltjedënsten en enige reprtssiviteit is dan niet
ver weg ...

ultersr wraakroepend is dt vaststelling dat
het Sic van een sensibiliseringrentrum rood duur-
urne mob11iteil wordt herleid 101 het hulpje van
de politie met 0.a, als doelen het stlmujeren van
aangifte-bereidheid en de sensibilisatie rond stren-
gere boetes. Het komt erop neer dat Tobback en de
KV Leuven niet willen welen van een gefundeer-
de pleitbtzorger van een ekologischer stad en uni-
versiteit en daarom willen vertuederen dat het Sir
een stri}dbaar centrum wordt.

Hel meest van atstoort het ons dat er van
een positieve benadeling van de tetser en een op-
tie om de leefbaarheid van de stad te verhogen
geen sprake is. Het plan legt al t~ eenzljdlg de na.
druk op veiligheid mei als voorspelbaar g~volg dat
vooral de netset zal gekontroleerd en aangepakt
worden en ntet de auto. Ook geelt het plan geen
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Hoorzitting studiefinanciering in het Vlaamse parlement

-Oudekoeien opnieuw in de gracht
ei,voorjaar organiseerde Sociale

Raad sam~n met d~Sociale
Dienst VQn de KU Leuwn een

workshop rond studiefinanciering.
Die zorgde ervoor dat een aantal poli-
tid de omvang van het probleem in-
zagen, en hierover een hoorzitting or-
ganiseerden in de kommissie voor on-
derwijs, vorming en wetenschapsbe-
leid van de Vlaamse RQad. Op 17 ok-
tooerkwamendaar ~cialiskn ter
ZIlke aan het woord.

Als eerste waren er de sociale diensten van
allé Vlaamse universiteiten. Zij stelden een
gemeenschappeljjk standpunt voor, met een
aantal wijzigingen aan het huidige beurzen-
systeem. Daarna was het de beurt aan de
hogescholen, zowel de vrije als de autcno-

..,.me. Als laatste in de voormiddag kwam de
vertegenwoordiger van de Vereniging van
Vlaamse Studenten (VVS) zijn zegje doen.

In de namiddag nchue Ides Nlcajse van
het Hoger Instituut voor de Arbeid zijn on-
derzoek omtrent de studiebeunen toe. Ver-
volgens kwamen de vakbonden (ACV en
ABVV-jongeren) en de Bond voor Grote en
Jonge Gezinnen aan het woord.. Als laatsten
spraken de vertegenwoordtgers van de ou-
derverenigingen en de medewerkers van de
afdeling studietoelagen van het depene-
ment onderwijs.

Eensgezindheid

Opvallend was dal de meeste vertegen-
woordigers eensgezind dezelfde aanpassin-
gen vroegen van het huidige studleûnancie-
rmgsvsreern. De huidige wet op de studie-
toelagen moet dringend geaktuallseerd
worden, en op verschulende punten een
nieuwe Invulling krljgen. Zo wordt er In
.~iJ1~vsu:em WJvoodJl:dd re,wdnii
rekening gehouden met de problematiek
van de éènoudeegezmnen. Dat zelfs de vol-
ledige studiebeurzen nier meer toereikend
zijn om de volledige studiekost te betalen is

een publiek geheim. Iedereen was het er
dan ook over eens dat de studiebeurzen elk
Jaar automatisch geïndexeerd moeien wor-
deu. en dil retro-aktiel. In hel verleden zijn
er namelijk vele 'Indexsprongen' geweest:
de beurzen lijn sinds 1983 amper VIJfkeer
gelndettcrd. ~_

Het belang van een degelijk onderzoek
naar de reële studiekost werd door alle aan-
wezigen onderkend. Wanneer je geen dui-
delijk zicht hebr op de echte studtekon, kan

Huurwelgeving: de slem van de student
ln de hoortitting naar aankiding van de
voorstenen ven dekreet In verband mrt de
reglementering van de studentenkamer·
verhuring mochten ook de srcëemen. be-
trokken pudJ bij uitStek. huo stem laten
horen. SOOak: Raad. (SOJ'al, de Lokc-gele-
dins die sinds Jur en dagljv~n VOOI de
reemen van de studetu op de katnl!:rmctrkt..
werd dool de ovtrk(l("p~lt'nde vlaamse
Vercr:dglng van Studalten (VVS) ~raagd
urn de eisen van de studenten ter zate
kenbaar te mmo. Som f'l\Hkte,. bij mon-
de van 'WIm ne Rop. van die gd~l\heid
gebruik om een aantal E:igen klemtonen te.
leR8~o in hel debat.

Voorop staat het recht op een betaaJ-
bare studeot~nhulsvestln8. Voor de meeste
kotstudenten (of hun ceders) vormt de
huur van een kOl de be:lansrlJkSI~niet·
Sludiegebonden hap uit htt studiebudget.
De ow:rbdd moet er dan ook ever waken
dit studenten terecht kunnen op een be-
taalbare, veiU,e en komtortabele kamer.
Wat dac komfon betreft, vreten de stucen-
ten dat eer; te $trl.kte ~cllng de kamer-
prijs wel eens Mnodlg de hoogte zou kun-
oen Inlagen. Nk1 kd«e stu4eot hectu tm-
men belang atn «0 doucbe of tOilet per
drie koppen. DaaroJD sre}1de nuderuenbe-
weging voor te ~n met venchilknde
kcmfor1/tarqorimt, een Michdingkkaclltig
systeem waarbij koten werden ingedeeld
in ~ndlUiende kategOriein. "Hdem.aal
mooi zou het zijn a15aan Iedere kumfort-
kltegot1<: een m.aksimumprijs zou verbon-
den worden~, aldus SQAI.

Andenij4:s Is er de jur1d!scb.-kootrak·
tuele .kaot van de zeû- Ol! de pralr.tJjk _
SOri.lOrgt al jarenlang "oor Jurklische bij·

stand aan studenten in huurgeschtllen -
blijkt dat er twee punten %iJndie een bij·
rondere bebandeUng vergen. 'kn eerste Is
er de kwestie van de waarborgen. Nu ver-
dwijoen dil' waarbergen gewoon In de
handen van de kotbaas en al te vuk krijgt
de srceem er nooit meer «0 cent van t:t

z.I~_ Daarom wordt voor~tdd die waar-
borgen te deponeren op een geb10kkterde
rekt:n1ng. "tooal Utwd huurder als eige-
naar er zeggenschap en zicht op houden.
Daarnaast vragen de studenten ooit. een
opIDmng voor bet bijzondert statuut van
goneensdapshuin:n. Daar stUI tussen de
e1geoaar en de studenten Immers. een stu-
dt:nt·t\oofdhuurder. Deze b in de huidige
siru.atie gebonden a.ln uI van ceramwoor-
delijlcMden, die.- gez.len het wiSselvalJigf'
$ludentenbestaan (wie dUIft bijvoorbedd
met zekerheld 'lqSen dat blJ ever drie jaar
nog op (ktd!de plek aan het studeren Is?)
- zwaar om dragen Zijn. UIteraard pleit
de studentenbeweging er dan ook voor om
die \·~ntwoorddl,Jkheid ecveet mo~dijk
bij de e!a(maar te .lessen.

Tot slot. vragen de studenteD aandacht
voor de rutmère sodale kontekst van deze
probh'maoek. srudenren bevmden uch
Im~1"$ op de hl.mrhmennal"kt In het ge-
:rdsdl.lp van onaereeeer een nk1 cnbelang-
rlJk.e groep kansarmen, in die Dlate dat die
laarseen In tipi$Cbe unli'é:n:itelt$ftden als
Leuven van de woonmarln. dR1gen ge.
drongen te werden. De studentenbewe-
ging is daarom getn vool'Standr:r van een
speàfieke 'nudentenhuurwet' waardoor
de ka nsarrnen nog moiilr eens uit de boot
zouden vallen.
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je mot:llijk een realistisch bedrag plakken
op de maximumbeurzen. Enkele jaren gele.
den werd de noodzaak hiervan al door mi-
nister Van den Bossche erkend. maar
vreemd genoeg heeft de mintsier na een
otûctëte aanvraag daar niets meer mee ge-
daan.

Getouwtrek

Volgens de meeste aanwezigen dienen
de Inkomensgrenzen naar boven en bene-
den aangepast te worden. Zo zou de kate-
gorie van bijnabeursgerechtigden afgeschaft
kunnen worden. Bovendien werd door een
aantal sprekers het prlndpe van de presta-
uebeurs aangevallen. Op dit moment krijg
je immers enkel een studlebeurs. als Je hel
vurige akademiejaar geslaagd bem. ook
werd er meermaals op gehamerd, dat de
arbeidsmarkt verwacht dat jongeren nog
een voortgeaeue Akademlsche Opleiding
(VAO) gevolgd hebben. Een VAQ·student
komt echter nlet in aanmerking voor $11.1-

dieflnanclertng.
De mensen van de administratie waren

op de kommIssie mrsschïen niet helemaal
op hun plaats. Uiteindelijk dienen zij
slechts het beleid uit te voeren, en proble-
men te melden aan de beleidsvoerders. En
daar loopt het duidelijk fout: het adminis-
rradef personeel voert enkel uit en denkt
niet na over fundamentele onrechtvaardig-
heden In de huidige wettelijke bepalingen.
Een ander probleem met de admInistratie
was een duidelijk gebrek aan kommunika-
tie met de veldwerkers. Van wijzigingen in
de uitvoering worden zij niet systematisch
op de hoogte gebracht. Een betere informa-
tiedoorstroming zou veel meenijkheden op
de werkvloer oplossen en zou de service
aan de studenten verbeteren.

(/0/0 A rchi4)

jaren geleden had aangetoond. De: denk-
piste van de studenten om het kindergeld,
hel fiskaal voordeel voor ouders, te gebrul-
ken om hel studieloon te betalen, kende
wet veel bijval. Het enige probleem Is dat
fiskaliteit en kinderbijslag geen gemeen-
schapsbevcegdheden zijn. maar onder de
verantwoordelijkheid vallen van de federale
overheid.

,
•

1

Scepticisme
Hel door de studentenbeweging vaak

als ideaal naar voren geschoven studieloon
werd op behoorlijk veel scepdctsrne om-
haald. Vele leden van de kommissie volg-
den het principe van een universeel ouder-
onafhankelijk studieloon wel. Maar hoe dit
op korte en middellange termijn kan gere-
aliseerd worden, was een ander paar mou-
wen. Bovendien stelde ïdes Nicalse dal hij
de onbetaalbaarheid van een studieloon al

Entoesiasme

Hoewel de onderwijskommissie zeker
oren had naar de geopperde suggesties, Is
het maar de vraag of deze hoorznûng iets
zal veranderen. De verschillende vragen die
er geformuleerd werden, zijn Immers al
meer dan tien jaar dezelfde. Bovendien
mag deze problematiek niet het voorwerp
gaan uurnaken van getouwtrek tuss~n de
verschillende politieke parüjen die in de
vlaamse Raad zelden. Want zo za) er waar-
schiJnlijk nooit een oplossing komen.

Tom Van Thienen

iikortl S<-hr-')"-
, Vêl'l lJO(Yf--I Vero,bf.
dcht"
t1'\l!I\tlO'1
ZE-- Na....-- I
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Tentoonstelling 'De blinde hertog' in de Centrale Biblioteek

Vraagtekens bij Are
Or~nberg is een naam die bij

wel studenten het huid VQn de
kampus in Heverlee oproept,

maar dit veel mar is dan dat. Om dit
Ie IHwijun organisurt onze Alma
Mater een kntoonstdling rond de zes-
de hertog van Atynberg. De tentoon-
stelling Ioat echter muit prangeruh
vragen gedeeltelijk naast zich liggen.·
De universiteit mag dan ook het ge-
kregen paard (het archief van de Aren-
bergfam,'ie) niet in de bek kijJren.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van
de blinde hertog. Lculs-êngelbert van Aren-
berg (1150 - 1820), die door een jachtongl"-
va! - waarbij hij hel zicht verloor - de
kans op een roemrijke rni!iLaire carrière ver-
loren zag gaan. Wie was nu die Louis-En-
gelben7 Politiek was geen prioriteit voor de
hertog, hij bekommerde- zich vooral om ha
heil van hel Arenberghuls en haar beznun-
gen. Toch had hij de nodige politieke in-
vloed op regionaal gebied. De hertog toon-
de zich als een lankmoedig demokraat. die
uit loyaUlelt ten aanzien van de landsheer
aarzelde hel Anden Réglme de rug toe Ie
Meren. Hij speelde veelal op vellig.

Het mIslukken van ziJn mttnatre car-
nëre kidde ertoe dat de hertog zich op
andere interesse polen ging toeleggen. De
natuurwetenschap was één van zijn stok-
paardjes en dil komt ook duidelijk In de
tentoonstelling naar voor. Vooral de ekspe-

erggeschiedenis
rtmenren van de gebroeders Momgolfier
trokken de aandacht van de henog van
Arenberg. Toen het ekspertment met de
luchtballon in Parijs een sukses bleek. wilde
de henog een eigen ballon ontwerpen met
steenkoolgas. Hiervoor liet hij talrijke on-
derzoeken uitvoeren naar de manier waar-
op men steenkoolgas zou kunnen verkrt]-
gen. Daarnaast was hij ook op andere ter-
reinen zoals muziek. reater en andere kun-
sten erg aktief.

