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Van den Bosscheonder vuur

Opleiding kine nie.langer aan uniel?
Ot..er rwee weken wil minister

vtm onderwijs Val! den Bosscl.e
(SP) een omwerpdekreet klaar

hebben waarin hij de opleidillgrn
kinesiterapie. logopedie-audiologie ell
voeäings- en dieetleer toevertrouwd
aan de 110gescholen.Deze beslissing
lokte nogal wal reotaies uit. vooral
van de universiteiten die helemaai
niet gelukkig ZIjn met deze beslissin-
gen. Zij voelen zich voor joke..rgezet;
ze werden immers niet geraadpleegd.

De opleiding jdnesheraple wordt tot nu lot
zowel aan de universiteiten als aan de hoge-
scholen gedoceerd. Maar terwijl de univer-
slralre üpletdlng vier jaar duurt, ben je aan
de hogescholen al na drie jaar krnestsr. En-
kele maanden geleden besliste de lederille
wetgever dat de duur van de opleiding
kmestrerapie opgetrokken moest worden
naar vier jaar. Van den Bossche was met
deze beslissing nrer opgezet en nok naar
hel Arbllrageno[. Hij vond dat de federale

~Qple~.
iHI'rirr ....H ti," A.rbttngt'h,

het niet eens en bepaalde dolt opleidings-
duur kine inderdaad op vier Jaar moest
komen. Het gelijkheidsbeginsel bepaal! im-
mers dal je niet dezelfde ruer - kinesist-
kan toekennen aan opleiding en met ver-
schillende studieduur.

Bij dekreet wil Van den Bossche daar
nu verandering in brengen en de nplcldings-
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Bezwaren

bevocgdhetd ekskluslcf toekennen
aan de Vlaamse hogescholen. De
universiteiten mogen enkel nog een
tweejilrige lessencyclus organiseren
voor de dokteraat- en aggregatiestu.!
denten.

Professor Jan Pauwets. dekaan
van de fakulteit lichamelijke op'
voeding en klnesheraple, is alvast ..
niet gelukkig met het voornemen
van de minister. -van den Bossche
volgt met zijn beslissing wel de let-
ter van de federale wet. namelijk
een opleidingsduur van vier jaar,
maar hij gaat volledig voorbij aan
de geest ervan." Het is immers de
bedoeling dat de toekomstige kine-
sisten leren zelfstandig te werken.
En dat gebeurt önvoldocnd~ aan de
hogescholen, zegt Pauwels. ~Kine'
strerapte kan niet langer enkel een
technisch beroep zijn onder kom-
role van een ans die voorschrijft
welke behandeling een kinesist
moet geven. In de toekomst moet
., ~..>;oIJ<di.""b .._,,",
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palen welke de geschikte behaode-
Iing is voor een bepaalde patiënt.
zoters veronderstelt een betere en
dus langere cpleidtng. • Interpreteen
Pauwels de geest van de wet. Di'
dekaan wijst er bovendien op dat de
kwaliTeitsdoorlichting van het on-
derwijs voor de universitaire oplei-
ding bijzond e r goed was, Terwijl dit
niet altijd kan gezegd worden voor
de hogescholen. In De Zevende Dag
was de reaktie van Van den Bossche
kon maar krachtig: "Dat Is je reinste
korporansrne." Van den Bossche
vindt wel dal de opleidingen aan de
hogescholen beter teoretisch. onder-
bouwd moeren worden, en dit in
samenspraak met de universiteiten.

Di' universiteiten wijzen erop
dal deze beslissing wel een zou
nen uitdraaien in het nadeel van
panent. Door de afbouw van de on-
deJWijsopdrachl aan de universitei-
ten komt ook de onderaoeksop-
dracht - toch vooral een taak van
de universiteit - in het gedrang.
Minder universitaire wetenschap-
pers betekent Immers minder
wetenschappelijk onderzoek.

De unjversnensrudenten zijn evenmin
ingenomen met he-t voornemen van Van
den Bossche. In Gent kwamen vrijdag reeds
driehonderd studenten op straat om hun
ongenoegen te uiten. De Leuvense Over-

Op drit ftbruari, Ihr dag na htt patroons/tm van dt KU LtUVnI dal dit jaar op zondag valt. wordm naar et-
oudt traditit dt rrtdoktoratm uitgtuikl. Dil gaat ztktr tn vast nitt onopgtmtrkl voorbij. UtS er af/es 0l'tT van
pagina J lol 5. Mttr mOtt dat niet tijn.

telt studenten klne van Gent, Leuven en
Brussel samen om hun standpunt te bepa-
len.

koepelende KringorganisatIe (Loko) stuurde
een persbericht waarin ze zich afvragen in
welke mate het belang van de patiënt In
deze centraat staat en heeft dan ook serieu-
ze bezwaren. Maandag komen de urnversl- Annem.Je neckx ..

TDllaIIRISProef_unde praktisch
geneeskunde die dil akademiejaar zakken ln de eerste kandldatuur,
In leder geval d e loelatinssproef niet moeten alleggen en het recht
behouden de eerste kan geneeskunde over te doen. Hel
depenemem onderwijS zal CCl1folder verspreiden met oefen vragen
en een overzicht van de eksamenstol.

De toelatlngsproef voor kandldaat-srcdenten geneeskunde zal voor
het eerst georganiseerd worden op donderdag 3 en vrijdag 4 juli
door het vast wervingsekretariaat in Brussel. Men verwacht
ongeveer 1.500 deelnemers. Iedereen die een humaniortadiploma
heeft zal zich mogen Inschrijven, Wie zakt voor de eerste proef
krijgt een herkansing in september. Belangrijk is dat de studenten (ad)



• lezersbrieven
Alle lt'l('l">rl'aklie~ kunnen bezorgd worden op hel redakneeekretanaar In Je

.~ o\klcr\\lraal 5,1000 H'UH'n en moeten voor \'nIJagn,ulliJuJg Ib_OOu bmnen lijn
licht op di\k{·lt(· ol \Id e-mail H·loCthagar.ans.J..uleuven,acbc,

De brieven moe- ren bcrrekktng hebben op in veto behandelde onderw crpeu of op
Leuvense (~tudt·nlt'n·)Jklu ..rlueu Anonieme brteven korru-n nooit in a,mmcrlmJr. de
schrijver moet \wcd\ naom. studiejaar en adres bd ..endmaken. SIt'chts UII/onderhJk,
en na ultdrukkchjk en gemonveerd verzoek. kunnen te weggelaten WONen In "no.
uncveu die langer 7jJn dan 2400 tekens (sp.nies Inbegrepen. wat overeen kom! Ull'!

:t I. Ij gt'lIklt' bladzijde met dubbelt' irnerunie) worden In principe Ingekort De redak-
ue behoudt zfch hel rectu vnnr brieven niet hè' plaatsen.

Libertarias
In de bespreking van de film 'tnertanas'
wordt de belangrijke rol van de anarchist-
ische beweging in de spaause burgeroorlog
geminimaliseerd. In de begin faze van de
oorlog waren niet de kommunisten, maar
wel de anarcho-svndikalisten van het eNT
met meer dan een miljoen leden de dojo
vende kracht achter de revolutie. Het lijkt
me dan ook beter deze periode te om-
schrijven als -het anarchisme in de praktijk
gebracht" dan -ëe demokratie". De revolutie
ging inderdaad later ten onder aan een
interne machtSIrijd, waarin de Stalinisten
de hoofdrol vertolkren binnen hel repub-
likeinse blok. en aan een gebrek aan finan-
ciele en materiële steun vanuit de westerse.
niet tasctsnsche. landen.

Rik Willems
Westerlo

Eredoktoraat
Op drie Iehruari reikt de KU Leuven een
eredokteraar uil aan Juau Carlos, de koning
van Spanje. Uit goede bron heb ik vcrnu-
men dat de beslissing tot uitreiking van dit
eredokteraar niet demokratisch tOt stand is
gekomen. De Akademische Raad van de
urnverstten zou niet 71'11de beslissing
hebben doorgt'vtX"'rd, doch t'nkd bevestigd.
Hel doktora.u zou dan gemetd worden:
'wegens volgehouden inspanningen voor
de dcrnokraue".

Zou het kunnen dat de elgenlijke
bedoeling van het doktoraar een politiek
compromis ts voor de niet-uitlevering van
het echtpaar Moreno-Garda? Immers, sinds
dl.' Raad van State tot deze bersHssing kwam.

verbrak Spanje de gerechtelijke banden met
Belgfê. Een rogatoire komnusstc in verband
met de verdwijning van Ann en Eelje kreeg
geen toelating om in Spanje onderroeken
te verrichten, een verdachte In een moord-
zaak wordt niet uitgeleverd.

Gebruikt de jlulltlcke wer'?ld dil ere-
doktoraar om nog andere redenen?
Omwille van 2ijn verdiensten voor de
demokratie zal hel in leder geval wel niet
zijn. In de eerste plaats is Juan Carlos niet
demokratisch verkezen. maar aange~teld
door de fascistische djkraroe Franco. Hij
heeft de magistratuur. het leger, noch de
politiediensten oen gezuiverd van Franquis-
ten. De huidige regering weigert de magi-
stratuur de dokumenten van de geheime
dienst te laten inkijken waardoor het onder-
zoek naar de Cal-alfaire wordt gehlokkeerd.
In het jaarboek van Amnl'sty truernauona!
van ï vse tczcu we: "rn rnaan 1995 werd
aan twee agenten van de Guardia CIviI. drc
waren veroordeeld wegens het martelen
van Juaquln DIJ no in 1983. gratie verleend.
Zij hadden al eerder gratie gekregen na l'en
andere vcroordeling wegens het lil.' neten
van een Baskische politicus". Een ander
fragment: -EI mundo publiceerde op 18
september 1996 dokurnenten van de CESID
waaruh blijkt dat de Ala 25 (de elfregroep
van deze Spaanse veiligheidsdienst) in 1988
dnc zwervers ontvoerde en drugs op hen
utuesue. Deze drugs waren bestemd voor
een Ba~kl~che verdarbte. !~n van de prod.
koniJn~n overleefde hel eksperlmeru met",

Zonder rcctusueeks de persoon van
Juan eertos 7df met deze aanklachten te
\VIllen viseren. vind ik het eredokteraar. op
z'n zachtst gezegd, 'slectn gekozen'.

steve Theunlssen
VU-jongeren. Leuven

Aidsweek Medica weer groot sukses

Een orgelpunt uit een folkgitaar
Cl een gcstoogd indoor folkfestival-
letje op het Slnr-Jacobspjcln sloot
Medica haar Aidsweck '97 ilf. Luka

I:lI00m was er de publickstrekker die vorig
jaar ontbrak en die deed wat van hem
verwacht werd: een krachtige eindnoot
plaatsen biJ een suksesvolle week.

Alleen tevreden gezichten dus bij
Mediu. Enkel de workshops waar gewerkt
werd rond een aantal met atds verbonden
thema's waren een tegenvaller. Maar de
nodige lessen zullen daaruit gelrokken
worden, \ eraekerden dl' geneeskundesm-
denten. De lessenreeks die werd gegeven in
de humanlorascholen rond Aidspreventie
daarentegen berelkte lijn doel. Fn zo ook
de Aidsweek zelf die op donderdag 16 Janu-
ari van start ging met het debat rond teven
met seropositiviteit. Inhoudelijk was hel
debat een yollrdft'r en de belangstelhng
van. het publiek bleef tot lip het etnde

"groot. Todt wel verrassend. zo vonden le
biJ Medica want het wa~ niet 70 (~virlent om
te blijven boeien. IC meer urndat er in
tegeustelltng tOl vorig jan r geen echt
bekende namen in het liane! zaten.

Politiekantoor

Ondanks de klachten van de buunbe-
woners op woensdagavond werd er door de
zeshonderd aauwezjgen hard geleehen op
hel Sint-Jaccbsplein. Dat kon ook moeilijk
anders met Circus gulderdrang. De Avonru-
reil van ... en De Kakkewteten. Een bezoek
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de dag d.1ilrop aan het polttlekantoor, waar
een goede verstandhouding tussen Medica
en de politie bezegeld werd. "Zorgde ervoor
dal de folkavond - waarvoor alle kaartjes
uitverkocht waren - ongehinderd kon
plaatwinden. De Brabantse groep Polka
Galop opende dl.' avond met Vlaamse tra-
dntonefe volksrnuztek. Hel soort muziek dat
,.lf~n speelt bij volksdansen maar lij helen
her Iris l'1l jong overkomen. De zaalliet het
zich welgevallen.

RomanI. een kwartet van vaders en
zonen. dal zigeunermuziek bracht, kon
ondanks de vmuosueu van de violisi en de
bezieling in de zang de zaal niet echt
boeien. Daarvoor was de muziek te wee-
moedig. Enkel op het eind werd het ritme
opgeveerd maar dat was helaas Ie teer.

Nobel

De zaat w,'~echter voorat gekomen

Buchncr. De speelstijl is die van VIaande-
ren's grootsten Danny Verstraeten en
Faroek Ozgunes, het verband soms ver Ie
loeken. maar de bedoelingen zijn altijd
edel. Zullen er zeker bij zijn: ouvta Newton-
John. Prins Fml). Quemin Tarantino, Hugo
Claus, Lynn wesenbcck. Frank Swaclcn en
Tom Cruise. U mag er ook bij, op zondag
twee februari, om acht uur in de Stuczaal.

• berichten
Omwille van een idiote samenloop van
omstandigheden is de veto-evatueue-
vergadering van 23 januari 1997 niet
aangekondigd in Veto 16. Wij steken de
hand diep in eigen boezem - 10 ongeveer
lot aan de navel - en stellen de hele
~Ikmak een weekje uit, kwestie van zoveel
mogelijk mensen te bereiken. Hereksamen
voor Veto dus. op donderdag 30 januari om
17 u in de 's Meierssu~Jt. Wij zullen er zijn
en hopen van \I henende.

Stuc en kiapstuc zoeken ...
Stuc en Klapstuc zoeken vrijwilligers voor
taken als affiche- en brochureverspreiding.
transport, zaalwacht, deceropbouw en
-ofbraak. tn ruil krijg je vrijkaarten voor de
Stuc- en Klapstucaktiviteiten. Er is een we,
kelijkse bijeenkomst voor vrijwilligers op
maandagavond om 18 u. op de eerste ver-
dieping van Stuc. Kom gerust langs. Meer
info krijg je op het Stucomhaal of telefo-
nisch op 23.67,7) (vragen naar Katrtn]

Toonmoment
•Waar voor uw geld; op zondag 2 februari

mag je gans gratis naar Het Toneel in liet
StIlC. Het betreft tuer het toonrnomenr dat
de initiatiekursus teater van Kultuurraad
.lf~llIit. 'rten studenten spelen dan 'vvonncrx,
H & DI Aspckren van Koningshuisdril111a's",
een zelf gekreëerd stuk, ooit losjee gcbo-
sccrd op teksten van combrowtca en

voor hoofdact lub atoom. Deze sympa-
thieke Ierse sênger-songwruer had na twee
songs de zaal in zijn greep. De aankondi-
ging d.u hij eigenlijk bezjg is met de opna-
mes van een nieuwe CD mail I' dat hij loch
als uitzondering een konsen weggaf - één
omdat het in Leuven was en twee om het
nobel doel -, gevolgd door hel zalige
gcscue Mission. was daar niet vreemd aan.
Ook bij de minder bekende d,~untjes
vcrslapte de aandacht nauwelijks. Op het
einde sl(leg Luka 8100111dan dubbel zo hard
IOC.Zijn bekende cover van LL Cool J's 'I
Need Love' en een ode aan de engel Gilbrii.-l
waren het fel gesmaakt eindpunt \'.111 een
bij merneuten weergaloos konsen.

Dtetger cceracn
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Gratis eredokioraten
Op maandag drie februari worden naar
jaarlijkse~ewoonte de eredekteraten van
de KU Leuven ultgereikr, Dat gebeurt in de
aula Plcter De Somer. Naast de vijf gclau-
werderezullen heel wat prominenten de
plechtigheid bijwonen. Zo zal ondermeer
het Belgische versrenpaar present zijn.
Maar ook u benl-l-'!t'lkom. Iedereen met
een geldige studentenkaart kan op de
dienst Kommunikatie in de Hatlen een
persoonlijke toegangskaan gaan halen. Mei
dit' kaan mag je nouwens niet aUeen
binnen in de aula, waar de eredokteraten
worden uitgereikl, maar ook op de gezellige
recepue acmerat. Daar zullen de kersverse
eredoktoren vrij rondlopen, en kan u zelfs
met koning j uan Carlos een gemoedelijk
babbeltje slaan over hel weer of de politiek.
De deuren van de aula gaan open om 10 u,
en sluuervonverbtddelfjk om 11.15 u. Op
tijd komen is de boodschap.
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Eredoktoraat voor Juan Carlos

"De monarchie past op de demokratie
als een tang OP een varken"
ep maandag drie februari 1997

vereert de KU t.euven Juan-
Carlos. koning van Spanje. met

de titel van doctor honoris causa.
tcontroversieet is die toekenning alles-
zins. Spanje is zonder enige diskussie
één vall landen van de Europese Unie
die liet vaakst de mensenreenten met
de voeten trede". Dat de KU Le"VCII
suan-cortos. en met hem Spanje. lou-
wen onder meer "voor de rol die hij
gespeeld ',eeft als be/loeder voor de
demokratie in zijn land" is bijna CCII

paradox te noemen. Vele" zien de offi-
ciète bewoordingen dim ook als een
laagje vernis dar de onderliggende
politieke machinaties, die de echte
verklaring zijn waarom tlall JUOII-

cartos een eredoktoraal krijg'. moeten
toedekken, Waarom werd hel eredok-
toraat voor suan Carlos bijvoorbeeld
als enige besproken op een Bijzondere
Akademische Raad, waar'oe de ssu-
denten geen toegallg hebben en waar
gewoonlijk personeelszaken besproken
worden? Wij raadpleegde" ventagen
van Atnnesty International el! kregen
illzoge in een tekst die AII"i Artea
{vlaams-Basklsche Solidariteit] en het
Katholiek: Vlaams Hoogs,"delllell\ler-
hond (KVHV) op maal/dag wlle"
voor-stellen op een perskollferentie in
Brussel,

Oe lekst in kwestie is opgebouwd rond vier
rbema's. Een eerste prind"iëlt' vaststelUnt:
h dat ·aangelÎen eert koning per definilk
een njei-veT ....01<;11 Sl.HI\~hoold is, de monar-
chie op de demokratie (past) als een lang
op een varken." Een tweede, \'('1"1sterker
argumt'nt, is opgebouwd rond de persoon
van Juan CarlO'; lelt. juan eertos dankt zijn
koningschap aan de rechtse diktator Franco.
Franco kon op bloedige wijze de macht grlj-
pen dankzij de hulp van Hitler en Mussoli-
nt. Hij was het die in 1947 de monarchie in
eer herstelde: hij was het die JUJn Carlos
de opvoeding van een roekemstig staats-
man liet geven, een opvueding waarvoor
onder meer werd Ingcsrean door Angello-
pel Amo, priester van het Opus Oei en au-
teur van ondcmokrausche geschriften. HIJ
was hel die hem op de Spaanse tmon plotat-
Slt·, N.l de doud van Franco in 1975, is er
nooit een zuivering geweest zoals na de
Int-cn~lOrting van hel Nil7:iregiltl(" in Ouit~·
I.and tlf zoals na de Anjerrevollllie in Portu-
gaL Oe Spaame diktatuur onderging een
demokratlscht' face-lift, zoals Bernard
Dilclemam V.lll Allai Arlea het formult'erl:
•Juan-Carlus stond er garant voor dal d("
mensen met hoge posilies in he! Francore-
J(i!l1e na '75 hun pOSTjekonden behouden.
Juan Carlos is meer hel ~ymbool van de be-
scherming van de oudfrandsten tijdens de
overgang. dan de heraut van een nieuwe
Tijd van vernieuwing en demokratie. - Het is
tekenend voor die kontlnuïteit d.ll in Span-
Je 101 op de dag van vandaag muntstukken
met de beeltenis van Franco naast die met
de beel1enis van Juan Carlos gebruikt wor-
den_

Foltering

Juan Carlos dankt ujn demokratische
aura en veel VJn zijn pOl)ularitelt aan 2ijn
kordate optreden na de poging tOTstaats·
greep van enkde legerofficieren, onder Id-
dJng van Tejeru, in 1981. In de gewraakte
lekst van Anai Anea wordt inTegendeel ge-
suggereerd dat die staatsgreep de positie
van de frandsten verstevigd heeft: de
Slaal5greep _·werd gez.ien als eell signaal uil
de legermachl daT aan de territoriale een-
heid van Spilnje niet mocht getornd wor-

den en bijgevolg werd de repressieve aan-
pak van het 'Baskisch probleem' nadien op-
gevoerd- [door bijkomende trot:(len naar
Baskenland Te sturen nvdr.),

In naam van de demokratje worden
dus zender al te veel schroom mensen 10n-
der geldige reden opgepakt en gefolterd. Zo
komen wc terecht bij de derde griel: de
schending van de mensenrechten, D_dood-
straf is inderdaad afgeschaf!; maar vaak
wordt die alschalüng aangehaald als een.
alibi om andere louche praklijken Ie "er-
donkeremanen. Zo kunnen mensen die er-
van verdacht worden - een sluitend hewijs
boen er niet te zijn - banden Ie hebben
met een gewapende groepering, Tot vijf da-
gen in tutale afzondertng gehouden worden.
Dal is achtenveerug uur langer dan de in-
ternattonele afspraken toelaten, Bovendien
hebben de sfachrotters geen recht op een
advokaat naar keuze. Hel onderzoek naar
de beruchte doodseskaders die ttilleden
moesten vermoorden. wordt al Jarenlang.
en nu ook door de nieuwe regering van
Aznar, regengehouden. Als er al eens Ie-
mand veroordeeld wordt, krijgt di,e veelal
gratie.

