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Kinecompromis in dekreet

KU Leuven wint
kineveldslag
ee wakkere student zal wel iets

opgevangen hebben over het
getouwtrtk tussen de universi-

teilen, dl hogescholen en minister van
OtukrwijJ Lut Van de" Bossche naar
Uitleiding van de ht!rvormlngen In
de opltldlng klneslltfdple. De berich·
Itn dit voor de pna.rvakantle In de
,,",Ion,d; jJtt'l vrr"htHtH, werden nu
DPI'Hom'n In ttH WXJrrt,IIOI dIk"",'
di ICU UIIWH in dril htJg;"lwlin
krljgen de op/êhtJHJlffktHtslttrnplr,
de Universiteit Gent de opleidingen
audiologie, logo,ndie, votdings- en
dieetleer. en de VUB tenslotte krijg'
niets. Een i"gangseksamen en etn
numern~' ciausus in 1998-1999 ma-
ke" her voorstel nog moellijker ver-
teerbaar.

den, afg~w~k~n is en hel voorliggend CVP-
voorstel als 'tweede keuze' node heelt aan-
vaard. De keuze van de KU Leuven 15 ge6a-
seerd op kwenutaueve redenen: hel meren-
deel van de k.lnesltt'raplesludenlen - een
zeshondetdtal- studeren aan deze univer-
sneu. In onverbloemde laai wil dal zeggen
dat de sterke politieke lobby van dl" heIrd-
lende unIversiteit de wdnuelSlirigt'11 optl-
meel MelJtulkt heeft, ne ultvefkl"'tin" ven
de hUMI!Khulrtl iJ VU1Ml'IUde tt11!tt1urtt' \lill1
1000ltrhlltl~uij het d..krul "ebil'~tJ u~hrl
gCQlrdddd studemcnaental van de IMimt'
jaren encrzjjds. en de regionale spreiding
van de opleidingen ktnesuerapie anderzijds.

De gelukkigen zijn de Vlaamse AUlo,
nome Hogeschool Antwerpen, de Katolicke
Hogeschool voor Gezondheidzorg Oost-
Vlaanderen en de Pröviuciale Hogeschool
Antwerpen. Het mag voor de dekreesgever
dan een bijzonder gelukkig toevet helen dat
de drie Jl{'~"J"kleerd{' IU'I-l\·~.-h"kn 1'>1d,'
drie verschulende neuenc-. vrij gesubsi-
dieerde. Vlaamse autonome en provinciale
hogescholen - behoren.

HeI voorstel dal ter lafel tigt. Sluit op veel
luitkk. De keuze van drie hogescholen en
ëën urnverstten wordt als een tipisch aet-
gisch c-omprornis omschreven. Ihil Is een
feil dat de minister ven 7jjn initieel voorstel
om enkel de hogeschoolopleiding te behou-

Kwaliteit

Waarom de andere opleidingen die
geregeld worden in dit dekreet aan de RUG
toegewezen worden, I. nergens gumort-
veerd. Volgens de wandelgangen is dit het
wisselgeld dat de KU leuven aan de RUG
diende te betalen. Wat ook op kritiek stuit,
is dal bij de keuze nergens gewag wordt
gemaakt van de kwaliteit van de opleiding.
Volgens Dirk Van Damme van het kabinet
onderwijs. was dit een bewuste sirategie.
Kwaliteitsbewaking dient volgens hem de
kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.
maar Is geen instrument om instellingen
tegen elkaar af te wegen. Kwantiteit als
synoniem voor kwaliteit.

Totnogroe werd kinestterapie aan ne-
gen hogescholen en drie universiteiten
georganiseerd, vanaf volgende akademie-
Jaar dus enkel aan de vier bovenvermelde
Instellingen. Dit betekent nier dat de nier-
geselekteerde Instelllngen volgend Jaar hun
deuren moelen sluiten. ZIJmoeten de
opleidingen geleidelijk aan afbouwen. De
studenten die vanaf I oktober 1996 Inge-
schreven ziJn, moeten de mogelijkheid heb-
ben ten laatste In het akademiejaar 2000·
2001 hel diploma In de kjnesheraple te be-
halen.

De VUB 15 In ieder geval niet te spre-
ken over het voerstel en noemt hel In één
woord ongrondwenelljk. Dal de universneu
juridische steppen zal zetten Is waarschijn-
lijk. maar voorlopig wachten ze de stem-
ming In hel Vlaams parlement af. Ook de
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RUG is niet tevreden met het voorstel maar
neemt een gematigder houding aan. Belde
hameren op bel ideologisch pluralisme van
hel onderwijs dat nlet gerealiseerd is als al-
leen de KU Leuven - met baar konfessio-
neel karakter - een untversnatre klne-op-
leiding mag aanbieden. De katolteke univer-
$lIdi is blijkbaar bereid hiervoor haar ketc-
lleke ziel Ie verkopen (zie kader paglna drie).

proef bestaat uit twee onderdelen: een deel
kennis en inzicht In de wetenschappen
enerzijds en een deel Infonnatie verwerven
en verwerken andenijds. De wetenschap'
pelijke vakken zullen waarschijnlijk biolo-
gie en fysika zijn, mtssenten nog aangevuld
met scheikunde. Om dit Ie bepalen e-n un
Ie werken tal de minister een recbnïsche
kommissie samensseüeu, dit' hem terzake
moet adviseren. Nieuw, In tegenstelling lot
geneeskunde en tandheelkunde, Is dat men
niet moet slagen op belde onderdelen, maar
dal het gemiddelde van de twee eksamen-
sljfeT5 ten minste twaalf moer bedragen.
Blijkbaar is de- minister tot dit Inzicht geko-
men na de kritiek op het Ingangseksamen
geneeskunde. De kans is dan ook reëel dat
deze regeling in de reekomst ook wordt
teegepast op het Ingangseksamen genees-
kunde. Voor hel overige is de organisatie
van het ingangseksamen Identiek: twee-
maal per Jaar, een inschrijvingsgeld van
1.000 frank, en georganiseerd door het Vast
wervtngsekreta rlaat.

Hel voorstel lot dekreet geeft de Vlaam-
se Regering de mogelijkheid een numerus

vervola: op p. 1

Twaalf

Vanaf hel akademiejaar 1998-1999
moelen kandidaatklneslslen - voor ze aan
de studies beginnen - slagen In een ln-
gangseksamen. DIt Ingangseksamen ver-
toont veel gdlJkenîssen mei dal voor ge-
neeskunde en tandheelkunde. Ook deze



$ lezersbrieven
Renault
Ik ben blij dal veto aandacht schenkt aan
de sluiting van RenauJt. Zelf Den ik hier als
Inwoner van Vilvoorde bIJ betrokken.
Studenten moeten solidair ziJn met de strijd
dle de Renauirwerknemers veeren tegen de
almacht van de multinationals. Hel is ook
ons werk waar zij voor strijden. Ik hoop dal
nJet alleen hoogleraren aan bod komen In
vete, maar ook de delegees of mensen zelf.
Hiervoor kunnen jullie gerust kontakt
opnemen op onderstaand adres of gewoon
het piket gaan bezoeken.

Hel artikel is eigenlijk geen steun voor
de Renaultwerknemers. Hel Is eerder een
oproep om te gaan onderhandtien over een
sociaal plan. gcnauh-vuvoorde openhouden
is onmogelijk. Is het juist nfet belangrijk dal
we hier legen vechten? Het kan loch niet
dal hel kapitaal alILOSmag doen zolang ze
ervoor betalen, ZO kunnen ze (beschermde)
werknemers willekeurig emstaan zolang ze
ervoor betalen, Zo kunnen bedrijven stut-
ren. als ze maar betalen. Er wordt enkel en
alleen rekening met kosten, wlnstmexlrnall-
seue. Sodale gevolgen tellen niet mee.

Eerst werden verouderde,
verllealatende bedrijven gesloten. Dan

werden moderne. verlieslijdende bedrijven
gellkwtdeerd, Nu gaan ook moderne, winst-
gevende ondernemingen met toekomstper-
spektief voor de bijl. En wal moet er nu
gebeuren? Enkel onderhandelen over een
sociaal plan? Hopen dat de politiek tets
doet? Neen! Dit kunnen we niet meer
aanvaarden. De machtsverhoudingen
moeten eerst veranderen, Dit kan enkel
door akrtes zoals hel bezetten van de grote
overslagstatlens. Dan raak: je de kapitalisten
waar het pijn doet, in hun winsten, Dan
pas is onderhandelen gepast,

Renault-Vilvoorde moet open blijven,
01115 wel mogelijk door algemene arbclds-
herverdeling In alle genachvesugtngen.
Anders geeft de grote produklivitei15tijgjng
enkel meer winst en veel sociale drama's
<115in Vilvoorde, Vilvoorde moel dicht
omdat ze in de andere fabrieken '5 nachts
verder gaan produceren, Dank u üeksibüuen.

Hierbij wil ik alle studenten oproepen
solldair te zijn met de geneultwerknemers
die vechten voor hun en onze jobs,
ledereen Is uitgenodigd om hel ptker In
Vilvoorde te bezoeken,

8arl neceukeuer, derde Jaar Sociale
Hogeschool Heverlee

'Lucifer' van Joost Van Den Vondel

"Schaduw zonder vari"
Owëë gNttH-I,ir-l1d htdendaagu---------dkncn stch hun engelengeduld alle zeer

teaterlandscltap, Het Zuidelijk op de proef. Hoc meer ze Ie weten kernen.
Toneel en Cie. De KQ(!. wagen des IC sterker neemt hun onrust toe,

zich aan het beroemdste stuk vatl de

verätcme nt!t'nlag Win Vonders
levensbesdlOuWÎllg, D(' trag/t'k l'on
I. teven is bij Vondel IIt1 ge1'01g \'all

('rfulnde, die de aanvankelijke orde
rt'Stoorde, AIr een groDtwlder van de
moderne pSj:dro-analyse als het ware,

"ij zich bijgevolg over het pro-
dat uit diL orde,oentorill9

~oortvloeit. her prob'e~ook dar'-
rndsdien de J1U!nshtld versche14rt: de
.. boorte van het morele bewustzijn,
L ~.
~,et"mot't een moedig opzet en ccu uranen-

geweest zijn om hel eeuwenoude
vorm te glctcu. De regie

in handen van Peter Van Den Ecd~' die
uitddgin!! d,wginJl 11111ln uc voor om
wet oubollig aandoende 1.. ,11 helder-
IC scheppen en alle 10 een beetje

gOJpelîjl.er Ie-rnaken. In de l..l.Js~ieke vijl
-dmcen \'ene-lt Vond('\ dus dc mlr.r ever
Ie oorsprong van de mens: -ue mens
olmaaks. lOl hij het besen- legt Peter Van
'en Eede daarover. Over dat 1;I1.'$I:'1.m d...
:t'\'ol~ell ervan verh.1<Ilt 'Lucifer'

We bevinden Qn~ in ut' hemel ruwen
dl' I'ngdell die tevreden hun taaJ.. " ..","uilen
n Gtlo.i dienen. Deze perfekte harmonie
ordt op het podium veruitwendigd door
Irhler dkdM geplaatste fTh:talt'll re!';kt'D die
e urde, d", ge\lott;nht;'id, !,It;~nduwdheid
r'mbol~ro;'n. Hel dcçorom~rpddt 8.:Is

i' I I ,.i:t'kl'n ma<lktl'. I)nt~proot aD dl: ek:;IJt>1
rde \'aJl dt'll' g(_"e~leDwerd_~i'n_tJt'1 ve"fét
Ik v<..'rbeeldlng. Voor dil hCllld!tl' tafereel
\OvnrdiY~-rdçrdun gnas gch<lrlgell. waardoor
('11vervret'mucnd elte!.t onLSuuii: hel gaas
b.aaJtt.hCl&..~w.ldiffuus en tegelijk. ·trans·
p.Ham, opèn. De Iwijfel van hl;'t licht ver·
sterkt dil gevoel aJlet'n maar. nlln\llt I;'IJ

chao~ ontStaan {'{"hll'r pas l'chl als dl'l."
vmme, gevleugelde we/ell~ ollldl'kkcn dal
God ook mensen ~hiep. Die kunnt:1l neh
oovendien vermenigvuldigl'n en Zijll daar,
duor su)lt'rieur aan de goddienendl'n. 0,'
ontdekking van de schoonhl.'id van die mt:n-
sen en de opdrachl um hen ook nug cens te

2

Wraak

unenuate hl J(' I(JUl Is gegaan: 'veetuever
was ik geblevenrttcn schaduw zouder verf.
een nkt, en zonder leveurwam nlct :rijn
overtreft vetkleluing dutzendwert". Ot'
schepping van de meni getuigt van hoog-
moed, hij plaatst de tastbare schoonheld
van de mens.m legenover de oll1Ïchtb.Jre
engden. 7.0 plaatst hij dus nuk dc hernel
tegenljlver de hd het goede tegenover h..,
kwade, Ludfer weel nret meer van welk
hout pijlt:n maken, welke kant IIUX'[ hij
kiezen? Vnl1r Gild. de engelen, of moet hij
zijn grocielHle l'lgcnlidde laten pnmerru.)
sen \o\cg terug b er met m..er. de macht-
~trijd om liet ()(_'rgt:voel van 'zijn' ol 'met.
zijn' viert hocgtlj. Lucifer kiest uiteindelijk
voor (I<..- weg van dl' wra.l... God trdkn op
zijn zwakste plek wordt lijn ulneuw streef-
doei: hij stuurt Belial naar de hof van Eden
(om Adam en Fva re vcrletden. Adam en
Eva en hun gl;;Jmml in het aards paradijs
tijD de !...iemen van de eceüscne en erot!s-
dw "welling van dl' nl('n~. Door het eten
van de toorn van go<:d en kwaad eren ze
elkaars nanl..thdd, schamen zich en verlle-
zen hun ou .....hutd. God ziet dit door lijn
lodderige oog en verbam de mens voor
~111'>;g tljt hf't pa1duljs_

Om hel !(ehecillJl je tt' laten dO(lrdrln
&"11 pwbecr Jl' hest nkt op elk m...ml;'nt 11;'

te YOIsftt. anuer!. kom je waanchljn·
tljlCnkt ~ft1rtui'l:el'o<:'hl>uldpijn t'n een
kornplex bl.liU;Jl~ Het iJ. Ifuuwens een vnge,
InreliJke ~lUnt van de .IIkteur~ om zo Merk
de v3.lk Inl:ewikkdde linskonstn.klll'S in
\'Iotlt' kJ.lnkt'fl \1I1Ie slOWn_ Nailr alle
wa.il~ijtlIiJkhc.-:id_tjjn !oUmmi~:Kênes
extra visuefl uit!:ewerkt ('111 dl' gelx-unenis-
Sl'n wal te verdUiddiJl..en_ Op die milllÎer
wurdt ,','rl ~rl'l'r J.:("kreèerd die IJver alles een
\!t:ugje ung,'dwungl.'nlwid \trooÎI en nÎer
vnplkht tOt 1t.'lIerliJk volgen_

Je mllet natuurlijk pogen all("s Cfn
Ix-eljt: Ie Ilflknt:'n en te begrijpen, maar
daar 11111,'1J.' ook nkl al te hard je besl voor
do"n, Wam l11et ht't hewust:rijn, komt ook

artes, '5 Melers5traal 5, 3000 Leuven, tnrcr-
meren kan de hele week op het boven-
Slaande adres of op 22.44.38.

• berichten
iram VéIlllW POW.G.
Op maandag 21 april brengt Polltlka de
toernee 'Polonaise' Daar Leuven, waarin
Bram vermeuten zijn visie op de samenle-
ving geeft: wiedereen heeh schijnbaar reu-
zeiol. maar pik er een willekeurig Iemand
uit en vraag of hij/zij gelukkig is, dan krijs
je meteen a~ antwoord: 'Helemaal niet'.
Het zijn mensen die doelloos achter elkaar
lopen en zich verliezen in opgelegde lol.·
Bram vermeulen debuteert samen mei
Preek De Jonge in 1968 met -xeertands
hoop' en ze trekken samen op tot In 1978,
Vervolgens is Vermeulen terug te vinden in
de bands 'De Toekomst' en 'De Neefjes' en
In 1984 brengt hiJ onder de naam 'Het te-
ven' hel teaterprogramma 'Boulevard of
Broken urearns'. Vanaf dan komt hij aan de
bak als akteur, leleviskmaker. dekcrornwer-
per en muzikant om uiteIndelijk een eerste
teaterprogramma 'Gezellig' (19881 te pre-
senteren. Na zeven soloplaten bllkl Bram
Vermeulen in 1992-1993 terug op zijn 25·
Jarjge carrière met 'Toeters en gellen'. Het
konsen 'Polonaise' gaat door In aula Plerer
De somer. op maandag 21 april om 21.00 u.
joegang 300 In vvk, 350 aan de kassa.

Gelngageeiile siûdenlen
•KrIngraad verkrest up haar Aigemt'ne ver-

gadering ven Vrijdag I Sapril velgende me'
dewerkers om de 5wdelltel1bd.allllen re
vl!rlledj8 ..re

'lier veftl'tlt'nwuoNlwct1 vuur dl' Aka·
t.h.'1111,chl!_ltaad. het hunll~te lJl',U •• ItIIl'llt-
gaan van de universiteit. Hiervan komen er
twee uit de groep Humane wetenschappen.
en telkens één uit dl' groepen Eksakte en
Biomedische wetenschappen.

l\vct' vertegenwoordtgers voor Ik Ver-
eniging van Vlaamse Srudernen.

Een vertegenwoordiger voor tnformatt-
kazaken (werkgroep CWIS en kommissie
PC-lokalen),

'en krlngenkoördlnalnr Tnnrll"tmf't"r
ovt.'rlq: mei hel srcdsbesruurj.