Eén van de vreemdste paragrafen uit
de geschiedenis van hel huis Arenberg Is
wel de Franse Revolutie. Betekende deze
revolte voor veel adeUIJke families een zwa-
re aderlating, dan kwamen de Arenbergs de
revolutietijd zonder veel kleerscheuren
door. Het lijkt bijzonder verdacht dat de
Arenbergs na de revolutie haast rijker wa-
ren dan voordien. Alsof er helemaal niets
gebeurd was.

Mecenaat
Dit is niet het enige vraagteken dat we

bij de geschiedenis van de henogen van
Arenberg kunnen plaatsen. Wat was de re-
latie tussen de untversnett en de hertog van
Arenberg? Deze relatie kunnen we moeilijk
omschrijven als een mecenaat in de lener-
lijke zin van het woord. Lcuis-Engelbert
financierde vooral de enderaceken die in
nauw verband stonden met zijn eigen inte-
resses (onder andere luchtballons). Het is
pas vanal1909 dat we kunnen spreken van

een mecenaat. waarbij de lamlUe het Aren-
berginstituut in de Naamsestraat. waar een
schetkundelaboratortum werd enderge-
bracht. aan de unrversnen schonk. 1n 1916
schonken ze ook hun kasteel In Heverlee
aan de universtten. Na de oorlog werden de
domeinen in Heverlee door de Belgische
staal aangeslagen, omdat de Arenbergs als
Duitsers beschouwd werden. Later heeft de
universiteit het hele domein kunnen ver-
werven van de Belgische staat." Tot hier de
crncïëre verste bij monde van professor
Reegiers.

Kroon

Toch bestaat er nog een andere versie.
Het verhaal gaat dat Arenberg al voor of
tijdens de oorlog een stuk van het kasteel-
domein aan rektor Ladeuze zou hebben beo
loofd. Dat sien de hertog. Maar er wordt
toch beweerd dat politieke druk van karo-
lieke zijde de aangeslagen goederen voor
een gunstprijs bij de zwaar geteisterde uni-
versiteit deed belanden. Hoe de relatie rus-
sen de uruversnetr en de herrog van Aren-
berg nadien verliep. is ook niet helemaal
duidelijk. merever wou men geen Uitleg
verstrekken. We kunnen er in ieder geval
v.t.n op aan dat deze zeker nlel altijd roos-
kleurig was. Zo walen er problemen over
het onderhoud van het kasteel en moet er
ook tijdens de jaren '60 menIg haar In de
boter hebben gelegen. In 1994 werden de
plooien blijkbaar weer gladgenreken en

kreeg de huidige hertog een eredokteraat.
Ook deze tentoonste1Ung wil de relatle tus-
sen de lamille Alenberg en de universiteit
in de - zeer gunstige - verf zetten.

De tentoonstelling uil werd vorige
week onder luid trompelgeschal -In aan-
wezigheid van prins Laurent. de huidige
herrog en burgervader Tobback - geopend.
De eksposhie tracht een sfeerbeeld te schet-
sen van een epok, op het breukvlak van het
Anden Régime. met In de hoofdrol een
vertegenwoordiger van de kulturele en
maatschappeJijke bovenlaag. die zich hand-
haah ondanks de ogenschijnlijke terugval
tijdens de Restauratie. De blikvilngers zijn
de kostuums en de staatstegewaden van het
hertcgelljk hol. die recentelijk gerestau-
reerd werden onder leiding van mevrouw
Chris Dhondt van de Antwerpse Akademie.
Voor de ienroonstelllng zijn de fraaiste ek-
semplar&n uitgekozen en die worden nu
voor de e~rste keer tentoongesteld. verder
wOrÓt aan de hand van schetsen en schil-
derijerr.een beeld opgehangen van het Ie:
ven In de-iade eeuw. gezien door de ogen
van een adeI1ij~e familie. Vee! aandacht
gaat ook uil naaf'!!e natuurwetenschappe-
lijke prodnfOmingen die de hertog liet on-
dernemen en naar zijn ekscenmemen in ..
het kader van de Indusrriêle Revolutie. Het
kostbaarste stuk van de ganse tentoonstel-
ung is hel ereteken van de Ijzeren Kroon,
dat de henog van Arenberg in 1807 van
keizer Napoleon kreeg. Al bij al is dil een
zeer verzorgde temconstellmg, die zeker de
moeite loont gezien te worden.

Pleter van Heek

Ot tmtoon$ttlling '/)t blindt hmog. Louis-En-
gtfbtrt van Armbng ti tijn rijd' loopt n09 tot 19
deambtr 1996 in de UnÎvtrSittitsbibliDlttk DP
het Latleultple(n en isgrDtis" btrichripn.

Laat de Marsmannetjes maar komen

De stadswacht ziet u
inds enkdt weken heeft dL stad
UUVI!11 102 langdurig werklo-

zen als stadswachters in diens'
genomen. Na Oostende en Brugge is
Leuven ik derde stad die zich aon hel
projekt von de Slod$wachren waog'.
Voorol Japonners en andere toeristen
zijn door het dolle heen: er staat nu
op elke hoek van de straal wel een
·vlienlulijk.e meneel of mevlouw' die
hen met alk plezier wil fotograferen.

Het projekt 'stadswacht' is een gezamenlijk
initiatief van Johan vande tenene (SP),
minister van Binnenlandse Zaken en de
minister van 'Icwerkstelting en Arbeid Miet
Smet (CVP). Het projekt kaden in het vel-
IlgheJds- en samenlevingskomrakt dar de
stad Leuven afsloot met Vande Lanoue.
Beiden financieren dit projekt voor de hellt.
De stadswacht is operatief op het grondge-
bied van groot-Leuven. Zij werken steeds
per twee. maximum 5) uur per maand. en
vallen onder het PWA-slaIouul. Dil wil zeg-
gen dat een stadswachter bovenop de werk-
loosheidsvergoeding nog een maandelijkse
toeslag van 7.9S0 frank krijg!. Als je weel
dat er in Leuven 102 stadswactuers rond-
huppelen. dan moel je geen w!skundig ge-

. nle zijn om uil te rekenen hoeveel geld de
stad Leuven jaarlijks zal moeten ophoesten
om dil projekt draaiende te houden.

Onveiligheid

De stadswachten worden tewerkgesteld
in drie grote projekten: het vciligheidspro-
jekt. het projekt hoogbouwwljken en het
projekt verkrotte wijken. Binnen hel vei-
Iigheidsprojekt hebben de stadswachten
vier grote laken: het vergroten van de ver-
keersveiligheid in de schoolomgeving, door
het bijstaan van de wijkagent bij de ver-
keersbegeletdlng van de schoolkinderen.
Daarnaast observeren Zij het verkeersgedrag
om lilter de wijkagent in te lichten over
verkeersgevaarlijke suuaues. Zij moeten
ook zichtbaar aanwezig zijn in het straat-

beeld om de objektleve onveiligheid zoals
zakkenrollen en vandalisme te rapponeren
en om het onvellfgheidsgevoel bij de burger
weg te nemen. BIJ deze laatste doelstelling
kan men toch enkele bedenkingen rnaken.
Zo lijkt het weinig waarschIjnlijk dat de
Leuvense burger zich overdag onveilig zou
voelen op straal. misschien eerder 'S nachts.
Maar aangezien de stadswacht enkel over-
dag 'wacht' lijkt het voorbarig om te stenen
dat zo het onvelfjgheidsgevoel bij de burger
zou verminderen. Men kan zich de vraag
stenen of de gcedbcëoelende stadswachten
niet een beetje gebruikt worden als 'ogen

van de politie'. De stadswachten die wer-
ken binnen het vetüghetdsprojekr beschik-
ken over een rechtstreekse radioverbinding
met de politie. Trouwens, zit er in Leuven
eigenlijk iemand te wachten op 'wandelen-

• de kamera's' die elke 'feut: van de burger
rapporteren en indien nodig doorseinen
naar de politie. De toekomst zal uitwijzen
of de Leuvense burger l:ich beknot 7.lII1voe-
len In Zijn Vrijheid.

Toekomst
Bij het projekt hoogbouwwijken zijn

onze helden aanwezig in de wijken SI.
Maanensdal, Schorenshof Kessddal. te-
landen en de Van Wayenberglaan waar zij
zwerfvuil. slulkstortlngen, kapotte straat-
verlichting en dergelljke moeten signaleren.
Tevens Infonneren zij de buurtbewoners.
Het projekt verkrotte wijken heeft dezelfde

doelstelling. zij het dan dat het werkterrein
binnen de Leuvense ring ligt.

Studenten ,
Eén van de doelstellingen van het

stadswachtinitiatief is dat deze job voor de
langdurtg werklozen een russenstop vormt
n!!lar de reguliere arbddsmarkl. lij hebben
een opleiding van m'intig uur achter de rug
en hel is de bedoeling dar zij in de roe-
komst nog meer vorming krijgen. De srads-
wachten leren omgaan met waarden als
stiptheid. beleefdheid. veramwoordefjjk-
held. en Ze raken uil hun sociaal isolement.
Of hun takenpakket nog zal worden uitge-
breid. is nog maar de vraag. enkele stads-
wachters hopen alvast van wel. Elke !ldgi-
sche stad of gemeente die een samente-

vervolg op p. S

(/ow Dirk &mard)
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Studenten investeren in patrimonium KU Leuven

"Ze drukten zelfs onze trapleuning
achterover"

Onlon9S kreeg de Fok Letteren
het aanbod om een kontrakt
\lan negenjaar te onduteunen

voor ik bruikleen van het huis in de
Jko-ststraat 11. Nu kan ze
I:: investeren in dit mooie pan

dat gedurende zeventien jaar schro-
melijk verwaarloosd werd. Een lohde
brouwerij steunt de studenten in dit
ambitieuze plan met een 'duwtje' van
anderhalf miljoen. Slof genoeg voor
een gesprek met enkele hooggeplaatste
fakmeubels, namelijk de vier vaste
vertegenwoordigers van de Fok Be-
heerraad: Claude Seyns, Hans stas-
sart, Bart Seldeslaghs en Joost Van
Hoof.

De vzw Leueren en wljsbegeerte werd In
1968 opgericht. Ze was hel resultaat van de
samenwerking russen Germanla, HIstoria,
Kilo en Romania. De eerste jaren betrokken

de studenten een huls In de Bogaarden-
straat 10, dat de funktie van ontmoetings-
en vergaderplaats had. De lakbar was g~-
boren. In 1979 verhuisde ze naar de Blijde

Ideaal. rus-

om VIjf uur vertrekken, en naast het Mgr.
sencie-tnsuruur waar de meeste studenten
les hebben. Bovendien wordt de ruimte
boven de fak gebruIkt door de kringen van
Letteren.

Toren

Veto: Wttm jullit Ît'ts ovrr Ik hisWtUk WUI hn
SdlOuw?
Beheerraad: «Het werd gebouwd door
louis van Arenbergh, de architekt die het
grote gerestaureerde gebouw aan de over-
kam van de Blijde Inkomststraat realiseer-
de. Hel moet omstaan zijn ergens in de ja-
ren negentig van de negentiende eeuw. De
vorige eigenaar was de wijnhandelaar Bru-

Stadswacht
vervol, van p. 4

vtngskontrakt ts aangegaan met de over-
heid heeft de mogelijkheid om stadswach-
ten In te zeilen. velen wachten al en vol-
gen het Leuvense pi1ootprojekt met argus-
ogen.

Als Inwoners van Leuven behoren de
studenten ook tot de doelgroep van de
stadswachters. De sradswactuer komt de
student Infonneren over recydage, waar hij
z'n vuilniszakken kan kopen enzovoort ..

BIJ de rekrutering van de stadswachters
werd gelet op verschillende crnerta. Omdat
de stadswacht het uithangbord van de stad
Is, primeert een goed voorkomen. Langha-
rigen met ongekamde snorren en taucos
werden geweerd. Daarnaast moet je Neder-
lands spreken en laaggeschoold zijn. Als
aan deze drie criteria voldaan is, heb je het
profiel van de ideale Stadswachter. Maar
ook Leuvenaars met een strafblad werden
niet gl'wt:lgerd. mits ze gratie hadden ge.
kregen van de welwillende hoofdkommls-
suis. De stadswachten die werken In het
veiligheidsprojekt, beschikken over een

radioverbinding waardoor ze onmlddeUijk
de politie op de hoogte kunnen brengen
van krlminele feiten. Voor de goede orde:
ze dragen geen wapen. Ze mogen dus zelf
niet Ingrijpen, alleen maar rapporteren.
"Buiten een dierenarts die haar hond tets Ie
lang In de zonvertune auto had achterge-
laten, waardoor het beest begon te lijken op
dl' hapklare brok met dezelfde naam, en
een kabnc die open werd achtergelaten,
werden er nog geen spekrekulalre wantoe-
standen gemeld aan de pouue-, vertelde
stadswachter Marle-Je.lnne. Daarbij aan-
sluitend vermeldde ze nog dal de retaue
mei de politie momenteel meer dan 'be-
vredigend' Ie noemen Is.