Verdrag

Het vierde thema renslorre. wordt
vooral ingegeven door de nancnausnsche
invalshoek van waaruit Anai Artca en hel
KVHV venrekken. Opd.1l de krachl en ln-
tegrileil van hrt unnatre Spanje niet in ge-
vaar souden komen, worden de rechten
van de regio's beknor. Er zijn ongeveer te-
ven miljoen mensen die Catalaans spreken
- meer dan er !lelgen lijn ~t~_t;_derlan _
~preken dus - maarbi) de diensten V.l11 ~

Rljbadmlnls1rJTie kan men alleen in 111.'1

Spaans terecht. Er wordt gestreefd naar
twectalêgheid. maar die Is nog lang niet
vcrworven. Vooruitgang komt er maar om-
dat de Catalanen in het Spa,lIlSl' parlement
met genoeg :tJjn om één van de grote partij-
en aan een meerderheid te helpen en zo
eisen kuuuen stellen. M~Tkleinere raafge-
bieden zoals hel Oallclwhe en heT Baskische
i~ het 110j.;slechter gesldd: in Baskenland is
tweeraljghctd - ongeveer 700 000 van de
2.5 miljoen Backen spreken Baskisch -
een streekjoel voor het jaar 2044.,

Behoeder

Waarom krijgl Juan Carlo:. dan w~1
een eredoktoraill7 Veel Iwelt Ic lIl.lken met
heT geval Morel1o-Garda (:zie kader) en dt·
daarop,'olgende krisis ill dl' relaties tussen
Spanje en België. De Belgische .....eTgevlng

liet I1kt toe in Tc gaan op her SJl.lanse ver-
zoek om het Baskische echtpaar Luis More-
110 en Rakel ceroa Uit Ie leveren: het enige
echte bewijs tegen hen was namehjk door
lultering omlckt. Het gevolg Wil~dal op
"Europees vlak lnirlatieven genomen (wer-
den) om de Belgische reehesorde te passe-
ren en alsnt:li: tot een uitlevering IC kernen."
Het uitleveringsverdrag is er meerbepaald
gekomen onder druk van drie Europese
zwaargewichten die alledrie met een natte-
nalueitenkonflikt opgt'l>theeJlt nuen: Span-
je, Frankrijk - d.lt als de dood is dat ook
de Franse Basken zfr-h roeren bijvoorbeeld
_ en hel Verenigd Koninkrijk, dal nog al-
tijd verveeld zIt met Noord-Ierland, Het
nieuwe verdrag is een hulp bij hel repres-
»eve beleid dal deze landen voeren. Kan
het toeval zijn dat dit verdrag precies tussen
Spanje en Belgit; versneld in werking treedt?
"Het bezoek van Juan cartes zet leuerlljk
de kroon up hel werk van dit rruernauo-
naat maneuver",

Eige~ardig is ook de vastStelling dat
Belgie tegenover Spanje een geste doet. en
niet omgekeerd, want het is \ ..el degelijk
Spolnje dat 'chantage' pleegt door de ultle-
vering van kriminelen te blokkeren. België
Is niet meer dan een gewillige speelbal in
het spel van de groten en gerulgt volgens
Daclcmans van ·wdiaig persoonhjkhcid".
Oe goede relaties lussen hel Beillische ~vi.l
FabiolJ) en hel Spaanse hof zulten ook wel
hun rol gespeeld hebben. liet eren van de
Spaanse monarch als voorvechter van de
demokrarfe versterkt zijn posnfe in Spanje,
maar ~trailh natuurljjk ook af op de Bclgt-
scbe mcnarchle. Ook hel Belgische konings-
huis grofileert l.Js&..!lU_ het ve_rtf.~\~en van
de bevolking In de polilid Tot een minimum
gedaald is. als behoeder van de dernokratte
en vergroot daardoor haar invloed.

Denny Debruyne

Ik sitafttlzijll ufkVlnSI19 lIil de Itbt 'Jlllln Car-
lasNo P"SSIlT(l', rmdtntkmd door 'Sotidarneu
Vltumd~f(1I-8ask(n!and',Imzij I·mar a"d~rr
wml~/d

Het geval Moreno-Garcia
Op 14 juni 1994 arrbleerde de BOB (Be-
waklngs- en Opsporingsbrigade) heT Bas-
kischl' eehtpitar Moreno-Garcla tC Konings-
lu. Sp.-.nje had om hUll uitlevering ge-
vraagd; ze waren beschuldigd van 'lid-
maatschap van een gew<lpende bende',
Bedoeld wordt de ETa (BolSkischC'afschei-
dingsbeweging), Het enige bewij~ was de
verklilrlng van de vermoedelijke Eta-mili-
tant Juan Ramon Rujo, dIe hen n,] folte-
ring aanwees Ms mensen die hein onder-
dak verschaft hadden. Rojo ..erklaJrde
voor de rechlcr dat hij zijn verklaringen
aflegde na fOlteringen: -Slagen over ver-
schillende delen van het lichaam, gebruik
van de plaStiC zak, elektroden ol) de ge-
slachtsdelen eo benen."

Luis Moreno en Rakel Garda waren
een jaar et:rder n.lar België uitgeweken. Ze
voelden zich in Spanje niet meer v"ilig na-
dat de Guardia Civil mei geweld In hun
huis was binnt'ngedrongen terwijl ze nlel
aanwezig Witren,

0,· Sp.lallSl: bewijslast woog niet
zwaar genoeg, zo oordeelde dc.Belgische
Raad van State, het hooftste admlnbtrallc-
\c rechtscoIJegt", en ze schorste hel uitie·
veriugsbesluil. Die beslissIng werkte als
een rode lolpop een Slier: Spanje dreigde
elk; juridische sa.menwerking met België
op TCschorten en weigerde bijvoorbeeld
om een verdadlle in een moord7.aak aan
België uit Ie leveren, De beschuldiging vnn
Spaanse chantage was nkt uit de ludlT,
Spanj ... kaarTIe de 1;dak aan op Europc.-es
nivo, en letTe sa.men met Frilnkrijk en heT
Verenigd Koninkrijk Belgli! onder druk.
Naar verluidt heeft minister vall Justitie De
Clerck lijn Spaan,>e ambtsgenool al gemeld
dat de Belgische regering "de polirieke wU-
heeflom het echlp.-.ar uit Ie leveren.

(bdl

Br"n:Anlli Ar1tQl'I1UIl ~Tijtrriblllitvan VU-
kamerlid 8ourj<,ois in Ot StQndaard va"
02110/96.
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• redal(lioneel
V()rig~Iv«k woensdag verklaarde

minister vasr tmderwijs Vall den Bossche
legmo~'er d~ vtaamse pers dal hij in /998
een toelatillgs.proef I'oor de studenten
kinestterapie wil orjaniseren. naar alla-
logi~ met JUl illgan9stksamen voor kalt-
didaatsnutemun tandheelkunde en gc-
neeskunde. Er zijn te veet tdnrsiurapie-
studenten en daar moet war aan gedaan
woroen. Op do"d~rda9 WUI diezelfde
minister u verietten dat de duur ~'alld~
opleiding kim! - {ngn'olge eell uitspraak:
van het arbitragehof _ voortaan vier
jool' zal zijn en ~al de opleidi"g~1I kille,
logopedi~-audia'ibiJit rn voedings- en
steetteer in de toekomst 91!0r.9allisetrd
zulten worden aalt de IlOgtSc/loltll, De-
zelfde opleidi,,}e'.1 iutten aan d~drie
vtasmse universneuen dus verdwijnen,
Op vrijdag komen drie't.P1(jie.rdGentse
universiteitstudenten 1'11 -Boaruen kinr op
straat. Zij nemen het niet dat Vall den
Bonc1le, eonder overleg lIIel de betrokken
partijen, dit lIOornemen wil doordrukken.
Eli dt Leuvense nniversiteitstudenten? Zij
sfjturden een persbericht. "Loko stelt zich
v,..agi!n.bij de ovt:nt.'t'gillgl'n die tot deze
beslissil/gen nebben gdeid. Val/uit Ol/U
[undamentelr bekommernis om dl' kW<I-
titeit WIII de opleidil/g lijkt het ons waan-
zilt op enkele maanden tIjd de gtNiseerde
opleidingen ir/grijpend tr hervormen. ~

Naar aanleiding van het zogell~mdt ....
spaghetti-arrest- waarin het Hof van
Kassatie onderzoeksrechter COl/nerotte )'1111

Neufchatean het onderroek naar de I'er-
dwenen 1'11 vermoorde kinderen ontneemt
- komelI sienduirenden mel1st'lI op ,
straat. Arbeiders. maar ook scholieren.
universiteit- 1'11 IlOgeschoofstlld~lIu/J wil-
ten overat ;11 dit tand via dnt' weg 111111

ol/gel/oegen uiten over de werkiu,9 van 111'1

Bel.qisclle9<'ft'chf. Zij eiS!'1I 1'1'11 reeinvaar-
digt justitie. 111Gent komen enkele äut-
eenden studenten op straat. in Leuven
lopen 4.500 leerlingelI 1'11 Itogtschoolsl1l'
denten mee in een solidarueitsmars. En de
Leuvellse nniversiteitsniae.ncn? Zij nemen
geell standpunt in, Redrn: ~Hl'I behoort
niet tot het lakenpakk~t van Loko (de
Leuvense Overkoepelende Krillgorganisa-
tie) om over dne zaak een standpünt in te
neme", De informatie die op dat 09mb/ik
voorhanden is. is onvoldoende om rçn ge-
nuanceera standpunt naar voor u uhui-
veil. ~

De KV I_euveil besliste om dit akade-
miejaar JUall Car/os op ] [ebrt/ari d.. Iilel
te I'erll'nell vall doctor hOl/oris callsa. Via
eell credoktoraat wil dtze IIl/iversiteit dt'
man hllldigm ~VO(1rzIjn rol die hIJ91"
speeld "e~ft als behoedt'r \'oor de delllo-
kratie in zijll !tllld~. Dit I'redokto,..aat I:Ç
echler lIier onomstreden. Uit rapportnl
van Allml'Sly Jllter/mtionaf ell een aama/
krantenartikels blijkt dat Spallje het lIiet
altijd zo nauw neemt meI dt IIIl'nsel/rech-
teil. Uit getuigel/issi!1I vall teil aal/tal
(t'.Iti)gt'delilleerdmmag blIjken dat de
Spaame poliliediellStl'1I e1lher le.gerer
niet voor lerugdei1lzl'fI te martelen en /1'
fo/trrt''' als /tet erop aankomt om verkla-
ringen afte dlvillgen.

Konill9 Juall Carlos is hiervoor mis-
schien niet p~rsoorr/ijk vt:rolltwoordeltik,
maar d~ vraag blijft of tel/ IIl/iversiteÎl die
zichzelf respekteert ZOllderblikken of blo-
Uil aall de mali die dit lalld vtJ'"ugen-
woordigr ten erttilel kali toekC'IInen,om-
\ville van zijll verdimslell op d~mokra-
tisch vlak. Valluit wrscltillmdt' hoekm
weerklinkt dali ook protest ~I/ worden
akties geplalld. Eli dt uuvenst ulliwrsi·
fe;Wud~ntell? Zij sturen een ptrsberichl.
~Juan Car!os wordt g~felidlttrd met zijn
~redoktoraat. 'Ttrze/fdertijd sult Loko kri-
lische vragl'1l bij dt toepassing en I'erbie·
d;9i1l9 van de mmsellrtehlen ill Spallj~. ~
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Amnesty International over Spanje

"Operatie Mengele"
Gil de rapporten \'a" Amnesty

valt af te leiden dat Spanje nog
een heel strik van liet demokra-

tiseri"ysproces moet afleggen: eik jaar
staan er verslagen in van marteiinqen
door overheidsdiensten. De folteringen
zijn een middel in de strijd teqen de
Baskische Buskadi Ta Askal,wma,
beter bekend als de Baskische afschei-
dingsbeweging Eta. Het brute geweld
Vafl een dergelijke terroristische
beweging val, natuurlijk: ten zeerste
af te keuren, mlltJT mag geen rede"
voor de overheid zij" om in dezelfde
praktijken Ie vervallen, Toch is dat
wat er' gebeurd is: de omltulli"gett

over de 'vuile oorlog' \-'0" de crupos
Amiterroristas de l.iberacion (Gal)
zorgden ervoor dat de regering
çonzatez INg;" 1996 moest aftreden,
De Gal Ileeft tussen 1983 et! 1987
zevenentwintiq mell.'.ell gedood, onder
wie tien personen die geen handen
hadden met de Eta.

In het Arnnestv-jaarboek van 1996 lezen
we dat in Spanje de speciale wetKt'vlng met
betrekking 101gewapende grocpcrlngcn
van kracht bleef. Mensen dle verdacht
worden samen te werken met een gewa-
pende groepering "kunnen op gereclueljjk
bevel vijf dagen in 'tncommuntcadodeten-

(fOl"olrdlitfJ

ne' (eenzame opsluiting, nvdr] gehouden
worden, achtenveertig uur langer dan de
weueüjke limiet voor andere verdachten,
en hebben geen recht op een advokaat naar
eigen keuze." Berudu is ook de zogcl:wamde
'apologie van Era': als je een kommunlkee
van de Eta epneerm in een krant, ben je
strafbaar.

Teennagels

In het jaarboek staal dat de Gal naar
verluidt bestond uit vejhghetdsfunkûonarts-
sen en huurmoerdenaars en vermoedelijk
banden had met de hoogste ministeriele
nfvc's In Spanje. Dan volgt een opsomming
van konkrctc gevallen. In maart VJn '96
werden twee lichamen van Eta-leden
geïdentHlceerd. Ze zijn vcrrnoedclljk in
1983 dour de Gal in Frankrijk ontvoerd,
Vast staat dat op "beide Hchamen sporen
[waren] te zien van van veelvuldige slagen
en marteling, waaronder het ontbreken VJn
vinger- en teennagels. Men had hen gedood
door klappen op de schedel gevolgd door
schoten in het achterhoofd."

De Panldo Popular van Josc·Maria
Amar heeft. toen ze in de oppositie lat.
jarenlang de Gal-kwcsrte beklemtoond. Nu
'ZJ: zelf in de regering zit. weigen ze echter
informatie van de staatsveiligheid te publl-
ceren omdat oud-ministers van Franco, nu
leden van de Panido Popular. in opspraak
dreigen te raken. De IU, een linkse opposi-
tiepart.ü, beweert dal ook koning Juan
Carlos op de hoogte was van de Gai-affaire.

Clochards

Het blijft niet alleen bij folteringen. De
krant EI Mundo schreef in september 1996
over andere praktijken van de Spaanse
Staatsveiligheid: drie clochards zouden door
hen ontvoerd zijn om het gebruik van ver-
dovende middelen te testen die dan later
konden gebruikt worden in de strijd tegen
het terrorisme. Eén van de slachroffees over-
leerde het ekspertment niet. De hele Zaak
droeg de kodenaam 'Operatie Mengde'.

Baskische gevengenen worden opge-

sloten in gevangentsseo aan de andere kant
van hel land, zelfs op de C~narische Bilan-
den, met als bedoeling het kontakt mei ht't
rhulslront te bemoeilijken. Sommige aasken
worden zelf~ in quarantaine gehouden in
landen in Zuid-Amerika. zonder vetoorde-
Hng.

Turkije

Met hel nieuwe uitleveringsverdrag
maakt de EurOI)èS1:Unie het Spanje gemak.
kelijk. De taco komt hel bijna neer op een
goedkeuring van het gevoerde repressieve
beleid. De Europese Unie werkt blijkbaar
niet alleen met twee snelheden maar ook
met twee malen en gewichten; zij houdt
onder meer wegens schendingen VJn de
mensenrechteh terecht de Turkse boot af
,11sAnkara vraágt lid te worden van de EU,
en veroordeelt wereldwijd regimes die zich
Jan dergelij~ praktijken bezondigen. Het
debat over schendingen van de mensen-
rechten binnen de Europese Unie moet
echter nog beginnen~e:t eerste rapport
hierover binnen de Unie kwam er pas in
1993.

Willy Lees. gewezen voorzitter van
Amnesty International België schrijft in
december '9) in De Morgen: "het is dus
bijzonder zorgelijk dat de Belgische regering
uit politieke overwegingen zou meestappen
in het cheruagesenerto van Spanje. Onze
regering moet de kracht en de durf hebben
feiten onder ogen te zien. ook als deze
feiten marteling en mishandeling zijn. Ook
walmeer misdrijven zouden werden
gepleegd 01) hel grondgebied van een
bevriende natie." ,

Benny Debruyne

Bronnen: J.llubotk Anlllesty '96, pp. 351·352:'
Anai snea: Vrijt Tl'ibuntl van Willy Lars in Ot ..
Mar!}tll (17/12/9J), ceen Baurgroj$ i" De
Standaard (01110/96). ..

Martha Nussbaum krijgt eredoktoraat

Emoties als noodzakelijk
deel van de redelijkheid
t1)a de Franse wij!J.'geerJacques

Derrida krijgt ,w ook de
Amerikaanse filosofe Martl,a

Nusshaum eelt eredokteraat aan de
KU Leuven. Nussbaum ma9 dan al
minder bekend zijn bij het
intellektuele publiek dan de Frame
dekonstruküeqoeroe, maar als
wijsgeer is ze zeker niet minder inter-
essant. Sterker "og: met Derrida huft
zij gemeen dat ze i" 9rote literaire
teksten filosofische inspiratie zoekt.
Haar centrale stelling is dat moreel
handelen "iet zozeer wordt geleid
door een teorie - een stel regels,
waaraan we ons krampaclrtig willen
vasthouden in alle situaties - maar
wel gebellrt vanuit morele ervaringen,
persoonlijke tragiek en inzicht in de
onvermijdelijke diskrepantie tussen
onze verwachtingen en wat we uitein-
delijk bereiken met ons handelen,
Niet toevalli9 zijn dit ook inzienten
die Herman De Dijn, filosoof. vice-
rektor et! verdediger va" liet nee-kon-
servatisme, vaak pleegt Ie verdedigen.

Nussbaurn is hoogleraar recht en etiek aan
de universiteit van Chicago, 'Love's xnow-
lcdge: Essays on Philosophy and tnerarure'
en 'The Fragility of Goodness' zijn twee van
haar belangrijkste werken. Nussbaum hee"
Iers met het oude Griekenland. Na haar
studies klassieke filologIe ging ze zich steeds
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meer voor antieke filosofie interesseren, en
zo kwam ze terecht bIJ de etiek van Artsto-
tetes. Onder invloed van de Engelse filosoof
Bemard wüüams bestudeen ze het probleem
van moreel toeval. Dal Is op het eerste licht
een vreemd probleem, Filosofen als xanr
beweren dat wat je handelen goed of slecht
maakt, in de eerste plaats een kwestie is
van de bedoeling die je had mei die hande-
ling. ZOlang je kan aantonen dat je een
goede doelstelling nastreeft met je handel-
ing. handel je etisch waardevol. Kant
verendersrelt dat we vóór het handelen
reeds kunnen bepalen wat goed of slecht is,
en dal het maken van ctlsche keuzes een
kwestie is van een zorgvuldig afwegen van
doelsteurngen. -

Etisch

Nussbaum ziet op 7.'11minst 1wee grote
problemen voor deze Kantirranse opvatting
van etisch handelen. rn de eerste plaats kan
je het doel van je etisch handelen - en
van je handelen tour court - nooit volledig
onafhankelijk beschouwen VJn de midde-
len die je daarvoor wil inzetten. Zo kan je
als doel hebben om welvaart in de samen-
leving te verhogen, maar je moet die doel-
stelling wél nader speelfloeren als Je wil dJt
dit niet ten koste gaat van, bijvoorbeeld,
het milieu. vaak denken we dJt etisch
handelen erin bestaat een bepaald doel
voor ogen te houden en dan de meest
rationele weg te zoeken om dat doel te
realiseren. Wat we uit het oog verliezen Is

dat de weg die wc moeten bewandelen om
dal doel te bereiken, onvermijdelijk leidt tol
nieuwe inzichten in dat doel. Zo is ekono-
mtsene welvaan een behartigenswaardig
doel. maar als de middelen ertoe leiden tot
een ekologische ramp. moet de doelstetllng
zelf - en niet alleen het middel - opnieuw
bekeken werden. De middelen waarover
we beschikken, bepalen dus mee de eusche
doelstellingen die we willen nastreven.

Oedipus

Geïnspireerd door haar lektuur van
Artsroteles en de oude Griekse tragedies.
maakt Nussbaum duidelijk dat er altijd een
onvermijdelijke diskreparule bestaat tussen
wat we willen doen, en de feitelijke uit-
komst van ons handelen. Hiervoor vindt ze
InspIratie In de Griekse tragedies. Het
Nederlandse woord 'tragedie' verwijst !rOU-
wens naar dalgene wat 'H; precies wil beo
schrijven: gebeurtenissen dil" ons diep raken
ondanks het feit u het onvcrwaclue. nlët-
gewilde gevolg zijn van onze handden.
Denk maar aan Oedipus. die zijn vader niet
wilde vennoorden maar het loch deed. Of
aan allerlei hedendaagse tragedies; mensen
die ondanks-goede intenties toch in kontakt
komen met het kwaad en cr zelfs door
besmet raken. Iemand gaat in de politiek.
wil allerlei hoge Idealen realiseren en ont-
dekt dan dat zijn partij korrupt is. Hoewel
hij zelf niet bij het gesjoemel betrokken is,
moel hl) toch aftreden als minister.

'Verantwoordelijkheid, schuld en boete
zijn nter eüeen aan intenties en bedoelingen
verbonden". zegt Nussbaum. 'maJr ook aan
de afloop van de feiten.' Daarom is hel
belangrijk dal, wanneer we iemands hande-
len beoordelen, we niet alleen kijken naar
de intenties van die persoon, maar ook
naar de omstandigheden waartn hij
handelde, hoe zijn waardenpatroon tot
stand gekomen Is en hoe die waarden zijn
doelstellingen hebben gekleurd. Woede om

wat Iemand misdaan heeft, kan getemperd
worden door he! medelijden om het leven
dat geleid heeft tot die misdaad.

Het zou echter een groot misverstand
zijn in Nussbaum's reorteën een voerwend-
set te zoeken om volkswoede tegenover
kindermoordenaars te rechtvaardigen.
Nussbaum wil de rede nfer afgezwakt zien
door emoties. ze wil eerder aantonen dal
emoties zelf best een onderdeel van rede-
lijke overwegingen kunnen worden. Een
mooi voorbeeld hiervan is de witte mars.
Hoewel heel wat uitspraken en slogans
tijdens die mars vaak getuigden van een
slecht of onvolledig inzicht in hel Belgische
rechterlIjke apparaat, toch steunen die
slogans op oprechte emoties van veront-
waardiging en woede. Dat maakte die mars
preties waardevol. Wie zuiver rationalistisch
denkt. zou het signaal ntei begrepen heb-
ben en zich verkijken op de onbeholpen
argumenten van de betogers. Zonder veel
technische kennis van hel apparaat en met
weinig feitenkennis hadden ze dankzij hun
emoties toch een juiste perscptie van wat er
in ons land aan de gang is.

Er valt natuurlijk nog veel meer Ie
zeggen over deze boeiende filosofe. Het is
geen toeval dat ze aan de KU Leuven een
eredokteraar krijgt. Nussbaum Is een van de
favoriete filosofen van vree- rektor De Dijn.
Ook hiJ verzet zich tegen een utilitaristisch
mfddclrdoel-dcnken en ook hij sireen naar
een Integratie van redelijkheid en emoties.
Maar er Is ook een vcrschu: De Dijn
koppelt aan dit alles een vorm van kenset-
vensme. wat Nussbaum zeker niet zou
doen. Nussbaum houdt evenmin pleidooien
voor de terugkeer van katoljeke lntellek-
tueten. Ze is een goed voorbeeld van een
filosofe die kritisch kan omgaan mei ver-
lichlingsldealen zonder in restorauedenken
te vervallen.

AnnernJe Deen
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Een korte historiek van de eredoktoraten

Een selekt mannenclubje
.. - e Akademiscne Raad verstrekt

aan de Raad valJ Beheer; op
eigen initiatie] of op aanvraag

van deze laatste, voorstellen eli/of
adviezen betreffende de kllltlirele en
maatschappelijke aktie van de univer-
site;' ell haar betrekkingen met de
samenleving, met de andere universi-
teiten en onderroekcentra. el! met het
onderwijs in hel algemeen ..... Dil uit-
treksel uit het 'Organiek reglement'
(artikel 12.2) betreffende de eredok-
toraten. loon 1aan hoe de unie[ zÎch
naar buitenuit wil profûeren. Ere-
doktoraten \lontJe" een belangriJke
graadmeIer voor de maatschappelijke
l,rofjleriIJ9 vall Ollze A/ma Mater. De
universiteit is immers geen eiland. Haar
politieke bedrijf is echter nog 1I00it

liet voorwerp geweest van eell histari-
sche studie, al komt daar in de toekomst
ongetwijfeld verandering in. Mark De-
rer, Jroofd van het studentenarchief.
en Jaoqueiine Clallde vall de Luikse
universiteit, zijn allebei bezig met een
overzicht van de eredoktoraten. Hier
alvast een korl overzictu van de laat-
ste decennia, met enkele opmerkelijke
vaststellingen van wnat's 1/01and
what's lIot i" het rijk: der ereaoaores.