Kandidaten dienen voor woensdag J 6
april om 18.00u een .schrifteliJkl' motivatie
met cv In op "Cl kantoor van Kringraad, 'S
MeIersstraat 5_

ifbeid maakt vrl)
De Leuvense overkoepelende Kringorgalli-
sanc (Lokol zoekt Ier oud ..rsteuning van de
werking van haar studentenblad V..tu gedu-
rende lll't volgende akademiejaar één halftijd-
St' kracht (19,5 uur per we..k I, Van de half,
tljd se kracht wordt verwacht dal hij/zij de
werking van hel blad prakusche en lnhou-
denjke steun verstrekt om op haar wcrkings-
terrein tot een doordacht beleld te komen.
van d.. kandida a t wurdl \l'(\\,adu dal hij/zij
up de hoogte i~van het rnaken \.111 het
blad. zowel technisch al~ inhoudelijk
Zijn/haar laak bl'Staal voornamelijk ui,
administratie, hel bijhouden van /ll't archu-I
..n Iwt verzorgen V,1ndl' penuanemn-.
D,larnaaSl bcgch-idr hij/lij eh- rcdakuc,
spoort akï ualheitcu op en 11'1;1kOIll,lkll'l)
tuesen medewerkers. f('rJ.,ktl'llt"; en leden
van d.. verschillend .. raden.
li.'t kontraki loopt al uI' 11 juli 1998. De
rl'd.lklit'5t:kft~(arb wordt vl'rkuzen volgens
de gewone lokoprucedurl"l voor vrijgl'~lt'I-
dl'n op de Open Algcment' Verga(krin)t .111
woensdag 7 mei, om 190011 in lob,ll
00.16 \'<111hel Maria-Tht:rl'\lJwlI.'gl'.
SchrilreHjkl' <;"lIidlalie~ 111etcv mO{'len
ÎlIJ.;t'lllll.kn of Ilil111ellgt'hr;1(ht wurden oJl
h..l r('dakliest:krelariaal van Vcto 11ÎJAiin

dt: b('hoehe om de urde Ier diskmsil' It'
Mellen, all .. menscl1 worden aldus Vondel
IIXh onn01el geboren.

Lien Bielen
Vondd's 'LI/rlfrr' d(!(lr Hrt ZIIIddi)k TO/lul ril
Cir_ Ik Kot wordt !lupt'dd 1/1 dl' S/'h/nh"llwbllri
op di/lSd(l!} /5 "pril om 20,00 1/. Toeja!!!}
j()()n501200 Om /9,00 11is I'r 1/1 dl' fil}'I'r Uil
illieidm.</ door rO:'Iisselir Pnrr VIIII /JOl F.rdr,

Velozoekt
De Leuvense Overkoepelende Kringorga-
rusatle wekt ter ondersteuning van de wer-
king van haar studentenblad Velo voor het
akademiejaar 1997·'98 een vrijwilliger voor
de funktie van hoofdredakieur, Van hem/-
haar wordt verwacht dal hij/zij het blad
praktische en Inhoudelijke steun verstrekt
om op haaf werkingsterrein tot een door-
dacht bele.&dIC komen.
Van hern/hàar wordt verwacht dat hij/zij op
de hoogte is van het maken van hel blad,
zowel te1hnlsch als inhoudelijk. Zijn/haar
taak bestaat voornamelijk uit hel opvolgen
van de aktualiteit., de konunuïten verzor-
gen van de Inhoudetljke werking en het
koördinercn van de werking, Daarnaast be-
geleidt hij/zij de redaktie en de medewer-
kers en legt kontakten met de raden,
Dl' vetohoofdredakteur wordt volgens de
gewone Lokovcrktezlngsprocedures voor
burofunkties verkozen op de OAV op
woensdag 7 meI om 19.00 u, in lokaal
00.16 van hel Marla-Thereslacollege.
SchrllteUjke rolUdtalies mei cv moeten
ingezonden of binnengebracht worden op
het redak:tlesekrctarlaat van Veto bU Ann
Hrle.s, '. Melersltraat " )000 Leuven.
tnrormeren ken dl' hele weck up het
bovenueendc adre~ ui ol' ;t1,44.18.
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Kine
vervolg van p. I
fixus In te voeren vanaf hel akadenuejaar
1998-1999. AJ~7e dilt doct. wordt hel
mgangseksamen een \'eTgdijkcnd eksamen
dal maar eénmaalper jaar !:etlTs.mi5ccrd
wordt Studenten die butten hl" konringent
vallen, mogen hCI jaar daarop n()gmaah
hun kaus wagen. Omdat het om een ver-
jtelijt..end eksamen gaal. kan men geen
[wee versebulende eksameus alleggen. Er
zijn dan nuk gvvn ui17nndcring~m(lalrl'gc'
Jen voor wie bij\'norbcdd door zlekrc het
eksamen niet kan afleggen. Konkreet
helekt'nt dil vcrgelijkend eksamen dal als
men rit' numerus fixus op 120 ucn. enkel
de 120 best scorende sIud('1)1\'1\ <I,U) de Stu-
drcs mogen beginnen Opmerkdijk h wel
cI,]1er dan geen enkele blJkomt'ndc voor-
waarde gt'çtdd wordt. De studenten moe-
ten ll'lh nÎ('1 ge\laagd zijn in hel Ingangsek-
samen. ze moelen gewoon bij ce IJoc.'SIl' IlO
zijn. Als iedereen gehuisd is. worden de
be"le onder de gebuisden toegelaten 101de
opleiding.

Op dil ogenblik zijn nog geen getallen
vasIgele8d voor de numerus. Wal wel vast-
slaat. is dat er drastisch gesnoefd zal wur-
den. De mrntsrer spreekt van 120101 180

Dekreet VIII: ge.

len eerere maakt hl'l \0<)[,)('11"1 Ik
kreet he mo~diJk om ~'!(irmrn.l,· pr"f.-
11','n Jri" _iol.l, t"ddilk in Ih"'\~1 h' ,,, '111'11
ee-n I'Wdpt'lilhk <Ju' OH' uiwnlu op

een vasw benoeming. [)U ,lrnll'l \1k\1I 11<:'1
\'<>I'rdn'] d.ll d,' UHh\'I ....,"·il ni,'11111'1I'<'1I

lemand hhl moet benoemen zonder Ik
prestarlev van de betrokkene l'I'<"'nkcld te

unlJersHalr ondnUs
ht'ht",'n Dit Wil he! de IIni"'t""'t"lIt'
gelijk m'".'I,'J\ maken zrch t't'f'>11"("1
,Ird

va~1 in hel d..

T"IJ 1\\",,\1.0 741! h.., O\{)}:dijk wor,lrn
()In pwfkn ttnanoee! I" srtmulercn H'
\TOC~.-Iop pensioen Ie gaan Op die rnantr-r
h.."I" 1111'11,k a.ll1kotn,'nd,' \,'n:olll}:il1,.;'
cclf 0\,. t ...n langere periode milt' \m\
rvn lk unlversnciren zullen dl' pr r-~t.;l1il'~
v.rn h':1fdknd.' 11,,(\·nl(.'11[O,! hun ~'I'r
\'l"q~dl' (1PI'ltn,i\)t'n~ldling kunnen ver
~O('Jtll L'1ldele vt'l):<leding aanrekenen "p

hun Wt'rUng,ui,., de !<"t"fllid van
Ibl1Janló'n~

i."Qfnpens.uk van IHIII inl<t>m ..nvverlies
Imrur-re, .11~een prol rnindct eren-uaren
!",('(I, 1I('(.'h hij ,'.'11 r"pxr \)('rtJ.IOl'U, kil-
Jone rq:i.'ll .Ir \\ ctgevcr UI een bablc
1";1',1111110\ C'H:r h\_'l unh<:'hnd1t "nJI'I"'ÎJS
,'<11 f,lJ"UHt- n,,,, betn r kkll~ 1<11dt'\lç\(-I1"'I-
mil)!: ".111 dt· lnu-llcktueh- nnhteu ...an t!t:
rmdcrroi'kr r "U zijn m~(dHnK,

, (pt)

studenten. Maar het grut\_' 'probleem' hlcr-
bij h dal dit: etudeuren vrij moeten kuurten
kiezen Imscn de vier onder, ...ijslll~ldlingl,t1,
Dl' kans bestaat dar één ot meer van dc
betreffende uplddingslll~al~n onvoldoende
studenten zal hebben urn de oplcldlng
dekreteat te mogen orgeutseren. Stllnrnlge
soeoenseo voorspellen dal hel merendeel
van de studenu-n dat 101de happy lew
behoort, zal kiezen voor de uutversncn
waardoor de hogèschoh-n op tenuljn zullen
afvallen. Dil is voor een aantal mensen vol-

Godsdienst wordt keuzevak
aan de KD Leuven

Mijn huis is
'samen wonen. werken.
'ten. spelen. denken.
'raten•...
nd een eigen project
.n een themahuis

, een laar samen
"--~.~I-Ieven en -werlcen

rond een
zelfgekozen thema
en er ook actief
mee naar bulten.

komen?
Dus méér dan

dikke sfeer op kotl

doende urn u- pleiten voor quota, een v ...r-
deelsleutel tussen de versetullende Iusu+.
llngcn.

Stof

DI! dekreet zal waarschijnlijk nog veel
stof doen opwaaien. Het is blijkbaar hl:1
enige haalbare compromis en ~Idl als dus-
danig niemand echt tevrcd e I1. Alle overleg-
pogingen bleven vaak hangen bij be vocgd-
heidekweetles tussen hogeschool en univer-

sneu - wit: mas wal organiseren - en
bcrclktcn dus m(lil de kern van de zaak. (Ie
zorg om de kW,l11tl"Îlvan de opleiding als
dusdanig. De vcrentgtng )'~Il vlaarnse SIU'
denu-u heeft er enkel V(l(}f .!t'!pleit dat het
ofwel een hogeschool ofwel een entverst-
tatrc opleiding mOC'lI 7ijn, maar niet beide.
en h...dt zich le vens ...erter regen de idee
van een ingangselsamen en een numerus
rixus. Niemand heef, hel pleit gewonnen,
Ik laar! is in twee verdeeld,

PINer 'rratsaert

Voordeliger reizen kan écht niet.
Promotionele reisformules heel het jaar door,

Exclusieve 'luchtvaa.rt;'-'tre1n'-'bus' tarteven voor studenten en jongeren,
Dé laagste Iuchtveertprtjzen wereldwijd voor iedereen.

Airpa.ssen en around-the-world tickets.
Last minute aanbiedingen.

Dé voordeligste c1tytrips en verblijven 'A la carte',
Rondreizen met tnter-nationaal ka.rakter,
Aantrekkelijke huurwagenrormulee.
Studenten- en jongerenkaarten,

Annulerings- en retsbüstend-verzekertngen.
Connections Leuven ConnedionsHasselt
Tiensesfroot 89, BotermcrId 8,

1CTlONS. 3000 tewen 3500 Hosselt
TEL,016/29.01.5O TR 011123.45.45

'-JIDI!IlDlml ();,l ........ ,AnMrpen, Brugge, BM~.<>P, liége,
d • , lDl....:nn{o·Neuve, Mechelen, oYoll, t-bnur 1IItI~_

02/lfOO.100 0

vanr ,lallkhlllll« v,UI dl' UWwiJ/lIlg V,Hl Je upleidlng kjn("IU'folJlI(' aan dt' KU I.t'U\'('11wnrdt
nt-( verpllduc \',IJ,.}:lld~dicn~1 in vraag gesteld. t-en van de LfJcgt'\'in!tl'n dte rektor Oovrcr
lino diende te doen 0111 d~ (\l'kiding n- krijgen, wa .. hel lcVt:n~lw<;Ltl<ltl"ThjJ" Illurall~m\'
van 11ftondo:rwlj\ waarhorgen. 11<'1J"ulIk"iofU;I .. J"ar,JI.,I['r WIIl Jt' t 1'11\enw 1I1II\\'r,II,'l1
Wil\ de anderen een doorn in het n"K He rektor heelt deze ho)tll,hl:h<lp~I}('d I:oe~rcp\'n IIlj

'b op dl;"tuiste> Rud van Scheef - in aanwezfghetd "dn het hh ..lom - rif' g,l('dkl'U
nnI' gekregen om van h"l ...0'11. 1C,}<.I',lit'II\\ een l.eu7t'vak Ie rnaken. mil" i{(lc:,lkrunnjl. van
ok Akademl\l'h" R.1~J in met. .\1~olrJui,h niet Ie vroeg, heot gaal enkel (101de unl e k...op-
letdurgen. Uj1lri.hng("ll ..h..' des maar aan eén univervit ..il in Vladl1dt'rI'n i{r'1.'r,.nl'oC'f'td
",...rden. lt. lijn er dne 111 LrU\'('n l.inl'~llera['i~ binnen kon, g{)(hdlt'n\IWl'h'Il~",:h"I'P~nen
kerke1jjk recht {It' faaNL' twee zullen wellicht een uitzondering op deze R1't'll.:rij}:~·" Zal
,~s!l!!.I1:I.rsirt'i.1GC;,m.nu~hks'f'Q.!Ht.\fMl[ dfSii.CPf'phfpdsfRUl'ó{ClI..!,-

(pt)

Themahuizen
waar mijn thema staat
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Samenwone -n rond een idee

Wat dacht je van

I' • !Thema'. Uebt Indienen voor 15mel!__j

'oor meer Info
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,Innensprlngen biJ:

!a1eRaad
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Leuvens stadsbestuur ziet straatfeest niet zitten

Een straatte ver
eOI onze historisch gegroeide

binnensteden moeite "ebbe"
om hel alsmaar toenemende

gemotoriseerde verkeer te verwerken,
is stilaan algemeen bekend. Leuven
vormt hier geell uitzondering op. De
uitlaatgQSUn vreten ook hier aan
Bebouwerl en tasten onze longen aan.
Een halfuurtje joggen tijdens her
spitsuur lOU in een gemiddelde stad al
t\"tn gezond zijn als het roken van en-
kele s;goretfell. Sociale Raad (Sora)
\1011 de Leuvense studenten vond Iret
dus gepast om een ludieke aktiviteit
op te zeltm rond het mobiIiteitspro-
biet", in de stad. maar liet LellvetlSt!
schepencollege kwam in ekstremis
stokken in de (fiets)wiell!ll steken.

Sora's plan was om op 16 april een 'Reclaim
rhe Strt"èl'-fuif Ie organiseren. Dh tipe fuif
is enkele jaren geleden aan de overzijde
van het Kanaal omstaan, waar groene jon-
gens met haar op de tanden geregeld kruis-
punten blokkeerden om het wegdek in een
dansvloer om te toveren, Deze 'guerilla'-
akües voor meer leefbare steden werden
natuurlijk niet in dank algenomen door de
vele (aulO)pendelaars en vrachtvervoerders
in Londen en andere Britse steden. Sora
wilde haar Reelalm the Streetluif wal bra-
ver aanpakken en hiervoor de toestemming
vragen aan hel Leuvense stadsbestuur.

Aanvankelijk had men wel oren naar
een dergelijk straal leest en burgemeester
Tobback stelde zelf voor om hiervoor de
Tiensestraat te reserveren, wat men meteen
ook deed. Rekening houdend mei oe be-
denkingen die Tobback bij hel voorstel voor
de Tiensestraat formuleerde. werd gevraagd
om het slUk van de nebertoutraar tot aan
de Ves,i!iUSSlra,u in de vooravond al te slui-
ten. Haast het muzikale aspekt werd er ook
gedacht aan enkele informatiestands rond
de verkeersprëblematiek. een skeelerplsre,
een fietskunstwerk en natuurlijk drank- en
eetstalletjes. Verscheidene andere orgarusa-
ties zouden ook hun medewerking vertenen
aan het spektakel, waaronder de vzw Velo.
de Wereldwinkel en jeugdhuis Clockwork.
De rode draad in het geheel zou de fiets
worden, als alternatief voor koning auto in
de binnenstad. Binnen dat kader zou er ook
geprotesteerd worden tegen het huidige
repressieve beleid van de politie tegen Ilet-

send Leuven - onbetaalbare fietsboetes en
dergelijke. En passant wilde men nog de
gebrekkige reglementering In verband met
skeelers aanklagen. Er werd dus niet alleen
gemikt op een studenrenpubllek maar op
alle zachte weggebrulkers In de Leuvense
regio.

Ader

Ondanks de vele kontakten mei de ver-
schillende stads- en politiediensten bestoor
het college van burgemeester en schepenen
op 27 maart lotaal onverwacht dat het feest

gezien de werkzaamheden op de crore
Markt en in de Naamsestraat. De Lijn 7.ell
bteck hier echter geen problemen mee te
hebben. De Tiensestraar wordt immers
meer dan eens op een jaar afgesloten en
men kent dus voldoende alternatieve roetes.
Een andere reden die het schepencollege
voor zijn weigering opgaf was de stelling
dat de 'nensesuaat een t~ belangrijke ver-
keersader zou zijn en bovendien hel Helidav
Inn-horclop 16 april een aantal bussen
verwacbne. Bij Holiday Inn ontkende men
dit echter.