Het fietsaktieplan wordt ook begeleid
door de stadswachters. Ze rapporteren ver-
keerd geparkeerde fletsen en laten een be-
richtje voor de verstrooide eigenaar achter.
Ze zuuen ahijd veilige alternatieven sugger-
eren wanneer je je flets zomaar ergens Stalt.
Dus: als jé fiets wordt gestolen, als de stoep
voor je kot eruit ziet als een col buiten ka-
tegorie, ol als de veilJgheidspeld van je
pamper het heeft begeven ... Geen paniek,
roep de stadswacht I

Jo MoeDs

(folo Dirk Ikntard)

nart, wiens laak verhuisde naar de Maria-
Theresiastraat. De prachtige historische
wijnkelder is gelukkig nog bewaard. Aan de
echterkam van het gebouw was een stoke-

het eind van de jaren zes-
onteigend,

omdat men van plan was nog een toren bij
Ie bouwen voor de lakultelt Letteren. Het
geld is er echter nooit gekomen, waardoor
Brunan zJjn sentuerende huis dus voor
niets heef moeten verlaten. Het Is een dra-
matische SÎ!ua!Îe. De arme man heeft jaren
legen de universiteit geprocedeerd. overi-
gens terecht. Hij is onlangs overleden .•

•Wij hebben het gebouw in bruikleen
gekregen. De reden waarom we nooit
zwaar investeerden, is dat we nooit een
vast kontrakt kregen. Enkel de hoogst
noodzakelijke dingen gebeurden, zoals de
Installatie van een brandladder en een
brandvrije wand op de eerste verdieping.
De brandweer heeft ons hierdoor een ver-
gunning voor onbepaalde duur verkend. In
mei hebben we, samen met de kollega's
van Politik.a en het Huis der Rechten, een
vergadering gehad met professor Van eer-
ven (dienst Studenten beleid xu Leuven).
HIJ heelt ons een kontrakt aangeboden van
negen jaar .•

Burokratie
Veto: DN/r dt KU UUWPI in dt kosten van on-
tkrhoud tri rtnaurll.tJ.·~?
aeheerraac: «Neen, de unrversnen komt
niet tussenbeide. Er is een speciaal kontrakt
opgemaakt voor de fakhars: we krijgen het
gebouw gratis ter beschlkkfng, maar alle
hersteUingen en kosten zijn voor onze re-
kening. Wij vinden dat ook normaal. Wel
moeten w~ voor elke aanpassing die ge-
beurt overleg plegen met de Technische
Diens! van de xu Leuven. De universiteit
staat dus enkel in voor advies en opvolging.
Ons probleem is dat hel allemaal nogal lang
duurt. Het is een burokratisch gedoe; we
zijn met dit alles renslotte al sinds mei be-
zig. We hebben er onze zomervakantie aan
opgeofferd, de plannen zijn rond, de finan-
dertng is geregeld. maar konkreet Is er ei-
genlijk nog niet veel gebeurd. We hopen
dat tegen het einde van dit akademiejaar
alle plannen uitgevoerd zijn. Het is eigenlijk
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zonde dat zo'n mooi gebouw niet In ere
kon worden gehouden.s
Veto: Wal tijrl jullil ~igm/ijk va" pIlI.n fM' ~,
gtbtJlIW?
ëeheerraad: _De stijl van het gebouw
moer zoveel mogelijk behouden blijven.
Eerst willen wt' de voorgevel laten restaur-
eren omdat die het dringendst aan herstel
toe Is: er zijn zelfs aislukken naar beneden
gevallen, wat natuurlljk gevaarlijk is. We
hebben er bij de universiteit op aangedron-
gen dat ze zo snel mogelijk haar goedkeu-
ring geeft. zodat dit nog voor de winter in
orde komt. Daarna volgen de achtergevel
en de ramen, want dit' ziJn ook aan ver-
vanging toe. De achtergevel ui gereinigd
en geschilderd worden in een kleur die
overeenkomt met de aangrenzende gebou-
wen. De ramen zujlen dubbelbeglaasd wor-
den om geluidsovorlast tegen Ie gaan en
om energie te bespáren.»

Fietswiel ~
_Ook om geluldso\lerlast legen te gaan,

gaat de avondverantwoo"tddijke regelmatig
een kijkje nemen op straat óf op de parking
van Letteren, om te zien of daar niemand
staat Ie roepen. Gisteren hebben we nog
twee zatte mensen moeten verwijderen dle
luidruchtig om een üerswtel ston den te
vechten. We hebben trouwens een goede
verstandhouding met prol. Lamberts, de-
kaan van de Fakulteit Letteren. Hij weet
dat de vandalenstreken hier op de parking
niet van de Fak komen, eerder van de U-
do. _

_Daarnaast zullen de inkom hal en de
traphal opnieuw geschilderd worden. Aan
de bar wordt niks veranderd, alleen enkele
stukken van de toog moeten vervangen .,
worden. In november pakken we de wc's
aan. De houten vloer In de lak wordt bo-
vendien verstevigd waardoor de mensen
die zich in de onderliggende toiletten be-
vinden niet moelen vrezen dat de Iuivende
massa op hen zal neerstorten. Als hel nieu-
we horekareglement in voege treedt. ui er
een aparte ruimte nodig zijn voor de ro-
kers, waarvoor het zijkamertje Ideaal ui
zijn. De schouw dle we aanvankelijk dach-
ten af te breken, blIJft dus .•
Veto: Hon-rtl gaal dal aflrntaal koslen?
Behe-erraad: _Het zal ons minstens 2,5
miljoen kosten. De prijs van de werken aan
voor- en achtergevel alleen al bedraagt I
miljoen frank. 'De linandering verloop! als
volgt: we krijgen een rerueloze lening van
anderhalf miljoen van sreüa. die na tien
jaar afbetaald zou moeten zijn. Daarnaast
hebben we nog een spaarpotje van 1.8
miljoen dat wij slechts gedeeltelijk lullen
aanspreken. We moeten namelijk voldoen-
de reserves opbouwen om binnen negen
Jaar evenrueet te verhuizen wanneer de
universiteit beslist ons kontrakt nlet te ver-
lengen .•

•
\

Trapleuning

«Een ander probleem is dal er hier din-
gen verdwijnen ... ondermeer de trapleu-
ning. Het gebeurde dat we na de vakantie
terugkwamen en dat er twee meier trapleu-
ning verdwenen was; waarschijnlijk mee-
genomen door iemand van de Technische
Dienst van de universiteit die zijn huis aan
het verbouwen was. Om dal re vermijden
willen we een staat van goed laten opstel-
len .•
Veto: In h~TT_~ h~bbt'll dt krirlSffl in dit alla
iets tr zt!J9V1?
Beheerraad: .Elke kring heeft een verte-
genwoordiger in de gakbeheerraad. Di!
kringen kunnen niet zonder de bar en de
bar kan nier zonder de kringen. Dal bi de
reden waarom de bar 7.0 goed draait de
laatste jaren. We tijn dan ook voUedig af-
gestemd op het studentenpubliek. wij slui-
ten lijdens de vakantie en op zaterdag wan-
neer er geen studenten In Leuven zijn. Dat
is om de vrede te bewaren mei de Leuvense
horeka, waarvoor wij een oneerlijke kon-
kurrentie vormen. Wij kunnen onze pinten
immers tien tot twintig frank goedkoper
serveren omdat wij mei Vrijwilligers wer-
ken .•

Said EI Khadraoui
Nathalle Vernimme
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De vierentwintiqste 24-urenloop

Over sportschoenen en bier
(1)orige din.sd4g en WlWnsdag was

het weer lUWT: Ik 24-urrnloop
kon van start gaAn. Voor me-

";g stlUknt een uitgeleun kans om
die jiUlrUjku bronchitis, spiertierrek-
king of enaer fysiek leed op te doen.
Het was dan ook weer een Ieulre ben-
ik buikzeuJende en hijgende steden-
ten, die vrolijk rond het voetbalterrein
van het Sportkot sjokten en samen
zo'n 25.391 rondjes bijeen liepen, eert
kleine dertienduizend kilometer stu-
dentenzweet.

Dinsdag om 20.00 u werd voor de vieren-
twîrulgste keer hel startschot gegeven. deze
keer nlet door de: rektor - Ousterllnck was
belet - maar wel door de kodrdinator Stu-
deruenbelefd DIrk Van eerven. de vroegere
dekaan van de fakulleit Lichamelijke Op-
voeding en Kineslterapie.

Heel even leek hel erop dal de uitslag
van Sportraads bekendste aktivireir door
Bios zou gewonnen worden. Het gerucht
deed de ronde dou enkele slimme personen
van Bios er in geslaagd waren om de vol-
Ieybalploeg voor hun kar Ie spannen, en
die mannen kunnen natuurlijk wel lopen.
Deze spektakulalre start kon eenter niet
verhinderen dat Bios nadien wegzakte naar
de twee-ernwtmtgsre plaats. VTI( haalde
haar prcfessjonele computersoftware bo-
ven, waarmee de tijd en de naam van elke
student kon worden bijgehouden, maar het
mocht aUemaal weinig baten: VIl{ strandde
op de tweede plaats.

Weeral

ApoUoon ging ook dit jaar weer met de
eer lopen. Het sukses achter Apolloon?
Naar eigen zeggen mag Iedereen deelne-
men. slechts enkele uun}es worden voorbe-
houden voor--hel -oet-oë-teem' dal benaat
uil de beste lopers van het Spertkoe. De
meest opmerkelijke prestatie werd geln-erd
door Pleter R1jnders, die- me-t 161 rondjes
Eric Rombouts (156 rundjes] voorafging. BIJ
de metsjes werd dit nevenklassement ge-
wonnen door Jo Lagae met 65 rondjes.

Knutselen

De ze-uren beteke-nen steeds weer een
enorm gesjouw mei stellingen, kladderen
met ve-rf en een gezonde dosis Inspiratie.
Het YRG probeerde- mei een grootse kon-
struktie de eer van hel meest Indrukwek-
kende bouwwerk binnen te halen, maar
moest de duimen leggen voor VTK. Zij
maakten voor de gelegenheid een Muppel-
showdeeer. Stadler en Waldorf Inkluis. Ver-
der hadden ze ook een alternatie-f rondje
gekreêerd: een parcours waarin men moest
krulpen, langs een brandweerpaal glijden
conme-t een abnormale fiets rijden. Aan dl':
Innerlijke mens werd ook gedacht, Naast de
nadntonete Ujst van lekkernijen, gaande
van pannenkoeken, wafe-Is naar croque
monsieurs. hotdogs. glühwein en sjckcrnelk
waren er voor de fijnproevers dl': pizza 's
van peda Groenveld.

Lettersoep

Veto, gekend om zljn aanwC2igheid in
tijden van nood, had een heuse vetospel-
Hngleuenomaiensoep voorzien voor dl': en-
derkoelde studenten. Aangezien we nog
steeds geen lezersbrteven of doodsberichten
hebben ontvangen durven we te stellen dal
het lekkere soep was. Daarnaast kon het
ongekend schrtJverstalent zich botvieren op
de zoekertjes, wat elders in deze Veto wel
dUidellJk UIl zijn,

Naast de tradltlonele rondjes was er
ook het Smanlappenuunje, het Mc:est-ge-
kJede rondje, ... en het Neuonaurenenrond-
je dat weer maar eens onder eukumenische
hoede van de UnIversitaire Parochie Viel.
Wil': nIet kwam lopen, kon genieten van

8

het optreden van MorbId AlJey en de Ka-
meleons of naar de Dance H.aUvan xul-
tuurraad gaan. maar Je was er dan beter
vroeg bij. Omdat hel Sponkot midden In
een residentiële wijk van zo'n twintig mil-
joen grassprietjes staat, moesten de decibels
in de hand worden gehouden. Vorig jaar
waren de organisatoren al verplicht om rus-
sen drie en licht '5 ochtends elke vorm van
elektronisch versterkte muziek achterwege
Ie laten. Daarom had Spon raad dit jaar een
regeling met de politie getroffen, Burge-
meester Tobback deelde maandag echter
doodleuk mee dat er van dIe speciale rege-
Ilng geen sprake kon zijn, en dat de gewo-
ne wetgeving in verband met het neehila-
waai van kracht bleef. Toch gingen de dans-
aktivltcitën van start. maar na tussenkomst
van de pollne moes! alles vroegtijdig wor-
den Stopgezet ure kader]. Dit kon de stern-
ming echter niet drukken, de meeste krin-
gen hielden de ambiance erin.

Tevreden

Al bij al blikt Sportraad tevreden terug.
de opkomst lag vrij hoog, Er was zelfs niet
echt sprake van een loperstekort. Toch ver-
namen we enkele vreemde beloftes om lo-
pers Ie ronselen. Zo beloofden de archhek- ...
ten een huis aan hun lopers en kon je bij
Medica een verpleegster meekrijgen als je
een rondje liep. Hel Rode Kruis moest zei-
den haar las koffle in de steek laren. ze
kwam slechts een vijftigtal keren tussenbei-
de, Kortom: het was een geslaagde ze-uren-
loop ..

steter Van Heck
Wim Van Grunderbeek

Nele VerhaeJhe

Wil': tQdt:ns de 24-ureoloop ook nos op
ander du~en lette dan op wiegende bomen
en b~nde bll~, kOf! zien dat et" eec
~ntal mensen rondliepen met een rood
tintje en hel opsdlrilt 'PeI&MlS' op de rug,
Wat is bet verbeat achter dit vcrsdtljnsd?