ërcdocores worden venrgcdragen door de
Akademlschc Raad. waarin ook sruderncn
zetelen. Zij kunnen dus ook een kandidaat
voordragen. In de praktjjk blijkt dal de met
'doctor honoris causa' word, roegekend aan
academici Cl! wetenschappers dlc belangrijk
underzoek hebben vcrrjcht. aan geestelijke
hoogwaardigheidsbekleders, politid en zelfs
gewone burgers. Deze laatste twee karego-
neen mogen van oudsher rekenen op de
grootste publieke belangstelling. omdat ze
- zeker in strikte zin - niet IIJt de ekadc-
mtsene wereld bchoren.

Eerste tendens: de geesldijke hoog-
waardigheidsbekleders doen slllds de jaren
zeslig een stapjl' terug. Dl' sekula risering
van onze mamschappjj weerspiegelt zich
ten dele in de universiteit. Waar de 'K' van
de KU Leuven vroeger dorruneerde in de
toekenning van de ercdoktoratcn. lijn hel
de laatste decennia enkelnog 'witte raven'
die het katohckc - en zclls algemeen
religieuze - erfgoed mogen vertegcuwoor-
digcn. Fen goed voorbeeld hiervan is de
Oecumcnlsche patriarch Banhelomcos. die
de titel 'doctor honoris causa' in de \órm

Atomaire Zewail
Professor Ahmed Zewail is misschien de
minst bekende van hel gezelschap-dar
volgende week maandag de epi!Oga'~
krijgt opgespeld. Aan de universiteit van
Pennsylvanta behaalde deze EgYP'enaM
een doktcraatsdlploma. waarna hij als
onderzoeker op het rcrretn van de che-
mische dinamika werkzaam was. Op dil
vlak heeh hij baanbrekend werk verricht:
hij wendde uurasucuc spckiroskoplsche
technieken aan om chemische processen
te ontrafelen, en zorgde er op die manier
voor dal de rransntctocsrand gevisuali-
seerd kon worden. Dl' Leuvense univer-
siteit onderscheidt hem mei een eredok-
roeaar voor -lijn bijdragen in de omwik-
keling van lijdsgeresolveerde teehuteken
die geleld hebben tol een nieuw weten-
schapsdnrnein, dl' Ienuochemtc." Zijn
direkte waarneming van de alUmaire bc.'·
weRingen gedurende bindingsvorming en
·doorbraak brach,ell til' hl'dendaag~
wetenschappen van de speklruskopie en
rrakliedinamika tut \"0111'bloei.

Deze io Californlc werkzame wett·n·
schappcr werd imema,ionaal _ nel als
Philippe Herreweghe - reeds met lal van
prijzen van weu:nschaplX'Hjke verenigin·
gen bedach!.

(ab) (ab)

van een epitoga. vorig jaar op zijn toge
mocht spelden. Hij werd voorafgegaan door
Mgr. Monscngwo, aartsbisschop van KiSitn·
gilni (1993). Prère Roger van 'ra'zé (1990).
Mgr. lIurley, aansbtsschop van Durban
(1988). Mgr. Daelemans, sekretaris-gene-
raai van hel NSKO (Nationaal Sekretariaat
voor Katoliek Ondenvijs) In 1987, Reve-
rend Sobrino uit San Salvader (1985), kar-
dinaal Bernardln, aartsbisschop van chtca-
go (1984), kardtnaal Lorschetder, aansbrs-
schop van Forteleza van Brazilië (1982).
Romcro, aansbtsschop van San Salvador
(1980) en kardinaal Maiuia. aansblsschop
van Kinsha~1 (1979).

Ambigu

Dpruerkelijk is dat de untversucit /II('!

aartsbisschop Hurfev een duidelijk stand-
pUni ,egen het - toen nog bestaande -
aparthcldsregirue innam, terwijl ze in de
praktlik veelvuldig kontakten onderhield
met Zuid·Afrikaanse universiteiten als Stel-
lenbosch en Bloemfontein. Prollen reisden
heen en weer. Leuvense srudeuten genees-
kunde konden gfndcr stage lopen. en dat
alles onder de noemer 'akademtsche vrij-
heid'. 0<1' hel ouderwijssysteem één van de

Ibedacht omwille van 7jjO veelzijdigheid als
dirigenl Viln ensembles van lntcmationaal

neeskunde en J.I~ychialrie !ll~1 muzikale

Istudies aan hel Gentse Koninklijk Muziek·
conscn'alOrium. Als BilchslX'da!isl verwierf

sinds 1970 illlernationaic faam met hel
hem opgerichte Collegium Yucaie.
lIlutikale duizendpool rkhue in Parijs
gelijkaardig eJl$Cmble op - Chapelle

IRoyale - en kreëerde telkens nieuwe
groepen om 101de meeSI ~rfekle muzika·
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gemakshalve? - over he' hoofd gezien.
Hurley riep bij de uhreik..ing op '01 een se-
lektleve akadcmlsche boycot van Zuid-Afri·
ka, maar werd daarin niet gevolgd door de
Akademiwhe Raad.

Daarnaa~1 zorgde de uitreiking van een
credokroraar aan André Leyseu - gewezen
voorzitter van hCt Verbond van Belgische
Ondernemingen, voorztner van Agfa-Gevaen
en stichter van dl' Coudenberggroep - ge-
mottvecrd omwtllc van zijn "mensgerlcht
l>edrijfsleiderschap-, voor een Ilulrkonsen
vanwege de aanwezige studenten. Ten ge-
volge van deze prctcstakrfe stelden enkele
dekarren voor 0111het credokroraat voor te
bchouden voor "zuiver wetenschappelijke
verdiensten" H"I leit dat de toekenning
van dit eredokroraar door de Raad van Be-
heer niet zonder stag of Sloot was verlopen,
wees reeds In de richling van verdeeldheid.
Het 'zuiver wetenschappelijke' bleek na-
tuurlijk niet haafbaar, W3m zo zou kwasi
het hele departement humane wetenschap-
pen uil de boor vallen. Deze reaktie room
echter aan dat de entverstten zich ervoor
behoedt in opspraak te komen door de ere-
doktoren.

Polen

De soms ambigue houding van de uni-
versttelt bij dl' keuze van haar eredoktoren
gaf reeds iu 1975 aanleiding '01 flink wet
reaktie van de studentenbeweging: Paolo
Freire,~oorziller van de Raad der Kerken
in Genève en aktief op hel vlak van allabc-

U

Ie resultaten te komen, wals met hel En-
semble Vocal aurcpéeo en het örchesue
des Champs Elysées.

Zijn reputa1Îe als markanle p•.'r500n-
lijkheid in de muziekwt'reld werd in \990
erkend door de vereniging van Franse mu-
ziekcrilici. die hem uitriep tol mUZikale
pen;oonlijkheid van hel Jaar. Seden 1993 is
hij, S,1IllCn1Il~' het Collegium VocJle, Kul·
lureel Ambassadeur van Vlaanderen. Vol·
gende week maandag bevestigt de Leuven-
se univeT1iteit op haar beun deze vernieu·
wende dirlg~nl.

Waldheim, vx-sekrerarts generaal en 0\1 dat
ogenblik nog niet verdacht van oorlogsmis-
daden. In 1980 werd dl' lijst aangevoerd
door professor Rasmusscn, akuet pk-itbe-
zorger van een 'vellige kernenergie". op een
ogenblik dal de (kcmjwapenwedloop nog
volop aan de gang was maar reeds kon re-
kenen op heel wal prorest. Hij ging Nadine
Gordimer vooral, de - blanke - Zuidafri·
kaanse schrijfster die hel apartheidsrcglme
radikaal veroordeelde.

Derde tendens: 'The Polish connccuon'.
De banden mei Leuven en - onder andere
- de KU Lublin. waar Karel Woylila ooit
nug docent was, werden stevig aangehaald
met de onderscheidingen voor de primaat
van Polen, kardinaal S. Wyszymki f 1966).
komponist K.y~ndeTecki (1979), kunsthts-
torreus J. Woti}iakowski (1980). eerste mi-
nister T. Mazowiecki (1990) en professor
M. Kraplee .11991). Vooral premier Mazo·
wteckl kon ~kenen op (Iu'er)nationale
iliIndachl bij de uiuelking van zijn eredok-
toraat. Hij pleitte voor overleg tussen het
katouosme en hel socialisme. "Geen poli.
tiuk zonder morde grondslag". de akadc-
mtsene overbeid hoorde het welwlllcnn
aan. Ook de bondsrepubliek Duitsland le-
verde vier politieke doktoren op: de voor-
malige bondskauseüers Konrad Adenauer
(in 1958, toen Duitsland nog niet verdeeld
was) en Helrum schuudt (1983), presideut
Richard von Wcizsäcker (1986) en IIchnut
Kobl (I996).Adcnauer wefd geëerd om-
wille van zijn bijdr,lge aan he' Duitse wtn-
schafrswunder. de sociaaldemokraat Sdunidl
omdat hij z.ijn land behouden door de
ekonomlschc krisis van dl' jaren zeveuüg
stuurde. Von websëcker en Helrnur Kohl ..
werden voorgedragen omwille VJn hel teit
dat ze "overtuigde kristeru-n zijn. met
aandacht voor 'Grundwertc". zoals vrede,
dernekratte en sociale rechtvaardigheid."

Dat de akademischc wereld nog stcuds
een mnnnenklubje is. bewijst <ie schaarse
aanwczfghëid van vrouwen op de lijsten.
NailSI de veemelde Nadlne Gördimer, wer-
den er de afgelopen dertig jaar welgeteld
zes andere vrouwen coctor honoris causa
benoemd. Hlerbl] drie rnct-akadernici: au-
leur Mana acsseets (J98J), CJaire Vclltl1
(1989), die zkh Inzet voor metactsen In
India, CII de Nederlandse ~hrijfster Heila S.
ueasse (1995). Laat dil een begin zijn van
de dcmokratlscring van dl' eredoktereten.

Dat de huidlgc rcktur Oosierllnck de
bedriJfs· en nnenctëte wereld een warm
hart toedraagt. bchoen - met de bcnoc-
ming van eredokter A!an Greenspen van de
AlI1crikaanse Nationale Bank vorige weck
maandag - geen verdere lIitk'g mevr. Het
is echter nog Ie vroeg om reeds Ic'spreken
van andere klemtonen op hel rektoraat.
vooral gezien hcl kit dal voordien uok
reeds mensen uil de bcdrijlswereld werden
onderscheiden. Na<lsl de vermelde en om-
streden André Levst-n. gingen de tltclc ook
naar f. Philips. vuorztner van dl' Raad van
Kommissarisscn van de gclijl..namigl· Hnd-
hovense fabriek (1976) en professor H.
Casimir, direkteur van het natuurkundig
laboratorium van Philips.

Ook het Belgische koningshuis werd
door de KU Leuven in de wallen gelegd
wat eredektomen bet relt: de kersverse ko-
ning Boudewijn. p.lS een paar maanden op
de troon, werd in 1951 reeds gccerd met
deze ,ite!. dk ongetwijfeld als een serreuze
Tug).:ens'cun en bevestiging van zijn ko-
ningschap kan worden gezien. Ook onze
huidige konmg, Alben 11.werd mei dezelf-
de tnet bedacht. op een ogenblik dat hij nog
als prins AllH:n door her koven ging. Bui-
tenlandse vorsten waren de la<llstc denig
jaar niet meer van de l'ar,ij bij de uitreiking
van de credokroraren. Koning Juan cartes
van Spanje is dus de eerste vorst sinds
decennia die het erereken mag omvangen.
Ander blauw hloed dat niet vergelen lIIag
wordcn. is Jeiln·Eilgelbcrl. hcrtog van
Arenhcrg - jawel. van hel gelijknamige
kasteel tl' H('verll'e - dil' in 1994 de epi-
loga kreeg opg ..~peld. Dez~ <ldellijke familie
schonk na de eerste werddl)l\rlog het kas·
teel van Arenberg aan dl' universiteit. Een
bedankje in de vorm van een eredoktoraat
is dan ook een kwasi vanzelfsprekend ge·
Ilaar van crkenlcllJkhdd.

I
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Semestersysteem in eerste kandidatuur
vanaf volgend jaar?

Blokken OP kerstavond
el.' diskussie over het invoeren

valt semestereksamens ts al en-
kele decennia oud. AI in 1967

maakte de akademiscne overheid
plannen voor eet! andere jaarindeling_
De diskussie bereikt lUl een nieuw
hoogtepunt. Hel Gemeenschappelijk
Buro {Gehu] heeft een zeer dringend
advies gEvraagd aan de onderwijs-
raad over het buroeren van semester-
eksamens ;11 de eerste kandidatuur.
Dat advies moet er snel komen om
volgend akademiejaar al met een
semestersysteem.te kunne" starten.

De ergurnenten voor en legen een tweese-
mestersysteem zijn talloos. omdat de dis-
kussie al jaren aansleept. en vele argumen-
ten kunnen zowel in de ene als in de ande-
re richting gebruikt worden.

Opmerkelijk in de huidige diskussre-ts
dal bel Gemeenschappelijk Buro - de rek-

ter, de vice-rektoren en de koerdmatoren
onderwljs-. onderzoeks- en studentenbeleid
- nu pas een dringend advies aan de on-
derwijsraad gevraagd heelt. AI zeker sinds
oktober was het Gebu van plan een voor-
stel over semestereksamens te doen. Maar
dat werd telkens uitgesteld. De cnderwus-
raad krijgt nu dus niet de kans een gefun-
deerd advies uit te werken.

Boeken

Binnen de onderwijsraad besteet een
werkgroep zelfstudie. die een vernieuwen-
de onderwijsliJosofie ontwikkelt, De voor-
stellen van die werkgroep zullen engerwij-
feld gevolgen hebben voor ondermeer het
eksamensysteem. Hel ligt dus meer voor de
hand te wachten op dal advles dan nu
overhaast beslissingen te nemen. Het lijkt
er sterk op dat de universiteit paniekvoetbal
speelt In tijden van dalende inschrijvingen.

In het achterhoofd van het univcrsltai-

re beleid speelt ongetwijfeld. samen met
het spook van de Gentse konkurrentie. het
argument dat een semestersysteem de over-
gang van het sekundatr naar het hoger on'
derwijs vergemakkelfjkt. Oe gunstige in-
vloed van een semestersysteem op de slaag-
percentages is niet bewezen: aan de Gentse
universheh hggen die niet hoger dan hier
in Leuven, Maar als je je zaak goed ver-
koopt, kan je met een semestersysteem wel
sukses boeken bij toekomstige srudemen.
en - niet Ie vergeten - hun ouders.

Proefeksamens

Een pientere student merkte op dat
professoren die geëvalueerd worden, een
periode van vijf jaar eigenlijk te kon vinden
om hun onderwijsgedrag te remediëren.
Dat brengt ons bij de pmefeksamens. Jaren
geleden schafte de universiteit vrijstellingen
voor wie het goed deed bij de prcefeksa-
mens officieel af. Dat gebeurde toen op ad-
vies van de onderwijsraad met volmondige
Instemming van de studenten. Herhaalde
pogingen om het systeem weer in te voe-
ren, een verdoken manier om de deur naar
een semestersvsreem op een kier Ie zetten,
botsten telkens op een duidelijk, negatief
advies van de onderwijsraad en een njet
van studentenzijde.

Proefeksernens bieden de student een

kans om zijn studtemetode te toetsen en bij
te sturen. Dal kan alleen als de resultaten
van die proeh-ksamens geen weerslag heb-
ben op zijn uiteindelijke resultaat. vnjstel-
llngcn voor wie het goed deed belonen im-
mers enkel de studenten die al een voor-
sprong hadden: lij genoten een betere voor-
opleiding. hadden meteen de goede studie-
metode te pakken. pasten zich sneller aan
het studentenleven aan. Studenten die de
goede studiemetode niet meteen te pakken
hebben, moeten deze achterstand nog eens
extra inhalen. Deze unieke kans tOt bijsïu-
ring verdwijnt in een tweesemstersysteem:
de eksamens die je eind januari aflegt, ter-
ten meteen mee voor je jaerresuheat, en je
hebt niet de kans gehad zonder risiko ken-
nis te maken mei het universitaire eksarnt-
neergedrag.

Proefdksamens organiseren in novern-
her is weinfg zinvol. Van weillig vakken
heb je dan al voldoende Slof gezien voor
een reprtsenlatief eksamen. Bovendien heb
je nauwelijks de tijd gehad om te i1kk1iJJÎiI'
ttseren: je meubels Slaan nog maar net op
je kor en je hebt !ti cksamens. Als professo-
ren met vijf jaar nog niet tevreden lijn,
waarom krijgt een eerstejaarstudent dan
niet enkele maanden om rijn studiemerode
bij te sturen?

Ludwig Deweghe
Frank Ribbens

Kringraad stelt alternatieven voor

Meerderheid tegen semestereksamens
Oa een geanimeerde diskussie

bevestigde de algemene ver9a-
derin9 (A V) van Kringraad

met ruime meerderheid zijn stand-
punt: de Leuvense studenten zijn te-
gen semestereksamens, ook in de eer-
ste kandidatuur: Krillgraad kiest als
alternatief voor meer begeleiding bij
de omwikkel;'lg van de individuele
stlldiemelode, voor betere kwaliteit
ww net onderwijs in de eerste kal/di-
datuur. voor regelmatigc, ntet-qekwo-
teerde evaluaties met feedback en voor
het behoud van de proefeksamens.

A<tn sommige umvcrsncncn worden elk
semester eksemens afgelegd. Zu ook aan de
universtren in cem. De KU Leuven heeft
een jaarsysteem. Op het einde van het aka-
demtejaar worden studenten ondervraagd
over het gehecl van de leerstof V,111dal aka-
demjejaar. Twee jaar geleden voerde Kring-
raad, het d!'cl van de studentenkoepel dal
bevoegd is in undcrwfjszaken. een enquête
onder de Leuvense studenten. Een meer'
derheld van de studenten sprak zich toen
uit tegen een semestersysteem.

voorsranders van een tweescmestcrsvs-
teem beklemtonen di' hetere spreiding van
eksamen> di~ zo'n sj-vteem biedt. Je moet
niet alll's in juni afleggen, mdat Je voor elk
vak afzonderlijk meer lijd krijgt ornre Stu·
deren. Spijtig genoeg wijst de praktijk uit
dat het pmfescorenkorps nch snel aanpast
aan een nieuwe euuaue: ,11~je veer elk af·
zonderlijk vak meer tijd krijgt, kan je in to-
taal ook meer stof verwerken. Het gevaar is

dan ook reëel dal de tutale studiedruk stijgl
terwijl de Leuvense opleidingen nu al vaak
het dekrelale maximum overschrijden. Een
jaar telt dan twee piekbelasringen in plaats
van één. Bovendien moet je in een tweede
zittijd loch alles in één keer verwerken, dus
wie hel normaal al moeilijk heeft. is met
een semestersysteem misschien niet gebaat.

Piekperiode
De ervaring wiJ~1uit dat extra Muf vaak

beperkt blijfttot een verhoging van de ensi-
klopedlsche kennis. In plaats van een se-
mestersvsteem in te voeren lijkt hel heter te
loeken naar alternatieve vormen van on-
derwijs en evaluatie die beier aangepast
zijn aan de huidige kennisrnaatschapplj, en
die beier tegemoet komen aan problemen
van studeerbaarheld en studiedruk.

Twee plekperiodes hebben ook rot ge-
volg dat Leuven niet alleen ill Inei el) juni
plar Hgt: ook in december en januari zullen
alle exua-currtculauc akuvncncn op l'en
1<1.1& pitje gezet worden: geen zangles, geen
Portugese les. geen toneel. geen pianokon-
sen. ~een video of dans in Stuc. geen kring-
akûvtrchen. alle rakbars dicht en geetl au-
denreuinspraak meer. Dal was meteen hel
belangnjkste argument voor de gcénquê-
leerde studenten om Legen scrucstcrcksa-
mens te Lijn. Dl: akadcrnlsche nverhetd zelf
zou gevoelig moeten zijn voor dit argument:
re: is hel er mee eens dat een unlversltaire
opleiding niet beperkt mag blijven lot hel
aanleren van \peciali!ilische kennis en hecht
veel belang aan algemene vorming, die
vooral in die extra-curnculairc aktivueiten

Landbouw
De naam van één fakulteit duikt steeds
weer op als het over een semestersysteem
gaat: die van de fakulteit landbouwkun-
dige en Toegepaste Biologische Weten-
schappen. Telkens weer slaagt deze Iakul-
ten erin een uitzondering te vragen 0Jl het
eksarnenregjement: de ene keer willen de
plantjes niet snel genoeg groeien, zodat de
laorsrejaarstudentcn in januari hun cksa-
mens moelen kunnen aûeggen om in juni
nog volop aan hun tests te kunnen werken,
dan weer zijn er studenten die tijdens hel
tweede semester les volgen in Louvain-Ia-
Neuve, en onmogelijk uit het verre Wal-
lonië kunnen terugkeren om in Leuven
eksamen af te leggen, Elk alibi is goed om
over een semestersysteem Ie kunnen be-

glnncn. en tclla~ns borst (lp f,lkul!t'it op een
neen van de akademisch" overheid,

Toch d(let tI(: fakulteit er alles voor om
binnen de letter van het algemene eksa-
menreglement van de KU Leuven de geest
ervan 1I1,'tde voelen te treden. De eerste
kandidatuur blo-Ingenleur heeft dit jaar
maar liefst vijf eksamenpenodes. Het moel
gezegd dat de fakulteit een heel eigen svs-
leem van keuzepaketren heeft. waardoor
in sommige jaren het aantal vakken erg
hoog fig\. T(X:h lijkt het er sterk op dat een
semestersysteem voor de Landbouwtakul-
ren slechts een korte verlichting biedt. en
geen echte oplossing. Het echte probleem
is ungetwijfeld de veel Ie hoge studiedruk.
Ook hier verdient het aanbeveling te wach-
ten op de resultaten van de studietfjdmettug,
die op dit ogenblik loopt in de Iakuhcu.

(rr)

aan bod komt.
Een ander veelgehoord argument voor

een semestersysteem is de lrueruattcnallse-
ring van het onderwijs. In vele buurlanden
beslaan andere jaartndellngen. Een sernes-
tersysteem zou uitwisselingen bevorderen.
Maar dat blijkt niet altijd 10 omdat de se-
meuenndenng van land tOt land nog wel
eens durft verschillen.

De Leuvense studenten spraken Zich
uil tegen dil sernestersvsreem maar stelden
wel een aantal alternatieven voor. die vol-
gens hen alleen maar de kwaliteit van het
onderwijs [CIl goede kunnen komen D~ ln
de afgelopen maanden steeds aangehaalde
reden voor de invoering VJIl een semester-
systeem i., het lage slaagpercentage in de
eerste kandidatuur. Een semestersysteem
kan daar geen soelaas bieden. Kringraad is
in de eerste plaats voorstander van een
beter nriénterlngsbeleld in het sekundatr
()nder\Vij~. Voor de eerste kandtdaumr zelf
stellen de studenten voor om meer aan-
dacht te besreden .1Jn de ontwikkeling van
de individuele studiemetode van de sut-
deur. Dat kan door middel van mdlvlducle
monitoraatsbegclciding, maar ook door al,
gcmene sessies nver lccrstrategjeën en dour
~uggestie5 van de docenten bij speciale
moeilijkheden- in de ster.