Tenslotte zag het stadsbestuur het niet

geera. De stad schoof uiteindelijk nog het
Hooverpleln als alternatief naar voor. maar
dit werd door de organisatoren afgewezen
die van de mtrasuuktuur in Alma I gebruik
had willen maken. Sera is vooral vercru-
waardigd over hel feil dal over al deze-
toch wel magere - bezwaren van het sche-
pencollege tijdens de voorbereidende kon-
takten geen woord werd gerept.

zitten om gedurende de straatluif twee-
richtingsverkeer in te lassen in de smalle
bebenotstreat. sore had echter voorgesteld
om de rijrichting van deze straat tijdelijk
om te keren, Blijkbaar werd dit voorstel
niet goed begrepen of werd het Juist gene-

Bezinning
Dat men al sponsors had aangesproken

voor het evenement maakt de weigering er
alleen maar pijnlijker op. De zaakvoerster
die gratis skeelers ter beschikking zou stel-
len. merkte lakoniek op dat "er in Leuven
toen niets mag met klein wielekes". Blijk-
baar is het dus moeilijker om een straatfuif
te houde~ dan een braderie, want dan
vormt de rtensestreat voor de stad eens-

Kwaliteit van het Alma-eten

/.oudJt plein. klart das. Gthtim ondtrhoud ter sabola~ van straatfuif Ni ditu ni mairrt wrrkt aan It~noffttfSitf. dt ItltfDOnplakt aan zijn DOr.
(foto Jetoen wsms)

niet kon doorgaan. volgens hel college kon
de Tiensestraat onmogelijk worden afgeslo-
ten. waarvoor een aantal (twijfelachtige)
redenen werd opgegeven. Ten eerste zou-
den een aan lal bussen van De UJn geen
andere keuze hebben dan de Tiensestraat.

Eta kruidt Alma
Ben ander pluspunt van de kommissie Is
dat de studentenvertegenwoordlgers nu
ook regelmatig in kontakt komen met de
geranten van de verschillende restaurants
en de verantwoordelijken van de cap, de
Centrale Opslag- en Produktie-eenheid van
Alma die achter Alma 3 Is gelegen en waar
de gerechten klaargemaakt worden. De Eta
zorgt ervoor dal de klachten gebundeld
kunnen worden, waardoor een mogelijke
gemeenschappelijke ocrzaak van proble-
men beter opgespoord kan worden met als
bedoeling die problemen doeltreffend op te
lossen. Er moet dan ook over gewaakt wor-
den dat de Etakommissle niet Ie weinig ge-
volg geeft aan de klachten en een maat
voor niets wordt. Naast klachten kunnen er
op de Eta ook suggesties en Ideeën gefor-
muleerd worden. Zo zullen er bijvoorbeeld
in de toekomst meer kruiden te verkrijgen
zijn die men zelf aan het gerecht kan toe-
voegen en zal de muzikale achtergrond in

klaps geen onmisbare verkeersader meer.
Sora, die zich behoorlijk verongelijkt voelt.
betint zich momenreel over mogelijk te ne-
men Slappen.

Evert Kets

.,
ekker eten voor wei"ig geld,
dat wil iedere student. Alma
moet goedkoop wanne maaltij-

den van onberispelijke kwaliteit aan-
bieden, zo vermelden haar statuten.
'Haute cuisine' aanbieden tegen 77
frank is niet de bedoeling, maar dege-
lijke dagelijkse kost - ook vegetarisch
en eksotisch - alln demokratische
prijzen zou het doel moeten zijn vlln
Alma. Sinds december '96 waken di-
rektie, personeel in studenten Sllmen
over de kwaliteit viln de Almaproduk-
ten.

Dagelijkse kost moet echter ook beanrwoor-
den aan de verschillende eetbehoeftes van
de studenten, Alma verbindt er l.ich ook
toe om degelijke en gevarieerde maaltijden
zonder vlees aan te bieden. Vegetarisch ko-
ken in een grootkeuken Is niet altijd even
vanzelfsprekend. 7.0 blijkt al een aantal ja-
ren maar het behoorlijke sukses Viln de
sneekschotels bewees dat het kon. Toen in
mei 1996 dit projekt op zijn laatste pootjes
liep. werd de studenten beloofd dat de bes-
te sneeksenotets in het vegetarische aanbod

4

de restaurants verbeterd worden.
De.waakzaarnhcid over de kwaliteit en

het aanbod van Alma is een zaak van per-
manente aandacht waar de studenten een
onmisbare rul In spelen. Als je een lauwe
maaltijd geserveerd wordt. kan je altijd het
personeel vragen om die terug op te war-
men. Ook als er geen 77 Irankmaaltjjd te
bespeuren is of als er geen twee vegetari-
sche maaltijden te verkrijgen zijn in de gro-
te restaurants, moel dit onmiddellijk gesig-
naleerd worden. Via de suggesnebus die in
elke Alma staat kan elke student djn op-
merkingen en suggesties kwijt of je kunt ze
ook steeds aan de sociaal afgevaardigde van
de fakultenskringen of rechtstreeks aan
Sodale Raad doorgeven. Het is wel belang-
rijk steeds te vermelden in welk restaurant.
op welke dag en uur je gegeten hebt en om
welk gerecht het ging.

OUvler Remy
Tine Verhael1.

zouden opgenomen worden. Groot was de
ontgoocheUng toen de invulling van die ge-
rechten in het menu-aanbod niet aan de
verwachtingen bleek te voldoen.

De direktie van Alma beweerde dat en-
kele sneakschotels niet blijvend aangeboden
konden worden omdat de produktiekost
ervan veel te hoog WIS en komponenten
binnen schotels werden vervangen. De Stu-
denten waren steeds minder tevreden over
de vegetarische Alma. en ook over andere
maaltijden kwamen steeds meer klachten
binnen. Niet alleen de studenten. ook het
personeel had vragen over de kwaliteit. Op
initiatief van Sociale Raad werd de kom-
missie Eta (Ectkwaliteiuoezichlsalliantle) In
het leven geroepen die maandelijks samen
komt om te waken over de kwaliteit van
Alma. Naast de direktie en de studenten
waren ook de geranten van de verschillen-
de vestigingen aanwezig.

Klachten

Een eerste verwezenlijking is dat de
A1ma een blijvende aandacht besteed aan
het belang dat de studenten hechten aan de
kwaliteit en de variatie van de maaltijden.

MEDEBEWONER - BEZOEKER -INSLAPER IN OIKONDE?
Wil je er meer over welen?

Kom dan naar de Info-avond op maandag 21 april in het Cultureel
Centrum Romaanse Pport (Brusselsestraat) om 20 uur.

Medewerkers en vrijwilligers antwoorden er op volgende vragen:
- wat doet.een vrijwilliger concreet?

- heb je nog tijd voor werk, studie, vrije tijd?
- moet je een bepaalde opleiding gevolgd hebben?

- welke ervaring doe je op ?
(

lnlichtingen: 016/22.96.13

,
Jaargang 23 nr. 26 d.d. 14 april 1997 0'dlo



Albaniëwatcher Roger Liekens

"Vroeger had ik geen
vrijheid en nu geen geld"
Q redes tien jaar geleden, in

1987, reisde Roger Liekens als
een van de weinige Belgen door

Albanië. De dia reportage die hij toen
maakte. wordt nu opnieuw vertoond,
in de hoop bij te dragen tot een genu·
anceerder beeld van de situatie daar:
wat is de historiek waarin de wortels
van de huidige uitbarsting gedijden.
wal was de direkte aanleiding voor de
Albanese opstand? Het is een soms
'antitetisch' verhaal van wanhoop,
ekanomische belangen en maffiosi dat
op bepaalde punten een ander beeld
schetst dan ;11 de media wordt opgt·
hangen. Aan u de syntese.

veto: Uw diauponQgt is tien jaar gtltden
grmuakt. War trok u toen aan om naar dat
onbektndt land regaan? '
Roger Liekeru: -tn september '87 heb ik
met een kleine groep een week lang heel
Albanië doorkruist. Waarom? Het land was
en is voor iedereen een grote onbekende,
hoc is alles geëvolueerd. Het is mijn bedoe-
ling om te tonen hoe het komrnunistlsche
regime tien jaar geleden eruit lag. Sommi-
gen noemden hel een meedogenloze dikta-
tuur, voor anderen was Albanië 'ber voor-
beeld van hel sodaltsme in Europa. Ik pro-
beer een genuanceerd beeld te schetsen,
een beeld dat noodzakelijk is om de huidige
problemen goed te begrijpen.»

«Oe Albanezen hadden ber tten jaar
geleden niet zo slecht als het werd voor-
gesrejd. Je moet weten vanwaar dat land
komt. Albanië was zeker voor de Tweede
WerddoorlOIl de vergelen hoek van Euro-
pa. Het land léefde nog echt in de middcr.·
eeuwen, er was bijvoorbeeld nog koeram .
bloedwraak. Oe eerste spoorweg is aange-
legd In 1947. nat land heeft in de vijftig
jaar na de Tweede Wereldoorlog tot 1990
onder de kommuntsten heel wat bereikt, ik
ga daar zeker niet negatief over doen. Ze
hebben een bescheiden industrie opge-
bouwd, de alfabetisering. de scholingsgraad
15 fel verbeterd. De medische verzorging
zorgde dat de levensverwachting steeg van
38 tot meer dan 70 jaar. Voor 1945 was
hongersnood heel koeram. In de kommu-
nfstjsche tijd gebeurde dat niet meer, hoewél
de bevolking minstens verdrtedubbelde.»

«Albanië Is samen met hel Joegnstavfë
hel enige Europese land dat zich Jn de Twee-
de Wereldoorlog op eigen kracht bevrijd
heeh van de bezetter. Vanuit die bevrijding
is hel kommunIsme ontstaan, het is niet
van bovenaf door de Sovjetunie opgelegd
zoals in andere landen. Het regime had vrij
grote steun had bij de bevolking, vooral
omwille van de sociale verwezenlijkingen.
Wat mIJ vooral opviel was de grote gelijk-
heid. Ik kon daar onder andere In Tirana
vrij rondlopen, Ik ben daar tot in de klein-
ste achterbuurt jes geweest. Je vindt er geen
luxueuze winkels zoals hler, maar ander-
zljds vindt je ook niet de gore armoede van.
de westerse groetsteden. Ik heb daar geen
enkele dakloze gezien. Tot In de kleinste
bergdorpjes was er elektnetren. bijna elk
gezin had een tv en vaak kon men ook de
Italiaanse televisie ontvangen .•
Veto: Alsje van nul moet INginnm u het natu-
urlijk. 9tmak.kefijker om een grofe vooruif!Jang te
maken.
Uekens: .Er zljn ook negatieve zaken, na-
tuurlijk. Uiteindelijk was het systeem wel
wat men in de volksmond een 'stalinistisch'
systeem noemt. Het was de partij ol de re-
gering, en vooral de toenmalige leider En-
ver Hoxha die bepaalde wal goed en slecht
was voor de gewone Albanees. Er was geen
plaats voor dernokransche diskussie, zelfs
niet binnen de partijleiding. In mijn dia-
reportage Z1eje dta's van een museum
waarin toro's hangen over de geschiedenis
'van Albanië. daarop zie Je af en toe zwarte

plekken: mensen die in ongenade vielen en
als verrader uitgerangeerd werden. Er was
duidelijk een gebrek aan vriJheid, en dal
ging soms ver: mensen mochten bijvoor-
beeld geen lang haar dragen. Godsdienst
was verboden. Abortus was verboden."
Veto: Albanië raakte sleeds meer geïSoleera. na
breuken met dr Sovjetu.nie en China.
i.tekens: «Men kan het regime van Envcr
Hoxha zeker geen opportunisme verwijten,
het stond op zijn principes: geen toegevin-
gen aan hel Westen. aan het kapitaal. Als Je
Albanië binnen kwam. ik heb dat zelf ge-
zien, stond er een affiche waarop stond
"Wij eten nog liever gras dan toe te geven
op onze principes". Ee~t was er dus de
breuk met de Sovjetunie. die er kwam na
de destalinisatie en in '78 verbrak Albanië
de banden met China. Albanië verweet
deze landen dat het kapilali~me in ere

ken zeil elk drie mensen die hen dan weer macht, naast de bestaande machtstrukturen
20.000 Irarik geven. enzovoort. Op een be- van de omdde regering die nog steeds
naald moment vind je geen mensen meer Tirana en een deel van het noorden kon-
om geld te geven en stort het spel in elkaar: troleren. Hoc zich die nieuwe meehetruk-
de mensen aan de top van de piramide die turen in het luiden zullen omwikkelen is
ermee begonnen zijn, zijn natuurlijk gevlo- niet te voorspellen. De opstand is een pro-
gen. In Albanië zijn vooral mensen van de test tegen de ongelijkheden. de korrupue.
Italiaanse maffia en van en rond de rege- de uitverkoop aan het Westen, tegen de
ring van de huidige leider Berlsha met zo'n verarming; het is de eerste anü-kapltalistt-
spel begonnen. De gewone, wanhopige Al- scbe opstand in een vroeger Oostblckland.»
banees dacht voor de zoveelste keer 'nu is Veto: En loch vluchlenwtl Albanezt;lIl1Uar htt
het moment gekomen om eindelijk eens knpitalistuchl' Wml'1l?
rijk te worden'. Die mensen, waren ver- Llekens: «Ze weten zelf niet goed wat ze
blind. In elke familie zijn er mensen die wuien. Hel is dubbelzinnig: enerzijds stellen
zich daar lieten aan vangen. Bovendien ze vast dat het kaphalistlsche systeem in
waren er veel mensen die echt alles, alles Albanië niet werkt, maar velen blijven den-
dat ze hadden Ingezet hebben en dan ook ken dat het in het westen wel goed is. De
alles kwijt waren." enen kiezen eielÎ.'n voor hun geld en verta-
Veto: Dit &risha is aan meer bai!J met rijn û· ten hetland, anderen proberen in Albanië
gen ge!dgewin dan meI de opbouw van het land? zelf tOl een oplossing te kornen.»
Uekens: «Berlsha Is eigenlijk een marionet Veto: Als de A,Jpanezm zirhu/f kunnen organi-
van het Westen, vooral van de Amerikanen. teren. wal kan Juf) ae rol van een internetionale
Albanté Is altijd overheerst geweest door vredesmacht zijn?
andere volkeren, onder de kommunjsten Llekens: "Ik persoonl:L~ ~n legen die
waren ze voor het eerst echt onafhankelijk. vredesmacht, die is er zeker niet voor de
Nu ts er opnieuw uitverkoop aan het wes- gewone Albanees. Die is er om Ie zorgen
ten. In tegenstelling tot wat de meeste dat die upstand niet overslaat op andere
mensen denken heelt Albarnë een heel landen. Sommige mensen in westerse be-
rijke ondergrond op het vlak van mlnera- leidsmilieus als de Navo zijn daar heet bang
lcn, en in het zuiden zit olie in de grond.» van. Hetzelfde kan binnen een paar jaar
Veto: Is aal ook ae ream waarom ae maffia ook in de vroegere Sovjetunie gebeuren,

-~. ~,'., .

Albanum benjdm graag een schtvt deur. Liever gra5 ~Im zij, dan ol!aJhl1nktiijkhfia I~veretaren W'rlNura

hersteld werd door toegevingen aan het
westen en dat ze een grootmachtpolitiek
begonnen te voeren. Wat was hel gevolg in
de praktijk? Vanaf '78 stond het land kom-
pleet alleen. Vanaf de jaren '80 was er van
ekonormscne. sociale of technologische
vooruitgang geen sprake meer. Het staats-
budget van Albanië was het budget van een
gemiddelde vtaamse stad, oij wijze van
spreken .•

Opstand

«Het eerder dalen dan stijgen van de
levenstandaard eind jaren '80, samen met
de ijzeren greep van het regime, zorgde
vooral bij de jongeren voor ongenoegen.
Mee op sleeptouw genomen deer de ge-
beurtenissen elders in hel Oostblok, Is er
dan ook in '91 een opstand gekomen tegen
het regime. Maar een groot deel van de be-
volking heeft het" regime heel lang gesteund
omdat ondanks die negatieve kanten, de
bevolking op twee generaties tijd er enorm
i~ op vooruit gegaan .•
Veto: Nu is er weer een opstand aan ae gang,
dir INg01lnen U na hel i1lunstorten van het pira-
midespel. Wat voor een spel is dat ei!Jtn!ijk"i'
Llekens: ~Dat beslaat hier ook. Dat werkt
zo. Ik speel bijvoorbeeld bank en ik zoek
bijvoorbeeld drie mensen die mij -Ik zeg
maar iets - 20.000 frank geven. Dal is de
top van de piramide. Die drie mensen zoe-

tkh op Albanië gooit?
Udens: ene maffia heeft in Italië een
paar rake klappen gekregen en ruikt zijn
kans om nieuwe winst te maken. Er Z1Jn
sterke vermoedens dat Berisha gesteund
wordt door een bepaalde maffiaclan. Ol de
oppositie gesteund wordt door de maffia
durf Ik niet te beweren. De situatie Is nogal
kemplex. Dat blijkt ook uit de opstand. Het
piramidespel is de druppel geweest die de
emmer heeft doen overlopen, het Is niet de
diepere eerzaak. De overgrote meerderheid
van de Albanezen voelt zich beetgenomen
omdat het Invoeren van de vrije markt In
1991 ruer gebracht heeft wat ze ervan ver-
wachtten. Het piramidespel was hun laatste
kans op Ilnanciéle verbetering. TOI"nook
dat mislukte was hel genoeg geweest. Er
zijn eerst een paar vreedzame betogingen
geweest, en dat Is dan vooral in hel lulden
uitgelopen in een echte opstand tegen de
regering Berlsha .•

Spontaan

-a« is een heel spontane, niet geplan-
de opstand, een volksopstand. vandaar dat
die in het begi.n gepaard ging met chaos.
Ondertussen is dal niet meer het gevaL
Vooral in de zuidelijke steden, Florès bij-
voorbeeld, heb Je nieuwe machrstrukturen
met kommntees die het dagelijkse leven
organiseren. Een soort van alternatieve
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want ook daar zijn er nu al betogingen. ook
daar is het ingevoerde systeem aan het in-
storten, lonen zijn vaak al maanden niet
uubeteald. Bovendien willen ze ook voor-
komen dat de opstand overslaat op de Al-
banese minderheden in de Servische pro-
vincie Kosovo bijvoorbeeld: men heeft er
nu de Joegoslavische burgeroorlog kunnen
beëlndlgen, en de schrik 211 er goed in dat
er opnieuw een lont in het Balkankruitvat
gestoken wordt .•

«Het westen wil zaken doen en de
ekonomie kan alleen maar floreren in een
stabiele politieke snuane. dat heeft niets te
maken met bekommernis om de mensen.
Dat afwijzen van de vrije marktekonomie
wtl nouwens niet zeggen dat ze terug wil-
len naar het oude kommunisme, maar ze
willen ook het falende kapnausme niet. De
mensen willen eigenlijk terug naar de voor-
delen van het korrimunlsme zoals de sociale
voorzIenigheden, maar zonder de diktatuur,
met verregaande demokratie dus. Een Al-
banese dissident, die door de kommuntsten
gevangen was gezet, zei: "onder het kom-
munisme had ik geen vrijherd, en nu heb ik
geen geld meer; mijn krot waar ik nu moet
In wonen is kleiner dan de gevengemsset
waar ik in zat."_

Benny Debruyne
[H diartporta~ owr AlbAnii' is lIraris te bekijken
op woemda9 /6 april om 20.00 u in ae Mawul·
dub in ae JeNt Prtaikhtrtmtraat 25.
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Leuven als stilleven in 'Nature Morte'

"Een riskante wandeling
op glad en dun ijs"
Qf9e10pen zaterdag werd de

tentoo,rstellitlg 'Nature Martt'
officiulgeope,nd. Tot 23 mei

kan je door Leuven srruitlen en UH

parcours afleggen waarin je als toe-
schouwer diverse artistieke voorbeet-
del' van de eeuwenoude relatie trissen
kunst en natuur voorgesclloteld krijgt.
Zowel de lokaties als de kunstwerken
zelf vallen op door hlln etlOnne ver-
scheidenheid. Wat 111!nbindt, is een
ambitieus opzet dat gescl,iedenis, eko-
logie f!1l kunst wil verbinden, een kon-
sept dat de afgeropen jaren meermaals
werd toegepast in een poging om de
hedendaagse kunst te 'struktureren'
erl samen te brengen rond liet aktuete
thema dat ekologie geworden is.