Om de A.idsprobk'LMtiek in de aklua~
liteit te houden moet men soms wel tier
gaan. Dit 1D000n ook serer en Mkhd ge-
t'lacht bebben toen ze de. tweeduizendzes-

Blikjt "P, laat Mt lopm .. , (/ow Dirk.B.tnurd)

tiaso dl': Comptmda onde.ma.men. De inlti·
enernemer was Peter, zelf suopositieL die
samen ma Mkbe:I op 8 septembtr te voe:t:
venmk naar Spanje. De bedoeling van deze
tocht Is tweevoudJg; enerzijds wuien u met
deze tocht dWddiJk maken dat seroposhie·
Yen In staat. zijn om grok uitdagingen aan
te gaan en andcnljds wIlkn ze de Aldspro-
blematiek bespreekbaar maken. Om rucht-
bilatbeid re geven aan deze: aktie zijo de
hlglims opgericht. De Pe!grum zijn een

aanta1 vrijwilligers die op tt.!t thuisfront de
pubüc relaoons ondcrlJouden en bet nocHse
geld tramt.e.n biJeen te brengen. aen van
hun akties W~ bun aallWt::l:igbdd op de
24-uren, waar l% samenliepen ~I

pe<Usogie.
(Jwb)

wit" mur uw:r dit Î",'t.iatW{Wl1lr ~ kowtm,
kim cp 1)1'!OWmHrdHlntmCt-4411' de 4kn'vitri-
tnui49 (vtm 14.00 at U1I20.00 u) in ~ lt ••
}!!tu 'dm 71fbt' 4óUJ de V4I{rl.&m.!.

(/DtD Dirk &rnard)
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ChO'llika/Me:r.k.aturl 780 verecmmer

cecs .J Romies. kl op JUIIlC tiliIIlgrorulJ:!

M~IaJAZGfllK 777 .J Hendrik, gc tapt goed!

OIda<tlCl KHt 776 .J Nko)as, konkuITCmlc op komst. een

Thomas Moms rts ccmck,mllcr met een streepjestrui.

GBMAK 772 " Weerspannige vrouwen zijn ook nodig; "
Psycho/Crimen 7'7 Kan niet altijd gemalû.dljk zijn.
Ardti's: 7>6 ..J Op de volgende gcmanla TD blijven we tut-
WIn. 7.7 ven 101 'zu. Een gewaarschuwde Romanist Is
JuslUS Up$lus 7" er 2 waardl
Po"", 7" ,",V.lk hou van jou. B.
BIos 7,.

" Romanisten, gratis Primus op de Pcnna ICYerbank 73.
Groenveld 733 verkrijgen. Krapuultje

HlstRo 7J2 ..J G. vlem, mijn grote vlam, ik hou van JOu en

Kated1rt1b 7)0 kus je gauwl Chuplto.

SteUiMedisoc 721 v De eerste Plro komt eraan. beste Markus,

PedagoglelPelgrtm 716 Mis je kans niet.
cnë 6% ..J jeehnogroep (met ervaring) zoekt extra le-
UP 691 den. Iedereen die tets kan Is wtlkom. (liefst
LUAK 676 ook met eigen maleliaal bijl. Kontakt: Bfi!I-
Apollonia 662 beoconnestreat 100 (Tom).
DlaM 617 " Amal, de nalntngsoroeken lijn precies terug
Student Aid 2 in de mode bij de jeugd. 80m()il Punk.

Hn lAl ",ijwont wn.m wi~wint

" Aan de onbekende weldoentsqer die me
m'n Igc"ndaalje lerug wist re bc:r.o~: be-
dankt en als je Je: geroepen voelt langs te ko-
men. doe maar. Sybille.
"Din kan je maar 2 dingc"n doen. en dan kies
Ik dus voor het eerste. dal Is toch normaal.
Johan Cruyt! .
..J Filip de Koek. durft gc nog steeds nlet afko-
men? De nes passrevruchtenjenever is bijna
leeg zennel Haast Je dus .... Pepijntje Vlamin-
genstraat 92.
"Where rhe fuck is 8runo?
.J WIe Is hier het grootste krapuul?
"Claude. mag ik nu 3 cëcëmeueeesz
" Stelanle, ge zijt de auerteae omkrwijspn:ses!
" Zeg Ellen. is het waar dat Je door seks Je
stemmen hebt gehaald?
" Scks, heb je: ook al je kwater-aanvraag inge-
dIend?
"Joho. 17 nov. alternatieve parakommando-
zoektocht. In nieuw bosgebied (fielS meebren-
gen).
"Joho. 10 nov. alternatieve spondag (fiets
meebrengcn)
"Joho. 10 nov. alternatieve Inlospelnamiddag.
om 13.30 u aan het lokaal(fiets meebrengen}.
,J Joho. 24 nov. alternatieve wlnterkoöktocht.

meebrengen: vlees, groenten, 4 ongndûlde A" h-.. rap nwn !/(Ja" .
aardappelen. Van 12.30 u lot 16.00 u.
" Dries Kools Is nen toffe. Jammer dat hij de " Milrio Is een hartstikke leuke knul zegt zijn " Ajax is een way ollile. Smanie.
Veto nog nlet leestl Wacht maarl vriendin. ,J Als~ nu eens gewoon de mol gaan aûap-

,J OpgepaSt roneemerneboers: Joho's Toneel- ,J arsrrc is still alivcl pen? Het konijn.
avonden komen er weer aan. ,J Hoe was het met de kOlspanij, Amaud? "Sorry van de nipptrkau. Neek..
" Leve f-maHI " Seks op de perma? .J Ik kreeg m'n bonnekes niet opr Nen dek.ker'??1
" Sarah. wann~er heb Je nu ...en E_mail_adres?.JJa.maardantochmetiemanddievolledig .. goen van zde kan pclnckolcgle.Jk heb hier
Stand Krin& of verenlJll18 Totaal getest Is op tifus, satmooenose. ursemene. sta- en nu een berichtje voor u geschreven!
I Apolloon 916 fi1okokkie of strepmkckkle: die geen drager is ,J waarcm-snapt niemand ook maar iets van
2 \I'f)( 918 van de kiemen die deze ziektes verwekken: mijn naar Idolatrie-neigende srevte wonder-
) Ekonom.lka 869 die geen klinisch aamconbare symptomen adoratie?? Stcvie rules. big time! Neek., trem

LBK 869 vertoorn van bcsmellelijke hepatitis; die niet Neek's nemepage.
"VRG 848 aangetast is door besmettelijke tuberkulose of " Kris. je hebt een tol Hel. Je lief.
6 ~1PIm: X 8)4. huidziekte. " Nieuw: kondooms in jeansstof Iblj Sarah
7 PlusmlIege 830 "SUpenDc:&abedankt allemaal voor jullie hulp wousersj.
8 IndunN 829 .9 PoUtjk. 804 aan de Histrostand op de 24ul "The levebeet keeps on shippin'l A1though vervolg op p. 11

. 'as ~iIi)" Eer.;le kanner5 Rom.: Hcf uw leeg galOp en

""-!~ ,:::~~:;a'"'',.~..""kK !Een dance.hall zonder muziek . I
"14
15
16
17,.
19
20
21
22
2)
2'
as
2.
27
2.
29
JO
)l

>2
33
)4

(/oUJDirk Bmumi)
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(/oto Frank Viallt)

the best Iadles keep on slippin' .
,J Spain: Salie. Wim. Tlm, Valenlijn. Groetjes.
lieve.
,J Respect and the Kru wil! keep my rhtng ge-
ltk ne grote I~k.
,J Fllle. halve natte. de Pcnne ne a gère. N.os
veel sukses met de paus.
" Voor X; Bestaan er ook groene koelen 111 \
marsepein? XX]es.
,J veerte. 27 mannen; geel gesprek. leven lang;
klare: kijk; geen gezeik: zoek de ijk. '
.J Nonkel loc: zegt: I smoke hasjiesj te keep
my eves Chinese. Ichili with my bud to Imag·
tne !uckin' with a sluth.

njdens de ze-uren kon de danslustige student ziJn gading vinden In de dance-hall, een
initiatld van Kultuurraad. Niet voor lang echter. Ik danstent Ut stampvol toen kon
voor middernacht de muziek werd stilgelegd. In hel tumult en boe-geroep dal daarna
ontstond, raakte niemand nog wijs uit het hoe en waarom van deze onbegrijpelijke
aktie. Katrin Vandenbosch van Kultuurraad zet de gebeunenlssen even op een rijtje.

"De 24-urenloop is een evenement dat sinds mei '96. in samenspraak met stad Lëu-
ven, op de uil20nderingslijst van axuvuenen staat. Ook Leuven Bloedserieus wordt daar-
bij gerekend. Wal dit Irnpllceert, Is de studenten nooit echt duidelijk gemaakt. Wij veron-
derstelden dat de politie dan soepeler zou optreden op het vlak van geluidsoverlast: Tot
maandagavond kregen de studenten geen enkele offlciêle bevestiging van de tegels waar-
aan zij zich dienden te houden. Op nadrukkelijke vraag van Sportraad, Medica en xrteg-:
raad vond die bewuste maandagavond dan loch nOHeen vergadering plaats met de stad,
waar overeengekomen werd dat er op de 24-urenloop tol middernacht tolerant zou op-
geneden worden bij gelutdsoverlast.

Kultuurraad was op deze vergadering ntet aanwezig en verkeerde in de veronder-
stelling dat, aangezien de za-uren als een uitzonderlijke aktiviteit geboekstaafd Staal, er
door de politie soepel opgetreden zou worden. Om 21.00 u begon het dansfestijn, en om
22.00 u zat de danstent afgeladen vol. Katrin: "Er heerste een heel toffe, positieve sfeer
en iedereen amuseerde zich. tot Om 23.00 u door Sponraad werd gevraagd om de mu-
ziek stiller te zetten. Bruno, de P.A.-verantwoordelijke, was op dat ogenblik toevallig
even weg.. en ik heb dan, na twijfel over de juiste volumeknop, zelf alles stiller gezet.
Ongeveer een half uur later dook de polltie op. Ze kwamen met vier op het podium, met
de kordate mededeling dat alles uitgezel moest worden. Daar is direkt gevolg aan gege-
ven, met wel wat diskussie. De sfeer was dreigend, er was duidelijk geen kompromis
mogeHjk en verwijten werden ons naar het hoofd geslingerd", vervolgt xetrtn. -ze had-
den na 'een regen van klachten' vier keer gebeld naar het sekretariaat van Sportraad.
Kultuurraad is echter maar één keer verwittigd geweest."

Duiddijk is alvast dat de politie niet wist hot' de kommunikatie op de za-uren ver-
loopt. Katrin: -gpora heeft waarschijnlijk pas na enkele telefoontjes Kura verwtulgd. De
goede wil van Kultuurraad werd door de politie niet erkend en het genre muziek dutde-
liJk niet op prijs gesteld.~ Hel massaal opgekomen publiek reageerde op de aanwezigheid
van de ordehandhavers als een stier op een rode lap en noot hen uit. Na het venrek van
de politie bleef de muziek 5111.Het publiek wachtte tot Frederik vaedeprue, voorzitter
van Kura, de menigte toesprak :"We kunnen hier niet mee' doorgaan en het rtslko lopen
dat ook de rest van de ze-uren wordt stilgelegd. Uiteindelijk Is het dankzij Sponraad dat
wij hier nu staan. We gaan dit suksesvolle initiatief zeker op een andere plaats herhalen
en hopen ook dan op een massale aanwezigheid." Eens te meer Illustreert dil spljtige
voorval de gebrekkige kommunlkatle met de stad. Feit is dat de stad geen haalbare alter-
natieven biedt voor akuvnenen die kunnen zorgen voor geluidsoverlast.

Karrin van Kura spreekt daarnaast ook over het onbegrip van de buurtbeweners
voor dit gebeuren: "De 24-urenloop is zeer gekonsemreerd In plaats en tijd. en boven-
dlen zeer goed georganiseerd. Het is spijtig dal ZO'n sportief evenement, waar alle krtn-
ge-n en raden aan deelnemen, zo negatief onthaald wordt. ~ Begrijpe wie begrijpen kan.
met bijvoorbeeld Marktrock of de BIerfeesten In het achterhoofd.

(ab)
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M'n rekening, .
vanaf m'n studies tot

het beroepsleven.
Da't noem ik .G-kracht.

Om af te steve.nen op uw 25ste levensjaar is er nu Gel to 25.