Da;1rnaa~t vragen dj;' Leuvense st uden-
ten extra aandacht "oor de kwaliteit van
hel onderwijsgebeuren zelf lil de eerste
kandldnruur: kursusmateriaal van hoog-

staande kwaliteit, lessen In optimale om-
standigheden en een optimale programma-
tie van het ganse onderwijsgebeuren door-
heen het jaar. Zij vinden dat hier vooral
een taak is weggelegd voor de Permanente
Onderwijskommissies (POK) en de evelua-
rlekornmtsstes, die hun kwalileitsn~en
voor de eerste kandidatuur strenger moeten
toepassen.

Feedback

Kringraad hecht tot slot veel belang.
aan kansen tot bijsturing van de studiem\',
lade en kennis. Om die kensen re realiSert'IL, ..
moeten de docenten en de POK's rcgelrna-
us niet-gekweteerde evaluatiemomenten
voorzien. Het is belangrijk dm die evalua-
tiemomenten niet gckwotccrd zijn, om de
student de kans 1(' geven bij te sturen zon-
der gcsanktloucerd te worden. Even essen-
tieel is een duidelijke en sn~lI{' feedback,
die de student koutromeen 10('1. maar ook
peilt naar de oorzaken van Lijn eventuele
tukorten. tn die bijsturing zijn d~ prnclck-
sarneus. .lls re zowel door de docent als de
student ern~tig1:enol1l~n worden, van pri-
mordraal belang. Ze moeten een rcpresen-
h1tid beeld gr-vcn van de junlritrljd. 7.e
moeten ook halfweg het jaat.georganlsccrd
worden. om de student de nodige tijd te
gC\'en 7.kh aan te pa~~ell aan dl' nieuwe
omgeving en hem nog voldoende tijd te
laten om re remediëren. De docent moet de
tijd ru-men het ckvarucn individueel te be-
spreken mei de student. De uiteindelijke
leedbark - alv de rcsuh.ucn bekend zijn -
gebeurt in een Iunkttoncr+ngegcsprck mei
de rnomtnr.

Ludwig ïäeweghe
Frank Ribbens

KRINGLOOPCENTRUM
SPIT

Tweedehandswinkel

LAA TSTE SOLDENDAGEN
meubelen, kleding, huisraad,....

Voor elk wat wils

Open: dinsdag tot vrijdag 12.45 tot 17 uur
zaterdag 11tot 15.30 uur

Dlestsesteenweg 104, Kessel-Lo, tel. 26.09.21
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Brusselaars voeren aktie voor leefbare stad

Wijken voor Europa
Oeed~meer aan twintig jaar

maken bewonersvereniqinqen
zie" zorqen over de inplantin9

en uitbreidi"9 van de Buropese mas·
todOtJUII in de wiiken rond liet Schu-
mat/plein in Brossel. vostbestoten net
idee van de 'bewoonde stad' te verde-
digen, wille" deze verenigingen rea-
geren legen de Q99ressieve strategieën
van de immooitiënseksor: Zij stellen
alternatieve wegen voor tol inr;cl1li"9
van de buurt Om hun eisen kracht
bij te zenen voerden ze (I/gelope" week
aktie in het Brusselse stadcentrum.

In het begin van de jaren zeslig besusre Eu-
ropa zlch in hel centrum V'H1de stad Ie ves-
tigen om niet afgescheiden van de wereld
te leven. Maar haar lnstettlngen zwollen
aan, knabbelend aan de woonrutmre. de
klelne ondernemingen, de handel en de
kunst in de hoofdstad. De konstante uil-
brdding van adrninjsrraueve gebouwen
bracht stuk voor-stuk de aanpalende wijken
uil evenwicht. Hele wijken levendige stad
werden vervangen door karneren die de
deuren slunen om zes uur.

Maar Europa is niet als enige verarn-
woordelijk voor deze stadsramp. De Belgl-
sche regering been Steeds de bclilllgrijksie
beslissingen betreüeudc de inplanting van
lnstelhngen van de Buropose Gemrenschap
goedgekeurd. Zij Iwijfeldc cr geel' 1110mel11
aan bebouwde en bewoonde terreinen op
Ie offeren om de honger van de Kommissie.
de Ministerraad of het Parlement te stillen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. nog
Jong en kwetsbaar, bleek niet bij machte de
gevolgen van haar beleidskeuzen in toom
Ie houden. In het nieuw Gewestelijk onr-
wlkketlngsplan is de Europese wijk een
zwart gal, dat gedoemd is Ie verdwalen In

g.(U~Ei ~O,J$JI?! f1o,J'ËS'"I0,
i1'~ÛÎs ddtJ~ o"Jeu; y""",
cfode A'~ëI.I0rY"'"cS""::.v
J~fa.~

De afgelopen week hield een emoestaste
groep aktievoerders een plein in de Brus-
setse Europawijk bezet, om op dle manier
hun ongenoegen te uiten over de stadsver-
loederlng en de aangetaste woonkwalhen
In de Brusselse blnnensrad. Onder het dak
van de sirkustent die hel eplceutrum van
hun ekttcs vormde, waren ook enkele Leu-
vense studenten akTief. Op de laatSTe dag
van de bezetting. middenin een zo Ie horen
behoorlijk gezellig slotfeest. belden wc mei
Marieke Huvseurruyt. een van de mensen
die heel de: week in de weer waren
geweest. We vroegen naar haar ervaringen.
en we wilden ook wel eens weten wal de
gevoerde akne praktisch inhield.
Marl~ke Huysentruyt: ~We hebben aklÎt-
gevoerd op verschillende mvo's. Eén daar-
van was hel artistieke. Een anutal studen-
ren van het Slnt-Lukáslnstltuut hebben een
rentoonstelllng gehouden, en toto's opge-
hangen aan leegslaande gebouwen. Er liep
ook een videoprajekl. Elke dag werd er
door een groep mensen die professioneel
met film bezig zijn een möntag e gemaakt
van wal er hier gebeurd e, en die werd dan
elders In Brussel op SIraat verteend. We
hebben bomen versierd, en een klein uer-
laymontgebouw nagebouwd. En er waren
jongleurs en downs. Dat waren de ludieke
manieren om de aandacht te trekken.s

partlkullcre belangen. Oe maatregelen die
een harmonieuze integratie van Europa in
een aktlevë en bewoonde omgeving dien-
den te verzekeren, zijn nog steeds niet ge-
netfen.

Koek

Vóór de Jaren 7.eslig was de Leopolds-
wijk echter een bloeiende woon- en leef-
buurt. Ook de kunst voelde zich er thuis.
Toen kwam het Bcrlaymomgebouw, en de
bal W<lS aan het rollen. België zag haar
prestige en de werkgelegenheid toenemen.
Aanvankelijk geloofde men In een vredevol
evenwicht tussen leven en werken. Maar
nu rest enkel nog het dissonante naast el-
kaar bestaan van Sjieke kantoren, verkrot-
tende huizen en braakliggende terreinen.

De amocbronc bewoners van de Euro-
pawijk snakren al jaren naar war levens-
ruimte. Na verloop van tijd verenigden ze
zich in bnurtkommhees. Hun doel is de
verschillende overheden die de Brusselse
koek verdelen. samen rond de talelte krij-
gen. Die moeren dan aangezet worden hun
verantwoordelijkheden op te nemen. en re
werken aan de herstelling van hel sledelijk
weefsel.

De buunkommnees vechten hiervoor
al vele Jaren. Fondarlon Sens Unique sneb-
uug (FSUS) - een groep geengageerde
mensen die de stad leefbaar willen maken
- wil hen dan ook nieuwe moed geven.
Deze stichting voerde vorige week aktie. Zij
werkte samen met Koördinatie Europa, een
overkoepelende tenn voor de buunkomml-
tees, Bral (Brusselse Raad voor Leefmilieu)
en tnter-ënvtronnemem Bruxelles. xcër-
dtneue Europa voerde de onderhandelin-
gen met de betrokken Instanties. en Sens
untque zorgde voor het trekken van de
aandacht. Dat gebeurt aan de hand van een

@ok IJ.. ~O"J,Jt,;. ~T,"",6ef;T-
k""''''e" .5.{,u.:~el0"de ho"~f-
~b',0 (~ gecJóe) ovu aan.>

to',.;> Gi6o..7V,t,,,~-

Druk in/op Brussel
«De mensen van Bral hebben meer

inhouddijk gewerkt. Ze hebben vooral be-
trokken personen aangesproken en uitge-
nodigd naar de tem. Zo zijn ondermeer
Magda Aeivcer. Freddy WiJluckx en Wil·
Irted Marrens langs geweest. Er werd ge-
probeerd mensen van alle betrokken poli-
tieke mvo's te bereiken. De meeste promj-
neuten reageerden positief. Ook was er et-
ke dag een perskenlerende. We hebben
heel wal medla-aandactu gekregen.«
Veto: HM Wf'rd er door de 1«Valligt lwrbij-
9a1l9rrr op jullie gtrta!Jftrd.'
Huysentruyt: -vee! mensen wisten eerst
nlet waar het over ging, Daarom zijn we op
straathoeken gaan Slaan en hebben we
mensen aangesproken en uilgelegd wat 011-
ze bedoeling was. veel van de mensen die
in de buurt wonen vonden het een goede
akrfe, al kwam 7.evolgens sommigen wel
warlaar.e

• Het interessante van de plaats waar
we onze tem opgeslagen hadden, .... s het
feit dal er heel wat mensen langslopen die
op weg zijn naar de gebouwen van de Eu-
ropese Gemeenschap. We hebben gepro-
beerd ook die mensen warm Ie maken
voor onze aktie."

aamal aknes.
Eén van die aknes beslaat in de bezet-

ting van een plein mldden 1U55C:nde Euro-
pese gebouwen en de verkrouende woon-

&.. ""-wd;"I.??~e5J1e~:ZO"
ÇJO"dOlW i(vNNeiV dQWJ

Veto; Heb jt. nu dt aklÎt l" ~d llis aJ!Jfloptn
ij. df indruk dal htl een su/an gnl'iJrrün iJ?
Huysentruyt: «Ik denk dat het inhoude-
lijke gegeven van de aktie zeker een ver-
snelling heel! ondergaan. We hebben ge-
probeerd pollth:..ke verantwoordetijken en
betrokkenen tOt onspreken over de zaak
aan te zetren. en bij sommigen Is dat ook
gelukt. Zo heeü Europees Kommissaris Lli-
kanen zich zonder meer solidair verklaard
mei onze Ideeën. Premier Dehaene kon
niet komen. man hij heeft ook zijn sym-
pathie betuigd .•
vete: Hot ~itlhá praktisch mtt mtl dit killf
U\'U em lI'~tk in ten tent te ltwtl?
Huysentruyt: ,Dal ging best. Er was ge-
lukkig verwarming. en veel warme dekens
voor '5 nachts. Een voedsefkoüekuet heeft
heel de week voor ons gekookt. Vaak kwa-
men er '5 avonds muzikanten spelen. De
sfeer W<l5 erg goed.»

Veto: Op wrIkt manier ",,,rdl er IIUdQr WitA.
vtrdtr aanjullie d(XJsttllingtrl gewrrkt?
Huysentruyt: .Het FSUS wordt opgt."doekt.
Dat was speciaal voor deze week opgelicht.
Maar de buunkocnrutecs gaan uatuurljjk
door. Een aantal mensen die deze week
meegedaan hebben. zal er zeker ook mee
bajg blijven._

(mg)
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blokken. Sinds vorige zaterdag palmt een
grote sirkustent het terrein onderaan de
Belhardstraat in. Er wordt druk gedebat-
teerd. ledereen mag ~1I)\)111afblazen, dl'
kJeµpen werden gelon. Om It' bewijzen dar
er nog leven is in de buurt, bruist het in de
tem. konserten. filmvoorstellingen en een
doorlopend karce dragen daartoe bij.

Miss

Oe aktievoerders leggen sterk de na-
druk op de woononzekerheld in het stads-
cernrum. Die heelt uiteraard historische
gronden. In 1988 keurde dl" Eksekutieve
van het Brusselse Ocwest een kaderakkoord
in verband 1111'1 de maatregelen voor de
\VOOI1-. handels- en kulturele funkties goed.
Bij de verdere doorvoering van de Iederall-
sering in 1989 bevestigt de Regering van
het Brussels Hooîdstedeltjk Gewest dat ze
van plan is de bestemmingen uit hel kader-
akkoord te respekteren. Er volgt een Ge'-
westelijk Ontwikkelingsplan in deze lijn.
Maar het is nog steeds niet uitgevoerd. De
aktievoerders eisen nu de komst van wo-
ningen.

De problemen rond het Schumanplcin
Zijn echter zeer onoverzichtelijk. Daarom
moet er een 'Miss êurcpe' worden opge-
rrchr. Dat is een centrale set die de initiatie-
ven van de overheden koordineert. Zij zou
moeten proberen de overheden van ver-
schillende nrvo's. die al 11" vaak ruziën over
bevoegdheidsverdelingen, naar eenzelfde
doel te dirigeren.

De aktievoerders trekken gelukkig niet
aan t!en bel zonder klepel. De beslissing van
de Europese Gemeenschap zich niet verder
uil te breiden in de binnenstad, wakkert de
Strijdlust aan. Buropees kommissaris Llika-
ncn komt zelfs naar de vergaderingen van
het kommitee Bewoners Europol Dil bete-
kent een rechtstreekse dialoog tussen de
bewoners, die zo hun stem kunnen laten
gelden. en de Europese Instefflngen.

Europa lust de Leopoldswijk niet meer .
De bewoners des te meer. Zullen die nu
eindelijk gehoor krijgen? Komen er nu wc-
ningcn in de ptaars van de verkroltende
blokken? Lolten we her hopen.

.rceenen Kiekens

7



De nieuwe politieke kultu (2)
Sedert Zwarte Zondag, nu alweer bijna zes jaar geleden. beweegt er 'iets' in hel Belgische politieke landschap. De schokgolf dIe

de verkiezingsuitslag van 24 november 1991 met zich mee bracht, zette echter weinig zoden aan de dijk. 0<11werd in ougustus van
vorig jaar nogmaals op een pijnlijke wijze duidelijk gemaakt. Het gevolg hiervan WdS dat de roep om vernieuwing luider werd dan
ooit. Ondertussen heeft iedereen. op het gevaar af kheheematig te klinken, de mond vol van de nieuwe politieke kultuur. Op
initiatief van karnervoorzhter Langendries (PSC) bijvoorbeeld werden een aantal weken geleden de. voorzitters van alle partijen
uitgenodigd om hierover de koppen bij elkaar te steken. En ook op Vlaams nivo wordt onder impuls van Norben de netsener (SP)
druk gedebeueerd over de arschaffing van polhleke kuruuls. Maar nlet alleen binnen de grote panijen heeft de Wille Mars heel wat
diskussie losgeweekt. Op tal van mvo's ontstaan nieuwe initiatieven die proberen een antwoord te geven op de malaise binnen ons
politiek bestel, De komende weken willen wij een licht werpen op een aantal van die initiatieven. Niet enkel vilnuit een bezorgdheid
voor dernokratlsche waarden, maar vooral omdat hel jonge mensen zijn die in dit gebeuren een belangrijke rol Ie spelen hebben.

0..eh, met die "ieuwe politieke
kunuur (NPK) komt mell niet
verder äan woordkramerij. Je

weet alleen wat de NPK is, als je de
oude politieke kultuur korrekt durft
Ie omschrijven, Zolallg je "iet durft
U99l'11dat de oligarchie, de partikra-
tie of de bananenrepubliek - noem
liet zoals je wil- moel verdwijnen,
kom je geen stap verder. Eli lIel kan
tochniet dat liet de partijbonzen zelf
zij" die dit alles gaall veranderen, dal
is absurd, - Aan het woord is Tom
L.anQye,schrijver eli voorvechter van
de nieuwe politieke kultuur. Bij het
brede publiek dankt }lij ongetwijfeld
zij" bekendheid aall zijn columns in
het weekblad Humo. Hij was het die
in All/werpen - na zwarte zondag in
'91 en liet ,wkses van "et Vlaams Blok
- de ven,ieuwillgsoperatie mee in-
spireerde. Agalev en de Beweging voor
Sodak I'.NJrllilgallg (BSV) I'all PeUS}'
Söre"_~e"vormden een nieuwe politie-
ke formatie. vil/dt /rij deze vernieuw-
in9soperatie geslaa9d?

Lanove: .Ik zou het onmiddellijk opnieuw
doen Je moel nh-t vergeten dat deze tor-
malk. naast IWI Bink. de verkiezingen ge-
\...onnen Iwelt Trunwcnc. in de koahuc ma-
ken Agil]t'v en BSV hel wrsdul. Slei je eens
voor dar I.C !liCI ln dc koaline zouden zit-
ten, Ik den).. dat ze in de uppositlo.: naast het
Blok rnaclueloos zouden waan. Miëke
Vogeh (Agalev) Is een zwaargewicht in het
schepencouegc en santen mCI Palsy heef ze
meer macht dan I.e sterurnen hebben ge-
haaid (12,5 %). le hebben .11veel belang-
lijkt' bt_'SIt~~lIIgl"llgenomen, ondermeer de
hervurnung van het ambreuarenkorps. Toch
zijn er mensen dl{' hel vroeger beu-r von-
den. zo van -111 den ujd van Bob cccts was
hel loch rustiger." MaM dal komt omdat
1Il1'n geen debatkultuur gewoon is. Nu
wordt er meer en opener gediskussrccrd.
bljvoorbcetd lil dl' dISlriJ,;lsraden._

Operatie

Velo: L ·m.ll /{ 11/,'/ detzc /~I·~.'II"'·.'1,'Vm..j~1I
111,',.1/(11'/,'<"111<"11aanurn vanhun rrmurts
d,','r ,1"11 11,'1bd,'id da/I( Itfnlrlr:'
Lanovc: .Nl·C·II. dlt'lkp"11 IVLDI mei zjjn
vroeru-, BI<TJ,;prailthedl ~.hriJ,; van Mieke
,'U Pal~r AI, IIt'}"'n in zijn !lit'uwjililr~loe-
~!,r,hlh. n'gl "\\",JI t'T 1<"J,;);l']lcllrl. volg ...m](.
kt"l"rwndn r\f(,lkl'-. d,m h dill toth het
11t·~teI....wlj\ V(lor l1l't 1..-ildat lij ht·t .enchll
maJ..t·1J r\1~ /111"1'm"n~l'nl!el'l\ l'ro(1ll"111en
IIW\"r11'lIdl'll IlI'hhl'n Illc'l AJ.:ale\",dali 1.0U'
d"11 I_l' 11.l' lil ·tll"·I' \hit' lil1 ...11 A~alcv zorgt
t'nuor Uilt )1l'1,'\'n "'ntrumhnk'l' kllillrtk
h I].;vind ht'lld,l'r ):n'n mJ~lukle operalIe,
vuor.ll UU" ttlml,l\ het Ul' tr.lditiuncle pantj'
l'n J.:t....d duur t'I",lar~. hUlh

• HI'I 1\ ):t'WUUII•·...n h...d .Indl·r bt_'lcrd
nu ""'n 1II,·,'r '\"Inh.,h,rh \IH'rlJ.ccld I~ hel
H'r"l'ef'>' TIJma)..,·n ,',lJl til' Grott' r\t.1f"'-
Dolt i, 1111'1hl'~li~1duor hl'l ~hll)t"nmllq;e
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Tom Lanoye over politiek en padden

of door de burgemeester, maar door de dis-
mktsreaü. Dat is volgens bet principe van
de subsidiariteit (bevoegdheden toekennen
aan de overheid die er het meest direkt bij
betrokken is, nvdrj en daar Sla ik volledig
actner.»
veto: Als u h~t subsidiarüeitsprmcipe zo Dan'
han!Jl. vindl u dan dal hrl oplpliu~n !'an V/aan-
deren en Wof!oflit'dt dtmokrOlit tm gotdt zou
kom~n_'
Lancj-e: «Daris een van de mogelijke 01)-
lossingen ja, maar ik word daar nlet koud
of warm van. lk snap die hele heisa eigen-
lijk niet. Zo'n opdeling kost toch ook veel
geld. Ik begrijp bijvoorbeeld nler waarom al
die ondernemers een markt van vier
miljoen potentiële kopers willen arsroten in
de richting van Frankrijk. Afgezien van de
hele problematiek van de bevoegdheldsver-
deling vind Ik mezelf nog altijd hel beste te-
rug in het federale systeem._

Moederkerk

.. Ik moet wel niets weten van dal hele
gezwam over identiteit, godsdienst. moraal
en waarschijnlijk ook raskenmerken en zo.
Sommigen stoppen bij twee kenmerken.
anderen gaan nog verder. Maar ik begrijp
bijvoorbeeld niel waarom ik mij meer ver-
bonden zou moelen voelen met Filip ne-
winter dan mei Gino Russo. i-kt is loch niet
urndat Dewiruer vlaams spreekt dat ik mij
meer solidair met hem zou moeren
vocJen.~
Veto: Zijn er /liet ft veel overheden /ledig Olf!
Be/gii draaiend Ie houden?
Lanove: ~Je zou bijvoorbeeld de provincies
kUI\II"'1\ afschaffen. Als je kijkt naar grote
Europese steden, die hebben meer lnwo-
ncrs en een groter grondgebied dan BeIgiC!.
Dan vraag je je inderdaad af of al die over-
heden nodig zljn. Maar ik denk" niet dat het
legen Ie houden is. Op een morgen worden
we wakker in de republiek vfaandcren.»
Veto: U hufll/IV s:ympalJllr voor hn /IJ(U\t'r
pr"j~kI van ondtrmur Pieter Valldekrrckhc'l't
(t',,,'rmalr~ nationüa] koördtnator VUl!Aga/nI)
btllflgd. )IIal/rekl u Dali 1/1 dal "'lIialirf?
Lanoye: .Agalev is inhoudelijk maar voor-
al kommunikatlëf Ie veel een mlllcupartij.
Zo organtseer Je eigenlijk voor ecu groot
sruk je eigen verklczlngsnederlagcn. Hel
nulte-u ~I.l.lt ntet meer in dl' tup tien van
wat de mens ...n aanbelangt. Er ls een tijd
geweest dal dl' groene partijen in Europa
slapend rijk werden. zonder knrnpagncs IC
moeten voeren. Nu stailt hel milieu nok in
hel Ilr(1~rolll1nIJViiI!de amIne partijen. Ik
~n,111IrnIIW,'lh "tlk IIlet din je een ...klll,,-
gisch denl..en kan St:ht"id...n vall een ekono·
misch denken Je kan jl' I.kl ...nkel uiTspre,
ken over milku, als il' j ...niel uit~pr ...ekl
flver industrie, wegen, kanalcn. enzovourt.
Je moel per definitit' een globaill maill-
~haJlrelijke visie ht'bben Agalcv h...dt zich
lil de verdrukking laten duwen t'n I.Cheb-
ht.·n d".H lelf II(,k IIlt'l lijdcn gl)t"d i1i1nmt'e-
gewer"!. ,\li"lr I~ hoop dilt dIl' hjd \'lIorbij
i~. d,l1 er nu ruimIl' gl'mil,."t I\lmh \'OfJr
t'en ht'eI nit'uw projekl..

beeld kun~n nemen aan Italië. dan is het
wel dal ze er daar voor hebben gezorgd dat
de kristendemokraten niet veel meer voor-
stellen. I", Nederland stelt het Christen-
ncmokrartsch Appel (CDA) ook al niet veel
meer voor. Daat werkt hel paarse kabinet
goed zonder het Q:>A.. Ik hoop dat ze hier
ook op een zi.ispoor gezet kunnen worden.
Kijk. hel zegt toch al genoeg als je weet dat
dl' voormalige DDR niet zolang hestaan
heeft als de CVP hier al ononderbroken aan
dl' macht ls._
Veto: Hot mott di~ niruwe polilirkr PafT., er
VO/gtnl I/ uimrnJ
Lanove: eIk vind dat Agalev en de Volks-
unie zich zo snel mogelijk moelen ophellen
om een nieuwe formatie te vormen. Er
moet een jonge en nieuwe partij komen
aan de linkerkant van dc SP_Dat vcrsplin-
terd opkomen werkt in hun nadeel. Hel Is
netast voor de Belgische politiek: er is geen
tegengewicht 0l) hel centrurn tegen d2~-
treemrechts. Tobback kan naar rechts lcu-
nen, omdat hij van links niets te vrezen
heeft. Hij kan alleen maar stemmen ver-
liezen aan de rechterzijde. Ah je kijkt naar
dl' schitterende karnpagne van de SP na do;.
Agusta-affatre. toen zijn veel linkse kîezerr
naar de moederkerk van de linkerzijde
gegaen- Het is belangrijk dat er een linkse
par1ij is met veel sternmen zodat er druk
komt op hel centrum. Ze hoeft daarom niet
meteen rn het beleid te srappen.s

Apokalyps

Veto: Ma/emawch Z(li. äar parrij /5 à 20 %
holtn. maar \"ttl gromrn ZOI.dm zxh (T mr' 111
thuis voetm m voor wet volksumekiezrrs zal dal
hr/(moal I~hnks zijn_ verder is IIl'Imaar de
vraQ!Jhoeveel nieuwe kie;:rn zo'nnieuwe partij
kan bekoren
Lanoyé: ..Tja. maar de relcvanne van de
Volksunit." en Agalev is volledig verdwenen.
Er moer een nieuw projekt kooien. In
Antwerpen had men ook voorspeld dar dc
nieuwe partij stemmen zou vcruczcn. Het
teljendeel bleek waar Il' zijn. Maar pa~ op.
misschien Is het wel Ie vroeg hiervoor. Mis·
senten mud het blok nog wat mvvr stem-
men krijgt'n en dc SP e...ns gedwong ...n
word ...n tol een epposm ckuur - wal ik
sowieso vind - voorateer er reI~za! gt'-
beur eu. Hel 7.(IUwel ce nv kunru-n dat \VI'

meeten wachten op verhotsradr. van 1I('("ke
en Andaux dic de handen in mekaar vlaan,
doHnksübcralcn ol J_O_.
Velo: &" jt 11(1vermanende .';":lerr;( ",m \'<.lll

Herkt altl'l'fr 1"r!'.'1(lm?