De titel 'Nature Mone??' verwijst enerzijds
naar hel bock 'Nature Mone7' van kuraror
Johan Pas - kunsthistoricus, docent aan de
Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten
in Antwerpen en verbonden aan de eduka-
ueve dienst van het Museum voor Heden-
daagse Kunst in Antwerpen - dat vorig
jaar verscheen en waarin hij een historisch
overriem van de relene kunst-natuur schetst.
Als 'vervolg' is er nu de Leuvense remcon-
stelling. waaraan nog eeu vraagreken extra
werd toegevoegd. "Ben gevaarlijke wandel-
Ing op glad en dun ijs·, zo noemt Johan Pas
de hele ondernernJng. Eenduidige antwoor-
den zijn er Immers (nog) niet Andenljds
verwijst de lerm 'nalUre mone' naar het-
Traditionele - stilleven, dat vooral In de
zevendenee C('IIW als vannasmoucr run-
erée. ljddheid der ijdelheden, de vergan-

kcl"Jjk'hefd 'van de dingen, van" hei 'evm~e!f
werd een manier om de wereldlijke rijkdom
Ie relativeren en er een hogere voor In de
plaats te stellen.

Ekologle betekent élke omgang van de
mens met zijn omgeving. en dus ook - on-
vermijdeliJk - met de natuur, Hel thema
op zich Is dus allesbehalve nieuw, maar
kreeg in de jaren '60 een nieuwe invulling
met het ontstaan van bijvoorbeeld land
Art, Ane Povere en ekologtscbe kunst. Dat
kunst zich zowel vormelijk als inhoudelijk
meer mei natuur ging bezighouden vanuit
een ekologisch bewustzijn is öngetwljfeld
waar; en daarvoor is de link met vandaag
zeker niel onterecht. Er was In de jaren '60
en '70 echter méér aan de hand. Deze
nieuwe stromingen stelden namelijk de
hele kunstpraktijk- en handel in vraag via
de vorm en aard van hun werk. Het kon-
servatleve beleid V,1nde meeste musea ten
opzichte van de hedendaagse kunst werd
vakkundig gehekeld en ondergraven door
kunst die zich builen de muren van het
museum begaf. Land Art is daar een Zet'T
tiplsch voorbeeld van. Minimale ingrepen
in het landschap - waarbij dat landschap
zeil fungeerde als onlosmakelijk deel van
het kunstwerk - maakten deze kunstvorm
totaal ongeschikt om in een museum ge-
toond te worden. '

Onthecht

Daarnaast werd - even tiperend voor
de fijdsgeesi - de kunsthandel fundamen-
teel In vraag gesteld, waf leidde tot zeer uit-
eenlopende stromingen. van Pop Art ret
Afte Povera. Deze creëerden allebei een
nieuwe - ziJ her totaal verschillende -
houding ten opzichte van het kcmmerstëte
aspekt van de kunst. Arte Povere. letterlijk
'arme kunst', kenmerkte zich door een uit-
gesproken gebruik van zeer 'onedele', vaak
goedkope materialen en technieken die
leidden lot nieuwe dlsslplines. Hel gebruik
van onbewerkt hout, allerlei afval en zelfs
organisch matedaal werkte zowel vormelijk
als inhoudelijk vernieuwend - waarbij On-
getwijfeld ook de: Invloed van modemtsren

6

als Hans Arp meespeelt. Deze kunstwerken
hebben, In tegenstelling tot een traditionele
skulptuur in brons of steen, een sterk ver-
gankelljkheidsaspekt. Ze zien er vaak goed-
koop uit en werkten deerdoor de tradino-
nete kunsthandel tegen. Ook het aspekt
'natuur' werd geëksploreerd, waardoor de
Arre Povera een onthecht en zelfs mvsrtek
karakter werd toegedicht.

Drie figuren, allen vertegenwoordigers
van een kunst die de relatie met de natuur
centraat stelden, fungeren als proloog voor
de elgcnlljke tentoonstelling. De godfather
van de Duitse Grünen en revchnionelr eko-
logisch kunstenaar Joseph Beuys mocht
hier natuurlijk niet Op het appèl ontbreken.
In zijn vroegste werk
zijn vooral de elemen-
ten koper, vilt en vet
essentieel. De vroeg-
ste batterijen werden
uit deze drie materie-
ten samengesteld, en
vormen zo een poten-
tiele energiebron.
Bovendien verwtjzen
koper, vilt en vel naar
Beuys's ongeluk
tijdens de tweede
Wereldoorlog, toen hij
als piloot werd neer-
geschoten en zeker
gestorven zou zijn,
ware het niet dat hij
bedekt werd door een
vilten deken. Zijn ver-
brande hoofdhuid
werd ingesmeerd met
vet. een natuurlijke
le-venstmm: ffl!f'dttdc:"
element, koper, was
fundamenteel als ge-
leider van warmte en
energie. Later vertaal-
de ziJn ekologisch be-
wustziJn zich In zeer
uiteenlopende' Aktio-
uen'. multimediale
akues die op foto en
video werden vastge-
legd en zo hun tijde-
lijk karakter overste-
gen. In één van zijn
akrles liet Beuys zich
geruime tijd in een
kooi opstutten. samen
met een wolf. Hij
toonde - als artistiek
bemiddelaar tussen
nalUur en kuiluur -
daarmee de verwij-
dering maar tegelijk-
ertijd ook de toena-
dering aan die de westerse mens meer bij
zichzelf kan brengen.

De tweede 'pijler' van de ekologfsche
kunst is Gluseppe Penene. samen met GII-
berto Zorio en Glovannl Anselmo de grond-
legger V,1I1de Italiaanse ATle Povere. Deze
kunstenaars waren ervan overtuigd dat tra-
ditioneel vervaardigde kunstwerken alleen
traditIonele waarden konden overbrengen.
en spnsren zich toe op een afvlakken van
de 'kunnervartng' bij het publiek. Steen,
aarde. hout. asfalt en aarde worden door
onder andere penene op ooëuscbc en zelfs
mystieke wijze aangewend om een nieuwe
artistieke energie over te brengen, die te-
vens een nieuwe houding ten opzichte van
de natuur impliseerde. Zo werkte hiJ skulp-
turen met levende planten uit. die het on-
vergankelijke karakter van traditionele
skulpruren radikaal van de hand wezen.
HUn groei en bloei als metafoor voor een
kunst, die konstant in evolutie is.

De derde figuur is de Britse Land An-
kunstenaar Rlchard Long. sinds de jaren ze-
ventig bekend door zijn werken met sprok-
kelhout, takken en dennennaalden die in

geometrische palronen - meestal slrkels-
op de ondergrond uitgespreid worden, Deze
vormen een konsepruete skulptuur, als
neerslag van een natuurwandellng. HIJ
manipuleert of bewerkt het gevonden hout
bewust mér, de ruwe blokken worden als
'objets trcuvés' eenvoudigweg in een
nieuw verband getoond. Waar de land Art
zich het Sterkst bulten de musea situeerde,
lijkt het nu alsof deze kunsrstromlng het
makkelijkst kon gerekupereerd worden in
een museale kontekst. Het werk van Long
blijkt Immers eens In een museumzaal wei-
nig aan zeggingskracht In te boeten. Zijn In-
ternationale sukses zorgde er dan ook voor
dat hij in vele openbare kollekties vertegen-
woordigd Is.

De ganse 'rekuperatlebeweglng" -
naar de museale kontekst - van Atte Po-
vere. Land An, ekologtsche en zelfs kon-
septuele kunst is een vaststaand feit, en
hoegenaamd geen kritiek op het konsept
van dezt'tentoonstelling. Waar men in de
Jaren zeventig en tachtig het einde van de
kunst aankondigde, lijkt deze zich - In tiJ-
den van krisis? - weer terug te plooien op
de gangbare kunstpraktijk. Natuur, ekOIQgie

vereist Staal bulten kijf. enders ziet de roe-
schouwer door de ekologische bomen het
bos niet meer. BIJ sommige kunstenaars
verwijst immers vooral het materiaalge-
bruik naar een ekologtsche invulling, zoals
de robuuste boomstronk van Denmark die
zijn rechtmatige, 'oorspronkelijke' plaats
tussen de tafels In de leeszaal van de cen-
trale biblioteek heeft ingenomen. BIJ ande-
ren kan Je het konsept zelf ekologisch van
Inspiratie noemen, her materiaalgebruik
dan weer niet. wesse! di wesselt's werk
Illustreert deze werkwijze. met een auto die
ln een bermetisch gesloten serre wordt ge-
start tot hij vanzelf stilvalt wegens luchrge-
brek. Er zijn ook deelnemende kunstenaar'!
die beide domeinen, het vormeUjke en het
tnhoudejjjke, toepassen in hun werk. Dit ls
herken~ar In de grasskulpruren van Kris
vanheme1ryck op het Ladeuzepleln. Zes
vögelachtige kreeturen. gekonstrueerd uit
met a:!O"debedekt kippengaas, zitten er ge-
vangen tn een kool en worden elke dag
royaal begeten.cm het Ingezaaide gras te
doen groeien. Ikl-onderdeel 'plaatsen' stelt
de daadwerkelijke relatie van de mens met
zijn natuurlijke en stedelijke omgeving cen-

traal. In 'materialen' worden
de kunstenaars die werken
rond bloei en vergankelijk-
heid samengebracht. TIpe-
rend is dat zlj werken met
organische of recyclagemate-
rtalen. 'Leven', hel vierde
thema, behandelt de relatie
lussen mens en dier. en 'ak-
tks' benadrukt de wandding
zelf als moment van ekcto-
glsche reflektie, ats recm-
streekse betfokkenhc:ld en
Inwerking van de opgedane
Indrukken op de toescbou-
wer.

Juweelkevers

or de aangehaalde thema':
als bindmiddel voldoen en of
dal überhaupt nodig was, aal
de receptie van de tentoon-
stelling moeten ultwlJ1.en.
Feit Is dat sommige
kategorleên nogal arbitrair
en In funktie van bepaalde
deelnemende kunstenaars
gekozen lijken, zoals bijvoor-
beeld het insekt als metafoor
van de mens, waarbij het
belletje 'Jan sabre' onmid-
dellijk gaat rinkelen. Deze
bekleedde een skulptuur in
de vorm van een mikro-
skoop met juweelkevers, als
metafoor voor de relatie
mens-Insekt. Wie bekijkt
wie? Als kunstenaar zijn er
duizenden manieren om de
relatie met de natuur lot
uitdrukking te brengen, en
dat heeft de temconstelung-
maker zeer goed begrepen.
Voor de geûueresseerde leek
is het ongetwijfeld een
boeJ,.ende kennismaking met

een breed spectrum van hedendaagse
kunstfenaars]. gesitueerd in een niet alle-
daagse konreksr.

Wie in de provinciehoofdstad van
Vlaams-Brabant op zoek gaat naar een be-
hoorlijke tentoonstellingsruimte voor he-
dendaagse kunst, is morgen nog niet thuis,
Het gebrek aan zo'n ruimte werd door
Johan Pas echter kreatief opgelost en Is on-
getwijfeld een verrijking voor de meeste
werken. Deze manier van presenteren werkt
tevens drempelverlagend, en hel Is onge-
meen boeiend om de wisselwerking met de
omgeving als een soort -cné d'amls' te be-
leven, wat je In een - meestal vrij steriele
en zelfs sakrale - museale kontekst mist.

LQkdinoslJurUSUII op Ladruuplrjn mqeftn mllll/Ir/ijk reptietenbrein VIIII Btr!}tfJ lokkm.
Ucto JrrlltH Ussms)

en rnllleubewustzjjn in het algemeen zijn
thema's die een vergelijkbare weg hebben
gevolgd. Van een klefnschaüge. zeg maar
dissidente stroming werd via allerlei milieu-
organisaties en groepcringen. ook de netuur
en het milieu maëtschappelljk 'gerekupe-
reerd'. Afvalbusiness In big business, ook
Greenpeace doet aan merchandisi.ng. reklame
en Is een kwasi gevestigd instituut gewor-
den, sinds de politiek het milieu eindelijk
op de agenda heeft gezet. xortom. natuur Is
'In', en een tentoonstelling als 'Nature Mor-
te' ruusireen dit oj) een .boeiende wijze.

Rekuperatie

inhoudelijk werd de tentoonstelling
opgebouwd rond vijf thema's. Naast de
proloog met de drie grondleggers zijn dat
'plaatsen', 'materialen', 'leven' en -akues.
Niet minder dan 36 kunstenaars presente-
ren zeer uiteenlopend werk, gaande van de
installaties van Guillaume Bijl tot de gipsen
afgietsels van zeefauna van Koen Wastljn &
Johan Deschuymer. Dat zo'n divers aanbod
voor een beter begrip een hechte struktuur

Ann Bries
Het parcourt ven 'Namrr Mortt' is 71"9tot 13
mrt elkr dag Ir verkennen, van 10.00 u tot 17.00 u.
Startpunt is het Kulwrul Centrum Romaanu
Poort in dr B,us~lsrs(Taal, Dallr krijg jr ftn
wanddroru, dir jr nlltuurlijk naar btlitwn kan
wijzigrl!. fndividurlr bnMkrrs bttafrn 100
[rllnk, 150 !mnk is liet tarir[ voor inwonen VIIn
Vlaams·Brabant, Jó-minnaars en 6O-plulslrs.
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Servaas verkoopt zee tijdens Nature Morte

"Columbus ontdekte Amerika, maar ik
ontdek de zee"
etNederlandse kunstenaar Ser-

vaas is een merkwaardig man.
En hij heeft iets met vis. Zoveel

was al wel duitkUjk uit het werk waar-
mee hij de kunstwereld tot nu toe ver-
baasde: hij verkocht zeetuau in blik
en visgeur in parfumflesjes - 'Eau de
poisson', een parodie op de beroemde
'paison'-geur van Dior - en hij stal
op internationale kunstbeurzen de
show met een heus Jraringkraam. De
koper kreeg bij elk maatje wel een ser-
ti/ikaat van echtheid, ge,mmmerd en
gl.'lekend door de kunstenaar; dit alles
onder het gelegl!nheidsmotto 'kunst is
wat je eer', Verder trok hij door Euro-
pa met een tankwagen va/ visgas, en
omwierp hij auto's en fietsen met vis-
gasaandrijving. Ook bracht I,i} flessen
met drinkbaar zeewater op de markt.

Maar lijn zee-obsessie Is niet servaas's ent-
ge opvallende kenmerk. Kunst Is volgens
hem ook bij uitstek een verhandelbaar pro-
dukt. En de kunstenaar bijgevolg de hande-
laar bij uitstek. Daarom richtte hij enkele
Jaren geleden de stichting 'rm. Fi$h-handeJ
Servaas en zn.' op. die Instaat voor de ver-
koop ven 11jn kunstwerken. Oe sllchting
Stuurt regelmatig een postordercatalogus
naar mogelijke- kopers. met daarin een aan-
ral Iotc's van nieuwe kunst w erken en _
natuurlijk - een bestelformulier. AI~ hij in
musea of galerijen ekspcseen bouwt hij de
ruimte ook vaak om tot een viswinkel.
waarin hij met een schon voorgebonden als
de pertekte marktkramer zijn kunst aan de
man brengt.

Heksoliter

Servaas wil op dle manier het onder-
!iCheid tussen .lIedaag~ konsumptlegoede-
ren en kunstwerken ongedaan maken.

ar•• aar
'Nabnllde'

Kunst moel volgens hem voor Iedereen
toegankelijk zijn, en vooral makkelijk ge-
konsumeerd kunnen worden - vandaar
ook het eksperimem met het haringkraam.
"In een wereld waarin alles om geld draait.
is kunst een onderdeel van de markt ge-
w orden.", legt hiJ ult:En als kunst gelijk Is
aan geld. kan je evengoed een viswinkel
openen als een schilderij maken."