Méér dan alleen een zichtrekening, staat Get to 25 u bij

vanaf uw studies. bij uw eerste job. van hel behajen van uw

rijbewijs tal het inrichten van uw eerste appartement. Met

it päkket bancaire en extra-bancaire diensten beheert u

uw vrijetijdsbudget, regelt u al uw uitgaven en haalt u het

beste uit uw inkomen. De Banconteer/ Mr. Cash-, Proton-

en Visa-kaart" zijn slechts enkele voorbeelden uit een

waaier aan voordelen. Wie een Cet 10 25-rekening opent

kan op een gratis elektronische zakagenda rekenen.

Leef uw eigen leven. Oer 1"0 25 geeft u een duwtje in de rug ...

Cl'" d'..............................................renren lenst .

Tel. 0800/16789 Fax 0800/96336
Wenst u meer te weten ove r Gor ro 25?

Fax of teleFoneer gr-atis van maandag tot vrijdag.
van 7 lot 22u en op zaterdag van 9 101 17u .

•Onder voorbehoud "an aAnv.arding van hel d05~i"r.
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Debat in PDS lokt duizend toeschouwers

De Belgische Irikolore is
blauw, rood, oranje
e0ri9~woel1Sd4gorganisurtk

kd VRG een juridisch debat
naAr aanleiding van ik recente

gtbeutûnissen in verband met de
zaak Dutroux. Minister Stefan De-
derck IW:rd er gekonfronturd met
t!nlule 'akademische grootheden' uit
de fakulteit Rechten en Kriminologie,
met name de professoren Verstraete",
Fij"lIut. Van Orshoven, Huyse, Hut-
sebaut en Foqué. Jas Bouveroux
(BRTN) werd door het prille Wet Wet
Wel-presidium gekozen als moderator
van de Q\IOnd.

In de propvolle aula Plder De Somer volg-
den een duizendtal leergierige studenten de
urteerueutngen. Deze jul'tStenbijcenkomsl
leverde bodende Informatie op maar bied
hangen op een tf wetenschappelijk nivo.
Wie gekomen was voor uitgesproken Stand-
punten of fundamentele meningsverschil-
len. bleef na het debat op zijn honger nuen.

Hel debat werd verdeeld in drie luiken.
Men behandelde achtereenvolgens de poli-
tieke benoemingen In de magistratuur, de
onverstaanbaarheid van het gerechtelijk ap--
paraat voor de leek en het verouderde ge-
rei:htdljk systeem en rechtspraak. Sodoloog
Luc Huyse opende de meeting. Over de af-
schafflng van de politieke benoemingen in
de magistratuur maakte de professor zich
geen tüustes meer. De bestaande politieke
orde hanteert al 25 jaar herzelfde argument
om de politisering van het gerecht te ver-
goelijken, nameUjk om het "pluralisme van
onze samenleving in stand te houden'. I.uc
Huyse wierp op dat dit 'pluralisme' niet te-
rug u: brengen is tot de drie grote politieke
partijen en dat de partijpolitiek a priori niet
op zijn p,I.u.u; ii in het guedu .. PloCeüOC
Van ersboven. hel buisje onder het gras In
de eerste kandidatuur. nuanceerde de beo
weringen van zijn konfrater. Volgens hem
zijn pouueke benoemingen niet Ipso facto
slechte benoemingen. Hel gebrek aan kwa-
li1eit van sommige magistraten of rechters
ligt veelal aan de onaantrekkelijkl1eld van
het beroep (slechte organisatie, onderbe-
taald, ondergewaardeerd ... ) .• Je moet Idea-
USt, lul, steenrijk of gek zijn om nog rechter
te spelen. ~ propageerde de rechtsgoeroe.
~Het probleem van de politieke afhankelijk-
heid van rechters kreëert niet per se partl]-
digheid. Hun onafhankelijkheid wordt ge-
vrijwaard door hun levenslange benoe-
ming." Van Orshoven waarschuwde ervoor
de klok geen 150 Jaar terug te draaien. Het
kan volgens hem niet de bedoeling zijn een
aristokratie van rechters te vormen. Dit zou
pas leiden tOt wereldvreemdbeid en éénlij.
digheid. "Elke rechter doet iIIi11npolitiek ... ,
we leven niet in een rechtstaat maar ook in
een representatieve demokratie.· Daarom
pleitte de professor voor een beperkte poli-
tieke inmenging.

Bonen

Professor Frank Hutsebaut. die er voor
de rest van het debat voor spek en bonen
biJ zat, stelde dal er bijtonder veel bekwame
magistraten en politiemensen zijn. ·Maar
ons rechtsysteem wordt gekenmerkt door
een strukturele onbekwaamheid om de pro-
blemen waar de gewone mensen van wak-
ker liggen op te lossen." Zo gaf hij kritiek
op de opvangregding voor slachtotters van
minister Dederck. HIJ bepleitte de invoering
van slachtofferrechten.

In het tweede luik van het colloquium
stelde de moderator de professoren de vraag
of de onverstaanbaarheid van sommige ge-
rechtelijke uitspraken te ·wljten is aan de
moeil!Jkheidsgraad van het recnr of aan het
feit dat de rechten van de verdediging vaak
mlsbruikt worden, denk maar aan de vele
procedureslagen.

Professor Raf verstraeten. ·Uit zichzelf
is het recht niet meer begrijpelijk. Informa-
tie is abscluçr noodzakelijk. Ook de media
schiet wal dal betreft tekort." ros gouve-
roux stelde de netelige vraag of er geen on-
gelijkheid is tussen slachtoffer en dader om-
dat enkel deze laatste kan profiteren van
procedurefouten, De strafrechtelijke exspen
antwoordde gedecideerd dat advokaten de
plicht dragen procedurefouten op te wer-
pen. Hij kon zich niet voorstellen dat dil
systeem zou afgeschaft worden. In verband
met de affaire connerone: -de plicht tot
onpartljdlgheld van de onderzoeksrechter is
niet iets van de negentiende eeuw ... maar
werd recent opgenomen In het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens.· Wat
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volgens hem wel bestaat zijn 'vertraglngs-
maneuvers' van advokaten. Het Is aan de
rechter om hiertegen In te gaan. De profes-
sor gaf roe dat er een fundamenteel pro-
bleem schuilt in het Belgisch strafrecht: het
is niet gericht op slachtoffers.

Nadat Paul Van ersboven reeds drie
uiltjes had geknapt, de minister zijn flesje
was geêkspiodeerd, de knappe BRTN-assis-
terne de aandacht trok en het publiek voor
de eerste maal op zijn uurwerk keek, po-
neerde professor scqué de stelling: •Jusuce
is transianon". Hebben juristen wei een taal
om met $lachtoffen te spreken? De gewone
man wordt gekonlronteerd met een uitent
. burokrarisch taaltje, Als men mensen tot
hun recht Wil laten komen, dan moet men
de rechtstaal verbeteren en verhelderen.
Het grote probleem is dat de 'rechtsfcrma-
tuenen- een doel op zIdt zijn geworden
(denk maar aan de huidige juridische spits-
technologte]. Foqué: -Dit Is de enige ma-
nier om de protestbeweging af te houden
van het gevaarlijke populisme."

lJ1 de hele dlskusste stond de veroude-
ring van het reent centraal. volgens profes-
sor Fijnaut _ dit: onlangs samen met ver-
straeten door de minister van justitie werd
aangesteld om hef dossier 'Bende van NIJ·
vel' uit te pluizen - is het Pinksterpian .
(om gerechtelijke en politiediensten beter
op mekaar af te stellen) niet ver genoeg
gegaan .r Als het openbaar Ministerie in de
toekomst niet meer leldlng krijgt over de
onderzoeken. dan wordt dle huldlge be-
voegdJleidsverdeling zeer gevaarlijk ... kljk
maar naar het doodgebloede onderzoek
naar de Bende van Nijvd.- F1jnaut verwerpt

hel totalitaire en autoritaire optreden van
de Rijkswacht. "De politiediensten moeten
her gezag van justitie aanvaarden en mogen
zeker niet voor eigen rekening onderzee-
kerrje spelen."

Luc Huyse sloot af met een grapje voor
Insiders: -W1e kent er het verschil lussen
een juriSt en een SOCioloog? De jurist houdt
zich bezig met de wenselijkheid ... en de so-
doloog met de werkelijkheid. De reorteën
van de juristen moet ik al vijfentwintig Jaar
aanhoren."

De tussenkomsten van onze minister
waren heel diplomatisch, welnlgzeggend
dus. Hij nam simpelweg de stellingnames
van de professoren over en voegde daar
een eigen nuance aan toe. Toch zei hij boel-
ende dingen over het ontbreken van perma-
nente vorming in de magistratuur. "Er is
daarenboven eert modem management no-
dig in JUStitie om de sprong te maken van
de negentiende eeuw naar de zure.' HIJ
wist ook dat er amper 2.000 magistraten
zijn en dat dit Ie weinig 15 om de bergen
werk te verzetten. Belangrijk is ook dat de
loegang tot de magistratuur al gedepotlü-
seerd is. maar de vruchten hiervan zuUen

pas in 2020 afgeworpen worden. Ook de
promotie van magistraten betooft hij te de-
politiseren, door de tussenkomst van de
provinderaad te verhinderen. Konkreet
komt dit neer op een wijziging van anlkei
151 van de grondwet.

TIjdens het vragenuurtje toeneen de
rechtstudenten hoe goed ze de uit het
hoofd geleerde feiten konden oproepen.
Eén vraag echter was to the point: is de
rechtsopletding niet te weinig praktijkge-
richt. waardoor de magistraten onvoldoen-
de voorbereid zijn op hun zware taak?" De
vakspectafjsten deinsden ver terug In hun
stoel en er heerste stilte. De dekaan. voor-
aan in de zaal werd opgevoerd als 'deus ex
machina'. Hij zei dat er al veel verbeterd
was wanneer hij zijn oud-leerling sretaan
Dederck, een jonge vlotte jurist. vergeleek
met tante Ueckendael.

Meisjes
Een aandachtig toehoorder van het

debat was professor Politieke Geschiedenis
Gerard: -veet van de hier naar voren ge-
brachte grieven zijn al twintigjaar bekend.
De politici hebben wat dat betrelt hun ver-
antwoordelijkheid niet opgenomen, Het Is
zelfs zover gekomen dat onze vorst openlijk
kon zeggen: 'Ce fut un échec'. Moet de mi-
nister van Justitie na zo'n drama geen ent-
slag nemen, zoals in de buurlanden het ge-
val zou zijn, ik worstel met die vraag. Er-
gens ben ik ook blij dat de minister dit niet
doet, wam in tegenstelling tot zijn voor-
gangers geungt hij van veet uuneuet van
de wil om reu te verbeteren. Maar de klef-
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nc tourjes die hij in de affaire Dutroux he-
ging kostten hem ei to na wel zijn minister-
ambt. Ik heb het wel moeilijker met de fi-
guur van premier Dehaene. Hij richtte zich
de voorbije vijf jaar te hard op de Maas-
trichmorm, liet de gerechrelljke problemen
voor wat ze waren en liet de storm, die nu
In Bdgië woedt. over zich heen gaan. Wat
me nog het meest ergerde was dat hij dit
weekend stelde dat de vele betogers voor
hem een signaal betekenden om 'verder" te
werken aan de gerechtelijke hervormingen,
een ware kaakslag voor de honderdduizen-
den op de witte mars."

De reeknes van de studenten waren
nogal verdeeld: van entoesiast tot lauw; van
lofprijzend tOt afkeurend. Voor de rechtstu-
denten was dit een deugddoend tussen-
doortje: voor niet-ingewijden was de woor-
denstroom v,aak net iets te ingewikkeld.
Waar zaten ie sociologen en pclitologen?
Velen waren rok van mening dat er teveel
rond de pot gedraaid werd. Bepaalde tema's
zoals het rqachlSOverwicht van de Rijks-
wacht, de Bende van Nijvel. het önvermo-
gen (of de onbe~idheid) van het gerecht
om fiskale fraude a.n.:"e pakken.. .. werden
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onvoldoende of niet behandeld. Voor de
meeste proffell leek het gewoon de gelegen-
heid om hun persoonlijke teorieên nog
eens In de verf te zeilen. Toch heeft de 'se-
rene' minister Dederck de meeste meisjes'
op de hand kunnen krijgen. Omringd door
een uitbundige menigte hief hij het glas in
het Huls der Rechten, zoals weleer.

AJgemeen beschouwd kan men stellen
dat al deze akademrsche wijsheid niet veel
zoden aan de dijk bracht. De meeste be-
schouwingen waren niet echt revelerend.
Met h.utaine woorden vullen de geleerden
en politki de holle begrippen op waarmee
ze hun 'nieuwe politieke koers' wiJlen
rechtvaardigen. De massaberogjng.van vori-
ge week zondag, die het begin had kunnen
zijn van ee meest kritische massabeweging
ooit. werd vermolmd door dlegeoeo dle al
rtemauen jaren de verantwoordelijkheid
dragen voor het wanbeleid in het gerecht.
De traditionele panijen trokken de bewe-
ging naar zich toe en stompten zo alle
scherpte van het protest af. Ook dit is een
vorm van politieke rekuperatie. Op dlt mo-
ment Is de wijziging van artikel 151 van de
grondwet de enige kunkrete doelstelling
van hun 'hervormde' beleid. Een flauwe
boodschap voor de 'gewone' en niet akade-
misch geschoolde mensen we enkel een
'rechtveardjg" gerecht verlangen, dat reke-
ning houdt met hun behoeften en dle rech-
ters aanstelt die niet alleen 'vonnissen' uit-
spreken in het voordeet van een rijke top-
laag.