Lenove: «Dat was vroeger zo. Nu mei
nu-er, denk rk. .\1aar rk JUU daar noon op
stemmen hoor. M,l,lr er 01",'1 J.:,·W<)I1!1een
druk komen op IWI {"('I1IT1UJl_i-n
verdnrtuuc'. wanneer ~pringl dscCvp nu
...em l'IIl(ldij~? 1),)1i~krl\'rIiJ" een ~Iil,ll
htrtnen Ik ~I,l,ll. In (te cvp zijn .llk );t'lind·
heden ,'JIlWe7i);. D,lolr llK·kt men n.lar t'l'lJ
,1'(11"1k"Il\l'lhU\ ,'n di,' "J'tlwt Il1t·n d,ln
\)\1('1" Vlaan(]erl'll uil. ën ,i.l Vla,lll(kll'n
O\ll'l" Ikl~ii." Ikt t'rJ>:'ilt'h tJ.ll10").. dat (k
oligarrhi<- win dl' m.·\'~1 "Oll<....rvatk·'l·n 11\"1
nog ,lilij!! h",111,71j kunnen IInmer~ dt· cvp
lal"11 ~Jlrin':"n 7,' kllnlll'n dil zl'kl'r \tl"r dt'
1'II",h,' d(l,~ier<. en \,)<,r d,' do<,slt'1"odi<: }!,lJll
<I\';'r 11('1funrl,lmenl ,',111de macht. De CVP
i~,Kik l"'n het'! );c~lntl'n p.Htij ~kt h "iet
l'rjo;dt'I1l,,"ramd1 ,Jm mei Ik pMlijwp
('rgl'n~ wt'J.: IC kruipen l'n hl't publiek moel
d,llT 1l1a.Huit dl' ,dlJ.H<.t' rl'Jklie) atkldl'"
wal l'r ):l'It'I.!t1i\

.J;r zoudl'n ml· ...r \\1111'IIIJr"t'lI 1\)()t"ll'n

"Ik heb meer lezers dan Filip Dewinter
kiezers"

Weworden van het begin
tot het einde genaaid door
mensen als Eyskens. Die ora-
kelt dat deze krisis een mo-
rele krisis is.Maar als er één
pad is die over moraliteit zijn
mondmoet houden dan is
het toch wel Eyskens... en
dan zeker tegen mij

......;;...-'----

.We moeten in de politiek venrekken
van grote dromen en Idealen, daar is hernu
wel het moment voor,lk denk dal er op dil
moment een suusme heerst onder de men-
sen. een heel belangrijke oorzaak daarvan
is de machteloosheid. Ik denk dat de raket-
tenbetogingen het beginpunt vormen van
dit strusme. Er waren massa betogingen te-
gen die raketten en loch zijn ze er geko-
men. Hetgeen we nu naar buiten zien ko-
men is behalve symbolisch. een uhlng van
dalgene dat ik onze bananenpepubllek
noem. We leven in een land met een zo-
danige partikratie en oligarchie dat je nog
moeilijk van een demokratie kan spreken.
H...t parlement heef veel te weinig Ie zeg-
geil, de partijen daarentegen alles. Uit on,
derzoek is gebleken dat het parlement als
beslissingcentrum op de vierde of vijlde
plaats staill na die panqeu. Dat is in and e re
landen niet het geval. De partikratie komt
voon uil een manier om dingen tt' organis-
eren die samenhangen met de vcrwilde
rnaatschappf]. We leven in een land waarin
de kloof lussen de werkelijke samenleving
en de politieke vertaling ervan steeds grou-r
wordt. De belangrijkste partikratie is de
CVP. De andere pentjeu gaan zich dan
orgenlsatortsrh en in hun denksrrukrureu
en onderwerpen spiegelen aan de grootste
partikratie. Alle grote partijen kalven op
den duur af, maar hun macht blijh h...r-
7ellde. Dat kan op termijn outplotfen. Ik
denk dat et nood is aan een nieuw c kul-
iuur én aan een nieuwe partij. Ik denk niel
dal de bestaande ohgarchfécn zidT7.eUw·
danig gaan veranderen dat ze allder~ gilan
lunklioneren, .....ant ,bn hebb ...n 7.... ni('1
ml'Cr dl'zelfde machi .•

En verdomme, wanneer
springt die CVPnu eens
eindelijk

Veto: U huft prob/mlrll mrt dr CVP
Lanoye: .Wd, als \Vl' met ieh l'en v()()r,
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venueuwing voorstaat, Zij zouden dan de
enlgen zijn die hel polinek bestel willen
veranderen en levens de parlementaire de-
mokratie afbreken, Dat zou natuurlijk ver-
schrikkelijk tijn_ Daarom steun ik de ver-
nieuwing aan de linkerzijde. Anders zou
het lijken alsof de politiek hel 810k verket-
ten omdat :r.ijde enigen :r.ijn die er Iets aan
willen doen. 0<11 is heel gevaarltjk. omdat
de kans dan groot is dat de mensen niet
meer geloven in het demokransene
systeem .•

komen, Maar dan marsen waar Dehaene op
het einde de ouders niet kan ontvangen.
Dal is pure rekuperaue. Er moet een mars
komen met duIdelijke ersen .•
Veto: ~lIkl u IIItt dat" zovat volk op dt wute
mart was omdat er "iets gtitst I,Wr,J7 En er
gmgm doar ook "ui sremmtrl op \-OOr een merr
uprnSitw jusnt~,
lanoye: elk denk dal dal met die vraag
naar meer repressie op de witte mars wel
meeviel. Er werd bijvoorbeeld nergens
meer geschreeuwd voor de doodstraf. Zelfs
het Blok heel! dat niet kunnen doen, om-
dat zij zitten met Laplasse en vtndevoget
enzo. Ze zijn met zo'n dom en onmenselijk
iets als de doodstraf gekonlrorueerd en
kunnen hel ironisch genoeg nu zelf niet
ctsen.»
Veto: Zal hel Vlaoms Blok vccrdul halen lIit de
htle affaire?
Lanoye: ..Voor een deel wel. ze hebben
goede folders zoals die van' Dutroux vrij in
20051'. Maar als je ervan uItRaat dat elke
partij één punt heeft waarvoor ze Staan.
dan Î5 dal bij het Blok wel de vreemdelin-
gen ... dat die buiten moeten natuurlijk. Ik
denk dat d<lt als belangrijkste onderwerp is
dichtgesneeuwd. Nu !taat het vooral over
dekumulatie, afschaffing van het kliênte-
!isme of al die zaken die moeten verau-

Met de hele heisa over de
registratie van de samenle-
vingskontrakten, hebben we
klaar gekregen dat er nu ie-
mand van de CVP zich vol-
tijds mot:t bezighouden met
deze problematiek----- Toneelgroepen

veto: IVnl moel dü IIÎeu\1It partij nis
pro!]ramma htbbtl1?
Lanove: "Er moeten srrukturele ingrepen
komen om het parfemem meer macht te
geven. Verder moet er een absolute deku-
mulatie komen. Absolute prioriteit moel
gegeven worden aan hel installeren van
een vermogensbelasting en de fraudebestrij-
ding. 'renslone moeten de politieke benoe-
mlngen volledig uitgeschakeld worden, om
maar enkele fundamentele punten te noe-
men. Kijk, voor mijn eigen vak bijvoor·
beeld zou er een kommissie voor lelleren
crzo moeten opgericht worden, met een
objektie! beleid. Hel is maar een voorbeeld

van hoe

deren. Ik weet zeker dat lij dllt niet lI11e-
maal dragen. Maar als er niets gebeurt met
de multikulturele spanningen en men blijft
luisteren naar de ouders van de vermoorde
kinderen. dan kan het liin dat hel Blok een
deel van lijn aanhang verüesr.»
Veto: DaI1 heeft de wrnieuwin9 op dat pUIIf

aivest l1il'l zo'n haQjt'
Lanoye: .N<ltuurlijk wel want je kan je
ook een soort apokalyps voorstellen.
Mensen, vooral diegenen die politiek niet
zo geïnteresseerd zijn. kunnen hel gevoel
krijgen dat het Blok de enige IlaniJ is die de

Dat moet
dan door

vier ek-
IJ

kend

maanden.
Als je die
kosten
van de
adminis-
tratie uit-
rekent,

dan ook
nog veel
te laar
unbe-
teald. Zo

als sponsor vermeld worden op de affiche.
In Nederland maak je dat allemaal niet
mee.s
Veto: Nu \\-T ht//«h over je werk: h(bbm, hot
lijn de uaktin op jt tolumns 'Weg met de
~rmiSlirw $llml'll/f'VIl1g' in hl't INTekblad
Humo?
Lanoye: -Ik sta cr versteld van hoeveel
reaktie ik op die columns krijg. Ik krijg
naast de gebruikelijke, maar marginale
'hate-mail' h(.'C1wat positieve reakues. Ik
heb me er echt mee bezig gehouden. Ik heb
veel columns van Nederlanders gelezen
zoals Jeroen Brouwers en Gerrit Komrij.
want in Vlaanderen kennen wij dat niet.
hé. Ik wil met die columns provoceren, dat
is helemaa[ anders dan een politicus. Ik zou
geen goede politicus,_:r.ijn. Die moet up zoek
naar een rompromi$ tussen de grenzen van
wat zijn doel is. Ik rr10et daarentegen op
zoek naa r de meest provocerende uiting
van wal ik bedoelc.-

Beweging

Veto: Er is I1 wtl tem 1It/'We11'ndat u als pfl'it-
btzor9er 11011 de prograsi~ idn, kietert naar
hl't V/aamJ Blok lOU ;agm. En dat II'OOra/door
uw ,ma'10 lid" 11000ire homo met provocerrnde
slelli".'Il1amn. Voelt u zich daar I'ffannwordtlijk~,'
Lanoye: -ceueo de populariteit moet ik
dat echt betwisten. hoor. Ik heb meer lezers
dan Filip Dewlrucr kiezers. Eli een boek
van mij kost vijfhonderd frank terwijl stem-
men voor Dcwlnter lol nader order nog
<lltijd gralis kan. Ik 'vertegenwoordig" natu-
urlijk wc:1 een bepaald deel van de Vla-
mingen. Pleitbezorger van de progressieve
idee ben ik ook niet echt, ik lig regelmatig
met hen in de knoop. Als ik bijvoorbeeld
iets schrijl legen Castro, krijg ik de getuigen
van Che Guevara op mijn dak. Het wordt
gewoon niet aanvaard als je tegen de heren
insIrijkt. Dal ergert mij 1.0 aan vele politid.
Kijk naar Bruno Tobback- dat is nu al ie-
mand die zijn pa niet aanvalt. maar hem
gelijk geeft. Dat is iemand die in het parle-
ment zl! en meesterm. Hij [aal 'zijn tegen-
draadshetd afhangen van het aantal Slem-
men dell hem dat opleven._

•

Kijk, het zegt toch al
genoeg als je weet dat de
voormalige DDR niet zolang
bestaan heeft als de CVP hier
al ononderbroken aan de
macht is.

Velo: Maar u voelt zich dus "iel vt"ral1/woor-
deiijk wor de pro9rmieve beweging?
Lanove: _Maar neen, ik wil provoceren
om zoters In beweging Ie krijgen. Met de
hele heisa over de registratie van de samen-
Icvingskontr<lkten. hebben we klaar gekre-
gen dal er nu iemand "<In de CVP zich vol,
tijds mllet bezighouden mei deze proble-
matiek, Door eksrrcem te zijn kan je dus
wel degelijk iets bereiken. En ah progresstel
zijn betekent dal ik geen 'jokes' mag rnaken
"I over 'iCks pralen, dan hoef! hel voor mij
niet hoor. Wc worden van hel begin 101 hel
einde genaaid dunt mensen als Eyskens.
Die orakelt d<lt deze kri~is een morele krisis
i~.M<lM ale er a:n pad i~die ol/er moreuren
zijn mond moel houden dan is het toch wel
I:yskens .. , en dan zeker tt.'~en mij. Als de
kouvervatleven ons wijs maken dal Du-
rroux enkel het !;('volf: is van pcmovt-
dcc's .. daar dr,l,lil het toch niet om! De
<ln<lly\('dit' gernaakt moel worden na de
zaak nutroux is niet d,11er geen porno
meer Inag 7ijn. maar dar er met dl' polinek
en justitie v.ln.l[k~ tout loopt .•

Raf cents
Anncmie Oeckx

V'olgel/de \tltek' /11lervirw met Enk Fmë, 1'OlIr:/I-

Itr VIIn de vtO'joll!1eren
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Studenten architektuur organiseren Existenzmaximum

"Zeg mij grenzen Ie verzi
lijden niel vergaan"
O~odat overal daarbinnen archi-

tekten blijven bestaan"; dat is
de openingszin van Bxistenz-

maximum, de projektweek van de
studenten architektuur: 111lIovo(9;n9
van de eerste editie vorig jaar is er "u
dus een tweede projekt. I" elkaar ge-
stoken door een achttal entoesiaste-
tingen die van plan zij" er een vaste
traditie van te maken el! die er dit
jaar een andere invulling aan pro-
beren te geven.

Het evenement gaat door in hel Ritcge-
bouw. Dal is hel pareltje van Henry Van De
Velde dat, weggestopt in de hoek tussen de
mesrsestraer en de vaansiraar. al jarenlang
staal IC verkommeren, Hct gebouw, in 1936
opgetrokken als technische school. st.:JJI
sinds 1984 leeg. Hoewel enigzins vervallen.
blijft de ruimte van glas en beton tot de
verbeelding spreken. Anna 'rheresa de
«eersmaeker kwam hier de film -aoses
danst Rosas' opnemen. Deze week is er dus
de kans zomaar binnen te wandelen langs
de ingang aan de utesrsesrraat 0111uw
arctnrekrurate kultuurkennis op peil Ie
brengen. En er is niet alleen architektuur te
zien, er wordt ook archnekruur gemaakt.

Het opzet is letterlijk en figuurlijk een
stap buiten de opleiding zenen. waar vol-
gens de organisatoren weinig aandacht aan
visie en konsept besteed wordt. Vanuit het
Ritegebouw willen ze eens bekijken wat er
in het departement onder architektuur ver-
staan wordt. En verder gaan. grenzen ver-
kennen, op zoek gaan naar nieuwe visies.
Het tenmonv 'maxhnurncxtsrem-, een term
die verwijst naar Mlntmumexlsrenz - het
programma van de wederopbouw na de
eerste wereldoorlog dat voorzag in een wo-
ning met minimaal komfort voor iedereen
- blijft nel als vorig jaar het uitgangspunt.
De arclues willen het tegendeel daarvan, de
uiterste mogelijkhcden van de architektuur,
opzoeken. De studenten willen naar builen
komen, de disstpline architektuur doorbre-
ken en kijken naar wat architektuur aan
andere dtsslplfnes te bieden heef! en an-
dersom.

Konsept

Het programma is in elk geval heel
divers met als grote publiekstrekkers een
aantal interessante lezingen. Maandag staat
het gebouw zelf geheel terecht centraal mei
een lezing door Luc verpeest over Henry
Van De Velde, voertrekker van de Belgische
avantgarde. en wordt de toekomst van het
gebouw besproken. Op termijn wordt im-
mers de verhuis van de stadsbtblloteek naar
het Rito gepland. De grote klapper op
woensdag is een debat over hel Ruimtelijk
Struktuurplan Vlaanderen. Na een korte
voorstelling door ontwerper Louis Atbrechts
Is er een diskussie die geleld zal worden
door archttektuunecrettca Hilde Heyncn.
Louis Alorechts. archuekruuneoreucus
André Louch, architekt Eddy Van
Zieleghem, kultuurfilosoof Bart verschafte!
en xnackjournaltsr Peter Renard zetelen in
het panel. Gespreksonderwerp wordt de zin
en onzin van onze ruimtelijke toekomst en
wat architektuur daarbinnen nog wel mag
betekenen. Afsluitdag is vrijdag. wanneer
de resultaten van de workshops te bezietul-
gen zullen zijn.

In het kader van die workshops wer-
ken drie assistenten, gebruik makend van
een ruimte In hel gebouw zelf, rond res-
pektievelijk 'Oneindigheid', 'Licht' el! 'de
kleuren van zee en strand die veranderen
bij eb en vloed'. Konseptucel improviseren
heet dat dan. Handige harry's mogen aan
de slag me! de layoutmarker of. mocht er
behoefte aan zijn, uw zelf ontworpen 40-

10

tafelpoot.

Virtueel

Grenzen worden er in elk geval verk-
end en misschien verlegd. En daarbij wordt
hel denken over nieuwe ontwikkelingen en
mogelijkheden niet geschuwd. Het gebruik
van de computer staat binnen de archirek-
IUIH nog in 7Jjn kinderschoenen maar allo
het aanbod te zien, zit er toekomstmuziek
in. Virtual Reality. een toelichting bij Cad-
programma tie, L"tn rechtstreekse vldenver-
binding mei Zurich. of Nox-archltcktuur.
Nox-archhektcn trachten de ruimte 'vloei-
baar' te maken door middel van de virtuele
ruimte van de computer. waar fantasie en
lmuûie vormen kunnen doen ontstaan die
enkel op een beeldscherm mogelijk zljn.

en die in
Imoteruocnstelllng, een videomontage rond
(nnj bckenden en fragmentjes uit de Bdgi-
scbe archhekruurscenc en de archt-bar, De
organlsatören zeil blijven bescheiden In al
hun enthousiasme. "voor ons is dit een
kans om te tonen waar we mee bezig zijn,
om frivool onze dingen uit te spuwen. Over
de resultaten kunnen we zelf niets voor-
spellen, we maken hier geen naren-em.
hebbeu geen enkele pretentie om unze visie
op te dringen en stellen alleen maar een
vraag, De uitwerking hangt evengoed al
van de mensen die deelnemen."

Rut ueynaerts

Programm~ Maandag 27/1 laaISu inschrijvin-
gfll workshops. /9,00 Tlopmingsu«p/it,
20_00 11 focus 011Henry Vall De VelJt, 10.30 u
Inillg Rif( Rmovalrd. Dinsdag 20,()(} u archi-
kafu mef'YÎlüomolllagt. Wotnsdag /4,00 u lir-
mal reatity meets arthitrr:turt en Cad: van draft-
ing naar design, 0;" /].00 u video/ink LeuwII'
Zürich, om /9.30 u Rüimtelijk Struktuurplan
Vlaandf'rt'n: ui/ul/utting m debat, Dondtrdag
20.JO u Nax-architekten. JJ.JO TI 'grfflund'
fees, bI de Blauwe Kater. vrijdag /4,(1) u presen-
uuie van dl' workshopt.

In de workshop Cocooning -'fordt ge-
zocht naar een draagbare. minimale, kom-
munikaüeve koken die zou kunnen aan-
sluiten bij de behoeften van de nomadische
zich via virtuele runwerken vcrplaatsende
GSM-ende mens. In -Adopr a braln" wordt
dan naar de link tussen kunst. architektuur
en kreativiteit gezocht. En dan is er ook
nog moderne dans en - hoe reageren be-
zoekers op de evenwichtige verdeling van
een ruimie door middel van een iranspa-
rant, rastervormig. konseptueel vl.lk?-
een badrnintontornool.

Frivool

Maar ook zonder aan de workshops
aktief deel te nemen is het de moeite l'en
kijkje te gaan nemen. Doorlopend is er een

Van Gorp danst Tsjechow

(foto AnI! Bria)

"Een lange bostonwals in de verte ..."

Oet moest er van komen. Oe t.eu-
vense choreograaf een Van Gorp,
zocht voor de tweede produktie -

na 'Combinaison' vorig seizoen - van zijn
nog jonge danskompagnie 'Contrecoeur'
inspiratie bij 'De Kersentuin' van ëmonto
Tsjechow. Oe nieuwe dansvoorstelling heet
'Boeken en Juwelen' en gaal in prarmère in
de stadschouwburg van Leuven op dinsdag
4 februari.

Dat een choreograaf een teerenekst als
beginpunt neemt voor zijn eigen kreatie
kan mtssenren enige verwondering wekken,
maar bij Ben Van Gorp is het eerder regel
dan uitzondering. Het al genoemde 'Combi-
naïson' bekeek de klassieker van Georg
Büchner 'woyeeck' vanuit hel perspektief
van de vrouwelijke antagoniste Made, en
ook in vroeger werk was de band met te-
ater onmiskenbaar. Meteen wordt de werk-
wijze van Van Gorp duidelijk. Hij is mer
echt geïnteresseerd in een slaafse omzeiling
van teater in danstaal. Hij zoekt eerder het
onverwachte standpunt op door zich te
konsenneren op een personage, een scène
of een tekstfragment, om vervolgens van
daaruit een nieuw verhaal op te delven,
Dat geldt ook voor 'Boeken en Juwelen',

waarvoor hij het vierde bedrijf uit 'De Ker-
sentuin' als basis nam.