"Ik ben er nog stëëdS ïilët
aan gewend. Als ik op een
duin naar de zee sta te
kijken, dan denk ik: 'Is dat
allemaal van mij? Nou!'"

Deze opvatring situeen hem In de stro-
ming van de 'business arr. waarvan Andy
Warhol dertig jaar geleden een van de toer-
ste emoestaste adepten was. Ook hiJ stelde
het lol doel zijn kunst voor zoveel mogelijk
mensen toegankelijk te maken. Door vla de,
zeerdruk _ een techniek waarmee kunst-
werken goedkoop en makkelijk gercprodu-
ceerd konden worden - van zijn schilden]-
en massaprodukten tc maken. hield hij de
priJs laag en ht:t publ!ek lO groet mogelijk.
Hetzelfde probeert Servaas nu met een pro-
jekt dal al enkele weken loopt, en geduren-
de-Nature Morte ook In Leuven Ie zien Is.
De kunstenaar verkoopt namelijk zee per
hektoltter. en voor een goed doel. HIJ legt
zelf uit wat zijn bedoeling Is.
Servaas: .Greenpeace vroeg zich een lijd
geleden af hoc ZI: de mensen weer konden
br(['C'kkl!'nbij de 7~"'jn ·mel'dte·V!'3)8'"
naar mij tOe gekomen. en toen heb Ik dit
projekt bedacht. We leven in een tiJd ven
hebben. waarin de mensen alleen verani-
woordelijkheid dragen voor hun eigen beo
zit. Ik heb dan door advckaren en norartssen
laten onderzoeken of de lee al van iemand
Is. en hel bleek dat niemand ooit een claim
op de zee heel! durven of wtllen leggen .•

Duits

.Tot mijn grote verbazlng was het rno-
Stradtilrnu'. gierltl(· ui OIeuwsg1er11lt" gelijk om alle zee offidce1 op mijn naam Ie

kunstminnende gdntt"ressrerJen worden laten zeilen. en dat heb ik dan gedaan.
bij \'..-1"Hl de wanen grlC'!l:d;dl'11;"week Alleen een klein stukje van de kus. van
'-\/eil wij lörtwJr_ vJnzdL ,,'TiJds VO<)I Nreuw-zeetand is in dentenhonderd ver-
niks, noppn, zil.~ 25 vrtjka,rlMen weil kocht. Maar de rest is dus van mij, en die
n u boeft er 8«n ~ voor uit uw kan ik verkopen. De bedoeling is de men-

n<"U1:te hakn. Uw komst naar het boold· sen een stukje zee te laten bezitten. en ze
kW.rfkr In de '5 Jl.ki(·r~straal OSop er op die manier voor U" laten zorgen. De

WOC'1l\dJ~ t s oiIprtl tUS5Cn 14,00 u en helft van de opbrengst gaat trouwens naar
16.00 u ui \'ulsloil.iln,zonder denk. creeepeace. Me. de rest fInanderen we de

kdmpJnjl'._

Avontuurlijke
Jongerenreizen

-an 18 tot Z8 [aar

• wandelreizen
• trekkings
• canyoning
• rafting

in Europa, Marokko, Nepal

N- .
......................................................................................
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veu» U btnt btgin maan brgomtrn. Huft u Dl
vtrl Ut vrrkor:hr?
servees. _Achtenzeventig hekromer al.
Vooral aan Nederlanden, maar de laatste
tijd krijg Ik ook veel aanvragen uit Duits-
land. De kopers mogen zelf kiezen welk

God $chiepdt ue. ik vtrkoopu. GUn kunst l!Xh,
stukje zee ze willen hebben. en dat heeft
wel opvallende gevolgen. Oe Duitse klanten
willen bijvoorbeeld allemaal een stukje
Noordzee, en de Nederlanders willen alle-
maal terug naar Aruba en curacac.»
Veto: U bent nu ook vtranrwoonielijk I/OOral
uw zer. Is dat gUn erg tware last?
servaas: .Predes. Daarom hebben we
gauw alles in de snchring gestopt, want
anders kan iemand in Griekenland opeens
komen klagen dal zijn zee vervuild is, en
dan moest ik dat dis eigenaar even gaan op-
lossen. Dal kan natuurlijk niet. De mensen
die mijn zee kopen . doen dal wet onder
bepaalde voorwaarden. Ze mogen hun zee
bljvoorbeetd niet verder verkopen. en zeker
ook niet vervuuen.»
VelO: In feitt doel u wat Greenpeaceook DljD.

TIkkantoor
Devano
016/490.890

ren dIKt:~ld IItrdifflen mn produkttn die 1/tT.
bDnd hotldm mei het tkolfJ9is(hebtwumijn.
servaas: _Dat klopt. Maar Ik ben nlel vies
van kommers!e: als ik op deze manier er-
voor kan zorgen dat de mensen na gaan
denken over wat er met de natuur gebeurt,
is dat toch goed? Ik gebruik kunst nu puur
als middel om een doel te bereiken. Het 15
nueressem dat hel niet meer om zee gaal,
maar om handelswaar. een produkt. De zee
verkopen sis kunst, dat is nu eenmaal bust-
ness art. Magritte zei "Dlt is geen pljp~; Ik
zeg nu "Dit Is geen ue, dit Is kunst",»

-Ik 10k met miJn aktie ook graag een
maatschappelijke diskussie uil. Dal lukt
soms wel. Zo schreef Iemand van een Neder-

(joto Peter Crttmtrs)
aan de Duitsers mocht verkopen. 'Don't
mention the war', heb ik toen gezegd.»

T.utv.lWerking • L.. erprlnUng
Lay-out· Tett.tJnbreng

Boefo:en,tijclKhriften, cur.u....". the .. 81\ .....

Gespeclallseercl In
wetenschappelijke mater" •

Prof••• loos" aanp.k
Jarenlange ervaring .i"

T. & K. Van Nooten·Dehaes ~
lodewiJk van Velthemstraat 31 i
3020 Herent (Vehem--Belsem) _

Oorlog

Veto: Vindl u dat de rol van dt kuns/IiJl in hel
mDDISthDpptlijkmgagmrent?
servaas. _Dat vind Ik wel ja. Anders staal
kunst weer op een veerstuk. ver van de
mensen af. Ik wil de kunst naar de mensen
teebrengen. Daarom kost een hekrouter zee
ook maar vijftig gulden: nier alleen hel eu-
taire kunstpubliek. maar ook de bakker en
de groenleboer moetton mijn kunst kunnen
kopen. En kunst heeft zeker een maatschap.
pelijke rol. Daarom heb Ik tijdens de car-
oorlog tlenllterblikkeon vtslurht uitgestrooid
boven Koeweit. Dat was een politiek state-
ment. Ik heb me ook beziggehouden met
apartheld. en IKben mei een vx-truck naar
Bosnië gegaan, mei tien wrne vredesdufven.
om mijn verantwoordelijkheid als beeldend
kunstenaar op te nemen. Dat Is nodig. En
toen ik terugkwam was de oorlog afgelopen.
Mooi toch?~

Arm Bries
Marlijn Graumaru

Srrv"as's kunsl is u baichtigm ill de «lItrDle
bib op het LAdeuuplrill. Op ren landkDDrtdit
daar hangl is aallgeduid waar Ik achtmzewntig
hrkloliur liggen dit hl} al heeft wrlaxht. Dl ver-
koopakte van zijn urste htfaoliur m hangt
daar ook ten UIOn.
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Participatie van vrouwen en mannen in studentenwerking onder-
zocht

Van leekransjes en mannenclubjes
ee voorbije jaren werd er al hul

wat onderzoek vtrricht naar
de man-vrouwvemouäing in

allerlei instituties. De politiek, de rop
VQn de bedrijfswereld. de zogenaamde
zacnte sektor: geen van alten ontsnap-
ten ze aan hel alziend oog van veelal
femillistlsch ingestelde ondertoekers
die bewezen dat gelijkheid in onze
maatschappij nog steeds eerder teorie
dan realiteit is. Ook de werkgroep
Vrouw-Man- universt teil-Samenleving
(Vmus) van Sociale Raad huft zich
nu aan iets dergelijks gewaagd. en
wel door de hand in eigen hMzem te
stebn. Hoe staat hel met de man-
vrouw-verhouding binnen de studen-
tenbeweging? Niet zo slecht, zo blijkt.
Het zijn vooral de raden VQn de stu-
dentenoverkoepeiinq die nog wal zui-
len moeten sleurelen om rot een sekse-
evenwicht te komen. Het merendeet
van de kringen daarentegetl komt al
aardig in de buurt,

Hel Idee om een dergelijk onderzoek Ie
voeren Is niet nieuw, Zes jaar geleden reeds
hadden enkele emoeslaste Sorakkers een
beperkte studie uitgevoerd bij 7 Leuvense
kringen. De resultaten van dat onderzoek
waren nogal ontnuchterend. Kringwerklng
bleek reen nog een vrijwel eksklusleve
mannenbezlgbeid te zijn. Reden genoeg dus
om het onderzoek dit jaar nog eens te her-
halen,

Het opzet van het onderzeek bestaat
uit twee delen. Er werd gestart mei een
\cwantltJtleve faze waaraan twaalf krlnSCn,
vier raden en de Overkoepelende studcn-
renraad (OSR) van de xarotrcke Hogeschool
Leuven bereid waren mee te werken. In
deze faze werden pure feiten verzameld en
verwerkt. Daarna volgde nog een kwalita-
tieve faze waarin, aan de hand van inter-
views met aktieve en nlet-akueve studen-
ten, een verklaring werd gezocht voor de
resultaten uit de vorige faze. In belde fazes
werd geprobeerd 7.0 wetenschappelijk
mogelijk te werken. Toch Is vcoralchrlghetd
geboden bij de interpretatie van de resul-
taten, Zc kunnen eest gezien worden als
een huidige stand van zaken, en enkel bij
de organisaties die hun medewerklug aan
het onderzoek verleenden,

Kringspier

BIJ de kringen val! het dus allemaal
nog wel mee [zle tabel I J. Alhoewel een
gemiddelde participatie-Index van 0,92
Slaat voor een signifikaml' ondervertegen-
woordlglng van vrouwen in kringfunkties,
lijkt de toestand op het eerste licht niet 70
dramatlsch. Bovendien hebben viJl van de
twaalf onderzochte kringen een par-
uctpatle-Indeks van I of hoger, zeven krin-
gen scoren boven het gemiddelde.

Wie dacht dat meisjes in 'grote krin-
gen' (meer dan duizend studenten) minder
aan hun trekken komen, slaat de bal duide-
lijk mis. Drie van de vier onderzochte 'grote
kringen' lijn terug te vinden in de,lnp vijf
van relatieve vrouwenpartldparle. De vier-
de 'grote kring' (VRG) zh maar net onder
het gemiddelde. Dit betekent uatuurlljk niet
dat een kleine kring het per dcflnltle sleclu
doel.

Uil een sterke onder- of overvcrtegen-
woordlgtng van vrouwelijke studenten aan
een bepaalde fakulteit kan IIlt'U geen kon-
klusles trekken met betrekking [nt vrouwe-
lijk engagement in de kring, Zo SCOOftVTK
zeer goed en wtna leer slecht wal betrelt
relaueve partlclpatie van vrouwen aan de
kringwerking. alhoewel de vrouwelijke uu-
denten aan belde Iakutteiten sterk in de
minderheid zjjn.
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Het feit dat VTK uit een veel bredere
basis kan rekruteren dan Wlna (er zijn nu
eenmaal meer burgles dan wetenschappers)
lOU hier een rol In kunnen spelen. Met de
huidige gegevens kan hierover echter geen
deûnmeve uitspraak gedaan worden, Een
feit is wel dat - tegen de algemene ver-
wachtlng In - mannen relatief oneervene-
genwoordlgd zijn In de kring van de uur-
gerliJk Ingenleurs. De opvallendste sijfers
tiJn echter te vinden bij de Pedagogische
Kring. Maar liefst 86% van de studenten
Pedagogie zijn meisjes, Toch vervullen zij
maar 41% van de funkties In hun kring.
Dat IJ; meer dan de helft 'te weinig', of om-
gekeerd: mannen vullen vier keer 'te veer
funkties in de Pedagogische Kring.

Funktie
Het algemeen beeld van de seksever-

houding Is bij de meeste kringen dus vrij
positief. Maar dit kan een grote Interne on-
geliJkhl!id verbergen, Daarom werd ook de
gcslachtsverdellng per funktie onderzocht.
Met andere woorden: houdt het cliché 'De
metsjes van kultuur en de mannen van 'I

kafee' nog altijd stand?
Ook op gebied van funktJeverdeling

lijken de kringen echter politiek korrekt te
zijn. Meer dan de helft van de funkties Is
nlet tlpisch mannelijk of vrouwelijk te noe-

dat er al een lange weg afgelegd is, In '90·
'91 waren gemiddeld slechts half zoveel
meisjes aktief binnen een kring dan men op
basis van de geslachtsverhoudlng In de
betrokken fakulteIten lOU verwachten. Zo
was VTK op dat moment nog één groot
mannenbasnon. De meest vrcuwvrtende-
liJke kring dat jaar was Wina (dit jaar een
staartkrlng) met 33% vrcuwelljke STUden-
ten en 24 % meisjes in de kring werking,
Het feit dat Politika nog boven het gernld-
delde SCOOrt heeft de kring te danken aan
het feit dat ze dat jaar een vrouwelüke
hoofdkoördlnator had. Kortorn. op basis
van de summiere gegevens kan men voor-
zlchtlg stellen dat de kringen toch op de
goede weg ziJn wat betreft gelijke seksever-
houdingen in hun werkingen.

In tegenstelling tot zes jaar geleden
werden dit jaar ook de raden van de Leu-
vense Overkoepelende Studentenorganlsa·
tie (Loko) doorgelicht. Aangezien zij alle
studenten verregenwcordlgen op verschil-
lende nlvc's en met betrekking lot verschü-
lende oriêerwerpen, is de geslachuverdelIng
binnen Loko minstens even belangrijk als
binnen de kringen. De situatie ziet er hier
echter minder rooskleurig uit, In de uuëen-
ten populatie zijn 53 % vrouwen. Toch
worden slechts 41,74 % van de funkties In
de studentenoverkoepeling door hen Inge-
vuld. Vooral Kringraad (bevoegd voor on-

men. Bij de 'top' van de kring stootte men
wel op een vreemd fenomeen, De preses is
In de overgrote meerderheid van de geval-
len nog steeds een man (80 %). De vicepre-
ses is echter in drievierde van d~ kringen
vruuwebjk. Een aauduldlng dat er gestreefd
wordt nMITeen sekse- evenwicht ol ge-
woonweg het ekskuustruusfenomeen hij
Studenten? Naast de presessen zijn er nog
enkele centrale posten binnen de kringen
dit' vooral door mannen Ingenomen wor-
den. Zo zijl! 70 % van de vertegcnwoordi-
gers op de diverse takulreusraden (belang-
njksre Iakultalre venegenwoordlgersfunk-
ne] mannen en wordt ook het cliché van
de tapkast bevestigd: 70 % van de Iakbar-
verantwourdulljken lijn mannelijk.

Vuor de vier kringen die zowel nu als
zes Jaar geleden aan het onderzeek hebben
meegewerkt. kan alleszins gesteld worden

derwijs en nudentenvertegenwoordlglng op
akademlsche raad, hel hoogste beslJsslngs-
orgaan aan de KU Leuven waar de studen-
ten een stem hebben) scoort met )2 %
vrouwen zeer slecht.

Anciens

De studentenwerking voor bultenland-
se studenten [Portulaca) is de enige die een
redelijk sekse-evenwtctu heelt. Dit even-
wicht wordt evenwel veroorzaakt door een
sterke oververtegenwoordiging van vrou-
wen bij de Belgische studenten en van
mannen bij de buitenlandse.

In dit kader werden ook de gegevens
van de Overkoepelende Studentenraad van
de Katolieke Hogeschool Leuven opge-
vraagd, Aan de KHL ~iJn 69,36 % van de
studenten vrouwen. In hun OSR Is echter

minder dan I op 3 vrouw. Gewogen op
belang van de funkties binnen deze raad Is
de vrouwelijke panidpalle zelfs te reduce-
ren tot I op 6.

De belangrijkste funktie binnen een
raad (voorzitter) wordt In alle vier de
gevallen uitgeoefend door een IRan (7.Ï1!
kadertje: tabel 2), Ook In het buro [uitvoc-
ren en voorbereiden van het beletdj en het
medebeheer [degenen die de studentenver-
tegenwoordiging aan de KU Leuven de fac-
to realiseren) 7.Ïjn mannen sterk oververte-
genwoordigd. Samengevat betrokent dit dat
vrouwen die aktief zijn binnen de raden
zich doorgaans met Inlaten met de runkues
die traditioneel het meeste gewicht In de
schaal leggen, Enkel de vrijgestelden vor-
men hierop een itll'Zondering met een
vrouwelijke Inbreng van 75 %. DI" vrljge-
stelden zorgen voor de Inhoudelijke en
adminlstratlev( ondersteuning van de ra-
den en ziJn de enigen die (halftijds) voor
hun engagement betaald worden,

Schaal

Hel effekt van bovenstaande wordt nog
versterkt door het feit dat vrouwen scwtesc
systematisch ondcevertegenwoordtgd zUn In
de raden, Alhoewel er binnen dl! kringen
een vrij gelijke partidpatle ts. sturen zij
toch nog hoofdzakelijk mannen als verte-
genwoordigers naar de overkoepeling. De
krtngvertegenwcordlgers - die al dan niet
op basis van stemming de eigenlijke stand-
punten van de raden bepalen - zijn slechts
In 40 % van de gevallen vrouwen, terwijl
zij loch een populatie vertegenwoordigen
die voor 53 % uil vrouwen bestaat.