Bart Of' Schrijver
Hans Dedercq
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• The Beau Hunks Sextette in de Minnepoort

Gekte. in je hoold
Ougs Bunny en Dalfy Duck. wie.

JunI ze niet. Deze op en top
Amerikaanse beestenhelden

van de ,ebnfilm zijn door th [aren
hun deelg/uJn uitmaken van ons JwJ-
lektieve cartoongeheugen. De tipische
muziek: die th vele avonturen van
Wamu Bros's-konijn en -eend altijd
begdddden, is da4rbij niet weg te den-
ken, De man achter de noot is lange
tijd Raymond scon gewust, ten kom-
ponist die in tk tweede helft van deze
eeuw in de vergeethoek raakte. The
Beau Hunks sextene viste hem weer
op en hel resultaat daarvan kan u ik-
ze week gaan bekijken en vooral êe-
luisteren in de Min"epoort.

Oe naam Raymond Srou mag dan wel voor
velen voorgoed met tekenfilm en cartoon
verbonden blijven. een groot misverstand
moet evenwel uil de wereld geholpen wor-
den. Zijn muziek leende aich perfekt voor
gebruik In tekenlilms, maar SCUllzelf kom-
poneerde zijn songs nooit mei dat duel. In-
tegendeel, hij schreef ze in de jaren de rtlg
al voor zijn eigen kwintet. Pas vanaf de ja-
ren veerug werden regelmeug stukken uil
de Raymond SCOtt catalogus gesneerd door
wamer Bros-Iekenfilmkomponist cart W.
Slalling. secu's muziek beeft de canoon-
bedden dus nler echt nodig en kan zonder
problemen op eigen benen staan.

Plastisch

Scou begon zijn carrière op de radto,
waar hij mei zijn kwintet optrad. Zijn band
was toen ongelofelijk populair. DIt sukses
verdween echter geleidelljk aan, toen het

Raymond SCOIt Quintet begon rond te toe-
ren In Amerika en steeds meer de Glenn
MîIler-rlchllng Insloeg. Het ging zelfs zover
dat de komponist uit geldnood de rechten
van Zijn kom posities aan Warner Bros ver-
kocht, met de bekende gevolgen. Carl W.
Stalling viel op de veelzeggende en plasti-
sche titels van seorrs songs, zoals 'Power-
house', 'Diner musrc for a pack of Hungry
Cannibals", 'Boy Scout In swnzertend'. 'The
Penguln' en 'War dance for Wooden lndl-
ans' en gebruikte ze naar hartelust in car-
toons als 'Bugs Bunny'. 'Daffy Duck' en
'Pcrkv Plg'.

"rhe Wooden Indlans' is meteen ook
de naam waaronder de leden van The Beau
Hunks sexreue de muziek van Raymond
scou uitvoeren. Het sexter heeft al een re-
puratle wat het spelen van 'vergeten' Ame-
rtkaanse kompontsren uit de eerste helft
van deze eeuw betreft. Met kentrabas. slag-
werk, piano, trompet. tenorsax en klarinet
brachten Y! onder andere ook muzjek van
Leroy Shield. Die schreef de muzie~ bij
Laurel & Hardy, bij ons beier bekend als 'de
dikke en de dunne'. Ook de muziek biJ The
tnue Rascals - de boefjes - een comedy-
serie uit de jaren denig die iedere volwils-
sen Amerikaan nauw aan het han ligt, is
van zijn hand. D~ revival van Shield mond-
de uil in twee Beau Hunks-CD's, die allebei
ronduit positief onthaald werden.

Lief

Nu is het dus de beun aan Raymond
scou. Gen-Jan. Blom, bassist en muzikale
leider van het sextet, hoorde Originele op-
namen van scoirs kwintet en wou meteen
aan de sfag. Er kwam niet alleen een CD,
maar ook llfe Is het sextet heel aktief: "Een

ti berichten
Sociale raad zoek!
sooate Raad vertegenwoordigt de studen-
ten op de Interîakuhatre Raad voor Ont-

- wikkelingsamenwerklng (IRO) van de KU
Leuven. Daarom zoekt Sora een geënga-
geerde student die zich bezighoudt met ont-
wikkeJingsamenwerking. De kandidaten
kunnen zich komen voerstenen op de AI·
gemene vergadering van Sociale Raad op
donderdag j t oktober. Voor meer infor-
matie kan je steeds terecht in de 's Meiers-
Straat 5 of telefonisch op nummer 22.95.41,
elke werkdag lussen 14.00 u. en 18.00 u.

delnuaUBlîde studenten
Krlngraad Is het deel van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie dat on-
derwijS en kringenkoördinatle onder zijn
bevoegdheid heeft. Kringraad vertegen-

r- wocrdtgt de Leuvense unrversnenstudenten
in een aantal universiteire en andere orga-
nen.

Voor die vertegenwocrdlgjng zoekt
Kringraad nog een aantal geëngageerde stu-
denten, die op vrijdag 8 november verko-
zen zullen worden:
, Nog één vertegenwoordiger voor de Ver-
eniging van Vlaamse Studenten,
- Nog één kandidaat voor de funktie van
mternauonaat vertegenwccrdrger, die
Kringraad moet vertegenwcordlgen op de
raad voor internationale relartes van de KU
Leuven en In het Erasmus student Network
en Mosalc, twee Europese studentenkoe-
pels,
- Nog één venegenwoordjger, uit de groep
biomedische wetenschappen, voor de aka-
demlsche raad, het hoogste beleidsorgaan
van de universiteit.
- Nog twee vertegenwoordigers voor de on-
derwijsraad. adviöorgaan van de akademi-
sche raad In onderwijsaangelegenheden:
één uit de groep biomedische en één uit de
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eksakre wetenschappen.
_ Drie venegenwoordlgers voor de sektie
aggregatie van het Akademisch Vonnings-
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 tcnkues moeten kandida-
ten hun motivatie en CV binnen brengen
op het kantoor van KrIngraad voor woens-
dag 6 november om 18.00 u. De kandida-
ten worden verwacht op de vergadering
van Vrijdag 8 november om 19.00 u in
MTC 00.16. Je kan elke inlichting krijgen
op het kantoor van Kringraad, '15Meiers-
straat 5 te Leuven, tel. 22.31.09, KU Leu-
ven 32.37.89, fax 22.01.03,
Kringraadtthag.ar.ans.kuleuven.ac.be

kultuumad zoek!
lrhaka, het jaarlijkse evenement rond he-
dendaagse kunst van Kultuurraad. bevindt
zich weer in volle voorbereidingsperiode.
Op 6 maan zal er langs een parcours door-
heen Leuven werk te zien zijn van sruden-
ten aan diverse kunstscholen uit hel hele

CD-maken Is fijn, maar he-t blljh een dood
ding. ik ben muzikant en wil voor een pu-
bliek spelen. Het is zoals een lIefdesbrid.
Leuk, maar je lief zWt Is leuker." Het had
echter heel wat voeten In de aarde voor-
aleer alles op polen stond. Yan secu's mu-
ziek stond geen noot neergeschreven. De
man eiste van Zijn muzikanten dat ze de
Improvisaties die emstonden tijdens Inten-
sieve repetities, maat voor maat onthielden.

Beau Hunks-saksofontsr Roben Veen
en trompenist Menno Daams hebben de
songs daarom noot voor noot van schaars
beschikbare zs-rcerenptaren en r~dlo-opna-
men gekopieerd en vervolgens heel lang-
zaam met het sextet ingestudeerd. Hoe
luchtig en simpel zijn muziek ook mag klin-
ken, de moeilijkheidsgraad ervan ligt beo
hoorlijk hoog, SCOI1was een arrangeur. Hij
plaatste bekende melodietjes In een nieuw
jasje voor zijn kwintet, en deed dat op een
voor ziJn tijd hoogst humoristische en eks-
pertmemele manier. -vete jazzmuzikanten
uit zijn lijd, het swingtijdperk overigens,
vonden rijn stukken maar onzin. Voor hen
was het veel te surreeususcn-. verten Gen-
Jan Blom.

Debielig

De muzfek van de Amerikaan valt vol-
gens Blom dan ook moeilijk In één vakje
onder te ~r'~rl~(?~.'!oI,!dzk het volgens mij
zeker nlet.lk. :lJ~'fl'ét'l-'~rs)èè?der als klassle·
ke muziek, or als kaffitlinUZiek voor jalZ-
kornbc's. Oo~ H_tblelige easy-
tune heeft het niks te maken. Eenuat SCOIt~
behoon 101 een meer briljante en geniale
school van kompontsten. met een op zlch-
zelf staande stijl. Yoor een hommage zoals
wij hem die geven, komt hij dus zeker In
aanmerking." Muziek uit de jaren dertig,
tekenfümhennnenngen uit onze Jeugd, het
klinkt als een mooi avondje nostalgie. Noch-
tans is dat niet echt de bedoeling van The
Beau Hunks. WWlj blijven enerzijds trouw
aan het origineel. maar we benaderen de
muziek wel op onze manier, in 1996. We

land. Milar ook werken van studenten die
geen kunstopleiding gevolgd hebben, zijn
1'Rlkom. Heb je Ideeën. dan kan Je bij Kul-
tuurraad terecht op woensdagavond om
21.00 u. op de eçrste verdieping van Stuc.
Van ëvensuaat 2, of Je kan bellen op
nummer 23.67.73.

Handboek kulturele Siudles
Na viJf jaar vond de 51..11 van het Instituut
voor Kulturele Studies van de KU Leuven
het tijd voor een kritische, teereusene re-
flektie over zijn onderzoeksdomein. 'Hand-
boek Kulturele Studies. Konsepten, proble-
men. methode-s' is een verzamellng van
teksten van mensen uit het vak.

Het handboek Kulturele Studies wordt
cruereer voorgesteld op woensdag 30 okto-
ber om 19.30 u in de btbllograffezaal van de
Centrale Biblioteek.

FotowedS&lJd
De studentendjenst van de KU teeven or-
gentseen een fotowedstrijd voor studenten
en personeelsleden van de untverstten en
de hogescholen. Je kan foto's binnenbren-
gen tot J 5 november 1996. Er zijn verschil-
lende prijzen te winnen, ondermeer een
portable computer, Voor meer info kan je
terecht bij rsateue van Geel, dienst Studje-
advies, Naamsestraat 63, tel. )2.4).11

Luka Blaam mag loch op Ladauzeplein
De ontèkerheid die gedurende e-.oige'Neke-nbestond over de lokatie van MedJca's fQlkfes~
tival is eindd.ijk van de baan_ln een onde.rholl,d mei mensen u.il de st:udenttot>ewtglng
beloofde Tobba.ck d"t bet festival eind' januari toch plaats zal mogen vinlk_no.op het
Iadeuzepletn. Bovendien geldt dle belofte nlel alleen voor dit jaar. maar ook voor de'
volgende, Het fol.kfC'Stlvaiis namC'Üjk op Ik offlciile kalender gt!pwtst van aktiviteitc::n op
het Lade'u"«piein. Op die kalender Slaan alle regdmatig terugkerende evenememen. zoals
de kermis en de IrersUDukt.

Het kit dat hc::1tweedaap:: fQlkfestlvaJ kaden In Media', ~ - een goed doel
dos, en niet WJIlallr een nutknumalrtivitdl- heeft naar verluidt de ~$lng VIIOhet:
schept:l'lcolkge gunstig bdnvkled. Bct fe-st1val vfnd.l pl.uts op 22 <:0 23 janu.ul. Dat Luka
Bioom er de boofdaClzal Djn. Is allangt.l' bekend.

(mi)

spelen alsof het onze muziek is en opval-
lend daarbij 15, dat deze het nog steeds uit-
stekend doet.'

CosteUo
Niet alleen The Beau Hunks houden

van Raymond Scan. Ook komponist stra-
vinsky, evenals de onvolprezen Elvls costel-
10, bleken grote fans. Deze laatste nodigde
The Beau Hunks Sextene In 199:1 uit op
het Meltdown Festival In Londen, waar hij
artistiek leider was. Zijn emoestasme was
groot, zijn kommentaar veelzeggend: "Hear
how they swi"SI- Hij vroeg Y! dan ook
prompt als voorprogramma bij enkele van
zijn konserten. Het sekster bestaal inder-
daad uit zes uitstekende en swtngende mu-
zikanten. die dinsdagavond in de Minne·
poon telkens twee sets van veerug minuten
puur plezier ~l1en brengen. Tussenin geelt
eert-ren Blorrrenkele woordjes uitleg bij
het leven van SCOII en laat hij verschillende
beelden zie" zowel tekenfilms als Illmcllps
van hei origl~lt' kwintet.