Het teatrare vertrekpunt van Van
Gorp's chcreograüeën laai zich ook gevoe-
len in zijn specifieke danstaal. Soms balan-
serend op het randje van hel toneelmatige,
vaak misleidend eenvoudig en lichtvoetig
verteld door de danser. Bij Ben: Van Gorp
zoek je tevergeefs naar absuakte estetiek
van een Alexander aeervcets of naar de
eksueme lichamelijkheid van Meg Stuart ol
Benoit Lachambre. De danser schrikt er niet
voor terug om de estcuek van een mooie,
pure beweging te relativeren met een speel-
ser vervolg. Met die gewilde speelsheid en
bijna ondraaglijke lichtheid zet Van Gorp
zijn publiek evenwel oJl hel verkeerde
been, wam oppervlakkig is rijn werk aller-
minst. Relaties tussen mensen. en dan
vooral de moeizame kanten ervan, zijn bij-
voorbeeld een belangrijk tema in zijn dans-
voorstellingen,

Gezien die tematiek en die komisch-
melancholische sfeer lijkt het logisch dat
Van Gorp een keer moest uitkomen bij
Tsjechcw, zelf de grootmeester van de
bitterzoete toon. Van Gorp zelf zegt over
'De Kersentuin' in een interview in de info-

brochure van het KC Leuven: "Ik heb altijd
al een passie gehad voor dit stuk. De me-
lancholie, de konfrontatie tussen oude tijd
en nieuwe tijd vind ik heel hedendaags. Er
zit weinig aktie in, wel veel stemmingen en
gevoelens, een miks van melodrama en hu-
mor."

'Boeken en Juwelen' wordt gedanst
(en geakteerd} door Marie De corte. Mane-
Anne Schatte, Randi De vlleghe en rescete
Platel. Die laatste twee werkten ook al mee
aan 'Combinalson.' Een leuk detail nog:
nauwelijks drie weken later is op dezelfde
plek de enscenering IC tien van 'De Kersen-
tuin' die lgnace Cumelissen voor Teater
Antigone maakte. Te oordelen naar het blij-
vende sukses van dc teksten van Tsjechow,
lijken zij inderdaad nog niets aan aktua-
fueuswearde ingeboet te hebben.

Bart Eeckhout

'Boeken en JUlw/rn' is Ir zien in dl' Leuwnsr
SIads,houwburg op dinsdag 4 ti! woensdag 5
februari om 20.30 u. Kaarten konen 350 of 450
frank en lijn te reserveren bij het KC Lruven
(2221.13). Voor studenten is er 10 procent
vermindering,
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Avantgardemuziekfestival brengt ode aan Karel Goeyvaerts

Seriële muziek voor baskl
(f) ieuwe Stemmen, hel Leuvensefestival voor avantqardemuziek,

is aan zijn vierde editie toe.
Hel tweejaarlijkse gebe.url!lJ, dat ge-
o,.goniseerd wordt door de afdeUI'9
MIIsikologie val' de KU UlltJe"_ staat
dir jaar helemaal in het teken vall de
muziek va" Karel Goeyvaerts. Naast
werk van deze toonaanqevende kom-
ponist komt ook muziek van zij" tijd-
genoot en vriend Karlheinz Stöckhau-
serl aan bod. Tenslotte is er aandacht
voor de jongste getlera,;e Vlaamse
kompontsten. die verderwerken ;11 de
geest van Goe}'1-'aerts. De konserten in
het kader VQIl het festival beloven erg
interessant Ie worden. maar het blijft
de vraag in hoeverre de minder onder-
legde muziekliefhebber van deze zeer
vernieuwende muziek zal kunnen
genieten. Want de muziek van Goey-
vaerts en de zijnelI is allesbehalve
eenvoudig.

Dat Karel coevveens dit jaar centraal staet
in het festival. is geen toeval. Niet alleen Is
de man met lengten voorsprong de belang-
rijkste Vlaamse komponist van deze eeuw.
maar daarnaast was hiJ tot aan zijn plotse
overlijden in 1993 titularis van de ABB-
leerstoel voor Nieuwe Muziek aan de afdc-
llng M\J~ikologie van de KU Leuven. In daL-

zelfde jaar werd bovendien een onderreeks-
projekt opgestart dal ccevveerts's werk als
onderwerp had. Drie musikologen zouden
gedurende drie jaar werken rond de muziek
van Ooevvaerts. Ze hebben lijn werk geor-
dend en geanalyseerd. daarbl] erg geholpen
door de ruime artistiek nalatenschap van de
komponist - schetsen. manuskrtpten en
een akneve briefwisseling - die door de
universtteir aangekocht is. rn 1996 werd
hun onderzoek afgerond. en tijdens het res-
tival zal de -onderaceksgroep Karel coey-
vaens' de resultaten V':1I1 haar studieprojekt
voorstellen in een seminarie.

Naast dit seminarie wordt hel leeuwen-
deel van het festival natuurlijk gevormd
door een reeks konserren. De organisatoren
hebben ervoor gekozen een staalkaart van
het oeuvre van coeyveens aan Ie bieden.
Zo zullen er niet enkel stukken gespeeld
worden uit zowel zijn veel geroemde seriële
periode. maar komt ook zijn later ekspert-
merneet en repetitief werk ruim aan bod.
Wie naar alle vier de keesenen gaat. krijgt
dus een mooi en volledig cvemem van
cceyveens's werk te horen.

Dat werk ui bovendien uitgevoerd
worden door muztkanten van de bovenste
plank. Maar de bedoeling van de organisa-
toren was niet enkel topmusid te program-
meren, maar mensen Ie zoeken die daaren-
boven thuis zijn in de moderne muziek. en
liefst ook nog eens erg vertrouwd zijn met
Goevvaerts's oeuvre. Aan die voorwaarden

Pianoduo Plus over Nieuwe Stemmen

"Lichter dan Beethoven en
"

OeI muziekfestivat Nieuwe Stem-
men biedt u deze week de kans
uw ogen en vooral orell volop

de ko\t te geven op liet terrein WlIJ de
hedendaagse muziek. Na Antllony
CoIemaII'Sprelude ell startschot met
de veetbetovenae titel 'Mes~·jll9lip
Stockhausen', be,q;III op dinsdagavond
hel eigenlijke pro9ramma. De opener
is melcell ook de hardste noot om te
kraken: Ja" Middels soleert én speelt,
onder de mmm Pianoduo Plu.., ook
~'amCIImeI /lIge Spil/el Ie, Zij brengen
"iet allee" werk IIlUl centrale fi9t/ur
Goeyvacrü matlr ook \'all tijdgenoot
Stockhousen. De ""men I'an deze
kompenisten worden in Ut! adem
vernoemd met onder andere begrip-
peil als 'seriële muziek' ell 'eiektrani-
sche modulatie', woorden waar de
leken onder ons hun tanden op stuk
bijten. Vergt een avondje hedendaagse
m"ziek dan echt enkele uren hersen-
gymnastiek 0/ ,,'011liet met dm intel-
Iektualistische wel mee? We vroegen
liet aan hen die I!CIkunnen weten: de
uitvoerders,

lnge Splncuc: -Dc late errfjkkwarteatcn
van Beethoven of de 'Kun~t der Puge' van
Bach kan je zeker even 'tnrctlektunususch'
noemen als Vloeihcdcndnngse muziek. En
er is veel hedendaagse muziek die lichter te
verleren ven dan de bovengenoemde wer-
ken.s
Jan Mlchlcls: «Natuurlijk laat een kunst-
werk zrch niet ontdekken zoals een aüeve-
ring van 'Oe Kamploenen", Onze kultuur
neigt jammer genoeg naar de kultuur van
het grootste gemak, waardoor enige nood-
zakebjke vcorkcnnts al snel als overbodig
en vermeetend wordt beschouwd. Dit is
trouwens geen fenomeen dat enkel voor

hedendaagse muziek geldt._
Veto: Dan zuttm 1\'1maar mlum \\'ül achter-
stand i"hal(ll KI/lil/til julhf ons uillt!I.'I(If wat
'senele : muzuk Mltktlll'?
MiclJitls: ..Stnt/I mll~ilk is tI/I til'lsdl p",,Jukl
ven dl wtSttNt n1i1al:uharpij \'.11/ dt jaren
I~jft(o/,De IIlltldt II'I."rl1w<Jrw!] had (1'/1 zwart
deuk !}1!iMJtll aan htl mmsllijk wrlr('I1II'1."" 111

de 'Imvlit' Rationaliserine WIlS dan wvr 1'('11/1
de tlll!}e' reJdlll.o/~ (~,k in de ml/;;itk Illpl/l/r
seriëte rmllld; woreen alle II1I/;;ik,,11pilfiWleltn.
111.""I<"'.'Ilf. ri/lil". dilli/milk. (/I:i!VI'<'rt in ruk·
Stil saml'J/.'/ibralhl dit VI.'I_.;<,m,,,il.llII,,I<.'III<1II.1'·
cl/i prmdrts lI"t 111)'" vandr )tflfÜ krmrr"fJIII
bera/tn,,.

Kwadraat

Veto: En 1\'0.11 nI,lf'un 11'1' dan l't'ntaUII .",.ttr
rm.'1"wdlflaw",,, en Illk",,"i~.-ht ,~mtJit'..,Ji
I',,,n(>'s."
sptoene: »In 'Maurr ...·• het st uk van
Stockhausen. wordt de klank van de beide
piano's opgenomen. eh-ktrontsch 'gemodu-
leerd' ol gcwijzrgd, r-n weer versterkt. Dit
heef als gevolg dat de pianoklank rijker
wordt aan bovcrucnen.»
Veto: Natuurtijkt
Mlchiels: ..De naam 'Mantra' is trouI ..'en:.
afgeleid van een soort oosterse gebedster-
mulu. Hel is een reer lang stuk, het duurt
zowat vijfenzestig minuten. He is als het
ware een meduaue over één muzikale zln
die als een dtcmarn in alle rtclutugen wordt
geslepen en belicht. Ik vind hl.'l een prach-
lig werk .•
Veto; Naau dit 1<11191nuk: van StocklrallSlII,
staal! drie werken van Kart! ûoeyvaeru op htl
programma. Waarom lilt dl Jwmbmatit ~'QI!

df'U 11W~kompaniuen?
MlchieJs: «Srockhausen en Goeyvaerts wa-
ren rond 1950 erg goed bevriend en beiden
plouiers van het senaltsme. Daarna zijn ze
elk hun eigen weg gegaan en die verschilt
grondig. Dat kan je goed afleiden uit hun

sen hel kruim van de internationale strijk-
kwartettenwereld. Hel is geregeld te gast in
nunstand en Frankrijk. Ook het ensemble
Champ d'Actlon is op dit festival perfekt op
lijn plaats. Ze zijn een veste waarde op heel
wat festivals voor avantgardernuziek, en vo-
rlgjaar nog mochten ze aan de KU Leuven
een kultuurprijs In ontvangst nemen. Ze
zullen gedirigeerd worden door de Brazili-
aanse dlrlgeut Celso Amunes. en sopraan
Rulande Van der Paal zal soleren,

Wat de geprofammeerJe werken be-
treft, valt vooral dêdlvershelr op. Zoals ge-
zegd werd gekozen uh alle stijlperiodes van
Goeyvaens. en komt bovendien Stockhau-
sen. de andere J1'onier van de seriële mu-
ziek, aan bod. Dailmaast worden echter ook
werken gespeeld ven Logghe. Brewaeys en
versteekt, drie meer n:cdfte-"Vlaamse kom-
pontsten xterdccr biedt het festival een
brede waaier aan sujlen en stromingen aan,
maar wordt ook hel aanpassingsvermogen
van het publiek zwaarder op de proef ge-
sreld. Het is overdreven te stellen dat met
het Nieuwestemmenfestival enkel gemikt
wordt op een elitair publiek van kenners -
dat wordt door de organisatoren trouwens
mei klem tegengesproken ~ maar een
klein beetje ervartng met moderne muziek
en een zeer open oor zijn toch wel vereist.

Martljn craumans

net en strijkkwartet
voldeden hel pianoduo van Jan Michiels en
Inge Spinene. de basklarinettist Harry
Spamaay. hel Danel strijkkwanet en hel
Antwerpse ensemble Champ d'Acuon.

Dat hel hier gaat om zeer grote namen
behoeft allicht geen betoog. Jan Michiels is
een paar jaar geleden nog laureaat geweest
in de Koningin Elisabethwedslrijd, en wordt
beschouwd als een van België's beste pianis-
ten. Een aantal stukken ui hiJ samen spe-
lcn met Inge Spinette. Zijn vrouw. Ook zij
heeft een zeer indrukwekkend palmares. Ze
treedt geregeld 1,)1' in binnen- en buitenland
als begeleidster of in kamerrnuztekverband,
en heeft verscheidene prijzen gewonnen.

Basklarinet

Ook Harry Spamaay is een gevierd
muzikant. die al op acwar alle belangrijke
festivals Ier wereld de basklarinet hanteer-
de. Dat hij nier mag crubreken op een festi-
val dat in het teken staat van Karel coev-
vaerts mag wel duidelijk zijn uit hel feit dat
de komponist spedaal voor hem een aantal
werken schreef. Een van die stukken, 'You'U
never be alone anymore', ui hij aamtaan-
de woensdag uitvoeren op Uur Kultuur.

Hel Bll.Isselse Danel xwenet bestaat
nog maar een vijftal jaar, maar wist zlch in
die korte tijd een plaats te verwerven tus-

..i
heusen's meeserwerk en wagner in het
kwadraat _ verheit de komponist zich tot
een kwasl-kofsjrnisch personage terwijl
Oocyvacns in 'Aquartus' een warmmense-
lijkt· profetie van een ideale toekomst ver-
klankt .•
Veto: GMyvatns 1$ de leidraad en het middel·
punt l'Q1I deu aJ1evtri1lg VQII Nieuwt sumnun.
Er i,1/tl UI! dn'tjQrÎg wetenschappetijk; onder-
wrk nnar zijn werk afgeslotel!. Hoe l'trhoudt de
uilvOt'rder zich tot zu/kl wf'lenschapptllJkl pro-
jlkttn Helpen jullie mee del/km of laten jullie jt
'gewool!' horm'?
sptneue: «De uitvoerder moet natuurlijk
de muziek op de eerste plaats 'laten horen'.
Voor hij dat kan, moet hij zelf de muziek
die hij speelt inwendig gehoord hebben. En
dan is een stuk denken en historisch be-
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voor hedendaagse muzfck.,
veto: Jullie zijl! op dil o;mb/ik bl'lall!}rijkt ft-
9/(rlll in dl Wfrtld I'Ql1tk hldlmdaags( muziek.
Is er VfJ/gms Jullil l'(1/dorndt ruinue lOOf het

• bl'tnglll ervan, of i1 'NÜWII,'(' S/tll1111m' 1'(11uit-
lOl!drril1ff op dr U!}II?
Mlchlels: .Er l~Indit land zeker voldoen-
dl' ruimte voor het brengen van hedendaag-
se muziek, al zijn kohcrcrue en eerlijke ks-
uvals als 'Nieuwl' stemmen' zeer uitzon-
d~rliJk. De grote uitdaging IIgl voor ons in
de verbinding van de hedendaagse muziek
met her uadtuonele kensenleven. Bruggen
slaan lussen de verschillende eeuwen Wl'S-

rerse muziek lijkt ons in dele tijd zeer be-
langrijk .•

Kristien Michiels
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Reginald Moreels in Leuven

"Er ziften niel veel humanilairen in de
regering"
eOdgf! week donderdag was

staatsekretaris voor outwikke-
li"gsamenwerkj"9 Reginald

Moreels (CVP elf ex-Artsen Zonder
Grenzen) te gast bij de Kring Voor In-
ternationale Betrekkingen. Gespreks-
onderwerp van de avond was '/nter-
nationale samenwerking. mite of
realiteit?' Aansluitend op de recente
problemen ;11 Rwanda en Zaïre. gaf
MoreeJsUil uiteenzetting over zijn
eigen goede 1'oornemens en toekomst-
plannen wat betreft de ontwikkeling-
snmenwerkingspolitiek. Hij benadruk-
te de centrale plaats va" de mens in
de Ie voeren politiek. ell had vee! aan-
doei" I'oorde prioritaire strijd tegen
de dlloliseri"9 ..'all de derdewereld-
samenlevingen, ]11 het Zaïre-vraag-
strik plaatste Mortels de noodzaak
van een interventiemacht voorop,

"Hel 7.ijn beroerde lijden,· zo opende Regi-
nald Moreels lijn uueenzenrng in de goed
gevulde la111."De trusrreues op bet deparre-
men! ontwikkelingsamenwerking hebben
mij genoopt om in te grijpen en een nieu-
we polmeke struktuur uit Ie werken waarin
de mens centraal staat". Daarmee ging Mo-
reels trots in tegen de opvantngen van het
VBO (Verbond van Belgische Ondernemin-
gen), die de nieuwe wending in de derde-
wereldpollnek IC sodaill en te weinig eko-
nomisch vonden. DI'!grote krochrlfjnen van
zijn netjes uitgewerkte brochure worden
gevormd door de universaliteit en ondeel-
baarheid van de mensenrechten, hel
köndltlonallteltsprincjpe en de strijd tegen
de duallserlng van de maalSChappij.

Eerst verklaarde Morecls zlch niet ak-
koord met wat hij de 'Afrcpesslrntsten' en

I IIIM 11 IIClIII 111111

1111111.
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1111111111

dl' 'kultuurrelattvisten' noemde. Er lijn vol-
gens hem fundamentele baslvpnncipes die
gelijk waar en voor gelijk wie kunnen gel.
den. Vervolgens sprak de sraarsekrerarls

worden. 'De lijd van de wtne-ollfamenpro-
jekten moel voorbij zijn. Teveel dure en
nutteloze projekten werden in het verteden
opgedrongen aan derdewereldlanden." De

staatsextetarts loonde ZldJ wel heet stout-
moedig door op een dergelijke manier In Ie
gaan tegen de meer zuiver ekonomisch
denkenden in ons land. Hij pleiue gedeci-
deerd voor de afschaffing van de gebonden
hulp. Hiermee wordt ontwikkelingshulp
bedoeld die een 'tegenprestane' veronder-
stelt vanwege de begunstigde - bijvoor-
beeld door zich open te stenen voor buiten-
landse investeringen - en dus geld in het
laatje breng! van de Belgische ondernemers.
MOeafschaffing van de gebonden hulp zal
de rewerkstelltng in ons land niet doen
dalen want op die manier verhogen we de
internationale aanbestedingen en de prijs-
kwalnelrverhoudtng. Maar onze markren
openen voor ontwikkehngslanden.möet op
Europees nivo gebeuren. Men mag niet
vergeten dat die gebonden hulp de baker-
mat is van de ekonomische ollgelljkhdd.·

Wapenhandel

Maar waartoe leiden al deze projekten
in ontwikkelingslanden als ze keer op keer
teniel worden gedaan door vlagen van ge-
wctd, burgnoorlog en de onmacht van de
overheden om het beleid Ie handhaven en
de anarchie uit IC schakelen? Voor MoreeIs
is de 'preventie van net geweld' de voor-
waarde om de hierboven genoemde doel-
stellingen Ie realiseren. Er Is dan ook een
half miljard vrijgemaakt voor deze sektor.
Mureek 'We kunnen wel vrije verkiezin-
gen gaan komroleren en gebieden dcmlll-
tarlseren. maar wie iemand zijn wapen ar·
pakt, moel hem ook iets in de plaats geven:
onderwijs of een Job. Men moel een land
niet alleen regen geweld beschermen maar
het vooral de mogelijkheid geven de nodige
lnfrastruktuur op te zetten om een demo-
kratie te realiseren. Wat op dit ogenblik
mijn woede opwekt is hel feil dat nog
steeds geen interventiemacht is gestuurd
naar de Zaïrese kcnûikrhaarden. In xtscn-
gani [waar de plunderende troepen van
Moboetoe zich verschansen, nvdr) heelt
men mij gesmeekt om slachtoffers te be-
schermen. De Belgl!'n staan echter alleen in

hun pleidooi voor het installeren van een
tmervennemacnt. M

Na de uiteenzetting kwamen er scher-
pe vragen uit hel publiek die de nervtren
van bepaalde kcnsepten uil de 'brochure'
van Reglnatd Mor«ls flink op de korrel
namen. Iemand vroeg zich hardop al o! in
kontliktcil waar gevechten wordt met wa-
pens van BdgÎsche makelij - zoals in de
strijd tus~cn Ecuador en Peru - ook sprake
Is van 'ongebonden hulp'. Moreets. "Door
de wapenwet van '91 is onze regering zeer
strikt in he! geven van wapeneksporrllcen-
tics. Madr hoc meer de legale wapenhandel
geregremenreerd wordt, des te meer de tüe-

gak wapenhandel hoogtij vtert." Et.'Oende-
re student vroeg waarom België pleit voor
meer Interventie. DI" Belgische amortrefren
beschikten over duidelijke signalen dat het
regime van Habvariruena in Rwanda een
afgrijselijke volkerenmoord voorbereidde.
Ook de plannen tot aanslagen op Belgische
para's waren op voorhand gekend. "Maar
de Belgische overheid deed niets om de ge-
noctoe tegen te houden." Dit weet Moreels
aan-wat hij schuldige verstrooidheid noem-
de. 'Je kim eenland niet kwalijk nemen
dat het zich terugtrekt uit ee'n oorlogsgc- .
bied als hel tien van haar jongens verliest.
Ook de andere landen hebben zlch trou-
wens teruggetrokken. Het is wel zo dat er
in OnS land steeds een politisering plaats-
vond rond de kwestie van de Grote Meren.
T~rwijl de vrjjzlnnige lobby vooral de Toets!
Steunen, trek! de krislelijke lobby vaak de
kaan van de uoetoe's. De Belgische politie.
ke partjjen worden bemvtoed door die lob-
by's. Dit beïevtoen uiteraard de besluitver-
mlng. Van de misstappen die op die manier
zijn begaan, heeft men nog steeds geen In-
sen getrokken."
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over het kómpTex~ ~ '1a7titfltl.
principe". Hij stelde dat de demokrarisertng
van de derdewereldlanden zich niet dient Ie
beperken tOl vrije verklezfngen en het Sli·
muleren van een rneerpanüenstelset -om
bijvoorbeeld de demokratie in za.re lang-
zaam zijn tijd te gunnen om te evolueren,
moelen we de nieuwe grondwet laren rij·
pen die zal leiden tor de derde republtck.
Het is voomamcljjk die aloude 'ctansoüda-
rneu' die we moeten ombuigen in een 'buro
gersolidari1elt'.· Alleen op die manier kan,
nog volgens de staatsckrerarls, een sociaal
netwerk tot stand komen zoals dal ook bij
ons is gegroeid in de loop van de negen-
tiende eeuw.

Humanisme

MoreeJs beseft evenwel dat In Zaïre de
situatle toch wel erg problcmatlschts.De
enorme schuldenlast rust als een blok op de
ekonomie van her land, De Za'lreSl"ekono-
mil" is terecht gekomen in de klandesttnnefr
waardoor elke scneuze vorm van fi~l.,alitei1
onmogelijk is. Ook het kllemelisme van beo
paalde autoritaire leider5 - Moreels bracht
het regime van Moboc:!oe nergens woorde-
lijk ter sprake - remt alle positieve groei af.

Ook richtte de staatsekretaris zijn pijlen
op de dualisering van de derdewereld-
samenlevingen. "De wereldckonomfe keilt
jaarlijks een spektakulalrc groei. Maar de
geproduceerde middelen worden ongelijk
verdeeld over de volkeren, De reden hier-
voor is het In vele landen ontbreken VIlI1

een goed uitgebouwd sociale zckerheldsvs-
leem. "Orn de Slrijd tegen de armoede aan
Ie gaan, dienen wc de panncrretaüc. het
principe van de gelijkwaardigheid. voorop
te stellen. Dil moel een zeekrocht worden
naar een nieuw humanisme". lichtte Mo-
reels zijn teorie verder toe.