De redenen voor dit geringer engage-
ment van vrouwen ln Lckc zijn niet dui-
delijk, Willen, kunnen ol durven zij minder

Wn~l1S{h(lplost uu_noudt frustratie van dt vrouw op: tindtlijk htb ik ook zo'n lul, Kijk uns hot lt stralm. (/oto Yvan Pilt)

dan mannen deel nemen aan dl' overkoe-
pelende studentenorganisatie? Een poging
tol antwoord op deze vraag komt aan bod
in hel artikel op pagina 9, Vast staat echter
dat de koepel nog een serieuze inspanning
zal moeten leveren om IUt een min or meer
gelijke geslachtsverhouding te komen. Uit-
eraard mag deze lnspanulng zlch niet enkel
richten op numerieke gelljkhcld maar mot'!
er nok over gewaakt worden dat de inbreng
van vrouwen op alle ntvo's binnen de ra-
den verspreid is, zodat l.ij op die rnanier
een groter gewicht in de schaal kunnen leg-
gen.

Wim De Rop
Anja Kovacs

Voormrtr inform(lri~ kan 11 lertrlll op hUp_'II-
\vww.,l'ora,st..dent kule ..ven.adnlvmrlS_htm.
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NJe moet wel je mond opentrekken"

Mannen en vrouwen over prestige
eoar aanleiding van her onder-

zoek naar de man-vrouwver-
houding binnen de studenten-

beweging door de werkgroep Vrouw-
Man-Universiteir-Samenleving (VMUS)
van Sociale Raad, werd ook een kwa-
litatief deel aan het onderzoek toeqe-
voegd in de vorm van een aantal in-
terviews. Medewerkers van kri1JgelJ
en raden blijken vrij bewust Ie zijn
van de situatie, die niet als echt na-
tuurlijk wordt aangevoeld. Vanuit de
eigen aclltergrond van macht, kennis
of emotie wordt ten scllllc1r1ere poging
tot analyst' ondernomen.

De naakte feiten van hel onderzoek kun je
op pagina 8 lezen. De resultaten ervan zijn
hoopgevend, maar toch is er nog steeds een
signifikante ondervertegenwoordiging van

vrouwen. Om na te gaan of dil door de me-
dewerkers van kringen en raden zelf ook al
was opgemerkt, werd een aantal mensen
geîruerviewd. De negentien mensen die
bereid waren om mee Te werken aan de
interviews, werden onderverdeeld in drie
groepen: niet-aktieven, akueve kringmen-
sen en mensen die aktief zijn in de raden.
veerat de Iaersre t\..'ee groepen bleken een
aantal interessante dingen te zeggen te
hebben.

vooreerst werd er nagegaan hoe men-
sen bij hun kring of raad tereebt zijn geko-
men. UIt verschillende onderzoeken in het
verleden was gckonkludeerd dat vrouwcri
meer aanrncedtgmg nodig hebben dan
mannen om een openslaande funktie op te
nemen. Een groot aantal mensen vermeld-
de Inderdaad dal zij door vrienden werden
gestimuleerd. of persoonlijk werden ge-
vraagd 0111aktief mee te komen werken. Of- - - -

er hierormrem een
Tabel 1:Participatie vrouwen in kringen verschil is lussen

jongens en meisjes,
NR Krillq_ 08S %VRiFAk %VRiKRI Partind kon uh de interviews
I Mercator 26 54 72 1,35 echter niet worden
1 VTK' 147 18 13 1,24 afgeteld., xarecneuka 6' 54 " 1,21, Politika* 57 51 51 I Quitte, Medica" lH 56 56 0,99
6 cennanra 50 64 61 0,96 Op de vraag wat de
7 EOOS " 64 59 0,92 ondervraagden vin-

fotaal 776 ;0 46 0,92 den V,,1n de man-
8 VRG' 45 50 44 0,88 vrouwverhouding in
9 Crimen J2 64 41 0.64 hun kring. werd nng-
10 WINA 92 28 18 !).64 al uiteenlopend gt:.
II Medisoc 27 69 40 0,60 antwoord. "Er lijn
I> Pedagogische kring 66 86 41 0,48 veel meer mannen

" dan vrouwen die een
. * = Grote kru/jm [meerdan IOOOftuJmtm). post bekleden:
- % VRiFAK '" Ptrrmtag6 l'roftwrlijkl uuderuen atm ftlklfiuit tueent een mede-
" % VR.JKRl '" Ptrc<.'"f,)se vn,uwdij"/<f junktitmffriutn in krinS_ Dit p...,-,;nt· werker van Medisoc.
IJlgt isgewogen op II<'Ia1l1l1./1 funktianarlssen. "Terwijl er in geheel
• POrl/nJ ... Pl1nt(lpa/ic·jnd ..k.,; l'èt'h(luding IIIJSt?!dt:J "vrigt variabeën. de rkhting nu-er
Ben "'inti Mrt Pm"Û/IIi val! I h~~ft fWItIft'd vTOU\t'1i'/J1k<-fimktio.>l1tJr/SStllllls vrouwen zijn"
ntm op basis van di! gcslachtswrlwu.ding in die fak/fttit i.l;JU I"tIrwadrttll "Nooit over nage-
F.m hoger si1fn- '" ~1'o.>ulWliJkt(lwIWrrtgtnWI'JCrdi9i"!J, UI1. lo~/" sijftr = <lacht, moet ik eerlijk
(JIf.ltn~'ttfl~rw..>(I,difJj"9· zeggen: geell een

Plannen Acco: klantvriendelijk en meer omzet

Winst met een glimlach
~P 25 maarl 1997 le9de Acco
~ haar jaarlijkse resflftalen voor

aan haar aandeelhouders.
Geen verrassingen maar degelijke
resultaten die aantonen dat Acco 1111

wel definitief uit de diepe pur is
geraakt waar ze sinds liet beg;'1 van
de jaren '90 in terecht was gekomen.

Na dc zwaar tegenvallende resultaten eind
jaren '80 en begin jaren '90 startte de rccr-
gentscue van Acco in 1992. Via een rtgoe-
reuze kontrole op de budgettering haalde
men eind 1992 de voorspelde inkomsten
binnen. Tevens 7('Ue bet bedrijf de trend
naar stijgende bedrtjlsopbrengsten VOOrt in
de jaren die volgden. In 1995 trachtte men
de pusitie van ArCI) te verstevigen via plan-
ncn voor Accovesugtngen in Kortrijk en
Antwerpen. De niet gebudgetteerde opstart-
kosten voor dele nieuwe IOJkatiö el) de
buitensporige stijging van de papierprijs in
1995 rnaakten echter dal men de vooropge-
stelde winst van zes miljoen dal jaar niet
haalde. Torh sloot Areo het jaar nog met
vrij positieve resultaten af. Beter nog. de
gedane urvesn-nngee in IWI voorbije [aar
zorgden ervoor dat Acco langzaam maar
zeker de Antwerpse markt kon veroveren.
Accu ging op haar elan door en kon in
1996 dan ook mei een positief resultaat van
5_043.000 Irank atstuuen. Naast de vcrove-
rml! van een deel VJn dl' Arnwerpse markt.
verklaren een sterke omzetvnjging en een
betere kostcnbohcerstng het sukses.

De positie\e resuhillt'1l zijn natuurlijk

een goed vertrekpunt om toekomstplannen
uit te tekenen. Met behulp van een stijging
van de verkoop van de eigen Acco-unga-
ven, een verdere ekspanstc van de winkel
te Antwerpen en een stijging van de omzet
in de offset- en dtguale drukkerij wil men
ook volgend jaar de winstsijfers de hoogte
in jagen. Uiteindelijk hccpr Acco mei een
steeds sterker wordende marktpositie betere
kondlues af te dwingen bij de verschillende
uugcvcnjcn, bockhandcts en leveransters.
Die betere voorwaarden zijn noodzakelijk
om Accu's grootste wens - een blijvende
groei - te vcrv ...al·nlijken. Enerzijds pro·
beert men daartoe dus samen te werken
met andere uitgeverijen. anderzijds zoekt
men haar nieuwe vcstlglngcn buiten
Leuven waardoor men profijt kan halen uit
mogelijke schaalvoordefen. Een belere
kornmunlkatle tussen de verschillende
afdelingen zou ervoor moeten zorgen dat
alles veel sneller en vletter verloopt.

Klantvriendelijk

Ook in de kommersiële dienst UIl de
snelheid en klantvrtendelljkheld volgend
jaar centraal staan. Hiervoor rekent men op
een een verbeierde interne nrganlsarle. een
nieuw konsept van papierhandel. een bete-
re beheersing van de voorraad en een uit-
breiding van de openingsuren. Dit houdt in
dat men het kernende jaar in de kommer-
,iële dienst nlet alleen zal werken aan een
vcrhoging van de omzet. maar nok aan een
vcrsn-rklng van de positie en Jan een ver-
betefÎlIg van het bestaande assorttment. De

zoor toe. maar hij vult onmiddellijk aan:
"Ik denk niet dal er zware problemen zijn,
anders zou het mij wel zijn opgevallen."
"Goed, ongeveer fifty-fifty," menen enkele
Medlca-entoestasteltngen. en ook zij
bebben gelijk. Bljjkbaar zijn de meeste
kringmedewerkers zich dus vrij goed
bewust van de man-vrouwverhouding in
eigen huis. ook al hebben ze er niet

ken: zegt iemand van Veto. "Of dat ook de
inhoud bepaalt weet ik niet".

Sommige ondervraagden gaan ook op
zoek naar een verklaring. Het woord 'pres-
uge' wil hierbij nogal eens vallen. Bij Kul.
luurraad bijvoorbeeld zijn vooral op de Al-
gemene Vergadering de meisjes duidelijk in
de meerderheid. "Het zou kunnen dat dit
komt omdat kultuur in veel kringen een
minder prestigleuze funktie Is".

Lende

Hebben de ondervraagden het gevoel
dal mannen en vrouwen evenveel Ie zeg-
gen hebben op de vergaderingen? Mannen

komen meer én
langer aan het
woord dan
vrouwen. zijn
velen het eens.
"Natuurlijk,
mannen be-
kleden immers
meer posten",
zegt een Medl-
soccer. "Mis·
schten kerm dat
omdat ze be-
langrijkere Funk-
tics hebben en
dus nok het
meeste te vertel-
len hebben."
meent een Peda-
goog. -Je moet
er ook naar
kijken wie van
die mannen iets
zegt: merkt. een
Sarakker op.
"Dn! is toch (Jok
maar een
beperkt aantal".

Anderen leggen er vooral de nadruk op
dat degenen die aan hel woord komen ook
het meeste over de betrokken problematiek
weten. ongeacht hun geslacht. "Mensen '
waarvan je het gevoel hebt dal 'die nu eens
iets gaan zeggen', die komen sneller aan
het woord." vindt ten medewerker van
Portulaca. "Als je het gevoel hebt dal ook jij
een goed argument hebt, moet je wel je
mond opentrekken natuurlük". wordt
terecht door iemand anders opgemerkt. Of
iemand dal wel of niet doet, is volgens de
meesten niet sekse- maar persoonsgeböu-
den. Ook vanuit hun positie nemen velen
trouwens vaak het woord.

Participatie vrouwen in Lokofunkties

NR Funkt~ OBS% VRiFU· l'anind· %VRiF~ Panind
I Andere 2 100,00 1,88 100,00 • 1,88
2 Ondervoorzitter I 100.00 1.88 100,00 1,88

,, Vrijgestelde 6 75,00 1,41 66'6( 1,2~, Losse Leden " 56.52 1.06 43.75 ; 0,82, werkgroepveren tw. 7 45,00 0,8S 42.86 0,81
6 Kringven. l2l 42,17 0,79 39,34 o,i~~ ,

Totaal 248 41.74 0,78 36,69 0,69
7 Inspraakorganen 17 40,00 0,7S 35,29 0,66
8 Buro '0 24,31 .... 26.67 0,0;0 ,
9 Medebeheer 19 19,89 0,37 21,05 OM>
10 Ven. soc. kult. erg. 8 12,50 0,23 12,50 0,2]
II Voorzitter 4 0,00 0,00 0,00 0,00-· % VRfFU· '" Pucmld9~ v,,'uwdijk~ fun{(Jlan(lru.>m. Ook dit ptTCi'lIIol,qeis

jcwofjet/ op ha aantal mC1fStn in til/::elfde funktIe ",In een rtllId. nwt' burnlr·
den hinnm crnzelfJt mad rel/..,/ slo'c;}/Istik I'""r cm hall'!' ml't.•• Panmd· '" l'.,rcicil'uti ..-indeks: wrllOuJing tussen do' .....rigl! voriabt>le C7f ho'!
perct.nta9'· \'rOltl\'tltjke studenten. 53.23% y,1n dt "ntt cydlóstutftm ..11::ijn
Vri'llwrn_ Em porfind* }O,m[ h~lekml dar 53.2J% ,,,,n de mW:;'I'1/;1/ tel/fllnk-
t~vr,'uwtll znn. F,tn h<'9tr siif ..r =0 "rouwelijk .. ClwrVCr1i:JeIl\1\"wd~qin9tn t!cn
filgrr = i.JJ!dtlwrU9tnwoordigiJlj_
• % VRiRA = % VRiRA * nitl 9twvgm- \llIOrge,luldt jul/klits
• Partmd = PI1T"fi"d" ni"/91.'V<·ogm Iwr !Jtdtddt fu11ktmi.

allemaal evenveel over nagedacht.
Ook bij de medewerkers van de raden

is een dergelijk bewustzijn gegroeid. hoewel
dal soms pas naar aanleiding van hel tnrer-
view is gebeurd. "Vorig jaar was er, denk ik.
maar één vrouw: zegt een medewerker
~nVelo. "Ik heb dal altijd heel raar gevon-
den. Ik heb de indruk dal veel vrouwen
onzeker zijn, dat ze een duwtje in de rug
nodig hebben, of dat ze veel bevesugmg
nodig hebben, meer dan mannen". Bij So-
date Raad lopen er al wat meer vrouwen
rond. maar de -éctn akucvcn" zijn toch
vooral mannen.

Verschillende studenten lilten dl' op-
merking vallen dat dit geen erg natuurlijke
situatie Is. "Hel is tolfer OITIniet in een
mannenclub te zitten,' meent een knngra-
der. volgens een kollega het mannenclubje
bi] uhstek. "Mannen onder elkaar kreëren
loch een andere stijl en manier van wer-

ondersteuning via het Tite-lifesvsteem moet
alles in goede banen te leiden.

Het Tite-Hfesysteern is een voorraadbe-
heersysteem voor boek- en kantoorhandets
dat men zal aankopen om een aantal pro-
blemen Ie verhelpen. Zowel wat betreft de
bestellingen, de orderverwerking. de voor-
raadbewaking, <Ieklanrenadrntntsrratfe en
bet gebruik van een informatiesysteem
wenst men op deze manier erücënrer en
meer klantvriendelijk Ie werken. Hoop-
gevende voornemens dus, zowel voor Aceo
in haar geheel als voor hel deet waar de
studenten hel meest direkt mee in kontakt
komen. namelijk de kornmcrsiele drenst.

Wim Van der Meersch

,

Emotie
Eén Serakker le}!t er de na~ruk op dat

er een vurschll is in de manier van verwo-
orden. Mannen zouden dircktcr- zijn. 'te
thc point". zonder al te veel emotie. vrou-
wen die echt aan bod willen komen. moe-
len zich hieraan - noodgedwongen -
aanpassen. Ook de manier waarop verga-
derd wordt ZOIi rlpisch mannelijk zijn.
Struktureel voorzien dal iedereen aan het
woord kan komen, lOU volgeus hem een
oplossing voor dit probleem kunnen zijn.

AI bij al lijken de medewerkers van
zowel kringen ,lis raden dus een vrij goed
beeld te hebben van de man-vrouwvcrhou-
ding in hun organisatie. De eerste stap naar
'verandering is hiermee I1us al gezet. Be-
langrjjk Îs nu om te zorgen dat er dan ook
Wilt verenden. DI.'mentogen over hoc dal
moet gebeuren 7.ijn vooralsnog echter ver-
deeld.