Grappige muziek, goede muzikanten,
swing, muzikale assqpaJ1es met Ieestslln-
gers, fanfares en knalsérperulnes: het klinkt
ons als een paar uur run in de oren. of zo-
als Blom het zelf verwoordt: "Aan het eind
van de avond hebben velen een soort gekte
in hun hoofd." Zeg achteraf niet dat we u
niet gewaarschuwd hebben.

xrtsuen Mlchiels

T1tt Btall HlinkJ Mxtttft. aties The Woodt" In-
dia1lS, /co",m naar dt Minnrpocn in lJuwn (tiJ

dinsdag 29 ok/obn; om 20.00 11. KlJ.lJ.r1mkDstm
450 ftpnk.
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ti zoel(erljes
.J Ik verkoop cak~ ton ZOI'k eters. E.G.
She: keeps on passing me by, whlle I keep on
wondering why.
" Jan. Lodc en Dirk; We hebben de knoop
doorgehakt. dlmdag 7 november 15 het kot-
fulfl EindeliJk! Kusjes. de 4 musketiers.
"Ik heb hub nodl geld. I'm a refugee hom
Bosnië.
.J Katleen, hou nog Wilt panrl(1\kod:cn over;
Peter.
" Roos, er H echt niets gebeurdt
" De smurfen zijn nog studs op zoek naar
Wayne en Dom.
.J Waarom zijn cr in teeven zo weinig Sisters'?
STOmer Neek.
.J Een vegeiansch- biologische maaltijd, blo-
bier en guitige mensen In een mooit' ruimte:
Ekologik.a, jeeere woensdag In Glnlr.go BIloba
(Vlamingenstr. 116).
.J Heb.te Tom van de Zande geeren tljdms de
N.S.V.·betoglng? Hij leek op halluJalu IwIlIoe-
juka fin de siKJe en dëeadenoe.
.J Dirk V. tu es une saucisse de marquc Zwann.
TUme lait vomlr,
"Chantal. Je ranne. TU es ma Ietnme fatale et
pUK. J'atme balsser IOn peilt cu I'aprês-mldl.
.J Veto-medewerker geetr kunus Prans legen
udll prijsje. u bent alvast per500nlijk uirge-
nodigd.
.J Uesbd. of Sabrina? Ik weer het zeU niet

MAANDAG
15.00 u "IlaATER K.1.rwei. Slichting Unieke ZiJ·

ken, LnAuditorium Minnepoon. totg.

200/150.
20.00 u LEZING Bc:lqc:n koppels. in J,n Stasstr.

2. otg. Het GQede Spoor.
2l.Xl u VlOEO/I'lLM Imogen Stldwonhy: In-

IUn<Ue+ Abel Perrara: Snake Eyes. In Sluc,
t""%- 1001!50, org. Stuc.

DINSDAG
20.00 u FUIf Double lroubk, AocI Ihe beat gUN

on, In Rumb.1 ë- Co.
11.00 u GRAVEER Gravecraklk. iu CMn. 'rorres.
lO.OO u ~G Hn gral v,u de aseeonoom Djc·

boctID.ilcht iD de Middcnrijksc: oc:kropool
Ddr c:I-Bc:rsj;,; een Ic:zing door prol. H. Wil.
lems, in MSI 00.08. loes. 8"'lls. org. Voor-
anatlsch-EgyptisdJ GeuOOlschap -Ex Orienlc
LuX· en Egyptolog,ica VJaand~ren.

20.00 u KONSERT The Beau Itunks Sextet
speelt muziek v~n R~ymond SCUll. in audito·
rium Minuepoon. Koning Alben 1 Luu 52.
loq. 450, org. Kultureel Cemrum Leuven.

WOENSDAG
11.00 u GRAVEER Gr.lveer~ktk, in de ont~n-

ningsLJaI ViLO hel mc:isjcsco:ntrum iu de Vital
Ik~temr.lat.

13.00 u KONSERT Blucskonsc:n met EI Fi~h en
BOOPcarce. in Doc'~ Bar. Bnusd5l:$traat 246.
org. Uur Kulluur

meer; 'n d(J)ri deprnl.
.J Beloging: pro Hol van Ka~satie en legen
Slomme volkswoede: woensdag Van sesuctsu.
29. M.N.
.J Is dil nu migraine of een te lage bloeddruk.
-n Hopeloze ze kanner T.E. W.
--I Bon. Ik val Croc:nland aan: 'n val Bosscmans.
--I Jan. loch nlet!
.J Als jedereen nu Uni kwam kijken naar de
Bo weevus in de Blauwe Kaler op ma II nov.
Is uiere any blues in the arena? Nuk.
.J Kalrijn: loch went
.J Aan de VRG-streven die rond 2u 15 op de
stelling LJIe:n: uw reaktie op het HÎ$IIO·ro-
mantuurtje was 0:1:0 voorspelbaar. Volgende
keer ieu inventiever graag. D~ boze boa.
.J D.K .. Koop eens :teil uw posnegeïs om naar

uw luster-lief Ie schriJven.
..J Poesje: IC koop. Bel op I nov. om 20u
050/82 5898 (vragen naar JUlJen).
..J Asterix. Polllika zal preoes weer nlel
wtnnen. Jo Is toch ne knappe. groet. Obeliz.
.J J. Neem eens een ecne In plaals van Je
posters.
..J GeZOChl, ueveke van In Staatsrecht, geen
familie van Alen aub.
..J Hel is Ie moeiliJk, sociale konvennes. hel
kan makkelijker ronder. Gewoonweg
aanspreken en zo. En afspreken en zo gewoon
Inüem nJn. en zo. Nuk. of zo.

T1'M METHODe GARANDEERT:
gericht afslanken bij taille. buik, l1eupen,
dijen en and8fel)(ooleemplaatsen
beslrijding 'lande sir\aasappelhuid
geen gebruik ven pillen, spuiten of wikkels
na de behande~ng een stevig weefselen
een strakke huid
juiste en gezonde 'Ioeding

BEL ONS VANDAAG
NOG VOOR EEN GRATIS
EN VRUBLUVENDE
FIGUURANAL YSE:
018(20.12.70

SPECIALE
STUDENTEN-

PRIJZEN

DONDERDAG I

15.00 u KONSERT fk ben een held. Anna'S
Steen, Iu de AM. org.. xunureet Cemrum

Leuven. ~
19.}O u KONSERT S-asdtko 'GaVrtIov (VIool).

.J YO, homics. wassup al in Chicago OT in me
big apple? Read aboul a nut and !he gueter

flows rlghl ncar vou. Neek.
..J Jonge man zoekt Nele ol teen Van Walle·
gem uil Oostkamp. Wie eerst aanmeldt heeft
dikke chance; 'n hopeloze historIkus.
..J ues vanhaverbeke en Kathiëen, jammer
genoeg waren jullie niet aanwezig op m'n
mega-kcrjuil, maar loch vele groetjes. véxo-
ruque.
..J Hel meisje: op de frontpagina-foto heel
Claudla, kom gerust langs, 1C lil biJ ons op
kot. Kris. Chris. wouter en Koen.
-J Jcrtje, waar was Je op de 24-urenloop. Sec

10u in Thailand I
.J Uefste Mathieu, al 6 maanden groee liefde
Ik hoop dal we nog vaak samen I nov. kun-
nen vieren. liefs I.
..J Zeg. Ame en Mathieu, J kwartier om ne
flets wc-g Ie zetten of wa? Een beetje vltesscll

Iris & May.
.J Aan Vesuvius xcevoer. Za Blues Eksploslon
M'SSlH! welt well, well!
.J Aan de gezcUJgaard die op onze kolf uil de
glazen aan diggelen hult gnlagen: begin ,1Il-
vast Ie bloeden! Hel duo E.& K.
.J Barbara Van Den Haute. Ik 1le u ongelooflijk

snagl Poepi.
.J Aan alle betegers. gel yourseU a brainl
Mlchael Naen.
.J One small shOUIOUI 10 my maln man Nick
van Exdl, he kccws what's up. Laken '96-
sryle, return of the Mecca. Maglc was my idol,
Nick, rou're my n: 1 home-boy, peace 10 all
ukerfans worldwlde. ene day, we'tl rule
agatn. Smanie.
..J H'llp! Ben radeloos! VerJaren sinds maandag:
mijn lid. zeer waardevol ekKmplaar. eerscore-
beschrijving: een huid als mandarijn. parels
van ogen en een lach als een zonnenstraal.
Laatst gesignaleerd op donderd<log 24 okt. ter
hoogte van dl' dode bende. Craag terug te
bezorgen. Beloning verzekerd. Lodewijk.
.J !..e1'Sdance on a plolje, OK?
.J Zoek meisje: om dansles mee IC volgen. Alle

genres. Enkel serieuze reaktiCs. Ridder Rik.
lel. 32.6J.72.
.J I JiiIaT In de AKna-Kru. This p;my ainl over.

leU the !'CSt of da Klu. smarne. liIe Is a pany .
.J Lange Sleven, Ik draag m'n rokjes graag

kon. Salie.
.J Anke, ge ziJl een wijf met kIolen. steven .
.J SInierklaas. Ik zll In eerste kan en wil goede
partjeels. dank u. Frank .
.J Goede herder, geüeve onze parende fietsen

terug Ie plaatsen. Stijn 6- Carolinel
.J S. Je bent een echie klootzak! N.
.J Uel ktetn heksje, amputeer die ontstoken
lroc:chea van je. en kom mei je ekspress-be-
aem mei een wil balennetje eraan naar de
Brabosta<l voor een origtneel )tandjel Makslm
meI de ~cve ... knie .
..J Uelste mensen. ik ben Fieter en ook de bes-
IC, niemand Is beier, maar wk de tCSI wil an-
gaan: ga je gang. Johan.
.J I jaar Arena Kru: Pullne njet eoegejaren in
tem na I u: schandell24u: tets begrepen van
studenten dIe loos gaan?? Arena never diesi!!
.J De kolleglalilelt In cM- Heenties Japanologie Is
intussen wen- duidelijk verbeterd. Genki.. .

Janail ~
--I Gezochl: J9ngcdame meI de initialen C.C"
die Leuven maar niks vlndl in vergeLijking
met Anlwerpen. ~ISt gestgnaleerd op 16110~-omstreeks 3 u. op Ladeuu:. ceueve 7D mei
mogelijk kontaki op Ie nemen met de maffiosi
van de Cosa Lovaniensa.
.J To my lmmer homy F.: step forward or step
down. To my still anonymus H.F.: my brand
new armers are ilchy and craving for some
acuon. Sn eear H.F., step OUI an)"Vily. The one
you thöught 10 know. M.P.
" Ad Vdonis redaocres: non lleet neque pul-
duum fuit censuram exercere, Nobis. sed
semper magnanimi sumus. volensne jeesores

pcrv1ncere? Si vereus. ins-cnionn JHJSIr.lC
publkanda sunl! crauas agÎffius vobi:s. Me.
Bacchus .
..J Ave. communooes. tuvenes Cl vclerOmi
bacchantes. semper in muodo sumo Mc. ;

Bacchus.
.J Wi!h love from Huil ... groetjes aan alk be-
xenoem Eric.. de AIto·prijs is uitgercik:L Mis Ik
dan nu een roeene. alsjeblief7 En Toon~ ik
heb nog altijd geen Engelsman gc:vondal ~
aan u k.m lippen. dus ik kom ~kon af
voor een knuffel fof vierenzcve:ntig). ~
e-envanU~.
..J Hoc duw Je een pmr. door een s.lculeJsal1 -,-
--I De groeten aan de utsonueën 21 van psy-
chologie. De Roze Pemper
v ome en Wim, n's never huil in dull: zljJl
jullie van de aardbol verdwenen. lAai CCflS
iets horen of laai tenminste Palm overkomen:
fm damned thirslyl
.J O.R., 'I is niel omdal ik vier wijntjes <Killer
de kiezen had. dal ik nlct wiSI wal ik ui in de
L Dal ll1OC'I jij ondencssen lom. ook al door
hebben. Ol vergis ik mii? A.

JUMEuWISSEN
twba

Alleverhuurvideo-, klank-en
lichtmateriaal.

Videoschennen tot 4 m.
DISCOBAR EN CD's mei of

zonder D,J.

~ 016/201 301

Marie Lujse Neunecker (hoorn) & Picm:-
taurem AImilrd (piano) speleu Br.hms.
S<bonbcfJ co Ugni. in Slm Gftnruikerk..
M«h~r",n. loeg. 400. org.. Festival van
Vlaanderen, inlichtingen: 20.05.40.

• 281 I0 QIJ\ 19.00 u: Jaaaaad ze kan, cera,
• 28110 om lI.OO u: eeese <Ioc-avond.. Mu·
Za.» 23110 om 21.00 u: A.nt~1p$C aV004.
[)(IC's.. 28/10 om 21.00 u: VelpdCring
WGMO Gzz. op bovenste venilcptng. • 29/10
om 19.00 u: ~tgadertng. Cera.. 29/10
om 20.00 u: Vt'fpdrnn.g WGMO Curriculum,
In oud sekrctariaaL - 29/16 om 20_00 u: Sc-
lektles stagrl::.llpltdos ZAF, tn GA.2 .• 29110
om 20.00 u: SCkktks Stil$Ckapileiru 1.AM.. in
audlloriuw l..aaoQ.. - 2WI0 (lUI 20.)0 u: m-
fo-avond SokraICS:. in Gc-R .• JO/IO lJTll

1).00 u: UU{ Kultuur: EI PIst\, in Ooc's.
• 31/10 om 20.30 (I; Vcrg.;ldeting WG
Klinische Jaren. in Ccra .• 0311 1 K.Lnsîclte
ilvond: Jau Jam. • 04/11 Brabanlse avorul.