Hel zijn volgens de staarsekretaris
vooral de sektoren VJn landbouw. gezond-
heidzorg en onderwijs waarop de ontwik-
kefingspollnek zit:h moel koncentreren.
Moreels beklerruocnde dal voor ..1de 'klein.
schallge' projekten ondersteund dienen te

Hamer

Een andere vraagsteller wees de staat-
sekretarts op de uitspraak van generaal
Bnquemcru dat vele landen woorden als
'vrede' en 'humanitair' misbruiken om hun
Interventies Ie verantwoorden. "Bepaalde
mogendheden wiJlen alleen hun ekunomi-
sche invloedsferen in Afrika behouden en
zijn niet geïnteresseerd in het leed van de
beproefde bevolking." Moreets. -n moet
toegeven, er anten niet veel humanitairen
In de regeringen. Wal mij vooral sjokkeert
zijn de stntsche besijferingen van de slacht-
oûers. Hel zijn alleen die koele sijfcrtjes die
bepalen of hel wel de moeite is om in te
grijl~n in een krtstsgebred. Daarom hamer
ik er op om te blijven vechten voor gelijk-
heid en 'dlaJoog'. Daarvoor hebben wij ook
de steun nodig van de publieke opinie. Dus
beloog maar, kom op straal!·

Bart De S(;hrijver
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Geschiedenis van het Internet

Internet is geen groentje
Oei internet zoals wij liet 1111

kennen Ileeft een lallgf weg
afgelegd otvorens haar huidige

vorm te bereiken. Wal oorspronkelijk
een militair netwerk was, is uiige- \
groeid lol een winvar va" computer-
netwerken, die voor iedereen toegan-
kelijk zouden moesen zij", Hel is ""
slechts kweslie van tie weg te vinden
op de jnformatiesllefweg.

De koude oorlog en de wapenwedloop die
erop volgde. stelde de mens in Slaat om de
aarde verscheidene malen re vermeugen.
'The World had tumcd MAD', wal zoveel
betekent als Muwal!y Assured nestrucnou.
Het was in deze kontekst dal hel Amcrl-
kaense Deparunenr of Dcfensc hel konsept
van een luternarlonaal netwerk uitdacht. ln
een toestand van een nuklcairc oorlog,
moest Immers de kommunikatie verzekerd
bljjven. Door alle computernetwerken met
elkaar 11: verbinden, lOU men steeds in staal
zijn elkaar te bereiken. Viel één van de ver-
bindingen toch weg. dan bleef het nog
steeds mogelijk om informatie via toen
'wegomleldlng door Ie sturen.

'Th ...MOlIIer of Al! Networks', zoab: de
Amerikanen internet noemen, vond zijn
oorsprong In 1968 bij de introduktie van
Arpanet (Ady.anced Research Projects
AgeDcyl, een nelwerk van het Amerikaanse
Department of Defense. Eerst werd Arpanet
gebruikt als een rnllltnlr netwerk later
werd het overgenomen door de universi-
taire wereld met als deel de onderroekers
over het hete land met elkaar te verbinden,

vanaf 1972 woroen de eerste electrente
mails te-meds} uitgewisseld, dil was ook de
meest gebruikte toepassing voor de weten-
schappers, In 1977 worden er nieuwe com-
puternetwerken gekoppeld aan het Arpa-
net. Hier ligt de basls Vim het Internet soats
wij het nu kennen, M.aar vooralsnog werd
het uitsluitend gebruikt voor akademlscbe
en militaire doeleinden. In 1983 wordt het
Arpanct afgescheiden van het Militaire net-
werk (Milne!), en wordt een netwerkstan-
daard uitgewerkt zodat 001.. andere com-
puternetwerken zich kunnen aanstutren.

Samen met het einde van de koud"
oorlog. zou ook het Arpanet worden opge-
heven. in 1986 werd het AI'JXlIlt.'1door de
Naucnal soence Foundation (NSF) verder
uitgebouwd tot een algemeen netwerk voor
wetenschappelijke instellingen en laborato-
ria van nndernemlngen, NSF-Net. Dit 11I:t·
werk, dat bestaat uit glasvezel- en satelliet-
verbindingen, is nog steeds de ruggelotr,1aL
van hel huidige Internet. Aanvankelijk
werd er geen kommerdele informatie
geduld. De vr..ag vanuit de bedrijfswereld
werd echter zo groot dat vanaf 1991 een
parallel net werd uitgebouwd waarop dit
wel mogelijk was Zij openden het Internet
voor alle OIjjaoisades ~ HO cclu~

me.r.;ialîscring kon bc-gInnen. IH eerste
webbrowsers. een programma waarmee
men de pagina's op hel web kan lezen,
worden in 1993 ontwikkeld door de stu-
dent Marc Andreessen en Eric Btna. Het is
deze Andreessen die later Netscape Com-
muntcanons Corporation opricht. 'Nctscapc'
laat ons nu toe om de eerste stappen op de
fameuze informatiesnelweg te zetten. Ook
Blll Gates, de grote haas van Microsoft,
bleef niet op zijn lauweren rusten en pro-
been nu via Zijn eigen webbrowser 'Inter-

Surf me
In deze rubriek willen wc wekelijks één of
meerdere lnreressamc sftcv op het net be-
spreken. Als opener komt de mrernet Mo-
vte Database aan de beun. In tegenstelling
tot andere lllmsltes komen hier niet enkel
de laatste nieuwe Illrns aan bod. Deze
website beval een schal aan informatie,
die bereikbaar 15door middel van e-en
zoeksysteem. Dit wil 7,('ggen dat je op bet
tweede scherm van de sIte de mogelijk-
heid hebt om een titel. auteur of cboreo-
graaf in te tikken Stel dat je meer wil we-
ten over dl' film 'Evita': je krijgt meteen
de keuze tussen vier mms over het leven
van avue Pcmn. Op de pagmó1 over 'Bvua'
(1996) worden er tfcntallcn onderwerpen

over deze lilm behandeld. Onder de ril-
briek 'ecors' vindt je alle (taters van dl'
film. Iemand heeft bijvoorbeeld upge-
merkt dal je e...n lijk ziet ademen terwijl
het opgebaard ligt in zijn ki~l. Verder
wordt het scnario besproken, de lilm-
kritieken weergegeven en de Ilnanctéle
aspekten behandeld.

De informatie lil deze database wordt
geleverd door Lijn gebruikers. tedereen
kan hier zijn hart luchten uver een film
die hij onlangs gezien heelt. Wec~ kreatief
en word zelf nlmreceuscru.

Jan ocveens
/ltlp:lhllW"W,imdb.rom
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net Explorer' een deel van de Internet-
markt In te pikken.

Groei

In 1996 zijn er ongeveer dertien mil-
joen computers aangesloten op internet. En
dat aantal groeit. Maar niet Iedereen is re-
veeden met deze toename van het aantal
surfers. Vanuit de akademtsche wereld gaan
er sternmen op om een nieuw nelwerk
(Intemet2) op te richten ....oor uruversr-
tenen. Op deze manier wil men de files
omzeilen nK!at men sneller wetenschappe-
lijke gegevens kan uitwisselen.

En hoe ziet de gemiddelde Belgische
tnternergebrulker eruit? Voorlopig is er nng
geen sprake van emanstparle op hel net.
zesennegeang procent blijkt immers man-
nelijk te zijn met een gemiddelde leeftijd
van)) jaar. Meer dav de helft van de sur-
fers blijkt Nederlandstalig te zijn en geniet
een hogere opleiding. Met andere woorden
een demokrauserlng van het tnterner 1.OU

wel welkom zijn,
Jan covaens

Pleter Van Heck

Internet •

Chauen. URL's, nl'ÎV'igroups, ccockrcs.
namen, newbir~, ~earch-enginl'S, surfen,
smik~y dOl' h~nppen worden je regel-
maug naar het hllhfd geslingerd wenneer
ie dl' internetdrempel wjl overschrijden.
MaM W,l! i~ internet en war-kan je er-
mee dl"'n? Aan de h..nd van een anike-
lenreeks willen we tal van !()1'1<.."'Saan bod
laren komen du- hl" Internet l'en beetje
dnoT7i(hlt~er tnoeten maken, ....tet rcak-
ue, op deze nu-uwe rubriek kan je alujd
u-recht 10 \1117e maübox: vernuriweacc.u-
lyssi\." udent.k ulc tiven .ac .be

Üg/pvh)

.-wtgwij$ op dt mfor-
"'tlilam/wig, uuvtn. /995, CII{/()(, Internet
nkuws, 7 november 1996, ElI! korft gnchildtnis
vtln III/unl/ kan jt vinden op htl volgtndt
aaressen.
h/tp:ll14ww.homl.flltscapt.coml!wmtlaboul./he.
mternet.html
hl/p:llwww.gttlmagi(.(TJmllnltrnetJ/rtnd,llslide·
J.h/ml

,

•

<oOI
Zoeksystemen Op het Internet

Een.naald in een hooiberg

eele mensen klagen over liet te-
veel aar! itlfonnatie op Inter-
net, Maar net komt erop aan

om gericlilie toeken naar de infor-
matie die je nodig "ebt. Eli je moet je
vooral "jet laten leiden door reklame-
slogans, Hier volgen enkele basistips
over IlOe je moet zoeken op het World
wtae Web (WWW),

Je kan gebruik maken van de verschillende
searclzmgints ol zoeksystemen die op het
WWW te vinden zijn. De bekendste zijn
YahOOI en Ahavista. Op het Belgische nivo
moeten we ons voorn amelfjk richten op
Webbel en Belgium Ad vafvas. Deze zoek-
systemen zijn allemaal terug te VInden
op de zoekpagina van de KU
Leuvenhomepage. Klik op
de zoekknop bovenaan de
pagina en je vindt er een enorme
schar aan zoeksystemen mooi gesor-
teerd in e-en kader. Klik op een van de
opgenomen zoeksystemen en omdek
de mogelijkheden van het systeem.
Aangezien deze systemen over de hele
wereld worden gebruikt. kunnen er
grote files omstaan. die dan weer erg lange
wachttijden 101 gevolg kunnen hebben.

Subkateqorie

Eens aangekomen op de homepage
van een searchenglne kan je een bepaald
zoekwoord intikken in een wrue balk. Door
vervolgens op de searchknop Ie drukken,
begint het systeem jouw vraag Ie verwer-
ken. De snelheid van het verwerken hangt
opnieuw al van de verbinding die je hebt
met deze zoekpagtna. Wanneer je resulta-
ten van je zoekopdracht doorkomen, zal
snel blijken dat je ...cel mïcrmeue krijgt, die
je niet nodig hebt. Tik je het woord 'Heat'
in dan zoekt Allavista bijvoorhl'dd naar alle
sites waarin dat woord voorkomt. Probeer
daarom algemene termen te vermijden, Tik

dus niet 'Heat', maar tracht een specifieke
term in te geven. In dit geval kan je de
naam van een van de akteers invoeren.
laai her duidelijk zijn dat je noch garantie
op sukses hebt en dat je nog steeds een lijst
van 40,000 mogelijke resultaten krijgt
voorgeschoteld.

Vinden
Bij Yahoo gebruikt men een iets andere

srmtegfe. Zij rnaken gebruik van hoofd- en
subkategorteën, zodat de resultaten in een
ruimer kader worden geplaatst. Yahoo 7.a1
eerst trachten een kategorie te geven, waar-
in je zeekterm voorkomt. ln een volgende
pagina worden er dan konbete websites

aangeboden. Het is aan te
raden om eerst de juiste

~ ..... subkategorie aan Ie klikken
en dan verder de resultaten

te bekijken. Je kan ook onmlddel-
Ujk vertrekken vanuit deze katego-

rteen. vooral als je geen spedfieke term
vindt voor wat je zoekt. Kies één van

..)..T"~ de algemene kategcneën op de home-
~ page van Yahoo. Het zoeksysteem zal

je dan steeds nieuwe onderverdelingen
aanbieden waaruit je kan kiezen, Een an-
dere lip kan zijn om meerdere woorden in
te tikken In de zoekbalk. Dan zal het zoek-
systeem Je alle dokumcmcn geven waar
deze woorden in voorkomen.

De enige manier om vertrouwd te ra-
ken met deze zeeksystemen Is door ze te
gebrutkeu. Ga dus naar de KU Leuven-
homepage door op de homebutton te kUkken
en dan de aoekmarrtx aan Ie klikken. Je
hoeft likt eens naar de homepage van de
untet te gaan: je kan evengoed in de toca-
lionJijn het Internetadres van het zoeksys-
teem invullen.

Jan covaerts
IlIIunat;Olltllt lotksysftmrn: http://www.yahoo-
.rom, IIl1p:II'II/'IW.'.allavista.di!Jita/.rom. &1!Jisch~
zotksysltmtn: hllp:IIwww.Wf.bbtl.bt. hllpJI-
www.ad\.CIlvtU.bt
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Horizontaal

::..

I warme pldats 501l\'allend 11 Stelling.
o venulging 17 vccrder z t Schrijfkamer
23 Bedehuisje 25 Drljf veer, aansporing
27 Rondhout 29 TWeelingbroer ...an Romu-
lus JO Belangrijke kerk 32 Dulnvalle!
]J aoneeoos J5 Lekkernij op de boterham
J6 Beryllium )7 Familielid J9 watermin-
nende plant 40 Belgische ri ...Ier 42 Stad in
wartcnte 44 Bewonderaar 45 Slof in een
toestand waarin het zlch gemakkelijk ver-
sprcfd 46 AJIIl1tel 4S Deel VJn een ui
49 Ocel van een auto 50 Diercnvcrblj]!
52 WiJrr~oort 5J Voorek ...amen 54 Bevel
55 Kort moment 57 Pennenstrijd 58 Tijde-
lijk verblijf 59 J)WJ7e gewoonte 61 Farnûie-
lid 63 Omvangrijk vcrbaat 65 Plezier 67 Be-
jaard 68 Kleur 70 Snel 71 Wakker 7) Die·
renverblijf 74 Jongensnaam 76 Brandgang
77 Bijwoord 78 Aziaat 80 Bijbelse man
81 gusstsche rivier 83 Begrenzing 85 Snel
86 Vrouwelijk dier 87 Nadrukkelijk aanra-
den 88 Opvallend, treffend 89 Getal 90
MUlieknoot 92 Ongeluk mei een vllegrulg
94 Selenium 95 Belgisch zanger 96 Bevel
98 Muzieknoot 99 Zeevis 101 Meestergraad
bij judo 102 Verbinding 104 Meisjesnaam
106 Europese rivier 108 Europese rivier
109 Indische vogel 1]0 Oorlogsgod
I12 AaneengeslOien rij 114 Doorgang in
een gebergte 115 Bouwmateriaal 117 In
enkele gevallen 118 Reaktie 119 Lichaams-
d«1121 Zoogdier 122 Warboel [23 Nog
niet geheel gegist druivensap 124 Europe-
aan 126 Speelplaats voor kinderen
127 Zwarte, kleverige stof 128 Nauwelijks
ontloken 130 Hooi-afval IJl Grote neus
]H Gedroogde vrucht 135 Franse stad
137 Bedrag 1)9 Hoofdbestanddeel van onze
chromosomen 140 Voorbij 141 Europese
taal 143 Gemalin van Acgir 144 Zandheu-
vel 146 Telwoord 147 Sieraad 149 Bevel
150 vermogen ]52 Literair werk 154 Blauw
edelgesteente 156 Onhandelbaar, weerbar-
stig 157 Opvallende weergave van een leu-
ze: 158 Meisje merltctn gekleurd haar
159 Europek taal.

Door Filip De xeuketeere

14

Vertikaal

1 Tegenvaller 2 Dreumes 3 ZOI4 Bijbelse
man 5 Behaaglijk, gezellig 6 Onderricht
7 Buitenaards wezen 8 Zuin'lprodukt
9 Merkteken 10 Hoofddeksel J I Tenen
mand 12 Lengternaar 13 Hetzelfde 14 Poli-
ileke partij J 5 KWJde bedoeling 16 Bemin-
de 17 Duitse stad Il:I Gesteente 19 Lengte-
maar 20 MalCril' die vooral in r-en vodrtige
omgeving öntetaat 22 NJt1Q!ming 24 Bet-
gereedschap 26 Kleur V.1II het kaartspel
28 Liefhebber 30 Deel van l'en schip
31 Trnep mensen J3 M.lrmelijk dier 34 hu"
ropec-m 36 Winkl'l 38 Rnolvogcl 40 Furo-
pese nvter e r Mei~jc~n,1i11ll42 Vuchrig
43 Aziatische st,lil! 45 Jongensnaam
47 Eksplosieve ster 48 ucet \'.111 een trein
51 Geestelijke 52 Mi~m(ledig 54 Beteuterd
56 Gemeente aan de Zcnne 58 MOS5tepre
60 Taalkundige term 61 Antwerpse gemeen-
Ie 62 Slede 64 Hate1ijJ.. persoon 66 Ontel-
baar 68 Mannetjeseend 69 Teken van emo-
tic 71 Loofboom 72 Schaakstul 74 In-
hondsmaar 75 Murlektempel 78 Beroep
79 Deel van een huis 80 Luikse gemeente
82 Speeltuig 8l Griezelig 84 Plechtige ge-
lofte 83 Tamelijk koel 91 Insekt 93 Ont-
sternmtng. ergernis 95 Gevaarlijk tuig
97 Dierenverblijf 98 Hel verlies van tril-
lingsenergie 100 Zetel der gedachten
102 Konijnenverblijf l 03 Hoeveelheid haar
105 voorzetset 106 Boom 107 Dwingen,
noodzaken 109 Opstaande rand 111 Ocel
van een wedstrijd 112 Llchaamselgen vloei-
ster 113 Aantal IJ 5 Vast merk dat het vaar-
water aanwijst 116 Vlaag van etgenzjnnig-
held 117 Reinigend vocht 120 Griekse her-
dersgod 121 Loksl>ÎJS123 Misdrijf 125111-
sekt 127 Onbeweeglijk 129 Schoeisel
IJl Vogel 132 Karwei 134 Grondsoon
136 Zandheuvel 137 Stevig meubel
1J8Jonge vrouw 141 Stomp, Sloot 142 Be-
teuterd 144 Deel van een huis 145 werk-
venrek voor onderzoek 147 Vaatwerk
148 Aanvoerder van de zuIdelijken
150 Muzic:knoot 151 Voonetsel152 Mu-
zieknoot 153 teneneeens op Nederlandse
auto's 154 Muzieknoot 155 Muzieknoot.

cultureel
centrum •

(advf'Ttmrit)

PREMIERE
BOEKEN EN JUWELEN

CONTRCOEUR

"Ben koffiekransje tussen de actrices. de namiddag voor de première van
'îsjechovs Kersentuin. Ben ruimte die nostalgie opwekt, zoals een

stadsschouwburo met pluchen zetels. De dans is zuiver. kristalhelder.
Pasteltonen. geen pathetiek. Een langzame Bostonwals in de verte ... W

Ben Van Gorp

De nieuwste dansproductie van Bert Van Gorp in
de pas vernieuwde Schouwburg

Dinsdag 4 februari om 20:30 u première met
gratis drankje in de foyer

Woensdag 5 februari om 20:30 u
Toegangsprijzen: 450/300 (10% korting voor studenten)

Reservatie: 016/222 113

Jaargang 2J tlr. 17dd. 27 januari 1997 0' Vllo



~ zoel(erljes
,'Zestig mmutcn van sodom secquo. Zondag
23.00 u. Vulgariteit m)dl

v God and SIaIc, an infantile society or the
speetede Marc
V ceen parnek. de laalchaOlcn hopen ti deze
maand nog IC bedienen. Sjarel
v H.A. laaI P.A.LM welen nog aeeds deel uit
te maken van The A-Team.
.J U kan nog altijd terecht In hel verklikker-
ü,oürdmatic- en steunpuntcentrum in de
Maria Thereslastraat. Roetand
-J DI' Ogenl's wensen Ano p, Iwl allerbeste roe.

U: sans-culotte Jesus.
v An.lI'chislen. doe l'en beetje mocuc. zorg dat
je aanwc-t.ig hem in 'lubeke.
"Valemljn Panijn. kom op wc:.:nsdOlsmiddag
nog eens naar hel zwembad van hel spertkot .
..J GIJ zijl de schoonste Chippendaler.
,J Als de volle mum met mag. dan mlsscluen
Valemijn P.
,J Dinsdag 28/01 vanaf 17.00 u 101 23,00 ti

Manga 'GhosI in the Shell', 'Aklfol', in seruen-
werking mei stripwinkel 'Hel bestoren Land'
In de Shrtnk.
,J Mark, ben je nog homy? Je H,F,
,J Als de kolt van huil. is dan danst a, op den
loog van de Folk.
.J Wie versoes nu een deurklink boven een lid?

" LJdlallige KU Leuven-hostess zodra leden
voor eusche kommissie. Grondige kennis van
hel nuus is een veretste.
.J Ouderdomsdeken van de reehlsfakuhdt is
na I,IJII wijsheid nu ook 7.lJIl landen kwijt.
"Slechte verhezer mei haar op landen zoekt

staal'mUIS om verder tand des tijds IC doorstaan
,J Tol de tanden gewapende cuschc kIJllIrnissk
zoekt omhoog gevallen Antwerpse Ictograaf
om eens Illnk aan de land te voelen.
"Ondanks allee, veel sterkte, Koen, !:Iijl maar
eens goed op dl' landen. Een troost: nu kan je
nooit meer ITIC'I je mond vol landen Slaan,
..; Elke donderdag om 20.00 u. cyberkafee in
prclekthurs Genoeg. vlarrungeustraat 116.
v Zeg Ral, wre IS dar eigenlijk. die Tom Lanoye.
0':11hJkl mij één of andere obskuren liep te I.IJn:>
..J Stind.ens, IIW vraag was belachelijk. Tom,
..j VI'10 'lOt:KI nog altijd Ictogralen mei een
groot rnaenten. Allen naar '~ MeiersstraPI 5.
,J Oe smeerlappen dle vorige week alle banden
van de fletsen in de vaartstraat hebben door-
geprikt. kunnen u ook komen hersaellen.

" ëeheve uil voor hel nodige materiaal en
gereedschap te zorgen,
.J Ptmlt voor de stuiting van den Boule nol
.J Persbericht. -Graag hadden wij Juan Franco
(komng van krillgraad) gefeliciteerd met lijn
GAV en krtnsche vragen gesteld bij de 'min of
meer' bevocgdhetdsovenredtng. Vanwege
Algemene sranncnrutrers (ASR)-
.J Fusie: nooill H.A.
" B.A. stelt voor om P,A.I...M. van binnenuit
uil Ie schakelen.
..J Het wansIaltig gedrocht roehek op de regen-
boog untelend kosmosvogels en beware wam
geen enkele heks kan Im] vernielÎgen duisternis,
.J EindelIjk siMgevenden .
..J LiesbetH mei wallen in haar buik zoekt
crisis-manager. Geld is geen probleem,

" Allo, oe rst met wc klojo In zn oranje polo.
" Alstublieft hé Veto (aru ..et Ga,ia), 101.11hel
nu eens duidelijk 'lijn: Rechter UI een recht-
bank. Raadsheer in een Hol, En een advokaat
I~ I(l'en raadsheer maar een raadsMAN of •
VROUW, All':-, en nu JUISt.
" Pedante kmlkasterv (mtv}mogell up de ver-
gadering eens hun grote mond komen open-
zenen. [Jan kunt IJ gelijk kennismaken mei de
harde argumenten die wij klaar hebben liggen
voor irritante betweters.
..J Leve die naeve Amerikaan met I.ljn ballon.
..J MI)Ier 0, IS a shjmball. [Jr. A,C.
"The A·team laat welen ~ steeds In S.A. Ie
geloven.
'I' Na de boycot, nu de na-palm?
..J Gen en Leen: lezen Jullie veto nog1 Sein
dan eens wal door ...
..J gnar passtonele tongzoen en houd het bed
warm 101 vrijdag dutstcm!s.
" Vol vat zoekt niet volk ües om Ie bottelen.
..J "Klein meiSje met bordeaux haarspeld of
dlëdeem zoekt hef leeuwtje met Sievig IMl"'pje
voor Pacre d' Amour,'
,,' Gel.ochl: slaapplaatsen voor I '50 buitentand-
se studenlen (I l·16 feb). In ruil neem Je gram._---- ..JQ MEUw 11)1)EN bvba

Alle verhuur vldeo-, klank- en
lichtmateriaal.

Videoschermen tot 4 m.
DISCOBAR EN CD's
met of zonder D.J,

• KARAOKE (1.500 tltels)

i[ 016/201.301

" ~~]
,TEKSTVERWERKING'V:~T~:NG
Gespecialiseerd in formules
Tel. 0 1 6 I 2 6 . 0 6 . 5 8,

deel aal) multimedraconlerentie. eurepean
Pany, blcravond, ... (Bel Al(el:20.64.35).
,J Ik zoek een kot. Zotkt u een korgenoor/ te].
021269.08,78 -Kauc

• agenda & ~ ad valvas DOORANNHRIES

MAANDAG
20.00 u KONSERT 'rne Chris Joris Expericnce
QUlIllC1. in Blauwe Kaler, 10CfI 100, 0'l1. Blau·
we Kaler, K.e. OtJIQriënhof

20.l0 u 1.EZlNG Ban MC'uJcrnall Pldab, In
Stuc. 1<><.:8.G"ll~ ars- SII1(.,

lo.~ \t KONSERT Amhony CoIe.m",,' Mc»;ng

up Sluçkh<lusen. Vl~rnJn}l""'lraal, 83. tocg.
200000. ors. SIut-

20 JO II LEZING Ban Mculcman: 'Prelab'_ in
Stuczaa!. IOcg_ gralis, I!rg. Stut'.

DINSDAG
20.00 U TEATER De nieuwe' lon3.1r 'Fa min e ur
lC'ven', 111~tadS<'hollWbtlrg. roes. 600/400. erg.

Schouwburg. info 22.21.13.
20.l0 u KONSERT Jan Midllels en InRI.'Spinel'

I~\pdcnwerk van K~reJ GoeyvaenlÖ, in
~IUO.3nl. VlanlillgcnSlmat. org. Mu,lkologie &

Stuc, Inl0 32_50.50 of 20 81,33.

WOENSDAG
I} 00 u KONSERT Hliny S~rt\Ny (btikJ.anncll
'I>«lt wt'rk van K Go.-yvat'n), In S,;;naal
toeg. gralis, org. Mu:;ikolvglt' bUur Kultuur_

14.00 u DEBAT Rondclafrlgepr~k mt'1 Brewaeys.
logjthe en VerslOdn, in M<;I 01.28, n'g. SII>e.
info 20.8!.n.

1400 u en 20.00 u FILM ·E~JlI''''1.: ,laag' (1979),
In Vlaams Filmmu~I·'Hl'. wc):. 50{20.

20_00 u KONSERT K'lInemlll!ra' 'Tht' Old Maid
b The Thiel·. in Kon~nl.aal Lemml·usins1Î[Uut.
I"<'S 2S0flOO, infu 23,39.67.

20.30 u KONSERT Dand Strijt.J..WUh:1 ,pelClt
wt'rk van K Goryva~ns. In SIUQ.lal. o"J.
Mus'kolog,t' & SIIl':.

DONDERDAG
20.00 u TEATER I)~"kuwe :'naar. -1'.1 mtueur
zeven'. in Slad'>l:houwbllrg, I~!>, 600{4oo, Info
U,2t.1 ).

20.00 u FAKKELTOCHT Slill"'JIt'~IIq_:e" hel
eredoktoreer voor Juan Carl"" In De l..a~~cns·
plo;1O.erg. l·'ebnl .. ri·pl .. tfonn

10.30 u KONSERT ChJIIII' d'A,'llu" u.1.v Celso
Antunn, In Slucual. org. Mu-.Jkolog,e & Sluc.
mf{l )l,~O.~Oof 20.8I.B.

VRIJDAG
20,00 u TEATER 'Mnmo' door Maler D.-I, In
Auduorium M.innc)loorl 1"'1'1;,2001180. ol]
Maler Oei Instituut info 22.(>2.77,

2000 u TI3ATER De nieuwe Snaar: 'I'a mineur
leven'. in Stadsdtouwburs, locS, 600/400, info

22.2113,
DINSDAG

Alla

20.00 u FILM 'L.md & Frecdom' van Ken Loadll,

in K.C. Oratotienhol. 0fII, MaS<;:lttllonds,

·27/01 "111 21,00 11:vlaamse Avond. in folk I...
o.;u)JOI ~1II1J.oo u. rM.k![lU.nvc~'fi
·17.eIMk -191111 vm 1....00 u: OnT~jnJl!~~R
Illel surdcnren uit Antwerpen. Brusselen
Gelll.· lO/OI l,m20.00 u: Film; 'Outbrcak", ln
M$I Ol.18, 20.l0 \I. voetbal. in '( 5110rikol.

Apolloon
·011020111 21.00 ti: GalaNl. in G}'mnaSlUm,
spon kot.

Blos
• 27Jl)1 011120.00 11:wetenschapskanrus. in
waa ......rjt .11/01 om 20.00 u: Start Blos-
wct:ken(!' In Wdail>erg .• 04102 Kultuuravond.

Crimen
• 27/01 om II,(MI ti: 'I1(,\I\vJaarsreetfltit', lil

Hal Nseuwe Valk .• 28/01 om 13.00 u: Film:
Killtns zoc'. In DV 91.54, roeg. grans. 0 29/01
om 19.00 u: VolleybaUn KB hportholl (1.'1 1'5
u: verzamelen IJl De Rt:CiI>rI.· lO/OI Kantu~,
lil [kil Tt]l • (11102 ')11122 00 u: Fuif \'')1\
Krimi t:r Fbk.J..In Rumba. ·04/02 om IS,!)!) u:
Wl'fkj(r~1' Ollderwij~, ill OV 91 20 (ver-

~ad('fh,kaaJ Crimen}.,
Ekonomlka
·27/01 urn 2}.OIl u: Jeueveravond lil Dukt.

Eoos
• 28/01 om 21.00 u: Kantus, .n den Tij] •
31/010m 19.00 u' (idlahal .-1"1Leueren: [Jmer
(19ul b-lbl (2,', \(lu), in 7..aal "I'tmp"!
01/02 om 15 10 u: !J\I",lag. in MSI.

Germanla
·27/01 om 20.00 u, Algeml''ne vergadering,
111dl' f>cnlla.· 28/01 om 19}{) 11:Jenever-
playb ..d;'~!Ij)",,,vl)lld, In UI' praatkamer .•

ll/OI 0111 19.00 u G~ldhallel1eren ·Ol/Ol
Infodag. in Msi 01.18.

Hlslorla

·1:11.'01 om 11.00 u: vnedeg, inlihptJLlal,
18.00 u: Wt'rkverg~denng (I...:rmol), 20.00 u:

FIlm: 'Frankenstcin', UI Mhl Ol IR, 22,00 u;
,.oJ.Wo: ... V...üdrüld .......... V<lI, in F~l.• }1/0 1

uru 19.00 11: Galolhal der Lcneren • 01/02 om
09.}0 \I: lnfodcg, in MSI

Kilo
·27/01 .. 111 12.00 u. vtaamsc Avond, lil de fa~
WIJL· )1/01 om 19.00 u. Gala!>a! Letteren.
01102 om 10.lO U' Infodag. in ~SI 0\.18,

LBK
• 29/01 Half.time.TD, in W~a,befll.· JO/Ol
Iml11!lril'd.lg. in Lerkevchi

Medica
• 26/01 orn 20.30 ti: KJas~idr,e Avond, 111000:'5

BoIr, • 27:01 om 20_00 u: Vergadering pl,1<l'II
OCMW, in CeRa, 21.00 l1:}de kan Ca'lIlo,
avond, ln ooc's Bar, ·28/01 om 20.JO u,
Centrale Raad, lil CeRa, 22.00 u: vergadering
ploeg shecrdchecge. In rB .• 29101 om 22.00
u. M!'dicao;ckkltt 11lIèlldkuhair Son!'(fc-sllvaL
UI I)O<.'~Bar, • lOIO I <lil> 22 00 11:In
Memoriam IJaUllnw '95·'96, in noe-s Har .•
02/02 om 22.00 (I: Stan lIal[ume, UI uoc's

Har, • 03/02 om 21.00 u: Halftune. reccpuc. UI
[Joc'\ Sar .• 0<1102 om 22.00 u: lIalftilll~. ln
noc's Sar el] Vergadcrin~ WG,"10 Gu. in I.:cR...

Merkalor
• }oIOlom 20.00 u: Fro'C Podium. in't neerrum.

NFK
·211/01 om n.Oo u: Weldijk5C broodmaat-
Iiju. in StudtOh!llloung<,II!W • lO/OI om
22.00 u: GWI': Fil,~,kna,,"llnd, UI Harv~y'~

OSR-KHL
• }C)/o 1 om 20.00 11: \lcgavt:l1:adl'nns van auc
studentenraden en I'TeI'ldlol van de KHL, lil
SIC\! (",JpU(lJtlem'ut'r 19).

Pedagogische Kring

Polllika

• 29/01 urn 22.00 u: Ha!ftnncfuif. 111Rumba,
lOIOI om 21.00 U' Pekbaravond. in Kalfaer •
04/02 om 21,0(} ti: Ptul ortnpedagogick IVII
j>ulcarcls, IJl RUII>ba.

·28/01 om 1'1,10 u. Knngvergaderins:.Ix.oVt'1l
'I Kaffce .• 28/01 om 21.00 u: .êde-Iic-kaneus,
boven I Kalkc, • ~0/011l1ll11.oo u:

Eerstek':lIIfui1. lil Alt ...t" ....eoeg. 60/80

Psychologische Kring
'18/01 orn 17.00 u: MoIngafilrrll'i lil Shrml..
22.00 u Cocktailavond. UI Univer.;unl, IOCg.
70/50 .• 2WOI ,,'" 20.00 ti: Apertuefkousert.
m Mumepoon. teeg. 180/150.' lO/OI House
& Techno l'arlY, 111 <;hrink; Apcriudloll\oCn, in
Mmn('llClOl't; ü...:klallavond Ilalfume.

Romanla
• 1I/01 om 19.00 U' Gal.lb.:tl Leueren.> 01102
"ril 10.10 u: Inlow,jt. UI MSI Ol_IS.

VTK
• 27/01 om 11.30 u: Hroodjt'<., in Theekot.
19.00 u: El(I~tcm:ma"imum: opeutngsrcccpne.
in RIIO, 20.00 u: lC"ál1g Luc verpoesr over
lIt'nry Van de Velde, lil RIIO, 20,lO u: Luing
C'.eorgl"S Balues: Ril" RellOvaied. in Ri,u •
28/01 'Int 14,00 11' ",,,rl~hops. lil Ru", video-
montage in Rno .• 29fOl om I1 }() 11' "ageI·
kloPI)('n. 111'I Ehxrr; 1400 t" workshops. lil
RIlO, 17.00 u: vIU~~,IUl['l"lIven·Zunch. in RI-
10.' 29101 om 19.30 ti, debat r\limldiJk~trllk
tuurplan Vla.mdat'll,. itl Ruo .• lO/OI ,)01

14,00 u: wnrkshops. lI\ RI"', 15.00 u' moderne
d.lIl~: E, nosma, in MilO, 20.l0 u: nox archt-
rekten. in Rito, 22,10 u: Grenzend reesl. ut [JI'
BlaulVt' Kaler .• Hf Ol om 14.00 u: nno Fil"
Meter resultaten w"rJ..,h()II~. in Rilo • CJl'(}2
om !2.oo u, Happy Hour. in 'I Elu.lr.

Wlna
.17/01011120.00 ti: wercncchapskaruus. in
Waaiherg,· 2WOI om 22.oo!l: Seppc ii teni);,
In RC·bar

o .. to Jaargang 2) nr. 17dd. 27januari 1997 ,15



Leuvenaar Nunes is het grootste talent in de 'Rooie Oortjes'<stal

"In Spanje of Brazilië zou de erotiek in mijn strips
niet eens opvallen"

OtIÎi! Oortjes' moel zowat
bekendste recente

stripreeks zijn. Wat be-
ah eeIJ \'I,'r.:"a /tie-

liugetje onaeuqende
ga.95 van 1/rOllwenteke-

nunr Danv, werd al snel een gei/neef-
industrie i,. flauwe J.;alendergra/'pen,
meI 101 derivaten; een tiidschrift,
cartoonboeken. en Uil reeks erotische
verhalen. Ttl5sell al dat gemakkelijke

__'" I borstenqewetä versenenen ;:01l100r

twee veelbelovende allmms van ene
Rogér;o NUl/es. een Braziliaanse UJI-
\'e""ar.

reunes (,/;7) publiceerde hij ROf>m("r;lng (de
uilitl'\'t'riJ van 'Rooit' OortJ ..:~·1 'RIK,je Onr-
IjM Erotische Verh;lkn' tkd I en 6. hl't
de-rde album Is in voorbereiding. Zijn ~Irift!>
zijn grapllt~, ~()m~ w.n dilh~ffiJtig. maar
bmncn het grnrt' n,uk behoorlijk vcrrueu-
wend, en ~ voor Roni(' oorues' unercr
on~ewlI()I1 - erottsch Nunn'\ i!rafiel..
~c:ll1l!o:1van een wmpathh-ke eigen stijl en
een bijzonder warm kleurgebrutk.
Veto: Uo.' !!trCl<lkl een BrCl:ilidanse uriptckr-
na", 1/1 Leuven \Y'rudd?
Rogérlo Nunes: «Ongeveer 7('<;jaar gele-
den ben ik tUI Sao Paulo naar ï-uropa geko-
men urnwille van ur-n Hefdeshi,lorie mei
een BeJgI'>l:'hmeisje. Na een jaar Spanje
kwam Ik in T..eU\I('n terecht. Daarna heb ik
nog tW{'C J,1.H lil Gent gewoond. maar nu
ben ik dus I'-'rug,.

«Ik ben eigenlijl. helemaal niet opge-
groeid met Strips, Dal Ik geen strips las. had
Ie rnaken met de arazmaeuse stripscene. In
Brazlhe worden heel veer vcrtaehle Amert-
kaanse SUJ'I('rheJdellSmi'S gelezen Brazth-
aanse 'Mickey Mou'>t"-alhtigc kmderstrtps,
maar dan zonder dieren, Zijn er ook erg
populair. Als je het ah Brarillaanse strip-
auteur wil maken, moet je crwet lil snnno's
gaan werken die kinderstrips maken, ofwel
naar Amerika gaan om daar superhelden-
strips te rekenen. die danlater in hel Portu-
gees worden venaere. 'reen ik ongeveer
zeventien W,1S,heb ik de araanreanse un-
derground Strips omdekr. Dat waren goed-
kope blaadjes in een crumb-achoge stijl.
mei veel seks en mei een tlplech arazm-
aanse humor, vol sarkasme, Die strips
speelden op een leuke manier mei stereo-
tipe$ en verhalen die desûjds In Sao Paule
de ronde deden .•

Vlak

.,.

_Ik heb er pas In Spanje aan gedacht
om Strip~ Ie gaan rekenen. toen Ik daar zag
dat je nog heel vee! andere strips kon ma-
ken Er be~laolt in Spanje een heel Ievendr-
ge undergroundprodukde met lijdschriftt'n
als 'El vsbora', Daar heb Ik ook mijn eerste

uejgte heef men de neiJ!inJ! nm vrij \11(']

een etiket te plakken op een strip: nujn
~trip~ worden dan als erotisch gelabeld In
Spanje of Brazilië zou de erotiek in mijn
strips niet eens opvallen. BclJ!ii: heelt een
heel vreemde etrtpmarkr: je kunt hier meer
Slrips krijgen dan waar 00" Ier wereld,
maar de meeste strips zijn erg rradtuorwcl
en lijken sterk op elkaar ...

_Ik Mb er ~Iij«. fWMHt _hl IMjsul-
gesreen wene verhalen Ik zou willen ma·
ken. Ik ben n.lIuurlijk bernvloed door wat
Ik lees. maar dol' is met zo bewust In hel
toegin wou ik vooral soeucencnonverbalen
maken (lacht). Ik vond het wel aardig om
vliegtuigjes Ie tekenen. Nu wtl Ik meer rea-
listische verhalen maken, Ik wil dingen ver-
tellen die wel eens zouden kunnen gebec-
reil. die niet 1.0 ver staan van onze dage-
IJjkse leefwereld .•
veto: Ben jt dirdl 1I<1l1r .Rooi~ OorIJ(J' 1('(,

gtslilpt ~'IIIjt strips gtpltbliclerd te knj'~"n'
Nunes: «Nee. pas na \-1'1.'1mislukte pogm-
gen bij andere uitgevers ben Ik uiteindelijk

vla Ferry bij Boemerang terechtgekomen.
Ik ging de uitgever, Rob Harren. mijn
sclenceflctlonspullen lonen. Hij heelt me
1000nvoorgesteld om met wat korte verba-
ten te beginnen voor het 'Rooie Oortjt'S
Magazine'. Ik wtst echt niet hoe Ik daaraan
moest beginnen, maar blijkbólar vond hij
mijn verhaaltjes wel goed De albums zijn

toen van1e1f gevolgd. Uhge~('rJJ Arl>tlrh, dit·
trouwene door farmliebarnh-n verbonden h
met Boemerang, heeft de albums 11\ hel
Frans, het Deens CII hel DUIts vertaald. fen
derde album, dat ik wegen~ ujdsgcbrek filet
zeil heb Ingekleurd. is onderweg .•
vero: WI/ Je nrg "lil'; f}p Jeze ""f'S VDV,I.~,um-'
Nunes: .Ik weet niet of er nog een vlerJe
boek komt, want ik weet niet hoe lang deve
~ v.an t!i"OIi5l:h.e ~lrip!-rMt[!' 7..a1blijven
duren Mijn derde album versctujnt halver-
'''t'ge dil jaar. Als Ik nog een Vierde maak.
dan verschijnt dal ergens in 1998. Er kart
veel veranderen in die periode. Ik ben (lOk
likt helemaal gelukkig met de lijn dil: de
ultgevenj Uitzet. Zt' spelen te veel op de
beproefde cuché'c. Over nujn tweede album
ben ik nog vrij tevreden omdat ik daanu
nadrukkelijk gespeeld heb met dre cliches.
Als Ik nu nog erotische strips maak, zou ik
graag eens vertellen over 't~e real thtrag':
ecjuc problemen bij seks. echte plezjenjes
Ol ik zou lets volkomen Iantastisch eroti\l'h
maken, zonder enige Ilnk met de reatuen.
Mt'er arusuek ook, Ik zou werken met
bewerkingen viln fO!I)'~en zo .•

_Ik ben een verhaal aan het rnaken om
naar de -Franse uiigever Albin MIchel 1('
sturen. Dat verbaal i\ niet erotisch, Het gilat
over een leerkracht die seksuele voorlich-
nng geett 3,1n een kla~ uit de lagere schoot.
tiet is eigenlIjk een lange grap. Ik hoop dal
hel in het IlJd\chrift van Albin Michel.
'f'(ho des Savannes". wordt gepubltceerd.
En ik heb ook matertaal opgestuurd naar
Dark Horse Comics 111 Amerika. Dat ts wat
pohueker. wat harder. Het verhaal speelt
zich af in een sdeneelictionwereld waarin
de doden worden gereanimeerd en dienst
doen als slaafjes: zij doen al het vuile werk
De hele maatschappij is afhankelijk van de
dode werkkrachten. De wereld waarin het
verhaal zich alspeelt en de 'necroservams'
werden bedacht door een Braztltaan. Een
Ilental jaar geleden werden er- fond dit idee
alternatieve strips gemaakt in ararme. Na
een paar nummers moest het tijdschrift
waarin de strips verschenen, ermee stoppen
wegens geldgebrek. Ik ken de senartst van
die SIrips en heb zijn toestemming om dit
verhaaf te maken, Ik moest alleen zijn
naam vermelden, wat ik heel fideel vind
van hem .•

blauwtjes opgclopeu bij uugevers. '-:i~fnlijk
heb ik I~~ in Belgre Wilt nivo gebaald nU'1
mijn tekenlngcn. Een gedeelte van mljn
vorderingen Is toe Ie schrijven aan J ...les
sen die ik volgde bij Ferry (de Vlaamse te-
kenaar van ten I<aledine' en 'De Kronle-
ken van P':lOchry~ia' nvdr) .•

"Ik heb veel te danken
aan de stadsbiblioteek van
Leuven"

_Ik ben een Iljdje Ingeschreven ge-
ween in het Gentw stnr-t.ukas. waar Ferry
le~ geeft over ~trip~, Maar voor twee uur
striptekenen per week moest ik]] andere
zinloze lesuren slljten IlJssen \11'1.'1jongere
studenten dlc konstant met pepterproppen
naar elkaar zaten te gooien, Ik heb er dm al
gauw dl' brui aan gegeven. Maar ik ben wel
Jes blijven volgen bij Ferry. Ik wi,t in het
begin niet eenv welke- groone van papier ik
moest gebruiken, ik wi~1 echt vanniks .•

_En verder ben ik veet verschuldigd
aan dl,' biblioteek in Gent, omdat lIie zoveel
boeken over tekenen heeft. en aan de
cadsblblloteek van teeven. omdar die zo-
veel strips heen. Er is een lijd geweest dat
ik wekelijks strips ging halen en die dan
bestudeerde. Daardoor ben Ik wat vooroor-
delen kwIjlgeraakt tegenover Amerikaanse
strips. Zelfs 10 het superhddengenre be-
Slaan meesterwerkjes als 'watctnneu' of
werken er magistrale rekenaars ah Bill
slenktewtea. Ik vind het erg jammer dat ik
niet genoeg tijd kan maken om de moge-
lijkheden van het medium verder af te ras-
ren. Ik ben mi wel wat aan het eksperi-
menteren met de computer en dal geelt
soms heel leuke resuneren maar Ik heb er
eigenüjk niet genoeg lijd voor. Ik heb op
dat vlak nog ontzettend veel Ie leren van
auteurs als Dave McKean .•
Veto: Wisl jt 111SpI/fiJt all+'tlkt verhaten jt ZOIt
BClanmak~n?
Nunes: etaten we zeggen dat Spanjt' kwa
stripmarkt een middenposjne umeemr
tussen Brazllié en Frankrijk Dat betekent
dal het Spaanse publiek iets meer seks en
geweld kan veneren dan hel Belgische.
Niel dal ik meer seks ol geweld in mijn
verhalen wil stoppen, maar il.. ecu miJn
verhalen graag iets aggresstever maken. In

Gen Meesters

Op dondtrdag JOJan/oIan' slgn«n Nwnn van 16
le't /9 w. in Htt BafO!rn LAnd.