Anja Kovacs
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Velo: Je hebt al ~"OOrhul wat m'llllli/llrJffJ'lYI"
j(S ,'/tIt'trÁt Jt bmI Jus .....,l; at IlQIf,qru'i'ZI'II per-
Ji>lm c'm::t Ie 1'''r.~tlijk(H
GODIN: .Ik sla het uichlSl bij Frigo. Hun
tdeecn IIJII me let" dierbaar. Ze willen de
lIl(lgclijkhcdcll van hel verhaal, de rdallo:
1LI"~CJl It'I..\1 en beeld. en de mogebjkhcdt-n
van het breid hetemaal aha~lcn.Zt' stellen
hun CI'>('11\10k I)ullg. Bovendien '~IlHIt l'f
hij Fnsn ('chl ....mengewerkt in eén atelier.
Ilo..heh er nu .11een !lJd niet meer gewerkt
OI11U,]\ ik heûg ben mei mijn remoenstel-
llng. maar ik ~l'riliK er geregeld bmnen.
Arukr/ÎJ,h l~ In:! Frame Amok ook goed
\Val me lil Amul.. mender boen ts dat ze !liet

tWI

Eerste les in geslaagde avantgarde met juffrouw Dominique Goblet

"Ik doe enkel wat ik goed vind"
Gf"OIl1wlijke striptekenaars zijn

zoats ftetwaaen. Iedereen vindt
dat er meer moelen komen,

maar net ziet er "iet naar uit dat de
situatie snel :01 vcranderen. De wei-
"jgt? vrouwelf die narratieve prentjes
maken. zorgen ~'aak voor ee" [risse
invalshoek, wat in de navelstarend e
stripwereld hijzonder welkom is,
Domtnique Goblet i\' ZO'11 j01lgcdmne,
Ze verleit ;1/ een unieke. persoonlijke
Hijt intimistische vernoten. fotogra-
feert en maakt d{U/rnat/\t ook itluvtra-
ties, Een felle bahbei over haar eerste
boek 'Ponraitv cmcnée: dal lua
Brusselse eksperimentele kollektief
Frigo publiceerde, Ol'er haar grootse
plannen en over het IJeltwgrijkc strip-
e,'clleme"t Avtarctc Cosnis. dat eind
deze week wordt gl!or,qalliseenl in
Schaarheek.

cobtet: .Tja. Je kunt geh,l hebben. maar
niet in dik vcrhalen. Am.lenijth maak il
ool lId eens vethalen. Uit' ,el,hli,ch /UU'

den kunnen lijn al, n: door e('11milt! ver-
leid waren Ill'l'n hell'md ••1 ~l't:n kmlni"w
Hel krnd neemt wet een heet bd.mgrijll'
pla.lt~ in mijn H'rl1.llen DJt komt doordat
ü, een heel 'rnidk Il'u~d heb gehad l],
ben nu veelal ~c'lI1t,'rn'l'enlltl dl' pvj cho-
logblhe relancv lU\\l'n de lu'r"JIlJgl" Fr lil
wd e-en \'.I'\l' teneur in wat r-r nek 111('\
kinderen gdll'urt. Jl' zullen hu!, Wl'g wel
zoeken. kmoeren 'ijn ook inll'IO:\\,IIH ,1!'
verbindende cchakc-l tuvwn ren knrpd Il'

7ljn kOPI't'lu'l..o:m, l], verrel vack heel lW.Ht
verhalen. omdat nu- dar hdpt 7(.' met 1'('11
glunlarb te kunrwn vcrtellen Ik vcrtel ook
noon Jlll'~. Ik \\'11 dar dl' lezer dl' uecr 1....·-
gnjpt. maar ik wil geen anekdotev vertellen. ..

.Il ~pt'clgraag met dl' srnpwenen
Vaak venellen mijn reksten kt~ andere dan
de grafit'k laar ztcn. Ik vind hl'l heel boet-
end urn te sten hoe de t,'k~1 iets kon bij-
brengen aan het beeld en vice \c!".a. Ik heb
I)nlang~ een boekje genraakt dJI de tek~t
van een vnend Illustreert. I" wll nkl wcteu
wal hij zidl l'rbij voorstelt. dJt heelt oul
geen belang. Ikprobeer er hCI nujru- aan
toe te voegen ...
Veto: Jt wrm,'".>/ill,'1 van tekst en baM !I'hlt lT."
~'er;JI .fchnjfr jl I"hl 111h,'[ buM. Ji !J"bruikl
brwllsf gUII tekstbattons
Goblet: ~Het schrijven van UI' tc kst heeft
een meerwaarde voor hl't beeld, De tekst in
een ballon zenen. zou VOt)!lIlij betekeuen
dal je dl' 1l'k~1scncrdr van het beeld Wal
me tmeresseen is het narratleve hceld. Of
ik nu sclülderijcn maak, illustratu-s, beeld-

hier in de Sint-Lucavscbool van Stnl·("i1i\.
DJ"r ben ik de kcrd\ van Fri!(n It'':''\l het
hJf ~wlt)Jlt'n, dre uheindelljk ht:t/('Iftlt, Idn·
hadden over beelden ah Ik. Z,' rnaken wel
tlutdchjk strips. maar 11\ l'en ludaniJ.:" vorm
dat ll' soms zeil ook de \'TilJg lriJgell of ie

nu wd vrnps rnaken. DJI is abvurd. IIIJh
kinderen d!c eau hun moeder vragen. I~
dre man nu je lidJI' molm.,'" Het

Velo: Op hil,oIr"'i Smpfl'llll',Ji ~'<InAII.oI.~ul;mi
u I" I.I'trÁ (IIkd" jaren ,.,drdm lil een \.,,,111.1'<,1,·

IClll,">ntufflll," cp!Jc,,~'m"1I (, JIlII1l"t frmpl,'ma·
nsch l'CCr di P,'$lllr 1'<111l·r"l1l1.'l'lIjki' ,1IIf<'lIrJ 111
Jt J/rip' KriJ!J.it 1/,,,'11 JUl 1011'1' Jut dl' mouw),
~T'l,ofrll<JmJal jr «11 I""UW bmt:'
Domlnlque ccbrer: .:-.rlT. Het is wel waar
dal dl' stripwereld e('11mannenwereld i~, Ze
hadden voor die l'k~po,itie een Belgtsche
nodig en 2U IWf\ ik ge~deklCl'rd. J\olaJr voor
de rest, mijn werk IOU grotendeels hetrelt-
dl' lIJn als ik een man IV.", 'n-nmrnsre. mijn
ambitie om iet~ 1111"1 allt"rl('i kunstvormen Ie
doen. zou dezelfde zijn De manter waarop

1f1 he,! va!lt· blijven. AI'>OIin een vakje pas· mei twee en stelten aan anderen \(IOr om
sen een evatuauccruenum ,WU ztjn. Terwijl Cl'n~ kts samen met hen te maken. Zo "rijg
de malalso in de strêpwcreld waarschijnlijk JC naruurlijk geen langdurige en stimuleren-
terug te brengen is tot navctvtaardcri].» de gezamenlijke zoekrochr. Hel Brusselse
Veto: W,lar hebje dir hal bijumJar stijf l'U1l- BlIl is ook heel goed, maar is weef anders
daal/? omdat ze meer met grafiek bellg zijn, B))
Goblet: «Er zijn veel kunstenaars die ik bu- ln-t ~ubcsrljke L'A~wciJlion zjnen vooral
wouder. in de Iäm, In de knografie. overal. mensen dk al van hun prilste jeugdjaren
Ik denk dal ik weinig invloeden heb dit Uil, bezeren zljn van strips, Zc hebben daar aûe-
gaan van pereonen. Hel lijn meer sferen l'TI maal een enorme srrtpbagage. zonder all-
situaties. Ik ga bijvoorbeeld bijna dagelijk~ derl' kultuur Uil het oog te verliezen, Die
IlJ,lT de vlooienmarkt hier in de buurt Ik stripachtergrond hebben wc bij Frigo lied
zoek er vooral foto's en scbrtnjes. VOOfmijn minder. voor ons h hel strrpverhaal gt'-
plezier en voor mijn werk. Ik ben erg gevoe- woon een goede rnanier om iets te vcrtel-
lig voor attes wat een verhaal vertelt. Mijn jen. Dal neemt niet wc:g dat L'As:.oaation
meubels k(lmen allemaal van hel Leger dl:"> heel vcenteuwend is.•
?f~'66 inPrlWf.~~·~btf!/'"= "'HI!'l' Raaf goed mei ~ enemeueve

strip. Men kan er niet zomaar omheen, Op
hel taaure grote ~1rIpfcslival van Angou-
lême had t'Assoctanon meer nominaties
voor de prijzen dan Dargaud. Maar de prij-
zen hebben ze - op één na - niet gekre-
gen. Daar spelen natuurlijk kommersieie
belangen mee, Van mij mogen ze de prijzen
van Angoulême houden, Ik heb geen zin
um in komllelitic: Ie treden mei mensen dle
ik abwluut lVaanle!oos vind. Maar het i~
heel ecnvoudlg: le zulll'Jl daar pooil 11elri-
~iku lle1l11'\1kmancl van Frigo Ie bekronen,»
VNO: En' redr" 0/11 //Irt te JOI'II zou klllllltil

zij" dlll jr J,l<IrJo<>rmerr Irzers voer jt werk
hllll krii:j(1l
Goblet: ~Ah nee, Il doe enkel wat ik goed
vind Ah Ik di<:prijzenkemlis veracht, dan
gil Ik er niel aan meedoen om t'\emut'd
wal publtek Ie winnen, Als er een redll·
vaardigl' I1rij~uilrcllil1g voor het l:tesle album
van het jaJr ;wu rx'Staan, zondt'r komi'>mes
en financide mlnge~, zou ik Im~schien wel
meedot'n, Maar dan niel sllt'ciaa[ om lezers
Ie wcrven, Ik heb geen kotnmersic:le moti·
Yering. Ik bc~huuw de feedhaek van lezers
enkel al~ l'en SIl'un om nlUn te gaan, Er b
niks dat ik beter dl){' dan iets dal ik gratis
doe, zoals dal boekje vour ule vriend, AI de
reSt h loch enigzins Ix:pcrkt door kommer-
skie belangen. Je staal onder druk om fou-
ten tc vermijden, lcrwijl foutj{'s juist hHe'
re~'iant lijn, Zoals de onvolk"menhedcn
van een lichaam,.
VelO: \Val Iltrwll(h/ jt VUil Au/arde Comix rilld
dtu Iwek?
Gohlet: .Wat VOtHmij belangrijk is, is dat
de mensen beginnen IC beseffen dal cr van-
alles leef! in de ~Iril)wereld, dat ze kennis-
maken mei de alternalieve strip .•

Gert Meesters
·Portrails rrachls' vall Dcmilliqut Cob/rt is Uil,

!Jr!Jcu'n bij Fr/on, kosl 790 frank rn is l-erknjg.
baar bij de hl/rrr stripwink,,1 of op Aularde Co-
mix. Dal fN/i~'al huft plaa/l van 1810/10 april
/11 dt Hal/m n:1Il Schaarbuk. Op het pn>jramma
liaan Uil Jluk of I1rll /(lIIoollstrJJill~nl, lain!JfII
un II/rralrr UV(lIfd, etn fuif .• Hel kruim ~'all dr
allrmallCW llnp tul rr zijn, Voor merr infomlo,
IIt' 011517,64, 74,

•-
niet kunnen verdragen. Ik heb dus geen zin
om invloeden bIj naam Ie noemen, wam
dat znu een route indruk geven Ik word
veel meer beïnvloed door mijn manier van
levert dan door bepaalde kunstenaars ...

Ziggourat

Veto: Waar ben jt Ir9m\l-'OOrdi!J zoat mee bnl.,,?
cobteu «Op 9 mei zou er een tel1toOl1~lel·
ling van mijn werk moclen komen m dl'
Bmsselse galerij Ziggoural Daar ben Ik nu
origineel werk voor aan hel maken, op ten
grom formaal, \Verken van grOl<;,rdan ...t'n
meier, Dan is cr ook dal bockjl' mei illu-
straties bij de leksi van een vriend, waarin
ik mei k1eurell en lijnen cbJl'Crimenteer.
Hij )lhreel de tekSt tocn zlJII vddl'r 111 hel
ziekenhuis werd opgenomen. Tot'I\ ik er-
gens hahcrwegc was ml'l de i1lu~tralie~, is
ziJn vader o\erleden, Het ISeen heel ~pc'
daal werk geworden, veel emotioneler en
ab~traklcr dan mijn Jndere werk Het
wordlook lenlOongl'SlcJd bij liggoural Ik
vind die tenlOonstellmg hl'(:1 bot'lend, want
je moet ook iets ml·t de ruimie doen. Je
kum je werken daar niet zomaar ophangt'n
al~ je het narratieve wilt behouden,.

_Na die tenloonstelling heb Ik nog
twee grOle projekten. Het eerst<;, heeft Ie
maken meI 'gesloten plaat'iCn', Dat 7.ijn
imichtingen, gevangenissen en70. Ik 7.011

graag ecn halve maand in 70'n 'geslotcn
plaats' verblijven en mijn werk ilfmJkell als
ik er w<:l.'rbuiten ben, Ik wil snel aan dJt
projekt beginnen, l11~ar het 7..11 niel gemak-
kelijk zijn om in zo'n plaats binnen Ie ge·
raken, Oe bedoeling is dJI ik ilileriei dingen
maak: een Slrip over dingen die in zo'n
plaalS gebeuren, een meer gevoel~malig('
graf'ischc imprl'Ssie en een fotorct:k~, En
dan I~er nog een aUlObiogralhch pwjckl
"oor de Franse groep L<Assooalion. Dal uI
waarschijnlijk reçhlstreeks in boekvorm
worden uitgegevcn. want het is een lang
verhaal. Ik denk er allang over om een
dergelijk verhaal te maken, maar ik durfde
niet goed wamje moet er echl de goede
lOOn voor vinden,.

.~

,

TrlcSI tn ttJm'/I/g, Koek c[krakrliny Htt is rrn Iwrn'U/dighrid dit 9untn
dr sttll/ dit zrn!Jf maar hrt iJ dt klarrk dir klmkt.

_ Het IS
(jiJlIJDirk Btmard)

zou waarschijnlijk wel \'erschillen, omd.:tt ik
nu werk van uil l't:n \'Touwelijk standpunt,.
Veto: Jt lTrha/m wrttlltn OlTr vrttnldt gr.:m·
sitlla/in, waann Jt vrOU"T1I ril killdrrrn dik-
I"'Jh de slachwfJrrl "'Jn

houW\ ....erken of strips, dat Spet'll geen rol.
Hel kan me ook niks !>ehden ab mensen
mijn schilderijen i1Iu~lratil's noemen en
mijn IlIuslraties SIrips, Ik wij all«-n venel-
kn, Ik heb eigenlijk lI1uslralie gestudeerd,
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& zoel(erljes
zoekernes zonder kommersteet oogmerk (getocht, gevonden, venoren e.d.] ziJn Ihtls.
Voor de andere {Ie koop. Ie huur, tikwerk) wordt 100 Irank per week aangerekend. De
redaktie behoudt zich het recht voor ee-nzoekertje niet te plaatsen. lenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Viae-mail kan ook op v~~hagar.ans.kuleuven.ac.be.

,J Boerin wekt prlnske, een pedagoog dus.
" Aan Channel Zero: [ullle T.ljn nier origineel.
So f. ofr. Harvester of sorrow
" Het is goed leven in hel land van de kun us-
dragende Areddae. R. Pamper,
..J Maïs s11 y avalt un menure. l'adresse de son
dentiste rrrtntéresse beaucoup. Parce que peur

conpee une tête mmme çar
,,~ koop: twee tweedehands vuilnisbakken.
uitstekend geschikt voor grof vull. Adres: Van
der Kelenstraat 25, 3000 teeven .
..J Aan Ban S. en Amaud R. Probeer hel zwa-
velzuurval op de BASF ttn keer, Het resultaat
kan alleen maar pcsltlef zijn (vanwege Tamara

iDe,Spuye
UNIVERSITAIR SPORTCENTRUM
TERVUURSEVESTIOIHEVERLEE

elke morgen
speciale ontbijt-formule aan 75,- fr

elke middag

elke namiddag
verse pannenkoeken aan 95,- fr

elke middag, elke avond
verse pizza's, pasta's en zomerse slaatjes

en helemaal nieuw vanaf 14 april,
elke weekdag vanaf 18 uur:

meeneem-pizza's
ElKE WEEKDAG OPEN VAN 9-24 UUR, WEEKEND VAN 10-20 UUR

en Stcphanle-ûr alle Fdl1el.
.J Boerin zoekt Boe rke. liefst pedagoog .
.J Pclle haast u, want ze staat bijna In bloeI. De
tole pamper .
.J Als SM-praktijk is elektrokutie ook niet mis,
.J Robl.n Hood. hou u van: We hebben de She-
riff van Nöulngham op u af gestuurd. Bonnie
I'n Clyde .
.J Boerin zoekt tenslotte ook nog een Japanse
kerselaar .
.J 1'\.IIarosa coram sptnts.
.J En de oscar voor de grootste puber in een
mannelijke bijrol gaat naar Hans 'kijk mama,
Ik beb schaamhaar op mijn kin' Van N.
.J Wat staat er onder de neus?
.J Homy Mark, your fanclub is back .
.J Stëph. ne me rend pas jalcuset
.J To sex OT nor 10 sex ... thai'S rhe frustration .
.J Aan J. de nootvleeserende. het was nrer
mijn bedoeling Iemand persoonlijk aan te val-
len (dal vind Ik nogal laag), Hel was gewoon
een reaktie op die andere bateljjke opmerking.
Als JIJ jezelf herkent In 'overlopers en egotrip-
pers' Is dat Jouw probleem .
.J Yukaste is back in thë lak. MeI of zonder

Das7
.J Slem anoniem, slem laf: Stem Hans Van N .
.J Ik ben Hans en er staet een echie baard op

mijn kin. Aan N.
.J gems Is seks echt wel \cts voer Mentaal
mïnderbedeejden.

20.30 u LEZING 'Fcministi>che perspektleven op
politieke vernieuwing' door sarah Bracke en
[I'grid R<;>l>eynsvan het Au1o;moom Feminis·
tiseh Ondcraoekskollekrlef in Ginkgo Bûoba.
vlamlngenstrcat ! 16,

DONDERDAG
20,00 u DIlBAT Sçksua!ilcil binnen lesbische

relaties. een geswek met MillS Mcyntjcns
van v/;w Impuls i" KC Romaanse peon. org.
LabyrÎnt.

20.00 u KONSERT Kàlmim 8alollh & The Gipsy
Cfmbalom Band, in Z~al Den nocleeg SI.
Remkhsschool, Heverlee, met bus 1 om
19.30 u aan hel starlcn Httservtce na hel
konsen. teeg, 150Il001250.

20.}0 u TEATER Bronk, speelt 'Honni soil qui
mal y I,.,n~e'. in Vla",ingcnSlr. 83, 1<><:B'
100/200. of}:. $Iu<', Inlo 20.SI.}}.

VRIJDAG
20.l0 u JCONSERT [IIlcrlaku[taire 61gband o.l.v.

83r[ P"meel mei F"",k Vaganêe als sousr , in
zaal MCII'Qpol. OiCSISCStraal. toeg. 250/200,
(>rg. Kultuurkommissie KULeuw;n, inro

** n10 Jaargang 2J'nr. 26 dd. 14 april 1997

TIensestraat
88
9 -19u.
9 -19u

MaandagUrn Donderdag
Vrijdag

• agenda &$ ad valvas DOOllANNBRIES

. 118
KOPtERIl· DRIIKKEI·PIJlTEI· 0I1WERPU

9 "22u.
9 -20u.

gesloten Zaterdag 10 -17u •
._.•.IT TAKE.'i 1"\\10 TO TANGO..... (ad"""""')

TIensestraat

32,41.40.

21.00 IJ FUIF Holebiluil -goee zmerdeg'. in Al-
batros, Ol'!!. Roze Drempel.

ZATERDAG
11.00 IJ COMING OUT Coming cur en aanvaar-

ding. dagakli~itcil rond biwerking. een loket
I van het nancn V8n Leuven. erg. Het Goed ...
Spoor.

20.00 IJ KONSERT Jubileurnkousert van 'Vier

op -n Rij', in Kapel Romaanse Poon, tocg,
400, org. KC Leuven, inlo 22..21,] 3.

20.00 u KONSERT Lalijn~ Amerikaanse DJ

wedstrijd, in Waai~r8- nrJI. info hij Ben
Albrccht, 29,19.20.

MAANDAG
20,00 u DEBAT 'Uil de K"~l" cen avono rond

comtng OU1, in MS[, Ravcnslraal, erg. Hr.l

Goede Spoor.

Pedagogische Kring afsluitende ktLfSusdl('nslµany, met sangria,
nootjes cn ... kladpapier.

15104 om 22.00 IJ: weeps. in Udo. 16/04
om 20.00 u: jntovergaderlng in verband met
verklezlngen, in Aud. Midlolte.

Polllika
211()4 om 21.00 u: Optreden van Bram
vermeuïen. In Aula POS.

VRG
16104 om 17.00 u: Kursusdienst met daarna

MAANDAG
20.00 IJ DANS 'Carmlna Burana' & '8ukI'Q' deer

Tanzthcarcr üessau. in Sladschouwhurg.
lueg. 700/5001300. erg. KC Leuven. inlo
22.11.1J.

21.00 u FILM 'Hlroshtma mon amour' (1958)

van Alain Rcsnais, Ingelejd om 20.40u, In

vlaarns Filmmuseum- en Archiel. weg, 100,

org. VI~Mm êûmmuseum- en Archief

DINSDAG
20,00 IJ TEATER -t.ucuer' door Hel Zuidelijk

Toneel en Cie. De Koe, rell,e PCler Van den
zede, in SL1d~houwburg. IQeg. 50(1/)50120(1,
erg. KC Leuven. lnlo 22.21.11.

WOENSDAG
20,00 u DIAREPORTAGE 'Albanië 10 jaM

letuI;', door Albolni~w.lIchcr Roger Lkkcn~,
in Malier~eldub, Ierse Predikherenstraat 25.
tocg. gratis,

20.00 u DANS 'garoque meers Bemstetn' door
het Koninklijk Ballet van Vl3anderen. in
Stedschouwburg, \Oeg, 650/4501250, org. KC
Leuven. inlo 12.21 IJ.

VTK
14104 om 19.30 u: KJcsdebaL ln 200M6.
14/04 om 21.00 u; Kleskamus. In Waajberg.
15/04 om 14.00 u: BOliiaulO'$ en terras. In
voor Alma). 15104 om 18,00 u: Barbecue
met oorreden. 15/04 om 21.00·u: Film: 'L1fe
1.11Brian' & "rhe Rock'. 16104 om ]4.00 IJ:

Lo!ploegennam!ddag. 16104 om 21.00 1I:
Optreden van Red Zebra, In waaiberg.

11
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Architektuurstudent tekent nieuw ontmoetingcentrum Arenbergkampus

"Hel komt er op
wat er al staat"

Is alJ~s goed gaat, dan
krijgen de tlWgepaste
wetenschappers er op
hun Are"~rgkampw
In Hewme binnen dit

en rwee jaar een nieuw
ontmottlngantrum bij. Die ruimte tal
otuln1frur un ksfellirla van Alma en
wtlJltht ooit. ten b«lduIrukl van "«0
huiwtsun. Dat Is op zich natuurlijk
niet zo bijzonder. mlUlr het leu~ is
dot dot gebouwenkomplex niet onl-
wo,.",,, werd door Ibr of andere gtrY-
,"""mrtrde prof of architekt. maarwe' door een stuik"'. Jens Aerts, laa',Iskjaars burgerlijk '''!JOI/eur archiuk-1-,...friuIddI< ..........
"imMr WIIII Itn on,...""" dot met de
,,_,. pril' ,1.,Iop<. I. d.
wethtrljd dit de unltf Ullschffq IUUJr
1I1lnltlflitta """ dil p"'frkt.

J.... A.n.: .0, IfJ'I-lr.nht bt<~lu",ll!'tIn
ItttI Hft ililnl.I'"t1l!iU ... , 'Iuatv,.,r nu liJ' UI.'
ANnblrp.mput ".H II1't,mw1l.Iu\lf VIIII'
tw." 11,"nikt" l1ttnt'"1M #ft1 PlII~ •

.,büu~p1Q:: eenkMlt'Wlà """"
de studenten een \'t'rgaduUlal. een boek-
h.lDdtl enzo. Tt-gl:'lijl§.wa~ ht'1 de bedoeltng
om HD die sne. die" nu wat ancmem
biJIIIJl meer Identiteit en dlnarruek te geven.
Ot' kampus moesr met ..nddl' woorden ren

n dulg!'n v,
""laalde rutmre "en andere besrem-

mms mort krijg('(1 "I er gewoon nLC" kan
kernen. MdiU dat ziJn etsen waar rlk
gebouw va\lli.i..1gaan moet veldeen. De
ruimte moet over dertig Jaar nog kunnen
funknoneren. (KJk al 7Jt je dan mesenten in
ren heel andere kl>ntek~I,,.
Veto: ~lIn.lt 1'11) rven \1r1uul r,)IIJltüJm In Jt
winnende "nlv.'t'rp'
Aerts: _Het onunoeüngcentrum moet een
beetje de poort worden die de kampus nu
mist. Daarom heb Ik geopteerd voor een
balkvcrmig volume dat de hele lengte van
de beschtkbare ruimte beslaat. met op de
twee hoeken telkens een sterker aksent. Op
de ene h,)Ck heb H.. een pleintje' vooralen.
omsloten door twee bestaande aula's en de
kafetaria. Aan de andere kant is er op r-en
verhoogde sokkel een ontmoetlngsplein,
dat bijvoorbeeld ook ken dienst doen voor
studentenakuvnenen tritem he-b Ut hel
heel eenvoudig gehoude-n. kwesue van die
Iaseerbaerhetd nfet In het gedrang te bren-
gen. Langs een lange- gang heb Ik de ver-
schillende funktles geordend op hel gelijk-
vlcers. De-vcrmgevtng ...an het gebouw Is
b1Jgt:volg bepaald door het rnme van de
opeenvolging van de versenmende Iunkuo-
nere ruimtes. Een licht wand moel ervoor
lorge-n dat het gebouw vlerenlwlntlB uur
op vierentwintig bruikbaar Is. Bo...endten
krijgt het geheel zo de betekents van een
baken v oor de kampus.e

Realiseerbaar

Veto: Wm vind jt tt/I dt Sltrkt kaHtm ~'.tnj~
()nI:Wtrp?
Aens: .Zo·n Oflt\\-l'rp maak je wt'll)let
allet'n. Tkbt-n veel vcl'S('huldlgd aan mijn
Iwet bt-gdl"lders. 1...0 V.lIl Hamme- t'n Lt"O
Van Bro«k. ~Idt'n asshtenr aan an7e
fakultt'it, Ik denk d.1I de IUry gekolen he-eh

een meerwaarde Ie geven aan
voor een realiseerbaar projekt, 'à hebben
zich niet laten lelden door een bepaalde-
smaak._lk heb gewoon een oplos~ing wUIen
bieden voor een aantal reële problemen;
stedebouwkundige inplanting, üeksibuneu.
Iaseerbaarhetd. Daar Is helemaal niets we-
reldschckkends aan, Je ...Indt die problema-
tiek ook terug in de ontwerpen ...an de
andere studenten. Maar blijkbaar heeft men
de kombinatie ervan die ik voorgesteld heb
het meest kunnen appreciëren .•
Veto; Cnlià rutten U9~tn' funktu:Jr,,"ismf.
Aerts: _Ik hoop dat ik toch heb kunnen
vermijden om In p1.11funknonalbme Ie-
vervallen Zelf ...Ind Ik er toch e-en zekere
poene van uitgaan. De matertaalkeuze ol
langwerpige vormgeving gaan blJlf(Klrbceld
in tegen wat er nu al ~laal (lP die kernpus.
Een goed sredenbouwkundfg rmtwerp heelt
een eigen. duidelijke- Idemnen. !NU speelt
teAelijk In op de be"a"nde kOl1lek" Dal
kun Je" aU«n maar betelken al, je met Je
unem pr08f1l11l11a vtlldotihdf lk bultt'U-

<

ruimie definieert, zodat andere gebouwen
mee betrokken worden in je ontwerp en
nusschlen zelfs beter gilan funktioneren .•
Veto: Wal gQal er nu vtrdtr gtbrurtn mrt htt
entwt!rpl
Aert.s: ..De winnaar van de wt'(blrljd kriJ"1
honderdduizend frank. In ruU moet Je dan
wel je lntellektuele rechten over het ont-
werp alstaan. Je draagt dan eigenlijk je
werkstuk over aan de 'ïechnlsche Dienst,
dle meteen ook Juridisch verantwoordelijk
wordt voor de unvoertng ervan, Maar dat
zie Ik niet zo ztnen. Zo'n ontwerp Is loch
tets van Jeull. condan wil Je dat nlet zo-
maar afstaan. Daarom 15er ook de moge-
lijkhe-Id dat de winnaar als steglalr aan de
slag kan op die Technische Dleml om zo
:djn projekt mee te koördtneren. Tkmoet
dat allemaal nog eens goed bekljken, maar
het spreekt vanzelf dat de tweede optie me
heel wat meer aanspreekt, Niet alleen
omdat Ik zo bij hel prOjekt betrokke-n blU!'
maar ook omdat Ik zo heel wat ervartng
kan opdoen.s
Veto: &n jt lIitt ban~ dal andtft menten nu
mtr dt gMtl aan dt sla9 tuUtl! gaan t'P jouw
OtJllIup' Kwrstit van hitr 14'11( tl!vtrtitJwuJ;-
gen, aldaar wal ft "'sparm'
Aerts: _Dat hoon er nu eenmaal bij. Ar'
chite-kte-n met twintllt jaar e-rvaring worden
nog elke dag gekonfromeerd me'I de bt.-per-
klns:eu of vel"luchtingen die Je klant hem
opkgt. Ook dal Is eigenlijk deel van de
prakIijkoefening. Andel"liJd~ bn ik wel

aannemen dal er ultelndeljjk hier en daar
nog wal aan de- plannen zal ge-schaafd
moeten worden. Ik ben, kwa ervaring.
vertrokken van nul. hé,.
veto: Jt ma<lklvoor jt tindvtrhallJtliniJ 1!,Ik
tin ontwerp. Hot lit ht1 daar mit'
Aeru: _Dat ontwerp - onder toelicht van
mijn promotoren professor srnedrs. Bruno
De Meulder en Stephane Beel - kadert In
een groter geheel. Ter gelegenheid van Ant-
werpen '93 werd de orgunisaue 'Open Stad'
epgertctu. met de bedoeling een aantal wat
verkommerde- buurten weer op te WAarde-
ren door enkele stedebouwkundige ingre-
pen In Antwerpen zijn er projekren gerea-
liscerd op he-t zogenaamde 'EilandJe' en
rond de Zulderdokken. De- Iaetste twee jaar
I~Open Stad ook aktief in Bru~sel. meer
bepaald In de Kanaalzone. d\e- er nu heel
problematbch bijlJgt. Mijn bijdf'je IJ heel
prakti5d18ericht op enkele ~trdebc..uwkun'
dille Infrastrukmurproblemen. Tk hou me
lwr.l(I met het ontsluiten van een krul~punl.

•

zowellokael als binnen een groter ge-heeb
Veto: Prt'btlr je altijd een aan/al mOI;('1,'('/1It
Ia/til Itrugkefm in je ontwerptn?
Aerts: _Als dal al het geval is. dan komt
dat ntet zozeer door war ik er als perwon In
kwijt wil, maar eerder door hel soort pro-
bleme-n dat zich op elke lokatie weer stelt.
Wie zich v,lndaag mei sledebouw in Belgle
wil bc'zig houden, wordt altijd gekonfron-
teerd mei derejfde vragen. Dat heeft er dan
vooral mee te maken dal de stedenbouw In
België nog maar in zijn kinderschoenen
Slaal WIJ hebben dat aspekt van de archl-
rektuur altijd veronachtzaamd. Op hel plat-
teland heb je- de lintbebouwing. In de Sle-
den heb je de verwaarloalng en leegloop
van de binnenstad. De grote uitdaging van
de- huidige generatie erentrekren Is een ant-
woord te vinden op die - grotendeels
maatschappelljke - problemen. Dat neemt
zeke-r ntet altijd de vorm aan ven grootscha-
lige prejekren. maar eerder van bescheiden
Ingrepen die inspelen op de bestaande ste-
delljke kontekst. Grote geldsommen ziJn
lang met altijd voorhanden, dus moel je met
kle-ine- interventies proberen de zeken weer
te lalen funktione-fen. Het kom! er op aan
ct'n mcetwilllroe te g~cn aan wat cr al staat..
Veto: Zi~je jouw led.,'mst ""k binnm Jt
stedtnb.Ju.w?
Aerts: _Graag. Ieder«n die nu met archl·
tektuur bezig is. en een beetje- een brede
kijk op hel ...ak heeh, weet dat In de ~te--
denbouw de sleutels \'oor de- toekomst

IIgge-n Maar de- plaatsjes zijn beperkt in dit
land. Tk hoop dat er stllaan een klimaat
groeit. waarin men gaat beseffen dal stede-
bouw belangrijk kan zijn om bepaalde pro-
blemen die nu heersen op te lossen. Maar
dat besef - en de financiering - moet ...an
bovenaf kome-n .•

Grandeur
Veto: Gaal !JU rr m hrt bJIÎtmfQnd blltr 11Jt'
Acrt.s; .led~reen weel wel dat de situatie
In Nederland een nuk komfortabejer Is, Het
vlnex-progremma ...!. één miljoen nieuwe
woningen tegen lOO~'--=- zorgr er voor de
dlnamiek die wij voorlopig moelen mtssen.
Nlel alleen dat programma zelf maar de
wijze waarop dal verdeeld wordt onde-r
erennekten is om Jaloers van Ie worden En
amh-rtiJds is er Frankrijk, een land """at
men nug bt-tl'ld i~0111...eel leid te steken in
grole ar..:hliekturale vwJekten, Die gren-
deur vind Je hter nld .•

_Ot' overheid zou
meet Wt'd'lllJdrn
moereu Uit~dlrtJ ...en

I

1

ook zo fantastisch aan
deze wedstrijd Alleen
al het ren dilt wij.
studenten een kaus
!..riJgen om In een
gesloten we-J~tfiJd
(alken

•

\\l'rk~!' vu. ee
kreet en toch rede .•,k
p"-"~Il&kus projekt
betekeude voor reder
een van ons een grolt'
snmulanc. De unief
neemt daar toch een
zeker nsikc. maar
onze depanemems
vooraner. professor
xeucrermens. vond
dat zo'n dinamische

praktljkcefentng wel paste aan het eind van
ons curricuium.»
Veto; WI~ziin jt !Jfolt \'lWrbulJtn?
AerU: .Zoals Iedereen kijk ik op naar Wilt
de Nederlandse architekt Rem Koolhaas
allemaal uitvoert met zijn 'otûce for Me-tro-
politan Archnecture' In BelgIe spreekt het
werk van sreebeoe aeet me wel erg aan.
Zijn kreltles beunen ook die kombinatie-
van lunktloncle eenvoud en poëtische
vcrmgevtng, waar ik naar srreet.e
Veto: En ga jt nu jt dOSIirrtjl naar Koolh~
OpSIUTtn'1Of huft Koolhaas al naar jou ~tbt/d?
AetU: .(J'_<:ht) Als hel zo simpel zou ziJn.
Het Is u1telnde-Ujk loch maar een relatief be-
schelden. geslole-n wedstriJd. Ik ga eerst pro-
beren e-r bij de uitvoering van dit ontwe-rp
her beste van te maken. En daarna .. , dan
z.allk miJn stoute schoenen we-Ieens aantrek-
ken, Ja. Maar Ik moet nog veelleren eerst.e
Veto: Als je ttn onlWtrp mag makm I'oordt
brSlt van alft wtrrfdm, zonder ~m!Jt brptrkin~,
h~ zou dil( er dan uitzit"?
Aerts: _Plf, moelUjk( vraag, net omdat Ik
het auljd 10 boele-nd vind om te venrekken
van e-en konkrete, bestaande situatie, Ik lig
niet meteen wakker van één of and~r mCj<l-
Joma.m pn;ekl, Ged miJ maar ersens un
Idelne-, bescheiden ingreep waarmee je toch
op ~n groter, stedelijk \'Iak hed wat bereikt.
Een minimale interventie- met een max!-
ma,,1 resultaat, Wils eigenlijk de uitdaging
v.n elk stedenbouwkundig onlwerp .•

Ban Eeckhout