.edlloG
• 29110 om 22.00 u: Medrsoc- N~I, in AJ·
tr.U-os. Joeg. 60180.

IFI
- 29/10 om 13.00 u: WekelIjkse broodmaal·
tijd. In mw.• lOilO om 22.00 \C 8acch.tn_

ZONDAG
KONSERT nlt: Circling Sues. in Romaanw:

Puon. BruSK:lscsuaal 63. toeg. 200. 0t'J-
Kullureel Centrum Leuven.

Blos
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.28/10 DansJe$.1n RC-Bar_· 2\)110 KoUI~-
avond. in den Bel.

Bemaala
• 3-0110 Dnopfuil in Lido.

HIstorIa
• 29110 <mi. 20.00 u: Pihu 'Hltll('VC'TIdc: zegel',
tn MSJ 00.28. locs- grati&. - 29/10 ~ 22.00 u:
DisroaVOfld in de fa]( '\IiI.D le1t~It'D, met gratis
val- JO/lOom 21.00 u: Kantus in denjl
(RogC'5C.hoolplcln), loeg. 300/3$0, vooraf_=
LBJ(

• 28110 Rallow«n.tvond voor ~me kAn.
- 29t!0 om 20.00 u: Palm· cnSanartlappcn-
>vond.

Medica

Ic-:nfuif. In de Samiunl~ia (MURUtr.). UJef.-
60180. - 1111 um 21.00 u: Wddijtsc.bar-
avond. in de Haf'lcys (vlakbij HOliday ln.oJ.

Remanla
• 2811 0 om 12.00 u: Pul!. in Blauwe lCaItt.

t~ S0l70.

seclale pedagIlllek
_ lO/lO crn lO.OO u: Fllm<lovond: 'Ke~',in de
valk.. lolt.nl 91.54, UJCS. 60.

• 28/10 om 20..00 u: Verpd-tring VTKAoN'C'l
10 Blok '5__ 29110 om 20.00 u: Kanwcdcver-

g.tdenng. in Throkot. • 29/t0 om 20.00 u:
Voetbal,. in I' EUxiL • J0I10 (lfU 1l.10 u; VCf-
Ic"k naar S<Iobcna.(Euroavlal .• 30/10 nm
14.00 u: Doop. -}OIIO om 20.00 Ilo: Croque-
avond. in I' Elixir .• JO/IO om 20.00 Ilo: lnfu-
<Iovor'Jdrc:i~ in 200 L-07 .• 31/10 Ollt 21.00 u:
Messal'~-Pany, in de Cmw .• OJ/1I om
22.00 u: H.1ppy Mour, jn t' ElIXir.
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De wereld volgens Girls Against Boys

je eigen hond, en
zeik waar je zeil wil

oensd4g jonf1S'kden zette
~hdmuzik4al rrlevante

Against Boys ze-
, voorspeld u"_ uit-
verkochte Silo op rijn
', Wij wrongen ons

backstage, waar we de Boys als anti-
pode van hun eigm sound aantroffen;
hoffelijk, lief, sja,.","nl en keuri, ge-
kapt. Kortom; de ideale schoonzonen.
Een gesprek met Zlmger Scott M,Qoud
en bassist Johnny Temple. opgenOtMn
met de lo-ft Vdodiktafoon.

JOhnny Tempie: .0. maar dal ding is hj·ft
genoeg, hoor. Mei Iers gdljkaardlgs hebben
we onze laat.ne elpee opgenomen .•
Veto: WUI"," kom' GiTls Ag4/nst Boy1 ZDvaak
"11111'Lnlvm?Jull~ ~bbcl al tm aanMt zee-
in Ik StJjo oP9mtdm, m nu 001: in dl Silo, JtT-
wijl u!Mn "irt «hl Mf korumkJiltwwr Itaft.
Httlt dllt een rp«ia/t rtdm?
Scot.t McCloud: ..Eigenlijk wel. 'reen we
voor het eerst naar België! kwamen. werden
we hier geboekt en ontmoeuen we- Slei
(kmunl4rsanisiJfOr en ngmaar w'" JJ·Rtwrds,
"vdr.). Het klikte goed tussen ons, dus tel-
kens we weer In Europa gaan toeren, ko.
men we vla Stef In teeven terecht. H~
heelt alles te maken met mensen waar je
graag mee samenwerki.s
Veto: GV1Btoerï wtl enorm \lUl. Als ik het ~d
Mb, iS dil de derde faer dat jullie dit jaar'in
&lji1 rij,.. Ze graas 'WIl! huu _g?
McC'oud: .Sommlge dagen zijn fantas-
tisch, maar andere dagen koml zo'n tour
danig je strot ult. Daar Is elgenlljk niets aan
Ie doen. Wat die drie keer op één jaar be-
tre:h; me6tal 21,)0 we slechts voor un kone,
periode naar .Europa gekomen. soms zelfs
voor één optreden, Dil b de!'dgenlijkt mur,
dit al fttudljk te laai komt. aangezien
'HOUk ol GvsB' alln maart versebenen Is.._
VHO: Ok rt«PIfJk CD Irwrde jullie «,. plaats
op hn hDofdpodium ....,,,Pukk41pcp op. H~ hU-
bm Jullie dat erwtrm? IJGV1B"iet «rtkr tOl
MarqW«1Jrotp?
MCCloud: ..We hebben inderdaad erg veel
opgetreden dit jaar. We speelden op vele
festivals: Lowlands, Reading. en telkens op
het kleine podium. Op Pukkelpep kregen
we de!'kans om eens op het groot podium
te staan. en dat hebben we dan ook graag
gedaan. AI was het maar om Ie zien hOC'
dal voeh, jus! for Ihe heil of it. Het is in elk
geval vreemd urn daar zo wijds en 'S mor-
gens vroeg In open lucht te staan spelen.
Maar het was heel leuk._

Afwisseling

Veto: IJMt ()Oktm indikAtie dat GV1B op het
punt SUIalom IÛJ(}rte bnlem?
TempJe: ..Girls agamst Boys naar al járen
op het punt om door te breken (Lacht)._
M.:Cloud: .Ik weet hel niet, We spelen al
ettelijke jaren samen. en het'! rustig aan
zijn we altijd groter geworden. Vroeger
dachten we dan ook dat onze broodjes ge-
bakken waren wanneer er een artikel over
ons In Rolling stone verscheen. Maar het is
meer dan dat. Je moet konstam met van-
alles bezig lijn en zorgen dat er steeds weer
Iets rond de greep gebeurt. om dan gewoon
heel langzaam. beetje bij beetje vooruit te
komen .•
Veto: Wil GV1B _I «n grok groep worden?
Temple: .Ulleraard! Hoe meer mensen on-
ze muziek w ...arderen. hoe beter. Misschien
komt er dan wel «0 rum waarop we rem-
men moeten Inbouwen, zoals sommige be-
kende groepen die alleen kleine claboprre-
dens willen doen. Maar die vraag is voor
ons nog helemaal niet aan de orde .•
McCloud: .We hebben dhjau in bet voor-
programma van Rage Against The Machine
getoerd. voor Kht II tlenéulzend mensen.

En in tegemklllng tot onze verwachungen
viel dal goed mee. Je k,lID je zowel slecbr
voelen over een cluboptreden als over een
optreden in een stadlon._
TempJC': -aovendten Is het leuk dat er wat
varlatte In zit, wanneer je: zeven maanden
per jaar toen. crore podia zijn soms een
welkome afwisseling .•
Veto: Ju/fit hebben nu oDkbij een "'4jor. Cif·
ftlt, geuktnd. Dntknr julli/! dal Gv:rBUit pD/tn·
tii!7e hit In hUil helft?
MeCloud: «uat ts tets waar we al veel over
gedlskussleerd hebben en blijkbaar heeft ie-
dereen in de groep daar een andere mening
over. In leder geval heb Ik h~ gevoel dat
we er nu voor moelen zorgen dal we niet
stegneren. Nieuwe pletenûrma. nieuwe we-
gen. Het is niet zo simpel als dat, maar ob-
jektlef gezjen, als keerpumervartng In een
leven. kan een hitje' wel inspirerend 'Zijn.
BIJ een major heb je sowieso meer verpllch-
tingen. maar niets beter je ook nog mei an-
dere projekten, op kleine labels, bezig te
zijn. Zo zijn we nu ~zig aan een nteuwe
'xew Wel Kojak'.CD, (donker groomadsblue·
SI nïprDjt1ajt \'Qn enkele GVJB·leM", nwir) en
dat doen we dus alleen als wc daar zelf zin
In hebben. Dal Is bovendien erg gezond als
uitlaatklep voor tdeeën die met binnen
GvsB passen. AfWisseling is de sleutel .•

Ritmiek

Veto: Ooit helft iemand hel woord 'uJa' md
jullie -"umek ~~erd tn simbditn vind je
dit Imk in elk GvsB·aniktl kruS. Vindm Jullie
dal ~r«IrJ?
Mt;Cloud: d>au istodnd.ud ooit Iemand
mee begonnen en Datuw!ij" is bet makke-
liJk om op die mmler'-.wr muzlek te schrij·
ven. Bovendien verkoopt een anikeI met
hel -;"oord 'seks' erin beter, Aan de andere
kam is er naluurlijk. wel Iets van aan. Onze
suggestieve reksten en songtitels en de stee-
ke ritmiek doen waarschijnlijk sexyaan,
maar hel is dan nlt! meer dan één aspekt
van onze muziek .•
Tempie: .HeI·is eigen aan de muzidqour-
nalistiek om songs. die eigenlijk voor alch-
zelf spreken, toch van kategorteên en tref-
woorden te voorzien, en die gaan meestal
slechts in één richting. Maar wij klagen
ntet, hel. is goed dat de pers over ons
schrijft.,.

VelO: A.nd tIOW [cr wmtthing antIpltltty di!!e·
rem. Op de crtdits ven dEUS's 'Feil OffThe
Floor.Man' Sf4at Sa'" Md:loud mysterieus
wrmeld als VÇ4"twoordeHjk ~ 'philMDphy'?
McCloud: -Ja. daar staal wat gebral van
mij op. ln april hebeen we op hel verjear-
_~SWd!Q1IQ!'!!II..,...a.vn Karakter
toen hebben de mensen van dEUS een aan-
tal zware uitspraken van mij opgenomen
op hun DAT-recordenje .•
Veto: En tel slaan dl trlQnffm van dEUS u ter-

mmd tof fiw-P
MccJoud: dn hel begin van die song heb
ik het over mijn filosofie: 'vouve 801 10 be
yourown dog'. wees je elgl!'.nbond. en zeik
waar je dat zelf wU. Ga nlel getlchtloos op
in de massa. En aJsje!' dan toch een hond
moet ziJn, wees dan Je eigen hcndt»

veto: Wtlk aspeJa Wf,. jullie mllZiek wordt vol·
,nujul/je Jut m«$U D'VtT het lu»fd Jerint?
McCloud: .Nu begtm hel een beetje te da-
gen, maar toen 'Venus Luxure NO.I Baby'
(1993) verseneen. zag niemand de humor
ervan in. Iedereen vond het een donkere,
depressieve plaat. terwijl er eigenlijk heel
wat humor in zal .•
Veto: J4ja. l'f'Ularik kerels van M~ulllica aasen
ook dat er in hun muzi~k vul humor rit.

ifolo K,min VlUldmbcsch)

Tempie: .0, maar wij lachen thuis heet
wat al ma Metallicaplaten. hoorh
Veto: yJa m humor dus. Wal apwlr is dat
GV18 langzaa"'lllln Junkier bes;nt k /dinknt.
H«ft dat kISUmaken ml1 ha hetntlfde klimaat
van Jita.arm/lZl.·tJ,:op dit tltfll!JWrSom dana in de
lift?
M<:Cloud: «onze eerste opnames waren
nog veel meer dansgcricht dan nu. Toen
waren we bijvoorbeeld veel meer door hip-
hop geïnspireerd dan nu. Vooral dan het
repetitieve karakter van die muziek ..Bij de
opkomst van de 'gangstarap' hebben we af-
gehaakt. En als we nu weer wat in die rtch-
ung opschuiven, dan gaat dal spontaan en
vinden we dat ckee. Maar hel blijven na-
tuurlijk gitaar en bassen waar we mee SJlC'
len ...

Overweging

Veto: Binnmlwrl GV1B·remÎKa?
'Je~Ir. ..We eoen dal nu al uil. Soms ha·--';ren"· ~"~"'éTr::"riunH;re1hetèina~U1t -eIraar, en
doen er dan iets heet anders mee. Het.lijkt
me ook leuk om remtees IC.lJI.ilUn voor
andere bands, of een song van ons bijvoor-
beeld eens door Moby onder banden te la-
ten nemen. Tbt nu we konden we dat zelfs
niet In overwegjng nemen, want dat kost
heel wal gekt, maar er kunnen wel leuke
dingen door ontstaan .•

Joris Janssens
Tom Luyclul:


